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1 Úvod 

Ekonomický rozvoj je hlavním cílem většiny národů světa a každý rok se uskutečňují 

kroky, aby bylo tohoto cíle dosaženo. Avšak důležitou otázkou, kterou se zabývá mnoho 

světových organizací, je, jaké vlastnosti mají být použity k hodnocení stupně rozvoje 

země. Z tohoto důvodu vzniklo mnoho klasifikací s různými prvky hodnocení těchto 

ekonomik. Oblast rozvojové pomoci a rozvojových zemí se stává čím dál více 

diskutovaným tématem, neboť rozvojové země tvoří významnou část světové ekonomiky, 

na kterou působí jak svou zaostalostí, tak snahou o rozvoj. Proto stále přetrvávající 

chudoba, nedostatečné vzdělání a zdravotní péče představují určitou hrozbu. Tudíž  

se světové organizace, agentury, ale i státy jako jednotlivci snaží zaostalost rozvojových 

zemí snižovat prostřednictvím různě orientované rozvojové pomoci. Otázkou posledních 

let však zůstává, zda má tato pomoc skutečně nějaký dopad v těchto zemích, nebo zda není 

pro ekonomiky dokonce škodlivá. 

Tato práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol, kdy první kapitola je úvod bakalářské 

práce. Druhá kapitola již zahrnuje teorii ekonomického rozvoje se zaměřením na základní 

pojmy charakterizující rozdíl mezi ekonomickým rozvojem a růstem, rozvojové země  

a jejich klasifikaci, poté hlavní problémy rozvojového světa či rozvojovou pomoc  

a spolupráci. V třetí kapitole jsou srovnávány studie zabývající se podobou a dopady 

rozvojové pomoci ve světě, konkrétně se tedy jedná o rešerši empirické literatury. Dále 

čtvrtá část je věnována empirické analýze závislosti rozvojové ekonomiky vybrané země  

a rozvojové pomoci, která se zaměřuje na prozkoumání stanoveného cíle. Pátou kapitolou 

je závěr, ve kterém jsou shrnuty poznatky celé této práce. 

Cílem bakalářské práce je posoudit vzájemný vztah rozvojové ekonomiky vybrané 

země a rozvojové pomoci. Pro tyto potřeby byl dopad rozvojové pomoci zkoumán  

dle skupin jednotlivých dárců. K uskutečnění stanoveného cíle byla vybrána Keňa, jakožto 

významný příjemce rozvojové pomoci, která se řadí mezi chudé rozvojové země i přesto, 

že se jedná o nejsilnější stát východní Afriky, jež v posledních letech dosahuje stabilního 

ekonomického růstu. Nejvýznamnější zvolenou metodou této bakalářské práce je korelační 

analýza. 

  



5 

 

2 Teorie ekonomického rozvoje 

Tato kapitola je zaměřena na teoretickou stránku ekonomického rozvoje a s ním 

spojených pojmů jako je charakteristika rozvojových zemí, jejich klasifikace, a také  

o jakých problémech se mluví v souvislosti s rozvojovými ekonomikami. 

2.1  Definice ekonomického rozvoje 

Lidé po celém světě mají tendenci uspokojovat své základní potřeby, které jsou 

nezbytné pro život. Pokud toto uspokojení není zajištěno, nebo je ho kritický nedostatek, 

mluvíme o „absolutní zaostalosti“. Globálním cílem je zajistit co nejvíce lidem prostředky 

pro překonání bezmocnosti a utrpení vyplývající z nedostatku potravy, přístřeší  

či zdravotní péče.  Nezbytnou podstatou zlepšení kvality života 21. století je ekonomický 

rozvoj a podpora trvalého, nepřetržitého ekonomického pokroku a realizace lidského 

potenciálu (Todaro 2012). 

Jak uvádí Nafziger (2006), hlavním cílem všech chudých zemí je dosáhnout 

ekonomického rozvoje či ekonomické růstu, je však důležité tyto dva pojmy rozlišovat. 

Růst se může jevit jako nezbytný, ale ne dostatečný pro rozvoj. Ekonomický růst se týká 

zvýšení produkce nebo příjmu na jednoho obyvatele dané země, což se obvykle měří 

pomocí ukazatele hrubý národní produkt (HNP) představující celkovou peněžní hodnotu 

statků a služeb vytvořenou za dané období občany daného ekonomiky státu. Ekonomický 

rozvoj se tedy vztahuje k hospodářskému růstu doprovázeného změnami v produkci  

a ekonomické struktury.  

Lebiedzik, Majerová a Nezval (2007, s. 35) uvádějí, že: „Ekonomický růst 

přestavuje na nejobecnější úrovni rozvoj výrobních sil ekonomicky vedoucí k růstu 

produkce hotových statků a služeb, což se projevuje ve zvyšování reálného potenciálního 

produktu za určité období.“ Dále také uvádějí, že ekonomický růst je základní 

charakteristikou vývoje ekonomiky, a také předpokladem ekonomického rozvoje, avšak 

k zvyšování bohatství dané ekonomiky nemusí vést. Jsou stanoveny určité minimální 

hodnoty ekonomického růstu, označované jako spodní hranice ekonomické růstu, kterou 

přestavuje populační vývoj každého státu, kdy by ekonomický růst měl dosahovat vyššího 

tempa růstu než přírůstek obyvatelstva a zabezpečit zdroje pro obnovu a udržování  

již dosaženého bohatství. 
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Varadzin a kol. (2004) za ekonomický rozvoj označují vývoj kvalitativních 

momentů a konkrétních historických forem ekonomického systému. Z hlediska teorie  

se jedná o zaznamenávání změny vlastních ekonomických mechanismů a jejich logický 

řád. Dále pak také o využití obecných vývojových teorií ve sféře ekonomického života. 

Ekonomický rozvoj je tedy mnohem rozsáhlejší oblast než ekonomický růst, který  

se zabývá sledováním kvantitativních aspektů. Jak uvádí Majerová (2008), ekonomický 

rozvoj můžeme také chápat jako ekonomický růst se strukturálními změnami. Jedná  

se o změny sociálně a technicko-ekonomické. 

Studie ekonomického rozvoje je jednou z nejnovějších a nejnáročnějších oblastí 

ekonomického systému. Varadzin a kol. (2004) uvádějí, že vědecké zkoumání začíná  

na přelomu 18. – 19. století, kdy byly vytvořeny tři základní koncepce: 

1. koncepce zaměřená na přibližování se tzv. „dokonalé idealitě“; základním 

kritériem je vytvoření hierarchie, v rámci které se nedokonalý svět nepřetržitě 

přizpůsobuje ideálnímu, dokonalému mechanismu, 

2. ekonomický rozvoj jako součást ekonomické reality; základem je lidské 

myšlení, které se snaží o pochopení pohybu reality a přenosu představ o vývoji 

přírody na vývoj ekonomik, 

3. koncepce založená na existenci změn v kruhu, kdy po určitém rozmachu  

a dosažení vrcholu následuje neodvratný zánik. Neexistuje zde vývoj, ale jeho 

pouhá uměle nahodilá představa s měnícími se formami projevu. 

I přes definice těchto přístupů k ekonomickému rozvoji, je nutné si uvědomit,  

že nejdůležitější determinantou je čas. Ten se projevuje především jako posloupnost změn 

ekonomického systému, a v rámci obecného pojetí je brán jako porušení absolutního klidu 

(Varadzin a kol. 2004). 

2.2  Rozvojové země 

Adamcová a kolektiv (2006) uvádějí, že pro rozvojové země, které jsou součástí velmi 

heterogenní a početné skupiny, je charakteristická nejnižší životní úroveň, a také to,  

že většina z nich tvoří součást světové bídy. Avšak v posledních letech mnoho z těchto 

zemí zrychlilo svůj ekonomický růst a dosáhlo výrazných strukturálních změn.  

Také Majerová (2008) uvádí, že rozvojové ekonomiky jsou z  ekonomického pohledu 

méně pokročilé a jeví se jako absolutně zaostalé či méně rozvinuté. Kategoriemi, kterými  

je sledován ekonomický proces těchto zemí je, ekonomická zaostalost či nerozvinutost, 
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ekonomický rozvoj a růst.  Libiedzik, Majerová a Nezval (2007) navíc uvádějí,  

že ve světovém měřítku je běžně používán pojem developing countries, tedy v doslovném 

překladu rozvíjející se země, u nás země rozvojové. Avšak charakterizovat pojem 

rozvojové země v krátkosti je velmi obtížné, jelikož nelze jednoznačně shrnout, co je jeho 

obsahem. Běžně je charakteristika těchto zemí uváděna v kontextu s ekonomickou 

zaostalostí a nedostatečným růstem, což v současnosti můžeme označit za velmi zavádějící 

vzhledem k diferenciacím mezi jednotlivými ekonomikami.  

Majerová (2008) uvádí, že pro potřeby objasnění ekonomické zaostalosti  

a nerozvinutosti, existují dva přístupy: 

 všeobecná charakteristika zaostalosti, 

 klasifikace zaostalosti. 

Všeobecná charakteristika zaostalosti je založena na trojím přístupu ke klasifikaci 

zaostalosti. První přístup dělí ekonomiky do stejných kategorií dle určitého kritéria, 

kterým může být ekonomická úroveň měřená makroekonomickým agregátem na jednoho 

obyvatele (př. HDP, HNP) či nízký poměr obyvatelstva k půdě, nedostatku kapitálu 

s vysokou úrokovou mírou, apod. Druhý přístup spočívá v lepším využívání výrobních 

faktorů při stejném počtu obyvatel, který vede ke zvyšování důchodu, případně zajistí jeho 

úroveň při rostoucím počtu obyvatel. Slabinou tohoto přístupu je to, že toto kritérium 

splňuje většina ekonomik světa, ať už se jedná o rozvinuté či rozvojové. A nakonec třetí 

přístup určuje zaostalost a nerozvinutost prostřednictvím určitých znaků. Jako například 

klasifikace amerického ekonoma H. Leibensteina, využívaná v 60. letech, založená na 35 

znacích rozdělených do 4 skupin: 

 první skupina – 21 ekonomický znaků, 

 druhá skupina – 5 demografických znaků, 

 třetí skupina – 5 kulturních a demografických znaků, 

 čtvrtá skupina – 4 technické znaky. 

Nejrozšířenější klasifikací zaostalosti klasifikace dle makroagregátu (HDP, HNP)  

na obyvatele v USD. První členění použito v roce 1960, dělilo rozvojové ekonomiky  

do čtyř základních skupin: 

 první skupina – 50 zemí do 100 USD/obyv., 
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 druhá skupina – 26 zemí do 200 USD/obyv., 

 třetí skupina – 16 zemí do 300 USD/obyv., 

 a čtvrtá skupina – 9 zemí s částkou 301 až 700 USD/obyvatel. 

Dnes používá tuto verzi členění Světová banka, avšak v moderní podobě. 

Majerová (2008) dále také uvádí, že významným obdobím pro rozvojové země byly 

50. a 60. léta 20. století, kdy se objevovaly snahy o získání politické a ekonomické 

nezávislosti, a zároveň došlo ke vzniku tři rozdílných prvků světové ekonomiky, tedy tří 

skupin, tj. rozvinuté tržní ekonomiky, bývalé centrálně plánované ekonomiky a ekonomiky 

rozvojových zemí. Podrobněji se jednalo o první svět, tedy bývalé metropole rozvinutých 

tržních ekonomik (tzv. kapitalistické alternativy), dále druhý svět, který představovaly 

socialistické země a nakonec bývalé kolonie a polokolonie, rozvojové ekonomiky, které 

vytvořily třetí svět. V tomto období dochází k první diferenciaci světa, která se projevuje 

jako: 

 nově industrializované rozvojové ekonomiky, 

 socialistické rozvojové ekonomiky – Kuba, Vietnam, Laos, 

 rozvojové ekonomiky socialistické orientace – Etiopie, Angola, Mosambik, 

Afganistan, Nikaragua, 

 ropní baroni – země OPEC (označované za čtvrtý svět), 

 nejméně rozvinuté rozvojové ekonomiky (označované jako pátý svět). 

Jak uvádí Majerová (2008), v tomto období vznikaly také teorie, které se snažily  

o překonání zaostalosti prostřednictvím rozvoje. Jednalo se tedy o odpovědi praktickým 

potřebám své doby, která byla označovaná také jako „zlatý věk“ teorií rozvojové 

ekonomiky. Mezi nejjednodušší a nejvíce používané teorie se řadí teorie bludného 

(začarovaného) kruhu chudoby. Hlavní zásadou této teorie je, že komponenty ovlivňující 

chudobu, tedy rozvoj jsou vzájemně kruhově propojeny – první ovlivňuje druhý, druhý 

třetí, až nakonec poslední ovlivňuje zase první. Dále Majerová (2008, s. 11) také uvádí, že: 

„V pojetí bludného kruhu chudoby nízké důchody vedou k nízkým úsporám, nízké úspory 

zpomalují růst kapitálu, nedostatečný kapitál brání zavádění nových strojů a rychlému 

růstu produktivity a nízká produktivita vede opět na začátek, tedy k nízkým důchodům.“ 

Následně došlo také k rozdělení světových ekonomik, které směřovalo 

k porovnávání v rámci bipolárního rozdělení na Východ a Západ, ale v současné době 
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spíše mluvíme o rozdělení na Sever a Jih. Od počátku 90. let začíná nová etapa 

v rozvojových ekonomikách, která zformovala nové rozdělení v rámci jedné smíšené 

skupiny transformujících se ekonomik, a to ostatní formující se tržní ekonomiky  

a rozvojové země. I když byl pojem rozvojové země ustálen, stále se objevují spory, o jaké 

země se konkrétně jedná, a které zde zařadit. Proto, pro popis rozvojové ekonomiky 

existuje velké množství přístupů a koncepcí, avšak nejvíce používané jsou dvě – užší  

a širší koncepce (Lebiedzik, Majerová a Nezval 2007). 

Užší koncepce (používána OSN a jejími organizacemi) – Majerová (2008) uvádí,  

že rozvojový svět je tvořen ekonomikami podle politické samostatnosti a charakteru 

sociálně ekonomických vztahů. Patří sem země bývalých kolonií, jež získaly nezávislost  

a nepatří do rozvinutých ekonomik. Jedná se tedy o země a teritoria v Africe, Americe, 

Asii a Oceánii. Užší koncepce dělí rozvojové ekonomiky také podle HDP na obyvatele  

do tří skupin: 

 vysoko příjmové (high-income) dosahující více než 4 500 USD na obyvatele 

(50 zemí), 

 středně příjmové (middle-income) HDP na obyvatele mezi 1 000 a 4 000 USD 

(50 zemí), 

 nízko příjmové (low-income) ekonomiky s méně než 1 000 USD na obyvatele 

(65 zemí). 

Širší koncepce - vytvořena Světovou bankou posuzuje rozvojové ekonomiky pouze 

podle hrubého národního produktu na jednoho obyvatele v amerických dolarech. Tato 

koncepce zahrnuje ekonomiky, které jsou součástí skupin s nízkým a středním důchodem  

a jsou zde na rozdíl od užší koncepce řazeny i tzv. rozvojové ekonomiky s vysokým 

důchodem, kam se řadí i transformující se ekonomiky (Majerová 2008). Jak ale uvádějí 

Syrovátka a Harmáček (2014), u této koncepce se nejedná o přepočet v rámci parity kupní 

síly, ale jednodušší přepočet směnnými kurzy, který podhodnocuje skutečnou úroveň 

produkce v zemích s nízkým důchodem, což znamená, že dochází k nadhodnocování 

relativních rozdílů mezi zeměmi s různou ekonomickou úrovní. Všeobecně platí, že cenová 

hladina roste s ekonomickou vyspělostí a tak může říct, že země s podobnou skutečnou 

úrovní ekonomické aktivity na osobu v rámci parity kupní síly budou mít podobnou úroveň 

hrubého národního důchodu na osobu přepočteného směnnými kurzy. 
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Světová banka každý rok k datu 1. července reviduje klasifikaci světových ekonomik 

podle odhadů hrubého národního důchodu na obyvatele za předchozí rok. Od července 

roku 2013 je využíváno rozdělení na: 

 nízké výnosy – 1 035 USD a méně, 

 nižší střední příjem – 1 036 USD až 4085 USD, 

 vyšší střední příjem – 4 086 USD až 12.515 USD, 

 vysoký příjem – 12 616 USD a více. 

Pro nízké a střední příjmy je všeobecně také používán pojem rozvíjející se ekonomiky, 

což znamená, že všechny ekonomiky ve skupině mají podobný vývoj či že ostatní 

ekonomiky dosáhly přednostní nebo konečné fáze rozvoje (WB 2015b). 

Další klasifikace je stanovena Mezinárodním měnovým fondem, prostřednictvím 

kterého jsou země rozděleny na základě tří pomocných kritérii, a rozčleněny do dvou 

skupin. První kritérium používané touto klasifikací je stejné jako u Světové banky  

a to hrubý národní důchod na obyvatele, jako další kritéria jsou využívány diverzifikace 

vývozu, která má význam v rámci území, jejichž ekonomika je založena na těžbě  

a zpracování ropy, kdy rozhodující část vývozu tvoří vývoz ropných produktů, znamená  

to, že toto kritérium se zaměřuje pouze na strukturu vývozu nikoli celého hospodářství. 

Platí, že i když jsou tyto státy Světovou bankou považovány za vyspělé, na základě této 

klasifikace tomu tak není. Třetím kritériem je míra integrace do globálního finančního 

systému (Syrovátka a Harmáček 2014). 

Jak už bylo výše zmíněno, Mezinárodní měnový fond řadí rozvojové státy pouze  

do dvou kategorií a to na: 

 vyspělé ekonomiky (advanced economies) - kde je řazeno 35 zemí, 

 vynořující se a rozvojové ekonomiky (emerging market and developing 

economies), zde je zařazeno 153 zemí světa. 

Další možností rozdělení rozvojových zemí je klasifikace Rozvojového programu 

OSN, která provádí hodnocení na základě výše indexu lidského rozvoje (Human 

Development Index, HDI). HDI je složený ukazatel, jež tvoří zdraví, vzdělání a životní 

úroveň dané země (Syrovátka a Harmáček 2014). 
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Lebiedzik, Majerová a Nezval (2007) dělí rozvojové ekonomiky také dle jednotlivých 

světových regionů, které se mimo to, že nedokáží jednat ve prospěch společných zájmů, 

liší z pohledu sociální a ekonomické úrovně. Mezi hlavní regiony rozvojového světa patří 

Afrika, Asie a Latinská Amerika. Největší rozdíly mezi těmito regiony jsou způsobeny 

délkou trvání jejich politické nezávislosti, v souvislosti s tím pak můžeme říct,  

že nejzaostalejší je Afrika, která získala nezávislost až v průběhu 60. a 70. let,  

po ní následuje Asie a nejvyspělejší je Latinská Amerika.  

Africký region – Afriku tvoří 53 zemí, které představují více jak dvě třetiny nejméně 

vyspělých států a tak i přesto, že v posledních letech tento region vykazuje stabilní tempa 

růstu HDP a zároveň uspokojivou tendenci, je, jak už sem výše zmínila, nejzaostalejší  

na světě. Největším bohatstvím, které může být paradoxně i brzdou ekonomického rozvoje 

této oblasti je materiální vybavenost tvořena počtem obyvatel, nerostným bohatstvím  

a rozlohou. Zaostalost Afriky se nejvíce projevuje ve dvou geografických částech 

světadílu, tedy zcela odlišných subregionech, a to, v severní arabské části, založené  

na těžbě ropy a za druhé v subsaharské Africe, která je charakteristická bídou, hladem 

zadlužeností a nestabilitou (Lebiedzik, Majerová a Nezval 2007). 

Syrovátka a Harmáček (2014) také zmiňují tzv. specifické skupiny rozvojových zemí 

vymezených bez stanovení oficiálních kritérií, mezi které řadí nově industrializované 

země, označované také jako nově industrializované ekonomiky. Jedná se o rozvojové 

země, které úspěšně prošly procesem industrializace, v rámci kterého prošly rozsáhlými 

strukturálními transformacemi ekonomik, kdy se z původně zemědělských zemí staly, 

země průmyslové. Dále vynořující se ekonomiky, rozvojové země, pro které je typický 

prudký ekonomický rozvoj, relativně úspěšný průběh tržních reforem a velký předpoklad 

pro další ekonomický vývoj, a malé ostrovní rozvojové státy, které sdružují geograficky  

i kulturně velmi rozdílnou skupinu ostrovních či přímořských států a teritorií. Pro tuto 

skupinu je charakteristický podobný ekonomický, sociální a environmentální vývoj,  

a také malá rozloha s malým počtem obyvatel (méně než 1 milion), nízko položené, 

odlehlé až izolované území, omezené množství přírodních a surovinových zdrojů.  

2.3  Hlavní problémy rozvojového světa 

Adamcová a kolektiv (2009) uvádějí, že hlavním důvodem diferenciací  

mezi rozvinutými zeměmi a rozvojovým světem je především neustále se prohlubující 
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chudoba a příjmová nerovnost. Tyto dva problémy se týkají obou typů zemí, avšak díky 

jejich hloubce a rozsáhlosti jsou v některých rozvojových zemích naprosto zásadní. 

2.3.1 Chudoba 

Chudoba je v současnosti jedním z nejzávažnějších problémů globalizovaného světa, 

který je potřeba vymýtit, tedy zmírnit její dopady. Pro samotný popis chudoby existuje 

mnoho definic, především díky tomu že v 60. letech byla chudoba znovu objevena 

západními zeměmi. Samostatná charakteristika chudoby je však velmi obtížná, protože  

se jedná o zcela subjektivní pocit, jenž ovlivňují vlastní kulturní tradice a zvyky – chudoba 

v západních zemích se může projevovat odlišně než v jiných částech světa (Adamcová  

a kolektiv 2006). 

Majerová (2008) uvádí, že proti boj chudobě byl zahájen již po druhé světové válce, 

kdy se objevovaly snahy pomoci jednotlivých států svým bývalým koloniím. Pro boj 

s chudobou existuje řada, především globálních důvodů, jako je příliv migrantů  

a uprchlíků, nelegální obchod s lidmi, zbraněmi a drogami či mezinárodní a lokální 

terorismus. Jedná se tedy, o skutečnosti, které ohrožují bezpečnost a stabilitu vyspělých 

zemí. Avšak podstatnou roli hrají také ekonomické důvody, jelikož rozvíjející se státy jsou 

potenciálním odbytištěm výrobků vyspělých zemí. Největší potenciál v boji proti chudobě 

má v současné době dokument nazvaný Rozvojové cíle tisíciletí z roku 2000 (bude zmíněn 

ještě později), podle kterého hlavními předpoklady pro boj s chudobou jsou: 

 solidní domácí politika, která má podpořit zaměstnanost, zlepšit legislativu, 

posílit dodržování lidských práv či omezit korupci, 

 přímé zahraniční investice, jež představují zisk, vytváření pracovních 

příležitostí a moderní technologie, 

 mezinárodní obchod, v rámci, kterého musí být odbourány subvence  

a obchodní bariéry ve vyspělých zemích, 

 zvýšení oficiální rozvojové pomoci na 0,7 % HDP, 

 odpuštění dluhů, aby rozvojové ekonomiky mohly tyto finanční prostředky 

vynakládat v rámci domácí politiky, která snižuje chudobu. 

Adamcová a kolektiv (2009) uvádějí, že měření chudoby se provádí různými způsoby, 

asi nejjednodušším z nich je ukazatel míry chudoby, jehož výsledkem je počet osob nebo 

procento lidí v populaci, jež jsou chudí. Pro potřeby výpočtu tohoto ukazatele je nezbytné 

znát míru, či hranici chudoby, tj. minimální úroveň hmotného blahobytu, která je v dané 



13 

 

společnosti považována za přijatelnou a určuje se podle příjmu nebo spotřeby jako 

indikátorů zboží a služeb, která má osoba k dispozici. Ten kdo, nedosahuje na tuto úroveň 

je považován za chudého. Tento ukazatel je vyjádřen vztahem P = (H/n) 100, kde je: 

P … procento populace žijící pod hranicí chudoby (míra chudoby), 

H … počet osob žijících pod hranicí chudoby, 

n … celková populace. 

 Dalším způsobem měření, který uvádí Majerová (2008), je index lidské chudoby 

(Human Poverty Index, HPI), který vyjadřuje nedostatek tří základních komponentů 

obsažených v HDI, a to nedostatek dlouhého a zdravého života, vzdělání a přiměřenou 

životní úroveň. Tento index se odlišuje pro rozvojové ekonomiky (HPI-1) a pro ekonomiky 

rozvinuté (HPI-2). Může nabývat hodnot 1 až 100, čím větší hodnota indexu HPI je, tím je 

v dané zemi větší chudoba a nutnost tento problém řešit. Index lidské chudoby je vyjádřen 

vztahem HPI-1 = [1/3 (P1
α
 + P2

α
 + P3

α
)]

1/α
, kde: 

P1
α
 … pravděpodobnost při narození nedožití se ve věku 40 let (v %), 

P2
α
 … % gramotných obyvatel dospělé populace nad 15 let, 

P3
α
 … průměr populace bez přístupu k pitné vodě a podvyživených dětí (v %), 

α … koeficient, jehož hodnota odráží míru důležitosti, která je kladena na dané 

nedostatky, čím vyšší, tím větší důležitost mají, zde je stanovena hodnota 3. 

Lebiedzik, Majerová a Nezval (2007, s. 189) uvádějí, že „Nejrozšířenějším 

způsobem měření chudoby je hranice chudoby, která, vyjadřuje minimální hranici příjmů 

nutnou k uspokojení základních životních potřeb jako je zajištění potravy, ošacení  

a obydlí.“ Celosvětově je tato hranice, pod kterou se nachází většina obyvatel rozvojového 

světa, vyjádřena příjmem ve výši dvou dolarů na osobu a den a i přesto, že globálně 

dochází k postupnému snižování chudoby, stále existují regiony, kde narůstá (Majerová 

2008). 

Lebiedzik, Majerová a Nezval (2007) dále tvrdí, že výrazný problém spojený 

s chudobou, jejími příčinami a možnostmi jejich odstranění vyjadřuje pojem bludný 

(začarovaný) kruh chudoby, který byl popsán již výše. 
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2.3.2 Příjmová nerovnost 

Dalším významným problémem a ukazatelem lidského blahobytu je vedle chudoby 

příjmová nerovnost, a i když se tyto dva pojmy částečně překrývají, současně se odlišují. 

Hlavním rozdílem je, že měření příjmové nerovnosti bere v úvahu příjmy jako celek, 

kdežto měření chudoby pouze spodní část rozdělení příjmů. Pro měření příjmové 

nerovnosti je stanoveno mnoho postupů, ale nejčastěji používaným je souhrnný ukazatel 

rozdělení příjmů v populaci, tzv. Giniho koeficient. Tento koeficient může nabývat hodno 

0 až 100, kdy dolní hranice znamená dokonalou rovnost a horní naprostou nebo absolutní 

nerovnost (Adamcová a kolektiv 2009). 

Jiným ukazatelem pro měření příjmů, který však může stanovit jiné závěry než právě 

výše zmíněný Giniho koeficient je tzv. střední logaritmická odchylka příjmů (Mean Log 

Deviation of Income, MLD). Tento způsob měření představuje průměrný (logaritmický) 

rozdíl mezi příjmem jednotlivců a středním příjmem celé populace. MLD může dosahovat 

i záporných hodnot, kdy nula vyjadřuje neexistenci příjmové nerovnosti a hodnota blížící 

se nekonečnu znamená absolutní příjmovou nerovnost (Adamcová a kolektiv 2009). 

2.3.3 Další problémy – vzdělání, zdraví 

S problematikou vzdělání, zdraví, ale také již výše zmíněné chudoby úzce souvisí 

index lidského rozvoje (Human Developmnet Index, HDI). Jak uvádějí Adamcová  

a kolektiv (2009), tento ukazatel se začal používat od roku 1990 na základě rozvojového 

programu OSN. HDI je založeno na třech oblastech, které se na první pohled mohou zdát 

nesouměrné, avšak jsou základem jakési kvality lidského život. Jedná se tedy o dlouhý  

a zdravý život, který je v indexu zastoupen tzv. očekávanou délkou dožití při narození, 

dále znalosti představující míru gramotnosti dospělých a hrubý podíl dětí zaspaných  

ve školách a nakonec slušný standardní život, podrobněji tedy HDP na obyvatele. 

V konečném důsledku se jedná o tři indexy, pro které je nutné znát jejich maximální  

a minimální hodnotu – index délky života, index vzdělanosti a index HDP.  

Majerová (2008) popisuje zdraví nejen jako opak nemoci, ale i jako celkový fyzický, 

duševní a sociální blahobyt. Zdraví je největším problémem v rozvojových zemích, kde se 

dlouhodobě nachází na velmi nízké úrovni oproti státu rozvinutých a lidé se tak zároveň 

dožívají i nižšího věku, a ve většině případů umírají na infekční onemocnění jako je AIDS, 

malárie a tuberkulóza či na podvýživu, je spojována s dětskou a mateřskou úmrtností, 

chudobou a problémy s obstaráváním pitné vody.  
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Majerová (2008, s. 14) dále uvádí, že: „Vzdělání je základním předpokladem rozvoje 

jednotlivce v celé společnosti na celém světě. V mnoha zemích je však nedosažitelné, 

ačkoliv umožnuje velkou změnu kvality života.“ Vzdělání je závislé na potřebných 

financích a odbornících, kteří by mohli zajistit kvalitní školství, a proto v chudých 

rozvojových zemích většina rodin nemá možnost svým dětem poskytnout a financovat 

vzdělání. Z tohoto důvodu je hlavním úkolem zajistit v těchto zemích přístupné  

a bezplatné zdělání všem (Lebiedzik, Majerová a Nezval 2007). 

Tab. 2.1 Struktura indexu HDI 

Dimenze 

lidského 

rozvoje 

Indikátor Index  
Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Zdraví 
Očekávaná délka 

života 

Index očekávané 

délky života 
20 let 85 let 

Vzdělání 

Průměrný počet 

let školní 

docházky 
Index vzdělání 

0 let 15 let 

Očekávaný počet 

let školní 

docházky 

0 let 18 let 

Životní 

úroveň 
HDP/osoba (PPP) Index HDP 100 USD 75 000 USD 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

Posledním ukazatelem kvality lidského faktoru, jež bude v této práci zmíněn,  

je Gender Development Index (GDI), který byl sestaven z důvodů neustále 

přetrvávajících rozdílů mezi muži a ženami, jež se objevují především v nejméně 

rozvinutých zemí. Jedná se tedy o tzv. index rozvoje vztažený k pohlaví (Adamcová  

a kolektiv 2009). Tento index měří nerovnost mužů a žen prostřednictvím stejných 

proměnných jako HDI, s tím rozdílem, že nejprve jsou vypočítány dílčí indexy  

pro jednotlivé pohlaví zvlášť, a poté se tyto indexy přepočítají na společné dílčí indexy  

pro obě pohlaví. I pro GDI, jsou stanoveny maximální a minimální hodnoty dílčích 

ukazatelů (UNDP 2014). Jak uvádějí Adamcová a kolektiv (2009), k získání  

tzv. spravedlivě přepočetných dílčích indexů se dále postupuje obdobně jako u HDI,  

to znamená, že se vypočte prostý průměr všech tří hodnot, čímž získáme konečnou 

hodnotu GDI. 
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Tab. 2.2 Minimální a maximální hodnoty GDI pro muže a ženy 

Ukazatel Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

Očekávaná délka života - Muži 17,5 let 82,5 let 

Očekávaná délka života - Ženy 22,5 let 87,5 let 

Průměrný počet let školní 

docházky 

0 let 15 let   

Očekávaný počet let školní 

docházky 

0 let  18 let 

HDP/obyvatel (PPP) 100 USD 75 000 USD 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

2.4  Rozvojová pomoc a spolupráce 

Rozvíjející se tendence globalizace, které znamenaly spojení zemí a světadílů a také 

rozšiřování informovanosti lidí o životu v méně vyspělých zemích položily základy 

rozvojové spolupráci. Samotné pojetí rozvojové spolupráce se v průběhu let měnilo  

a postupně rozvíjelo (Majerová 2008). Jak uvádějí Adamcová a kolektiv (2009), otázka 

zvyšování povědomosti o rozvojové pomoci je aktuálním tématem již několik desetiletí, 

ale nikdy nebyla tolik zdůrazňována mezinárodními, státními či občanskými organizacemi 

jako dnes. Adamcová a kolektiv (2009, s. 304-305) dále uvádějí, že: „Rozvojová 

spolupráce je vnímána jako obecná forma spolupráce mezi rozvojovými  

a rozvinutými zeměmi, která směřuje k podpoře trvale udržitelného rozvoje v rozvojových 

zemích definovaného na počátku 90. let jako multidimenzionální rozvoj jak v oblasti 

ekonomické, tak i v oblasti sociální, ekologické a lidské“. 

Rozvojová pomoc slouží jako nástroj, prostřednictvím kterého lze předcházet světové 

nestabilitě, konfliktům a prohlubující se chudobě v rozvojových zemích a současně 

umožňuje napomáhat ochraně životního prostředí či podporovat udržitelný lidský rozvoj 

(Adamcová a kolektiv 2009). Majerová (2008, s. 138) označuje rozvojovou pomoc jako: 

„Souhrn politických kroků vůči zemím, které z důvodů politických, geografických, 

historických apod. zaostaly za vývojem států rozvinutých.“ Palatková (2013) uvádí  

že, rozvojová pomoc představuje pohyb kapitálu či veřejných financí směřující  

do rozvojových zemí, avšak tento kapitál není poskytován pro komerční účely, a pokud  

se jedná o půjčky, musí být poskytnuty za měkkých podmínek (úrokové sazby, doba 

splatnosti). Pojem rozvojová pomoc bývá v některých případech odlišována od rozvojové 
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spolupráce, která zahrnuje různé formy spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými 

zeměmi. „Zahraniční rozvojová pomoc patří mezi skutečné inovace, které moderní doba 

zavedla do praxe zahraniční politiky.“ (Lancaster 2006). 

Je nutné zmínit, že o efektivitě rozvojové pomoci může být pochybováno, jelikož 

existují důkazy o tom, že země, které obdržely největší množství hospodářské pomoci  

(př. Afrika) jsou stále řazeny mezi nejchudší státy světa, zatímco země jako Hongkong, 

Singapur či Thajsko se dokázaly vymanit z chudoby samy, hlavně díky rychlému 

ekonomickému růstu. Mezi další negativum této pomoci se řadí také to, že neustálé 

poskytování finančních prostředků udržuje obyvatelstvo daných zemí v jakési iluzi,  

že snížení chudoby je závislé na objemu poskytovaných zahraničních prostředků a hlavně 

na cizí pomoci, čím dochází ke ztrátě motivace, a také k tomu, že se země neustále nachází 

v pasti chudoby. A mimo jiné dochází také ke snižování konkurenceschopnosti domácích 

výrobců, jelikož zahraniční pomoc nezahrnuje pouze finanční prostředky, ale také léky  

či potraviny, které škodí domácímu farmaceutickému a potravinářskému průmyslu,  

což nakonec vede k jejich vytlačení z trhu (Majerová 2008) 

Majerová (2008) také uvádí, že pojetí rozvojové spolupráce se vyvíjelo několik 

desetiletí: 

 v 60. letech 20. století se spolupráce zaměřovala na podporu ekonomického 

růstu a na využití vědeckotechnických poznatků, což ve většině zemí 

znamenalo prohlubování vnitřní nerovnováhy, místo zlepšování podnikání, 

 v průběhu 70. let 20. století bylo pojetí rozvojové pomoci rozšířeno, kromě 

sociální a ekonomické oblasti se pomoc zaměřuje také na životní prostředí  

a využívání přírodních zdrojů, 

 v 80. letech 20. století dochází k zpomalení ekonomického růstu a zhoršení 

strukturální situace, což bylo způsobeno stagnací světové ekonomiky,  

která se přenesla i do rozvojových ekonomik 

 a v 90. letech 20. století nastaly významné změny, proces globalizace, spolu 

s liberalizací vedl k rozšiřování výroby, obchodu a mezinárodního pohybu 

kapitálu. Naopak v rozvojových zemích byly vytvářeny nejisté podmínky 

způsobené náhlými poruchami a krizí. Ke konci tohoto období však v těchto 

zemích nastává významný hospodářský růst, což bylo hodnoceno velmi 

pozitivně. 
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Palatková (2013) rozděluje rozvojovou pomoc na grantovou, kam řadí potravinovou 

pomoc, finanční pomoc technickou spolupráci či podporu nevládních organizací  

a na negrantovou (např. vládní půjčky), naopak dle Majerové (2008) tuto pomoc můžeme 

členit na: 

 rozvojovou spolupráci v rámci integračních seskupení, 

 rozvojovou spolupráci a mezinárodní instituce, 

 rozvojová spolupráce Evropské unie, 

 oficiální rozvojovou pomoc (ODA), 

 a další. 

Oficiální rozvojová pomoc (ODA – Official Development Aid) je charakterizována 

jako určité toky do zemí a území, která jsou na seznamu příjemců oficiální rozvojové 

pomoci (DAC - Development Assistance Committee) a na multilaterálních rozvojových 

agenturách. Je tedy poskytována státní správou a samosprávou nebo jejich výkonnými 

agenturami a vykonávána především pro podporou ekonomického rozvoje a prosperity 

rozvojových zemí (OECD 2015d).  

Majerová (2008) uvádí že, ODA je jednou z činností Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) 

v rámci politiky rozvojové spolupráce, která je uskutečňována prostřednictvím Výboru  

pro rozvojovou pomoc. DAC sdružuje až 95 % poskytovatelů světové rozvojové pomoci  

a jeho cílem je nejlepší koordinace, zefektivnění a zvýšení rozvojového úsilí zemí OECD. 

Dále, jak tvrdí Adamcová a kolektiv (2009), do ODA lze vedle tradičních forem pomoci, 

jako jsou granty a půjčky, zařadit také tzv. technickou spolupráci a odpouštění dluhů. 

V úvahu jsou brány také administrativní náklad, jež u některých poskytovatelů představují 

několik procent z celkového objemu pomoci. Na druhou stranu mezi ODA nelze řadit 

náklady na vojenskou spolupráci nebo transfery jednotlivcům. 

Zahraniční rozvojovou spolupráci lze brát ve dvojím pojetí a to v širším,  

které představuje ucelenou vládní politiku v rámci partnerských rozvojových  

a transformujících se zemí a v užším pojetí se jedná o pomoc konkrétního státu 

prostřednictvím financí, materiálu a expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobě 

udržitelného rozvoje spřátelených zemí. Rozvojovou spolupráci poté dělíme podle forem 

poskytování na dvoustrannou pomoc, tedy bilaterální zahraniční spolupráci, která je 

uskutečňována prostřednictvím přímé cesty vládních rozvojových programů  
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a na mnohostrannou, tedy multilaterální, jež je realizována pomocí příspěvků  

do mezinárodních vládních organizací (FORS 2012). 

Adamcová a kolektiv (2009) zahraniční pomoc, kromě rozvojové, dále dělí na: 

 humanitární – zpravidla krátkodobá a poskytovaná v souvislosti 

s mimořádnými událostmi, které ve většině případů nelze předpovídat, 

 vládní („oficiální“) – za pomoci prostředků z veřejných rozpočtů, 

 soukromá – rozsáhlý počet dárců, nadací a charitativních organizací, 

sdružujících dary právnických i fyzických osob. 

Velkým problémem, který je spojován s poskytováním rozvojové pomoci, je jev 

známý jako „fantom pomoci“. Jedná se o to, že ne všechny finanční prostředky určené  

pro rozvojové země sem skutečně směřují, což je hlavním důvodem toho, že současné 

výsledky v poskytování rozvojové pomoci nejsou postačující (Adamcová a kolektiv 2009). 

Adamcová a kolektiv (2009) uvádějí, že mezi hlavní aktéry rozvojové pomoci, tedy 

dárce, patří především vlády zemí, které jsou hlavním zdrojem rozhodující části finančních 

prostředků na rozvojovou pomoc. Tyto prostředky jsou poskytovány buďto samostatně 

jednotlivými vládami za pomoci rozvojové agentury či nevládních organizací,  

nebo ve spolupráci s multilaterálními agenturami (př. OSN) a dalšími mezinárodními 

finančními institucemi. Mezi hlavní dárce z pohledu vlád patří země OECD (Organisation  

for Economic Co-operation and Development), tato organizace je celosvětově největší 

poskytovatel především bilaterální pomoci a také největší finanční zdroj pro multilaterální 

organizace. Z pohledu objemu poskytnuté pomoci patří mezi největší poskytovatele 

rozvojové pomoci z členských států OECD - USA, Německo, Velká Británie či Francie. 

OSN stanovuje na jednotlivé dekády velikost podílu rozvojové pomoci na HDP, jako 

závazek pro její poskytovatele, tedy rozvinuté země. Původně se jednalo o hodnotu 1 % 

HDP, která byla v 70. letech snížena na 0,7 % HDP, avšak ne všechny země OECD tento 

podíl dlouhodobě splňují. 

V posledních letech roste význam rozvojové pomoci poskytované z prostředků 

vlád, které nejsou součástí OECD, jedná se především o Čínu, Indii, Jižní Koreu a další. 

Mezi významné dárce musíme zařadit také soukromé subjekty a jednotlivce, zastoupené 

soukromými nadacemi a fondy, jež každoročně přispívají v rozsahu několika miliard USD 
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– př. Nadace N. Mandely, Open Fund Society G. Sorse či Nadace B. Clintona (Adamcová 

a kolektiv 2009). 

V roce 2000, bylo 147 představiteli států na tzv. Summitu tisíciletí OSN přijato osm 

Rozvojových cílů tisíciletí, mezi které patří: 

1. vymýcení extrémní chudoby a hladu, 

2. dosažení základního vzdělání pro všechny, 

3. podpora rovnosti pohlaví a posílení postavení žen ve společnosti, 

4. snížení dětské úmrtnosti, 

5. zlepšení zdraví matek, 

6. boj proti HIV /AIDS, malárii a dalším nemocem, 

7. zajistit udržitelnost životního prostředí, 

8. vytvořit globální partnerství pro rozvoj. 

Tyto cíle představují budování nového globálního partnerství s úmyslem snížení 

extrémní chudobu prostřednictvím časově vymezených cílů s termínem do roku 2015. 

Rozvojové cíle tisíciletí byly přijaty všemi členskými státy OSN prostřednictvím  

tzv. Deklarace tisíciletí. Rozhodujícím krokem k tomu, aby byly stanovené cíle splněny,  

je zefektivnění a navýšení investic do sociální oblasti (zdravotnictví, vzdělání, výživa), 

životního prostředí a infrastruktury v hospodářsky chudých zemích (UN 2015). 
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3 Rozvojová pomoc ve světě 

Existují řady studií zabývající se zahraniční rozvojovou pomocí ve světě. Mnoho z nich 

se však ve svých závěrech liší. Většina autorů se shoduje na tvrzení, že zahraniční pomoc 

je jednoznačně účinná, především ve vztahu k hospodářskému růstu v rozvojových zemích, 

ale najdeme také studie, které toto tvrzení vyvrací. Tato kapitola tedy porovnává studie 

zaměřené na účinnost zahraniční pomoci v různých oblastech rozvojových zemí. 

Minoiu a Reddy (2010) na základě provedené analýzy dopadu ODA v rozvojových 

zemích, připouští efekt pomoci na hospodářský růst pouze z dlouhodobého hlediska,  

a zároveň si položili otázku, zda velikost dopadu rozvojové pomoci ovlivňuje její druh. 

Autoři přehodnotili přirozený vztah mezi pomocí a růstem v průřezu příjemců, umožňující 

pro různé druhy pomoci různé účinky na růst. Výsledkem analýzy bylo zjištění,  

že rozvojová pomoc má pozitivní a velmi významný vliv na hospodářský růst,  

který se projeví s určitým časovým zpožděním (asi 15 let). Dále bylo zjištěno,  

že mnohostranná pomoc nemá staticky významný vliv na růst, i když je tento efekt často 

pozitivní. Nerozvojová pomoc, přestavující dvoustranné toky jiné, než pomoc 

klasifikovaná jako rozvojová, která také nemá obecně statistický význam na růst,  

a nakonec rozvojová pomoc, jež má velmi silný a pozitivní vliv na hospodářský růst. Bylo 

tedy potvrzeno, že dopad ODA se přirozeně objevuje s časovým zpožděním, v průběhu 

několika desetiletí, což by podle autorů nemělo být překvapivé, protože rozvojová pomoc, 

mimo jiné, podporuje investice do infrastruktury či lidského kapitálu, což umožňuje sklízet 

úspěch pouze po uplynutí dlouhého období. Výsledky studie také poukazují na to,  

že změna ve složení pomoci, konkrétně rozvojové pomoci, a zvýšení jejího množství, 

může způsobit změnu velikosti výnosů v dlouhodobém horizontu.  

Bhavan, Xu a Zhong (2011) ve své studii uvádějí, že jižní Asie je v posledních 

desetiletích důležitým cílem zahraniční pomoci, jejíž velká část směřuje na podporu 

rozvoje sociální a hospodářské infrastruktury. Jelikož objem této poskytované pomoci 

v posledních letech neustále roste. Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry různé 

kategorie zahraniční pomoci ovlivňují tempo hospodářského růstu v zemích jižní Asie 

(Indie, Bangladéš, Pákistán a Srí Lanka). Zjištěním tedy bylo, že zahraniční pomoc má 

pozitivní dopad na hospodářský růst, a to více z hlediska dlouhodobého, než krátkodobého. 

Zahraniční pomoc v krátkém období růst spíše poškozuje. Velikost účinku pomoci se však 

značně liší v jednotlivých zemích. 
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Wamboye (2012) si ve své studii stanovil základní otázku trochu z jiného úhlu 

pohledu, než předchozí autoři, a to, zda hospodářský růst nejméně rozvinutých zemí 

ovlivňuje spíše množství nebo kvalita poskytované zahraniční pomoci, jak v krátkém,  

tak dlouhém časovém období. Pro potřeby kvalitativního zjištění byla celková zahraniční 

rozvojová pomoc rozdělena do různých kategorií (př. bilaterální a multiraterální pomoc). 

Výsledky této studie potvrdily, že pro hospodářský růst je významnější množství  

než kvalita poskytované pomoci. Tedy, tato studie nepodceňuje význam kvality zahraniční 

pomoci, ale spíše zdůrazňuje, že bez ohledu na typ toků pomoci je pro nejméně rozvinuté 

země důležité množství a nepřetržitý tok pomoci. Ze studie také vyplývá, že pro zajištění 

hospodářského růstu nejsou důležité dobře prováděné makroekonomické politiky, jak je 

všeobecně předpokládáno. 

Mekasha a Tarp (2013) se ve své studii také zaměřili na účinnost zahraniční pomoci 

ve prospěch hospodářského růstu. Výsledkem této analýzy bylo zjištění, že zahraniční 

pomoc má pozitivní a statistický významný vliv na růst. Avšak, i když je hospodářský růst 

velmi důležitý, je pouze jedním z mnoha rozvojových cílů, v jejichž prospěch plyne 

rozvojová pomoc. A jelikož hlavním cílem většiny rozvojových programů je snížení 

chudoby, měla by zahraniční rozvojová pomoc, i na dále, směřovat do nejchudších zemí 

světa. 

Kaosar a Idrees (2010) zkoumali vztah mezi zahraniční pomocí a hospodářským 

růstem v letech 1971-2005 pro region jižní Asie. Z výsledků vyplývá, že zahraniční pomoc 

je vysoce účinná ve vztahu k ekonomickému růstu tohoto regionu. Autoři na druhou 

stranu, ale také upozorňují na to, že tyto výsledky nemusí nutně znamenat, že závislost  

na zahraniční pomoci je vítaná. Mimo jiné je tato pomoc totiž spojena s určitými náklady, 

které musí být vráceny, a zároveň jakákoli finanční pomoc omezuje rozvojový potenciál 

příjemců, protože většina vlád používá finanční prostředky na financování spotřebních 

výdajů, spíše než na investice do produktivních oblastí ekonomiky. Tím brání využití 

neprozkoumaných možností a schopností ekonomiky dané země, což potenciál ekonomiky 

ochromuje a také zvyšuje nerovnost uvnitř ekonomiky, protože neefektivní využívání 

cizích zdrojů není účinné. Zahraniční rozvojová pomoc má v průběhu času klesající 

tendenci, což vede k tomu, že výhody spojené s touto pomocí v ekonomice příjemce 

postupem času mizí. Autoři na závěr ve své studii uvedli, že je nutná spolupráce 

jednotlivých ekonomik jižní Asie, aby byl podpořen vlastní potenciál k odstranění 



23 

 

ekonomických, politických a sociálních nedostatků, a také větší prospěch ze zahraniční 

pomoci. 

Jak uvádí Kenny (2008), existují vážné nedostatky v některých tvrzeních, o tom,  

že zahraniční pomoc jednoznačně vede k podpoře rozvoje. Proto se autor ve své studii 

zaměřil na skutečné účinky pomoci, která v první řadě směruje ve prospěch podpory růstu, 

a teprve poté k prosazování dalších rozvojových cílů. Je tedy důležité provést řadu reforem 

v poskytování zahraniční pomoci, které by mohly mít mnohem významnější dopad 

v rozvojových ekonomikách. V první řadě by zahraniční pomoc měla směrovat do zemí, 

kde jsou již natolik silné instituce, že zajistí efektivní využití dárcovských zdrojů, nikoli 

pouhý přesun finančních prostředků. Dále z výsledků studie vyplývá, že revize zahraniční 

pomoci by mohla být založena na třech pilířích, které by se týkaly zvýšení vládních výdajů 

z vnějších zdrojů za podmínky silných institucí, lepších návrhů projektů, za podmínek 

slabších institucí a nových přístupů z důvodů nedostačujících zdrojů zahraniční pomoci. 

Veškerá pomoc může být uskutečněna prostřednictvím národních či regionálních institucí, 

jakož i nevládních aktérů. Je ale nutné brát v úvahu, že pouze některé země mohou být 

příjemci maximálního toku zahraniční pomoci a zároveň je jasné, že úspěšný přenos 

znalostí a zkušeností má mnohem větší dopad na rozvoj, než pomoc finanční. Pokud je 

rozvoj označen za pomalý proces, a jako celek je z významnější části závislý  

na institucionální změně, existuje zde riziko krize při řešení problémů rozvoje. Zahraniční 

rozvojová pomoc by měla vést k přiměřené konzumaci, lepšímu vzdělání, zdravotní péči  

a zlepšení dalších oblastí, které zajistí rozvoj dané země. A proto nelze tvrdit,  

že vynaložení finančních prostředků bylo zbytečné, pokud rozvojová země v jejich 

důsledku nedosáhla hospodářského růstu. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že 

zahraniční rozvojová pomoc má mnohem větší účinnost, než se na první pohled může zdát. 

Dále Kaya, Kaya a Gunter (2012) se ve své studii snaží vysvětlit, proč někteří autoři 

mohli dojít ve svých pracích k závěru, že zahraniční pomoc je neúčinná při podpoře 

hospodářského růstu. Jedním z důvodů je to, že ne veškerá pomoc je vedena jako 

rozvojová (př. humanitární pomoc či pomoc v nouzi). Proto, pro potřeby této studie byla 

zahraniční pomoc rozdělena do čtyř kategorií: zemědělská pomoc, investiční pomoc, 

neinvestiční pomoc a sociální pomoc, s tím, že autoři se zabývali především dopadem 

zemědělské pomoci. Výsledkem studie bylo zjištění, že pokud je pomoc zaměřena  

na zemědělství v rozvojových zemích, její účinek je pozitivní, a může významně ovlivnit 

hospodářský růst v krátkodobém horizontu, a také přímo nebo nepřímo snižovat chudobu 
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prostřednictvím růstu a změn ve struktuře výdajů. Proto, pokud je hlavním cílem dané 

země snižování chudoby, autoři jednoznačně doporučují směřovat zdroje plynoucí  

ze zahraniční pomoci do sektoru zemědělství. 

Dovern a Nunnenkamp (2006) uvádějí, že je i nadále silně sporné, zda zahraniční 

pomoc podporuje hospodářský růst v rozvojových zemích. Ve většině případů  

se zahraniční pomoc považuje za účinnou pouze v případě, že přijímací země dosáhne 

podstatně vyššího a udržitelného růstu. To může být považováno za poměrně náročné 

kritérium hodnocení, protože z historie vyplývá, že pouze malý počet zemí zaznamenal 

trvale vysokou míru růstu v delším časovém období. Dle autorů je při hodnocení 

efektivnosti pomoci důležité rozlišovat mezi hlavní kategorií pomoci, včetně dotací 

(grantů), půjček, a mezi pomocí tzv. krátkodobého rázu. Vzhledem k tomuto rozdělení  

se ukázalo, že pomoc má sice malý, ale významně pozitivní vliv na zrychlení růstu. Bylo 

zjištěno, že účinek krátkodobě orientované pomoci, jako jsou dotace, má mnohem větší 

vliv na růstové zrychlení, než celkově poskytnutá pomoc. V ostrém kontrastu s tradičním 

tvrzením, bylo zjištěno, že zahraniční pomoc se zdá být účinnější v zemích příjemců  

se špatnou vládou. A nakonec výsledky potvrdily, že zahraniční rozvojová pomoc  

se v průběhu času stává mnohem efektivnější. Autoři pro zajištění větší účinnosti 

doporučují změnit složení poskytované pomoci, dále změnit orientaci dárců 

z krátkodobých a střednědobých pomocí směřujících na podporu infrastruktury či obecně 

zaměřené programové pomoci na delší sociální cíle – školství a zdravotnictví.  

A poskytovat spíše dotace než zvýhodněné půjčky.  

Jean (2015) se ve své studii snaží získat odpověď na to, proč Haiti zůstává nejchudší 

zemí světa navzdory zvýšení přílivu zahraniční pomoci. Tedy, do jaké míry celková 

zahraniční pomoc ovlivňuje tempo růstu HDP, hrubé domácí úspory a investice. Pro tyto 

účely byla zahraniční pomoc rozdělena na dotace (granty) a zvýhodněné půjčky. Haiti 

čerpá velké množství zahraniční pomoci, která směřuje na podporu spotřebního zboží, 

nikoli na podporu udržitelného hospodářského růstu a sociálního rozvoje. Velký objem 

zahraniční pomoci vede také k bezohledné vládní politice a závislosti na zahraniční 

pomoci. Vláda Haiti se díky vysokým příjmům ze zahraniční pomoci vůbec nesnaží 

provádět politiku na podporu získání vnitrostátních daňových příjmů. Bylo zjištěno,  

že zahraniční pomoc má pro ekonomiku Haiti spíše destruktivní účinky při vytváření 

produktivní činnosti, a že zahraniční pomoc ve formě dotací vede ke snižování úspor  

a usměrňování investic.  Výsledkem provedené analýzy bylo dále zjištění, že i přes další 
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příliv zahraniční pomoci na Haiti již není předpokládán lepší hospodářský růst, a pomoc  

by měla směřovat do oblasti infrastruktury, školství, zdravotnictví, a také na sociální 

projekty, které mohou zaručit vyšší tempo růstu a spravedlivé rozdělení příjmů. Navíc 

investice do této oblasti nemusí být nutně závislé na větší zahraniční pomoci, ale spíše 

lepší strategii pro využívání zahraniční pomoci. Do budoucna je proto nutné se zaměřit  

na otázku, jak co nejefektivněji rozdělit toky zahraniční pomoci, místo toho,  

zda je zahraniční pomoc v rozvojových zemích účinná. A dále je nezbytné provést reformy 

v poskytování zahraniční pomoci rozvojovým zemím, aby byla zvýšena její účinnost.  

Javid a Qayyum (2011) uvádějí, že také v Pákistánu, i přes velké množství zahraniční 

pomoci, stejně jako v mnoha jiných rozvojových zemích, došlo k zastavení vývoje  

a zvýšila se závislost na další pomoci. Tato skutečnost vyvolává otázku, zda je zahraniční 

pomoc skutečně účinná, a zda má na udržitelný hospodářský růst vliv také politická situace 

daného státu. Za sledované období od roku 1960 do roku 2008 bylo zjištěno,  

že mezi zahraniční pomocí a reálným HDP je zanedbatelný pozitivní vztah v dlouhém 

období, a negativní, ne příliš významný, vztah v krátkodobém horizontu. Naopak pomoc 

orientovaná na podporu politiky a reálný růst HDP vykazuje pozitivní a významný vztah 

jak v krátkém, tak i dlouhém období. Při rozdělení zahraniční pomoci na bilaterální  

a multiraterální, autoři zjistili, že bilaterální pomoc je v krátkodobém horizontu výrazně 

pozitivní a multiraterální pomoc má naopak zanedbatelný účinek. Z výsledků vyplývá,  

že zahraniční pomoc má pozitivní dopad na hospodářský růst v Pákistánu, za podmínky 

zdravé makroekonomické politiky, jejímž cílem je vysoká a rostoucí úroveň reálného 

produktu, vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost, vhodné pracovní příležitosti  

a další. Obrovský příliv cizích zdrojů ve sledovaném období nepřispěl k hospodářskému 

rozvoji země ani ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva. Pro účinnou pomoc  

je tedy důležité hospodaření státu v podmínkách nízké inflace, obchodní otevřenosti  

a nízkého schodku rozpočtu. Jsou nutná vhodná opatření vlády, pro dosažení pozitivního 

vlivu zahraniční pomoci na ekonomický růst. Příliv zahraniční pomoci je vysoce 

nestabilním a nepředvídatelným zdrojem externího financování, který vždy závisí  

na strategickém zájmu dárce. 

Askarov a Doucouliagos (2015), kteří se ve své studii, zabývali především dopadem 

zahraniční pomoci na hospodářský růst v tranzitivních ekonomikách, uvádí, že existují tyto 

hlavní skutečnosti týkající se zahraniční rozvojové pomoci - zahraniční pomoc  

se vyznačuje pozitivním a statisticky významných vztahem s růstem, a také, že neexistuje 
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žádný silný důkaz o prostorovém přelévání zahraniční pomoci do transformujících  

se ekonomik. Což znamená, že účinnost pomoci směřující transformujícím se ekonomikám 

je omezena národními hranicemi této skupiny zemí. A nakonec bylo také zjištěno, že růst 

v jedné zemi má silný pozitivní vliv na růst v sousedních zemích, avšak pouze 

v bezprostřední blízkosti. Tento vliv má především podobu externalit, ale mimo jiné  

se projevuje jako rozpočtový přebytek či dostatečný základní kapitál, což je důležité  

pro ekonomický růst. Jsou zde, také jasné politické důsledky, související s tím, že většina 

transformujících se zemí, jež byla zasažena těžkým ekonomickým kolapsem v prvních 

letech po rozpadu Sovětského svazu, se díky zahraniční pomoci rychle vzpamatovala  

a zaznamenala hospodářský růst. Z toho vyplývá, že účinnost pomoci není podmíněna 

dobrou politikou daného státu.  

Ojeaga (2012) se jako jeden z mála autorů zaměřil na otázky týkající se toho,  

zda zahraniční pomoc poskytnutá na konkrétní odvětví podpoří růst, či je v oblasti exportu 

bilaterální pomoc účinnější, než multilaterální. Jedná se o studii dopadu pomoci 

poskytované speciálně pro růst v oblasti obchodu a exportu. Mnoho afrických zemí totiž 

prostřednictvím zvýšení růstu obchodu směřuje ke zlepšení životní úrovně a posílení růstu 

jejich ekonomik. Bylo zjištěno, že instituce a vládní hospodářské politiky slabých 

afrických zemí snižují celkový vliv zahraniční pomoci na obchod. Zahraniční pomoc  

pro určitá odvětví byla užitečná v rámci podpory obchodu, s pomocí obchodní politiky, 

infrastruktury, zemědělství a vzdělávání. To tedy potvrzuje, že poskytování pomoci 

výrobním odvětvím může zvýšit růst exportu. Pomoc směřující do průmyslu neměla žádný 

vliv na obchod. Bylo pravděpodobné, že hotové výrobky z rozvojových zemí nekonkurují 

zboží z rozvinutých zemí a častým problémem v rozvojových zemích je nedostačující 

technologie. Ukázalo se, že multiraterální pomoc je užitečná při podpoře exportu více  

než bilaterální pomoc, z důvodu většího počtu účastníků při vyplácení pomoci. Dále bylo 

zjištěno, že hospodářská politika a kvalita institucí v Africe obecně oslabuje účinnost 

pomoci v rámci podpory obchodu. Na tento problém, by mělo být ze strany dárců i nadále 

upozorňováno, protože dobré vlády by mohly přilákat více investorů, což by vedlo 

k efektivnímu využití pomoci a následnému zlepšení obchodu a stimulaci růstu v exportu 

z dlouhodobého hlediska. 

Jayaraman a Ward (2013) se ve své studii zaměřili na účinnost zahraniční pomoci 

Vanuatu v období posledních 25 let, jehož ekonomika, i přes zahraniční pomoc, dosahuje 

nízkého výkonu, který se projevuje jako stagnace příjmů na obyvatele. Tento malý ostrov 
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jižního Pacifiku, byl vybrán, také z toho důvodu, že se řadí mezi nejzranitelnější 

ekonomiky vůči externím a interním šokům, a zároveň je považován, z pohledu kvality 

života, za jeden z nejméně rozvinutých ostrovů tichomořských zemí. Autoři podrobně 

zkoumali, zda existuje dlouhodobý vztah mezi pomocí, růstem a exportem. Výsledky 

analýzy však potvrdily pouze slabý důkaz o existenci dlouhodobého vztahu mezi výše 

zmíněnými proměnnými. To, že studie neprokázala spojitost mezi pomocí a růstem, není 

neobvyklé, protože údaje o zahraniční pomoci pro Vanuatu jsou dostupné pouze jako 

souhrnný údaj. Nicméně dále bylo zjištěno, že vývoz pozitivně ovlivnil růst, a zároveň,  

že zahraniční pomoc nemá pozitivní účinky na vývoz. Proto je zřejmé, že pokud by země 

zvýšila svůj vývozní potenciál, zahraniční pomoc by nepřispěla ke zvýšení výrobní 

kapacity v dané zemi. Dárcovské agentury by proto měly pečlivě přehodnotit své programy 

a posoudit, zda oblast jejich zájmu, je ta nejvhodnější pro zajištění podpory růstu  

a výdělečné činnosti dané země. 

Naopak Shirazi, Mannap a Ali (2009) na základě provedené analýzy uvádějí,  

že rozvojová pomoc významně přispívá k rozvoji a podporuje vnitrostátní rozvojové 

iniciativy v zemích příjemců. Analýza výše uvedených autorů byla založena na dvou 

hlavních otázkách, a to, jak, a jak dalece zahraniční pomoc ovlivnila zdraví, vzdělání  

a celkový index lidského rozvoje v Pákistánu. Výsledkem této analýzy bylo zjištění,  

že existuje zpětná vazba mezi ODA a hospodářským růstem, tedy, že hospodářský růst 

vyvolává ODA a zároveň ODA způsobuje hospodářský růst. Naopak, co se týče indexu 

vzdělání, naděje na dožití a HDI jako celkového ukazatele životní úrovně, se potvrdila 

pouze jednosměrná kauzalita směřující od ODA k těmto ukazatelům.  

Arimah (2004) ve své studii zkoumá do jaké míry má přijetí strategie lidského rozvoje 

vliv na snížení chudoby v Africe, a snaží se vysvětlit rozdíly v příjmech a lidské chudobě 

mezi africkými zeměmi. Podle autora jsou tyto rozdíly způsobeny různými aspekty 

lidského rozvoje, mezi které patří především výše výdajů na vzdělání a zdravotní péči. 

Důležitým faktorem je také hospodářský růst, zahraniční dluh, prevence proti HIV/AIDS, 

nebo to, zda se jedná o vnitrozemský či přímořský stát. Z výsledků studie vyplývá,  

že zlepšení v oblasti vzdělání a zdraví jednoznačně vede ke snížení chudoby, proto zvýšení 

investic do této oblasti je nejlepším využitím zahraniční pomoci. Je tedy důležité usilovat  

o aktivnější úlohu rozvojové pomoci, a to především ve třech oblastech - extrémní dluhové 

zatížení, pandemie HIV/AIDS (jejíž snižování přesahuje schopnosti většiny afrických 

států) a lidský rozvoj.  
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Rena (2013) uvádí, že i země jako Namibie, která zažívá v posledních letech 

impozantní růst a dosahuje relativně vysokých průměrných příjmů, především díky 

těžebnímu sektoru, zůstávají závislé na zahraniční pomoci. Hlavní příčinou jsou nízké 

investice do vzdělání a kapitálu, což vede k otázce, jakou účinnost ODA ve skutečnosti 

má, a zda dokáže být nápomocná při dosahování rozvojových cílů. Povzbuzujícím 

zjištěním je to, že země se záznamy o dobré makroekonomické správě, vládě a správě 

veřejných financí, dosahují lepších rozvojových výsledků, ať už z pohledu růstu, 

gramotnosti či kojenecké úmrtnosti. Proto je důležité, aby se poskytovatelé rozvojové 

pomoci zaměřili na výzvy slabých států s řádnou správou veřejných financí, spíše  

než na země, kde je špatná vláda. Dalším krokem k zajištění úspěšné pomoci, nejen 

v Africe, je směřovat toky ODA do všech úrovní společnosti (tzn. domácnostem  

i institucím), dále podporovat podnikání mezi místním obyvatelstvem a umožnit výrobcům 

vstup na trh. Je tedy nezbytné podporovat místní ekonomiku, protože přílišná závislost  

na zahraniční pomoci může zničit hospodářství dané země. Velkým problémem rozvojové 

pomoci v Africe zůstává také to, že poskytovatelé rozvojové pomoci přihlíží spíše ke svým 

politickým a ekonomickým zájmům, než ke skutečným potřebám příjemce. 

Ali (2013) zmiňuje, že zahraniční pomoc zůstává významným zdrojem financí  

pro chudé země. Zároveň ale existuje jak negativní, tak pozitivní vliv zahraniční pomoci  

na ekonomický růst v dlouhodobém a krátkodobém horizontu. Autorka se ve své studii 

zaměřila na dopad zahraniční pomoci v Egyptě, z toho důvodu, že tato země procházela 

kritickým obdobím spojeným s přechodem k demokracii. Zvláštní důraz v této studii byl 

kladen na makroekonomický dopad pomoci, protože země usiluje o finanční pomoc  

jak z arabských zemí, tak i od mezinárodních dárců, především pro potřeby snížení jejího 

deficitu. Hlavní otázkou této studie tedy je, v jakém rozsahu umožní zahraniční pomoc 

zlepšení ekonomického růstu. V důsledku toho bylo zjištěno, že z hlediska dlouhodobého 

existuje vztah mezi zahraniční pomocí, tvorbou kapitálu, zahraniční otevřeností  

a hospodářským růstem. Kdy se ale efekt zahraniční pomoci jeví jako negativní  

a významný v krátkém i dlouhém období. Vzhledem k této skutečnosti autor doporučuje 

směrovat příchozí zahraniční pomoc do produktivní činnosti, spíše než na financování 

dovozu. Dále uvádí, že pro podporu růstu a překonání kritického přechodného období  

je důležité spoléhat se na své vlastní zdroje. 

Lesmann a Markwardt (2012) zkoumali, zda má stupeň fiskální decentralizace 

v zemích příjemců vliv na účinnost rozvojové pomoci. Všeobecně by mělo platit,  



29 

 

že decentralizace zvýší účinky pomoci, protože místní rozhodovací orgány jsou lépe 

informovány o potřebách dané oblasti. Na druhou stranu s decentralizací jsou spojeny  

i problémy s koordinací, nadměrnou regulací či administrativními náklady. Autoři 

prostřednictvím svého výzkumu zjistili, že rozvojová pomoc přispívá k hospodářskému 

růstu v centralizovaných rozvojových ekonomikách a naopak v decentralizovaných 

ekonomikách je účinek pomoci podstatně menší nebo dokonce škodlivý, což bylo 

prokázáno v zemích, jako je Indonésie, Filipíny a Uganda. Dárcovské země by se proto 

měly zamyslet nad tím, jak spolu zahraniční pomoc a decentralizace mohou fungovat, 

 a směřovat svou pomoc spíše ve prospěch lidského rozvoje než rozvoje ekonomického. 

Ang (2010) na základě výsledků své práce, ve které zkoumal vliv zahraniční pomoci  

na proces ekonomického rozvoje v Indii řízené stupněm finanční liberalizace, dospěl 

k závěru, že ve vztahu k zvětšování produkce vykazuje zahraniční pomoc přímý negativní 

vliv, a naopak ve vztahu k finanční liberalizaci, je tento efekt sice nepřímý, ale pozitivní. 

Tyto výsledky jsou podloženy vývojem v Indii, která prošla významnými reformami 

finančního sektoru spolu s rychlým hospodářským růstem, což svědčí o úzké souvislosti 

mezi finanční liberalizací a zvyšujícím se množstvím rozvojové pomoci. Důležitým 

zjištěním je tedy to, že přiměřená liberalizace ve finanční sféře hostitelské země je zásadní 

podmínkou pro efektivní zahraniční pomoc.  

Ekanayake a Chatrna (2010) ve své práci analyzovali dopady zahraniční pomoci  

na ekonomický růst rozvojových zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Karibské oblasti 

v dlouhém časovém období. To, zda zahraniční pomoc může podpořit růst v rozvojových 

zemích, bylo prozkoumáno pomocí regionálních rozdílů jednotlivých oblastí a rozdílů 

v úrovni příjmů. Pro získání lepších poznatků, bylo dlouhé časové období rozděleno do tří 

kratších úseků a příjmy byly rozděleny na nízké, střední, vyšší a celkové příjmy. Výsledky 

ukázaly, že zahraniční pomoc má smíšený dopad na hospodářský růst v rozvojových 

zemích. Při rozdělení zahraniční pomoci na kratší časové úseky byl zaznamenán u tří 

oblastí negativní vliv na ekonomický růst s výjimkou Afriky, kde byl tento efekt pozitivní, 

což je způsobeno, tím, že Afrika je největším příjemcem zahraniční pomoci ze všech 

sledovaných oblastí. Nakonec autoři zjistili, že z hlediska rozdělení příjmů na různé 

úrovně, dosahuje zahraniční pomoc pozitivního vlivu opět u tří ze čtyř oblastí. Negativní 

vliv byl zaznamenán u zemí s nízkými a středními příjmy. To znamená, že výsledky této 

studie jsou z větší části v souladu se zjištěním předchozích studií o vlivu zahraniční 

pomoci na ekonomický růst. 
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Tab. 3.1 Rešerše empirické literatury: zahraniční pomoc a ekonomický růst  

Studie Období Vzorek Proměnné Závěr 

Ali (2013) 1970-

2010 

Egypt Zahraniční pomoc, 

ekonomický růst, 

tvorba kapitálu, 

zahraniční otevřenost 

Z hlediska dlouhodobého, vztah mezi 

zahraniční pomocí, ekonomickým 

růstem, tvorbou kapitálu a zahraniční 

otevřeností.  

Ang (2010) - Indie Zahraniční pomoc, 

ekonomický rozvoj, 

finanční liberalizace 

Ve vztahu k finanční liberalizaci 

pozitivní dopad. Přiměřená liberalizace 

ve finanční sféře je zásadní pro efektivní 

zahraniční pomoc. 

Arimah 

(2004) 

Odlišné 

pro 

každou 

zemi 

Afrika – 

46 zemí 

Zahraniční pomoc, 

index vzdělání, 

zdravotní péče, 

prevence proti 

HIV/AIDS 

Zahraniční pomoc má pozitivní vliv  

na zlepšení vzdělání, zdraví, což vede  

ke snižování chudoby. 

Askarov a 

Doucouliagos 

(2015) 

1992-

2009 

Tranzitiv

ní 

ekonomi

ky 

Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst, 

politická situace 

Pozitivní vliv zahraniční pomoci  

na hospodářský růst, který není podmíněn 

dobrou politikou státu. 

Bhavan, Xu a 

Zhong (2011) 

1995-

2008 

Velký 

vzorek 

zemí 

Zahraniční pomoc, 

tempo hospodářského 

růstu 

Pozitivní dopad zahraniční pomoci 

z dlouhodobého hlediska, v krátkém 

období spíše poškození hospodářského 

růstu. 

Dovern, 

Nunnenkamp 

(2006) 

- - Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst, 

politická situace 

Malý, ale pozitivní vliv zahraniční 

pomoci na hospodářská růst v krátkém 

horizontu. Pomoc účinnější v zemích  

se špatnou vládou.  

Ekanayake a 

Chatrna 

(2010) 

1980-

2007 

85 zemí Zahraniční pomoc, 

ekonomický růst, 

příjem/obyvatel 

Smíšený dopad zahraniční pomoci  

na ekonomický růst – v krátkém období. 

Negativní dopad v rozvojových zemích, 

s výjimkou Afriky, z pohledu výše 

příjmů je efekt pozitivní, s výjimkou 

zemí s nízkými a středními příjmy. 

Javid a 

Qayyum 

(2011) 

1960-

2008 

Pákistán Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst, 

politická situace 

Pozitivní vliv pomoci na hospodářský 

růst za podmínek zdravé 

makroekonomické politiky. 

Jayaraman a 

Ward (2013) 

1979-

2004 

Vanuatu Zahraniční pomoc, 

ekonomický růst, 

export 

Velmi slabý důkaz o pozitivním vlivu 

zahraniční pomoci na ekonomický růst,  

a také negativní vliv ve vztahu k vývozu. 
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Jean (2015) 1970-

2010 

Haiti Zahraniční pomoc, 

ekonomický růst, 

politická situace 

Negativní vliv zahraniční pomoci  

na ekonomiku Haiti, z důvodu špatné 

vlády. 

Kaosar a 

Idrees (2010) 

1971-

2005 

Jižní 

Asie 

Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst 

Zahraniční pomoc je vysoce účinná  

ve vztahu k hospodářskému růstu. 

V průběhu času, ale klesající tendence. 

Keny (2008) - Velký 

vzorek 

zemí 

Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst 

Účinnost zahraniční pomoci  

na hospodářský růst, nutnost reforem 

v oblasti poskytování. 

Lesmann a 

Markwardt 

(2012) 

1972-

2009 

Velké 

vzorek 

zemí 

Rozvojová pomoc, 

hospodářský růst, 

stupeň fiskální 

decentralizace 

Pozitivní dopad rozvojové pomoci  

na hospodářský růst v centralizovaných 

ekonomikách a menší účinek, až škodlivý 

v decentralizovaných. 

Mekasha a 

Tarp (2013) 

1970-

2004 

Velký 

vzorek 

zemí 

Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst 

Pozitivní a statisticky významný vliv 

zahraniční pomoci na hospodářský růst. 

Minoiu a 

Reddy (2010) 

1960-

2000 

Velký 

vzorek 

zemí 

ODA, hospodářský 

růst 

Pozitivní a velmi významný vliv ODA  

na hospodářský růst, ale s určitým 

časovým zpožděním. 

Kaya, Kaya a 

Gunter (2012) 

Různé 

časové 

období 

Velký 

vzorek 

zemí 

Zahraniční pomoc 

(zemědělská), 

hospodářský růst 

Pozitivní efekt zahraniční pomoci 

v zemědělství - hospodářský růst  

a snižování chudoby v krátkém období. 

Ojeaga (2012) - - Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst, 

export, politická 

situace 

Zahraniční pomoc směřovaná do určitého 

odvětví má pozitivní vliv na export, 

s výjimkou podpory průmyslu. Špatná 

vláda má negativní účinky na dopady 

zahraniční pomoci. 

Rena (2013) 1990-

2005 

Namibie Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst, 

kojenecká úmrtnost, 

index vzdělání 

Zahraniční pomoc má mnohem lepší 

účinky v zemi s dobrou vládou, což vede 

k vyššímu hospodářskému růstu, vzdělání 

a nižší kojenecké úmrtnosti. 

Shirazi, 

Mannap a Ali 

(2009) 

1975-

2006 

Pákistán ODA, hospodářský 

růst, naděje na dožití, 

index vzdělání, HDI 

Vzájemný vztah mezi ODA  

a hospodářským růstem. Jednosměrná 

kauzalita směřující od ODA k HDI, 

indexu vzdělání a naději na dožití. 

Wamboye 

(2012) 

1975-

2010 

39 zemí Zahraniční pomoc, 

hospodářský růst 

Pro hospodářský růst je významnější 

množství, než kvalita zahraniční pomoci. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výše uvedené studie, tedy potvrdily, že rozvojová pomoc v různých zemích světa má 

odlišené účinky. Převážná část autorů se shoduje na tom, že vliv této pomoci je pozitivní, 

avšak většinou z dlouhodobého hlediska. Wamboye (2012) navíc také zmiňuje, že je 

důležitější množství, než kvalita zahraniční pomoci. Pozitivní efekt zahraniční pomoci  

se nejvíce projevuje jako zlepšení úrovně vzdělání a zdraví, což vede ke snižování 

chudoby. Ve vztahu k celkovému ukazateli životní úrovně, HDI byla však prokázána 

pouze jednostranná kauzalita směřující od ODA k HDI. Pozitivní efekt této pomoci  

se projevuje také v oblasti zemědělství, či v rámci určitého odvětví ekonomiky, kdy je 

významný dopad zřejmý i v oblasti exportu. Mnoho autorů zkoumalo dopad ODA také 

z pohledu charakteru vlády v rozvojové zemi. Většina se přiklání k názoru, že pro zajištění 

co největšího dopadu, nejen na ekonomický růst země, je nutná dobrá vláda a zdravá 

makroekonomická politika. Avšak existují i odlišné závěry studí, jak uvádějí Dovern  

a Nunnenkamp (2006), či Askarov a Doucouliagos (2015) pomoc není podmíněna dobrou 

vládou, dokonce je někdy účinnější v zemích s vládou špatnou. Na závěr je ve studiích 

ještě také zmiňováno, že i když systém poskytování zahraniční rozvojové pomoci funguje, 

nebyla by od věci jeho reforma, která by zajistila mnohem významnější účinky ODA. 
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4 Empirická analýza závislosti rozvojové ekonomiky vybrané země  

a rozvojové pomoci 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou vzájemného vztahu dosažené úrovně 

ekonomického rozvoje a rozsahem rozvojové pomoci ve vybrané zemi. Pro tuto analýzu 

byla vybrána země afrického kontinentu, konkrétně země subsaharské Afriky,  

a to Keňa. Jedná se o nejsilnější stát východní Afriky, který v posledních letech zažívá 

stabilní ekonomický růst, ale i přesto se stále řadí mezi chudé rozvojové země. Vzájemnou 

závislost budeme posuzovat pomocí ukazatelů, kterými jsou index lidského rozvoje (HDI), 

hrubý domácí produkt (HDP) a oficiální rozvojová pomoc (ODA) rozlišena  

dle jednotlivých dárců. 

4.1 Keňa 

Keňa je nejdůležitější zemí východní části afrického subregionu, a to hned ze dvou 

důvodů – geopolitického a ekonomického. Je také regionálním centrem pro obchod, 

finance, komunikace či dopravní spojení východní Afriky. Jak už bylo výše zmíněno, země 

má relativně prosperující ekonomiku a stabilní vládu a to od roku 1963, kdy získala 

nezávislost. Tyto skutečnosti kladně přispívají všem sociálně-ekonomickým ukazatelům, 

což ji odlišuje od svých sousedů ve východní Africe. Avšak, je nutné říci, že se jedná  

o jednu z nejvíce zkorumpovaných vlád na světě (Hope 2012). 

Ekonomika země se v průběhu let zformovala jako tržní, spolu s liberalizovanou 

strukturou obchodu. Vláda země si stanovila vizi, kdy se chce do roku 2030 stát 

ekonomikou se středními příjmy, tzv. Kenya Vision 2030. Hlavním cílem tohoto 

dlouhodobého plánu rozvoje je transformovat Keňu jako nově industrializující, globálně 

konkurenceschopnou a prosperující zemi s vysokou kvalitou života s čistým a bezpečným 

prostředím pro všechny občany (Hope 2012). Tato strategie je rozdělena do tří pilířů, 

konkrétně – ekonomický, sociální a politický, které zahrnují různé sektory, v rámci nichž 

jsou sestavovány stěžejní projekty realizované po celé zemi. Hlavním úkolem 

ekonomického pilíře je dosáhnout průměrného hospodářského růstu ve výši 10 % ročně. 

Sociální pilíř si klade za cíl zajištění spravedlivého a solidárního sociálního rozvoje  

a politický pilíř se snaží upozornit na výsledky a odpovědnost demokratického systému. 

Tyto pilíře jsou sestaveny na základě makroekonomické stability, rozvoje infrastruktury, 

vědy, technologie a inovací, rozvoje lidských zdrojů, bezpečnosti a reforem (Kenya Vision 

2030; 2011). 
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4.2 Korelační analýza 

Korelační analýza je metoda poměrně širokého statistického zkoumání, která se zabývá 

vzájemnou (lineární) závislost mezi dvěma nezávisle proměnnými nebo mezi dvěma 

soubory dat a hledá jejich společné variace (Svozilová 2011). Jedná se o analýzu,  

jež určuje intenzitu vztahů mezi proměnnými navzájem. Důležité je zmínit, že vzájemný 

vztah mezi danými proměnnými vyjadřuje korelační koeficient, např. Pearsonův lineární 

korelační koeficient (r), prostřednictvím kterého zjistíme míru lineární závislosti dvou 

proměnných. Tento koeficient může nabývat hodnot v intervalu <-1; +1>, kdy platí,  

čím blíže je absolutní hodnota koeficientu jedné, tím je lineární závislost mezi 

proměnnými silnější. V případě, že neexistuje lineární vztah, tak r = 0 (Kozel 2011).  

Jak interpretovat míru závislosti dle výsledku korelačního koeficientu, můžeme vidět 

v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Míra závislosti dle korelačního koeficientu 

Míra závislosti Koeficient korelace 

nezávislé proměnné 0 

velmi slabá závislost 0,0 – 0,2 

nízká závislost 0,2 - 0,4 

střední závislost 0,4 - 0,7 

vysoká závislost 0,7 - 0,9 

velmi vysoká závislost 0,9 - 1,0 

absolutní (funkční) závislost   1 

Zdroj: Chráska (2007), vlastní zpracování  

V rámci korelační analýzy si pro zkoumané proměnné vyjádříme v programu 

Microsoft Excel koeficient korelace prostřednictvím funkce CORREL, která nám ukazuje 

míru závislosti mezi dvěma proměnnými. A na závěr, pro zobrazení vzájemného vztahu 

závislosti, sestavíme také bodový diagram. 

Data pro korelační analýzu, byla získána prostřednictvím jednotlivých Human 

development Reports, Světové banky a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

z toho důvodu, že zde nalezneme ucelené soubory věrohodných dat v rozsáhlém časovém 

intervalu. Vztah vzájemné závislosti byl, prostřednictvím korelace zjišťován za období  

20 let, konkrétně od roku 1994 do roku 2013. 
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4.2.1 ODA poskytnutá členskými státy DAC 

Jako první, byl pro potřeby provedení korelační analýzy zvolen ukazatel ODA 

plynoucí od dárců, kteří jsou členy DAC, tedy Výboru pro rozvojovou pomoc. Stejně  

jako u všech následujících korelací, dalšími ukazateli jsou HDI, jež nejlépe vyjadřuje 

životní úroveň obyvatelstva. A HDP na obyvatele v PPP vyjádřené v amerických dolarech, 

který byl zvolen z toho důvodu, že nejlépe vyjadřuje ekonomickou úroveň dané země. 

Výbor pro rozvojovou pomoc - DAC je již od samotného počátku, tedy od roku 

1961, součástí OECD. Hlavním cílem DAC je podpora rozvojové spolupráce a dalších 

politik tak, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, hospodářskému růstu, snížení chudoby 

či zlepšení životní úrovně v rozvojových zemích a zajistily do budoucna nezávislost všech 

zemí na pomoci.Výbor DAC sdružuje 29 zemí, které poskytují 95 % světové rozvojové 

pomoci. Mezi tyto země patří: 15 „starých“ zemí Evropské Unie, Slovinsko, Slovensko, 

Česká republika, Polsko, Island, Norsko, Švýcarsko a z mimoevropských USA, Kanada, 

Japonsko, Korea, Austrálie a Nový Zéland. Mezi členy se řadí také Evropská komise, která 

je brána jako samostatný dárce a pozorovatelský statut mají i zástupci mezinárodních 

organizací, konkrétně Světové banky, Rozvojový program OSN - UNDP (United Nations 

Development Programme) a Mezinárodní měnový fond (OECD 2015b). 

Tab. 4.2 HDI – Keňa 1994 až 2013 

Rok Hodnota HDI Rok Hodnota HDI 

1994 0,463 2004 0,491 

1995 0,463 2005 0,521 

1996 0,504 2006 0,535 

1997 0,519 2007 0,541 

1998 0,508 2008 0,508 

1999 0,514 2009 0,516 

2000 0,513 2010 0,470 

2001 0,489 2011 0,509 

2002 0,488 2012 0,519 

2003 0,474 2013 0,535 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.2 vyplývá, že se HDI v Keni za sledované období 20 let pohybuje 

v rozmezí 0,463 až 0,541. Ukazatel HDI nezaznamenává postupný růst, jako HDP  

na obyvatele, ale nepravidelné střídání růstu a poklesu v jednotlivých letech,  

což je ovlivněno změnami hodnot jednotlivých složek indexu lidského rozvoje. Nejvyšší 

zaznamenaná hodnota HDI v Keni byla v roce 2007 a to, 0,541. V posledních třech letech 

sledovaného období, tedy od roku 2011 se hodnota HDI drží nad 0,500 a dosahuje 

postupného růstu, což by mohlo předpovídat dobré výsledky i do budoucna. 

Tab. 4.3 HDP/obyvatel v PPP (USD) – Keňa 1994 až 2013 

Rok HDP Rok HDP 

1994 1549,36 2004 1874,29 

1995 1604,22 2005 1994,40 

1996 1654,83 2006 2128,05 

1997 1647,04 2007 2275,98 

1998 1675,76 2008 2264,05 

1999 1694,65 2009 2295,12 

2000 1698,72 2010 2451,78 

2001 1755,86 2011 2584,89 

2002 1745,07 2012 2675,33 

2003 1783,17 2013 2794,98 

Zdroj: WB (2015a), vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 zaznamenává vývoj HDP/obyvatel v PPP (USD) v Keni za období 

1994 až 2013. U těchto hodnot byl zaznamenán postupný nárůst, kdy nejnižší HDP  

na obyvatele – 1549,36 v PPP (USD), bylo v prvním sledovaném roce 1994 a nejvyšší 

v posledním sledovaném roce 2013, a to 2794,98. Tento vývoj vyjadřuje pomalý,  

ale zároveň trvalý ekonomický růst v Keni. 
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Tab. 4.4 ODA poskytnutá členskými státy DAC (v mil. USD) 

Rok ODA Rok ODA 

1994 402,90 2004 470,75 

1995 462,07 2005 521,94 

1996 351,69 2006 776,53 

1997 303,08 2007 827,05 

1998 276,25 2008 954,68 

1999 253,84 2009 1224,77 

2000 292,47 2010 1160,65 

2001 270,06 2011 1565,46 

2002 288,46 2012 1669,70 

2003 320,07 2013 1946,14 

Zdroj: OECD (2015a), vlastní zpracování 

Tabulka 4.4 obsahuje výši ODA poskytnutou členskými zeměmi DAC v milionech 

amerických dolarů v Keni za sledované období od roku 1994 do roku 2013. Z tabulky  

je patrné, že objem této rozvojové pomoci se v prvních deseti letech pohyboval na velmi 

nízké úrovni, kdy se výše poskytnuté ODA pohybovala ve výši 253,84 až 462,07 mil. 

USD. Na rozdíl od druhé poloviny sledovaného období, kdy bylo dosaženo maximální 

hodnoty ODA ve výši 1946,14 mil. USD. 
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Graf 4.1 Vzájemná závislost HDI a ODA – země DAC (v mil. USD) 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

Z grafu 4.1 vyplývá, že vzájemná závislost mezi nezávisle proměnnými HDI  

a ODA poskytnuté členskými státy DAC (v mil. USD) je nízká, což je potvrzeno také 

výsledkem Pearsonova koeficientu, který se rovná hodnotě 0,366044718, což představuje 

37 %. Je tedy jasné, že rozvojová pomoc poskytnutá zeměmi DAC za sledované období 

1994 až 2013 v Keni, téměř nesouvisí s růstem HDI a opačně. 

 Naopak rozložení bodů v grafu 4.2 vykresluje velmi vysokou závislost výše 

zmíněné ODA a HDP/obyvatel v PPP (USD). Kdy samotný Pearsonův koeficient je roven 

0,961229081, což je 96 %. Můžeme tedy, říct, že ve sledovaném období byla zaznamenána 

významná zpětná vazba mezi ODA plynoucí od dárců DAC a růstem HDP na obyvatele 

v Keni. 

 

 

 

 

0,46

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H
D

I 

ODA - země DAC (v mil. USD) 



39 

 

Graf 4.2 Vzájemná závislost HDP/obyvatel v PPP (USD) a ODA – země DAC (v mil. 

USD) 

 Zdroj: UNDP (2014), WB (2015a), vlastní zpracování 

4.2.2 ODA poskytnutá nečlenskými státy DAC 

Dále byla opět zkoumána vzájemná závislost poskytnuté ODA a HDI.  

I HDP/obyvatel v PPP (USD) a poskytnuté ODA, avšak tentokrát plynoucí od nečlenských 

států Výboru pro rozvojovou pomoc DAC v mil. USD v Keni za období 1994 až 2013.  

Nečlenské státy DAC jsou velmi heterogenní skupinou zemí, jedná  

se o poskytovatele rozvojové pomoci, kteří nejsou členy skupiny DAC. Rozvojová 

spolupráce v rámci těchto státu je tak uskutečňována na základě vlastních zásad (OECD 

2015e). Dle Global Humanitarian Assistance (2015) tato skupina zemí v posledních letech 

postupně získává významné postavení. Tito dárci jsou často označováni jako „noví“, „nově 

vznikající“, „netradiční“ nebo „ne-západní“ („non-Western“). Rozmanitost mezi těmito 

dárci, je na první pohled zjevná, jedná se totiž o státy, které byly dříve také příjemci 

zahraniční pomoci (př. Polsko), ale také ty, které jsou těmito příjemci stále (př. Nigerie), 

dále země hostící rostoucí počet uprchlíků (př. Sýrie), či země, které přispívají k zahraniční 

pomoci a účastní se mezinárodních rozvojových programů (př. Spojené arabské emiráty).  
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Tab. 4.5 ODA poskytnutá nečlenskými státy DAC (v mil. USD) 

Rok ODA Rok ODA 

1994 -3,87 2004 1,48 

1995 2,32 2005 7,58 

1996 -2,31 2006 3,44 

1997 0,69 2007 4,20 

1998 0,69 2008 3,57 

1999 3,44 2009 4,61 

2000 8,85 2010 3,54 

2001 10,52 2011 5,46 

2002 6,87 2012 5,51 

2003 3,44 2013 8,59 

Zdroj: OECD (2015a), vlastní zpracování 

Tabulka 4.5 znázorňuje výši ODA poskytnuté nečlenskými státy DAC za sledované 

období od roku 1994 do roku 2013 v Keni, ze které je patrné, že ODA od nečlenských 

států DAC je velmi nízká s porovnáním ODA právě od členských zemí. Dokonce v prvním 

sledovaném roce 1994 a v roce 1996 dosáhla záporných hodnot a maximální výše této 

ODA byla v roce 2001 a to, 10,52 mil. USD. 
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Graf 4.3 Vzájemná závislost HDI a ODA – nečlenské státy DAC (v mil. USD) 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

 Pearsonův koeficient pro HDI a ODA poskytnutou nečlenskými státy DAC (v mil. 

USD) nabývá hodnoty 0,3212561170, tedy 32 %. Graf 4.3 tedy vykresluje nízkou závislost 

mezi těmito dvěma proměnnými. 

Také z grafu 4.4 vyplývá, že zkoumaná závislost HDP/obyvatel v PPP (USD)  

a ODA poskytnuté nečlenskými státy DAC je nízká, což potvrzuje i hodnota Pearsonova 

koeficientu, která je rovna 0,399586, tedy 40 %.  Tedy, tato rozvojová pomoc poskytnutá 

nečlenskými státy DAC příliš nesouvisí s růstem HDP na obyvatele v Keni za sledované 

období a naopak. 
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Graf 4.4 Vzájemná závislost HDP/obyvatel v PPP (USD) a ODA – nečlenské státy 

DAC (v mil. USD) 

 Zdroj: UNDP (2014), WB (2015a), vlastní zpracování 

4.2.3 ODA poskytnutá multilaterálními agenturami 

Dalšími dvojicemi, u kterých byla zkoumána vzájemná závislost, jsou i tentokrát 

HDI a poskytnutá ODA, a dále ukazatel HDP na obyvatele v paritě kupní síly vyjádřené 

v amerických dolarech a poskytnutá ODA. V tomto případě byla zvolena poskytnutá ODA 

multilaterálními agenturami (v mil. USD), v Keni za sledované období od roku 1994  

do roku 2013. 

Multilaterální agentury jsou mezinárodní instituce s vládním členstvím,  

jež provádějí všechny nebo většinu svých aktivit ve prospěch rozvoje a příjemců rozvojové 

pomoci. Mezi tyto agentury se řadí mezinárodní rozvojové banky (např. Světová banka), 

regionální uskupení (např. Evropská unie) a agentury OSN (OECD 2015c). 
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Tabulka 4.6 ODA poskytnutá multilaterálními agenturami (v mil. USD) – Keňa 1994 

až 2013 

Rok ODA Rok ODA 

1994 277,60 2004 188,01 

1995 267,46 2005 229,68 

1996 245,64 2006 166,73 

1997 144,83 2007 495,53 

1998 138,27 2008 407,71 

1999 53,19 2009 546,82 

2000 211,40 2010 464,38 

2001 190,65 2011 911,50 

2002 97,48 2012 978,87 

2003 199,49 2013 1281,55 

Zdroj: OECD (2015a), vlastní zpracování 

Tabulka 4.6 obsahuje objem ODA (v mil. USD) poskytnuté multilaterálními 

agenturami za sledované období od roku 1994 do roku 2013 v Keni. Výše této ODA  

se v jednotlivých letech velmi liší a není zde zaznamenán žádný vývoj. Nejnižší hodnota 

přijaté ODA byla zaznamenána v roce 1999 ve výši 53 19 mil. USD, a naopak nejvyšší 

přijatá ODA byla zaznamenána v posledním sledovaném roce a to ve výši 1281, 55 mil. 

USD. 
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Graf 4. 5 Vzájemná závislost HDI a ODA – multilaterální agentury (v mil. USD) – 

Keňa 1994 až 2013 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

Rozložení bodů v grafu 4.5 vykresluje nízkou závislost zkoumaných proměnných, 

kdy samotný Pearsonův koeficient je roven 0,332897117, což je 33 %.  

Na rozdíl Pearsonův koeficient pro HDP na obyvatele v PPP (USD) a ODA 

poskytnuté multilaterálními agenturami (v mil. USD) nabývá hodnoty 0,878765045,  

tedy 88 %. Jedná se tak o velmi silnou závislost, jež vyjadřuje graf 4.6, ze které vyplývá,  

že existuje významná zpětná vazba mezi ODA směřující od multilaterálních agentur  

a růstem HDP na obyvatele v Keni a naopak. 
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Graf 4.6 Vzájemná závislost HDP/obyvatel v PPP (USD) a ODA – multilaterální 

agentury (v mil. USD) – Keňa 1994 až 2013 

 Zdroj: UNDP (2014), WB (2015a), vlastní zpracování 

4.2.4 ODA poskytnutá všemi dárci celkem 

Posledními dvojicemi proměnných, u kterých byla zkoumána vzájemná závislost, 

 je HDI a poskytnutá ODA všemi dárci celkem a HDP na obyvatele v paritě kupní síly 

vyjádřené v amerických dolarech a poskytnutá oficiální rozvojová pomoc všemi dárci 

celkem. Ukazatel ODA za všechny země celkem byl zvolen pro potřeby porovnání  

s ostatními toky ODA, plynoucí z různých zdrojů.  

Následující tabulka č. 4.7 obsahuje hodnoty poskytnuté ODA všemi dárci celkem,  

a to v letech 1994 až 2013 v Keni. Výše ODA za sledované období se pohybuje v rozmezí 

310,47 až 3236,28 milionů amerických dolarů. Nejnižší poskytnutá pomoc byla v roce 

1999 a naopak nejvyšších hodnot bylo postupně dosaženo v posledních třech letech 

sledovaného období. Může říct, že objem poskytnuté ODA celkem od roku 2003 roste, 

s výjimkou roku 2010, kde byl zaznamenán mírný pokles. 
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Tab. 4.7 ODA poskytnutá všemi dárci (v mil. USD) – Keňa 1994 až 2003 

Rok ODA Rok ODA 

1994 676,63 2004 660,24 

1995 731,85 2005 759,2 

1996 595,02 2006 946,7 

1997 448,6 2007 1326,78 

1998 415,21 2008 1365,96 

1999 310,47 2009 1776,2 

2000 512,72 2010 1628,57 

2001 471,23 2011 2482,42 

2002 392,81 2012 2654,08 

2003 523 2013 3236,28 

Zdroj: OECD (2015a), vlastní zpracování 

Z následujícího grafu 4.7 vyplývá, že zkoumaná závislost mezi HDI a ODA 

poskytnutou všemi dárci celkem je nízká. Pearsonův koeficient je roven 0,358474334, tedy 

36 %. Výsledek tak potvrdil, že mezi těmito dvěma veličinami není příliš velká souvislost. 
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Graf 4.7 Vzájemná závislost HDI a ODA – všemi dárci celkem (v mil. USD) – Keňa 

1994 až 2013 

Zdroj: UNDP (2014), vlastní zpracování 

Rozložení bodů v následujícím grafu 4.8 vyjadřuje velmi vysokou závislost  

mezi ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly (v USD) a poskytnuté ODA všemi 

dárci (v mil. USD) celkem. Pearsonův koeficient nabývá hodnoty 0,9412342, tedy 94 %, 

z čehož vyplývá, že existuje významná zpětná vazba mezi HDP/obyvatele v PPP (USD)  

a výše zmíněnou ODA. 
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Graf 4.8 Vzájemná závislost HDP/obyvatel v PPP (USD) a poskytnuté ODA všemi 

dárci (v mil. USD) – Keňa v letech 1994 až 2013 

Zdroj: UNDP (2014), WB (2015a), vlastní zpracování 

Z provedené korelační analýzy vyplývá, že sice existuje vzájemný vztah mezi 

poskytnutou zahraniční pomocí a indexem lidského rozvoje, avšak velmi malý.  

Což potvrdily výsledky korelační analýzy, které se u jednotlivých druhů ODA ve vztahu 

k HDI téměř nelišily. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u ODA poskytnuté členskými 

státy DAC ve výši 37 % a ODA poskytnuté všemi dárci celkem, a to ve výši 36 %. Naopak 

nejnižších hodnot bylo dosaženo u ODA nečlenských států DAC, 33 % a u ODA 

poskytnuté multilaterálními agenturami ve výši 32 %. 

Dále bylo zjištěno, že existuje odlišný vztah mezi ODA a ekonomickým rozvojem 

vybrané země – Keni, v letech 1994 až 2013, kdy se velikost vzájemné závislosti 

zkoumaných veličin odvíjí od poskytovatele, tedy poskytnuté výše ODA. Nejsilnější 

závislost ve vztahu k HDP/obyvatel v PPP (USD) byla zjištěna u ODA poskytnuté 

členskými státy DAC ve výši 96 %, a v těsném závěsu ve výši 94 % u ODA poskytnuté 

všemi dárci celkem. Velmi silná závislost byla potvrzena také u poskytnuté ODA 

multilaterálními agenturami, a to ve výši 88 %. Nejhorší výsledek byl zaznamenán u ODA 

poskytnuté nečlenskými státy DAC, který ukázal nízkou závislost ve výši 40 %. 
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Závěr 

Rozvojová pomoc je v posledních letech často diskutovaným tématem, a to z mnoha 

důvodů. Tato pomoc má v první řadě podporovat rozvoj a růst ekonomik zaostalých,  

tedy rozvojových zemí celého světa. Existuje však mnoho názorů a teorií,  

co ve skutečnosti rozvojová ekonomika je, a jaké státy do této skupiny zemí řadit. 

Největšími překážkami rozvoje jsou chudoba, příjmová nerovnost, dále nedostatečná 

zdravotní péče, vzdělání a tzv. genderové rozdíly ve společnostech rozvojových zemí.  

Je nutné zmínit, že důvodem časté neúspěšnosti ODA je především špatná vláda, která 

neumožní správné přerozdělení prostředků zahraniční pomoci, čímž se pomoc stává téměř 

zbytečnou.  

Cílem bakalářské práce bylo posoudit vzájemný vztah rozvojové ekonomiky vybrané 

země a rozvojové pomoci. Pro tyto potřeby byla zvolena korelační analýzy,  

která se zabývala vzájemných vztahem závislosti mezi zvolenými ukazateli.  

Jelikož je často dopad rozvojové pomoci zpochybňován, či někdy dokonce označován  

za škodlivý, byla rozvojová pomoc směřující do vybrané země, tedy Keni, pro větší 

přehlednost, rozdělena dle jednotlivých dárců. Konkrétně na ODA plynoucí od členských 

států DAC, nečlenských států DAC, multilaterálních agentur, a na ODA poskytovanou 

všemi dárci celkem. Pro zajištění větší vypovídající schopnosti, byla vybrána data  

za období 20 let, konkrétně od roku 1994 do roku 2013. 

Z výsledků provedené korelační analýzy vyplývá, že existuje dopad rozvojové pomoci 

na HDI ve sledovaném období, avšak pouze malý. Hodnoty Pearsonova koeficientu  

se pohybovaly pouze v rozmezí 37 % až 32 %. Nejvyšší hodnota Pearsonova koeficientu 

byla zaznamenána u ODA poskytnuté členskými státy DAC a to, 0,366044718, těsně  

za ní následuje ODA poskytnutá všemi dárci celkem ve výši 0,358474334. Naopak nejnižší 

hodnoty Pearsonova koeficientu vyjadřující vzájemnou závislost byly potvrzeny u ODA 

poskytnuté nečlenskými státy DAC ve výši 0,321256170, a dále ODA poskytnutá 

multilaterálními agenturami ve výši 0,332897117. 

Výsledky korelační analýzy dále potvrdily pozitivní dopad rozvojové pomoci  

na ekonomický růst v Keni z dlouhodobého hlediska. Konkrétně, ODA poskytovaná 

členskými státy DAC za sledované období vykazuje nejlepších výsledků, analýza 

prokázala velmi vysokou závislost mezi danou ODA a HDP/obyvatele v PPP (USD), 
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Pearsonův koeficient byl roven 0,961229081, tedy 96 %. V těsném závěsu následuje 

celkově poskytovaná ODA s hodnotou Pearsonova koeficientu 0,9412342, tedy 94 %. 

Velmi silná závislost byla potvrzena také v rámci multilaterálních agentur ve výši 

0,878765045, tedy 88 %. A nejnižší prokázaná závislost byla zaznamenána u ODA 

poskytnuté nečlenskými státy DAC, ve výši 0,399586, což představuje 40 %.  

Tyto výsledky tak potvrdily, že rozvojová pomoc je významně souvisí s tvorbou 

HDP/obyvatele v Keni ve sledovaném období, a zároveň HDP/obyvatele podněcuje příliv 

této zahraniční rozvojové pomoci, ať už se to týká jakékoli skupiny dárců. Z těchto důvodů  

by poskytování ODA, i do budoucna, mělo být zachováno přinejmenším v takové míře, 

jako tomu bylo dodnes. Protože i přes to, že rozvojový svět se potýká s řadou problému, 

vyznačuje se velkým potenciálem do budoucna, který je potřeba rozvíjet. 
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Seznam zkratek 

DAC – Výbor pro rozvojovou pomoc 

GDI – Index genderového rozvoje 

HDI – Index lidského rozvoje 

HDP – Hrubý domácí produkt 

HNP – Hrubý národní produkt 

HPI – Index lidské chudoby 

IDA – Mezinárodní asociace pro rozvoj  

IMF – Mezinárodní měnový fond 

MLD – Střední logaritmická odchylka příjmů 

ODA – Oficiální rozvojová pomoc 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OPEC – Organizace zemí vyvážející ropu 

OSN – Organizace spojených národů 

PPP – Parita kupní síly 

SAE – Spojené arabské emiráty 

USD – Americký dolar 
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Přílohy 

Příloha 1 Top 10 dárců v Africe dle tří kategorií 

Pořadí 
Podle podílu poskytnuté pomoci v 

Africe 

Celková 

poskytnutá pomoc 
Multilaterální agentury 

1. Portugalsko Spojené státy EU instituce 

2. Irsko IDA IDA 

3. Belgie EU instituce Global Fund 

4. Island SAE African Development Fund 

5. Německo Spojené království IMF 

6. Nizozemí Francie GAVI 

7. Itálie Global Fund UNICEF 

8. Francie Germany Arab Fund 

9. Švédsko 
African 

Development Bank 
IFAD 

10. Spojené království Japonsko UNDP 
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Příloha 2 Bilaterální ODA podle sektorů v Keni (v období 2011-2012) 

 

 

 


