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1 Úvod  
 

Téma mé diplomové práce zní Role mezinárodního obchodu v ekonomice subsaharské 

Afriky. Přestože africký kontinent disponuje obrovským přírodním bohatstvím, stále se potýká s  

problémem chudoby a zaostalosti. I přes stále rostoucí trend zvyšování životní úrovně, zvyšujícího 

se ekonomického růstu a bohatství světové ekonomiky je tato část země sevřena v pasti chudoby a 

nemůže se z ní vymanit. Existuje široká škála důvodů, proč tomu tak je; v mé práci se budu zabývat 

konkrétně mezinárodním obchodem.  

Cílem mé práce je zjistit, zdali mezinárodní obchod pomáhá těmto zemím v ekonomickém 

růstu a rozvoji, nebo je v chudobě naopak udržuje. Budu analyzovat, zdali současná struktura 

hospodářství subsaharské Afriky je mezinárodně konkurenceschopná, zda k ekonomickému růstu 

přispívá či nikoliv. Pro empirickou část práce byla použita metoda deskriptivní a poté korelační 

analýzy. 

V druhé kapitole své práce se zaměřuji na ekonomický růst a rozvoj v souvislosti 

s mezinárodním obchodem. První část této kapitoly obsahuje významné teorie mezinárodního 

obchodu v souvislosti s ekonomickým růstem, popisuje jejich fungování a teoretické přístupy 

k ekonomickému růstu. Druhá část kapitoly je věnována ekonomickému rozvoji v souvislosti 

s mezinárodním obchodem a obsahuje vybrané teorie ekonomického rozvoje v souvislosti 

s mezinárodním obchodem.  

Třetí kapitola mé práce je zaměřena na metody, data a především výsledky dosavadních 

analýz vlivu mezinárodního obchodu na ekonomický růst a rozvoj. Kapitola je strukturována jako 

přehled nejdůležitějších současných empirických poznatků o dané problematice, jednotlivé studie se 

prolínají v závislosti na tématech a názorech jejich představitelů a přináší všeobecný náhled na 

danou problematiku. 

Čtvrtá kapitola bude deskriptivní a statistikou analýzou současného stavu hospodářství 

subsaharské Afriky. V úvodní části je popsána současná ekonomická situace subsaharských zemí, 

jak byly ovlivněny krizí a pomocí deskriptivní analýzy charakterizován vývoj mezinárodního 

obchodu a ekonomické výkonnosti posledních let. Závěrečná část kapitoly představuje korelační 

analýzu mezinárodního obchodu a dlouhodobého ekonomického růstu za posledních 30 let.  

V poslední kapitole jsou zhodnoceny závěry mé práce, kterých bylo v průběhu zpracovávání 

dosaženo. 
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2 Teorie ekonomického růstu a rozvoje v souvislosti s 
mezinárodním obchodem 
 

2.1  Ekonomický růst a mezinárodní obchod 
 
Mezinárodní obchod ovlivňuje významným způsobem fungování celé ekonomiky. 

Mezinárodní obchod dle definice představuje výměnu hmotných a nehmotných statků jedné země 

s jinými státy, což dané zemi umožňuje překonávat určité bariéry domácích ekonomických omezení 

a posléze může vést k požadovanému ekonomickému růstu.1 Přes krátkodobé efekty na ceny, 

důchody a úroveň spotřeby vykazuje dlouhodobý tlak na realokaci zdrojů a růst.2

2.1.1 Teorie mezinárodní dělby práce 

 Existuje řada 

teorií, které se zaobírají růstovými teoriemi v souvislosti s mezinárodním obchodem. V této části 

první kapitoly popíši hlavní teorie mezinárodního obchodu v souvislosti s ekonomickým růstem. 

Zaměřím se na jejich podstatu, na to, jakým způsobem ovlivňují, respektive vedou k ekonomickému 

růstu země.  

 

Teorie mezinárodní dělby práce má své kořeny v pracích klasiků politické ekonomie, 

zejména ekonomů Adama Smithe a Davida Ricarda. Svou teorii založili na poznatku, že jednotlivé 

druhy zboží se v různých zemích vyrábějí s rozdílnými náklady práce, respektive při rozdílné 

produktivitě práce. Tyto diference si vysvětlovali jako důsledek rozdílných přírodních poměrů nebo 

výrobních tradic. Otázka, na kterou hledali odpověď, zněla, zdali specializace zemí a vzájemná 

výměna zboží (rozuměno mezinárodní obchod) byly přínosem pro obě či všechny zúčastněné 

země.3

K hlavním důvodům existence mezinárodního obchodu mezi zeměmi patří odlišnost 

partnerských ekonomik, konkrétně odlišnost z důvodu různé úrovně ekonomické (nákladové) 

efektivnosti a odlišnost na základě různé vybavenosti země výrobními zdroji. Dalším důvodem je 

skutečnost, že mezinárodní obchod umožňuje rozšířit výrobcům trh a získat tak úspory z rozsahu. 

V rozdílných ekonomikách je výroba různě nákladná. Pokud země svou výrobu specializuje, 

dochází při ní ve velké míře k úsporám z rozsahu a průměrné výrobní náklady při růstu objemu 

výroby klesají.

 

4

                                                 
1 BENÁČEK, V. (1997, str. 1) 

  

2 tamtéž, (str. 46) 
3 HOLMAN, R. (1991, str. 10) 
4 BENÁČEK, V. (1997, str. 13) 
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2.1.2 Smithova teorie absolutních výhod 
 

Hlavním motivem mezinárodního obchodu byla dlouhou dobu realizace tzv. absolutních 

výhod, formulovaných otcem ekonomie Adamem Smithem. Aplikace teorie umožňuje ekonomikám 

zvýšit úroveň spotřeby bez zvýšení výroby jako celku, resp. nákladů na ni.5

2.1.3 Relativní produktivity práce a model komparativní výhody 

 Princip je následující: 

Má-li jedna ze zemí v určité komoditě nižší jednotkové náklady práce než v ostatní země, má u této 

komodity absolutní výhodu a začne se specializovat na její výrobu. Využívá své zdroje, které se 

uvolnily při specializaci na nákladově efektivnější výrobu. Druhá země zapojená do mezinárodní 

směny učiní totéž u té komodity, u níž dosahuje oproti dané zemi nižších nákladů. Užší zaměření 

výroby se projeví růstem produktu. Mezinárodní směna umožní vyšší úroveň spotřeby. Jinými slovy 

díky mezinárodnímu obchodu mohou obě země ze stejných zdrojů vyprodukovat po specializaci 

vyšší množství produktu, což vede k dalšímu snížení výrobních nákladů a obohacuje obě země. 

Smith tím dokázal, že mezinárodní obchod je zdrojem růstu bohatství země, protože vede 

k efektivnějšímu využití zdrojů ve světovém měřítku a tím umožňuje zvýšení výroby, která je 

konečným zdrojem růstu národního hospodářství, viz Holman (1991). 

 
David Ricardo poukázal na fakt, že možnosti mezinárodního obchodu jsou ještě větší, než 

předpokládal Adam Smith. Smithova teorie totiž naráží na překážku, kdy jsou aktéry směny na 

jedné straně země rozvinutá, na druhé straně země rozvojová. Země rozvinutá by v tomto případě 

měla absolutní výhodu ve výrobě všech statků. Ekonomické důvody pro mezinárodní směnu 

existují i v tomto případě a jejich opodstatnění lze nalézt v Ricardovské teorie komparativních 

výhod6

                                                 
5 KARFT, J. FÁREK, J. (2003, str. 133) 

, která představuje vyvrcholení klasické teorie mezinárodního obchodu. Každá země se bude 

specializovat na výrobu a vývoz těch statků, které může vyrábět s relativně nižšími náklady (u 

kterých dosahuje relativně vyšší efektivity než jiné země), a dovážet bude statky, které vyrábí 

s relativně vyššími náklady. Obecně lze říci, že země má komparativní výhodu u toho zboží, u 

něhož má největší absolutní výhodu, respektive nejmenší absolutní nevýhodu. Dokázal, že 

mezinárodní obchod bude výhodný pro obě země, které jeho prostřednictvím získají více zboží, než 

kdyby neobchodovaly. Z této teorie plyne velmi důležitý závěr především pro rozvojové země; 

bude-li se vyspělejší země (rozvinutá) specializovat na zboží, u něhož má komparativní výhodu, a 

přenechá-li produkci druhého zboží méně vyspělé zemi (rozvojové), lze tím dosáhnout celkově 

vyšší světové produkce tohoto zboží i přesto, že se jeho výroba soustředí do horších výrobních 

6 RICARDO, D. (1817)  
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podmínek. Bude dosaženo celkově vyšší světové produkce, aniž by se zvýšila celková 

zaměstnanost. Tento poznatek lze vysvětlit tím, že efektivnější využití zdrojů ve vyspělé rozvinuté 

zemi umožňuje, aby se v méně vyspělé zemi uvolnily zdroje pro dodatečnou výrobu. To vše ovšem 

za předpokladu omezené mezinárodní pohyblivosti kapitálu, popř. pracovní síly.7

Tato teorie představovala ve své době obrovský přínos, ovšem z dlouhodobého hlediska je 

zapotřebí konstatovat, že podceňuje problémy dlouhodobého ekonomického rozvoje země. Ač je 

dokázána výhodnost svobodného mezinárodního obchodu pro všechny zúčastněné země, pro 

ekonomicky nerozvinuté země představuje mezinárodní obchod výhody pouze krátkodobé. Země 

sice získá jeho prostřednictvím více užitných hodnot, současně s tím však může tímto způsobem 

reprodukovat svou ekonomickou zaostalost. Předpokládáme-li totiž, že je rozvojové zemi diktováno 

komparativní výhodou, na jakou výrobu a vývoz statku se má specializovat, je jí zabráněno rozvíjet 

ta průmyslová odvětví, která jsou nositeli technického pokroku a tím i motorem ekonomického 

rozvoje. Mezinárodní obchod se tak pro tyto země může z dlouhodobého hlediska stát překážkou 

v ekonomickém rozvoji a růstu.

  

8

Takhle vyvozovali své závěry klasikové politické ekonomie. Tyto závěry jsou v mé práci 

zmíněny právě z toho důvodu, že ekonomové pokládali mezinárodní obchod za součást 

„přirozeného řádu světa“. V narušení svobody obchodu viděli rozpor mezi přirozenými 

ekonomickými zákony a ochuzení národů o výhody vyplývající z mezinárodní dělby práce.  

 

Dále je v mé práci analyzován pohled a názor ekonomů, kteří upozorňovali na rizika plně 

volné mezinárodní dělby práce a mezinárodního obchodu, tedy názory ekonomů zastávajících proud 

tzv. ochranářských teorií. Nebudu se však zmiňovat o marxistických teoriích mezinárodního 

obchodu, a to proto, že na rozdíl od teorií ochranářských, které analyzují, jak mezinárodní obchod 

provádět, aby nebylo ublíženo chudým rozvojovým zemím, marxisté tvrdí, že svobodný 

mezinárodní obchod zvětšuje ekonomickou propast mezi zeměmi. Svobodný obchod se dle jejich 

názoru stane přínosem pro všechny země teprve tehdy, až přestane být provozován na základě 

ekonomických principů sledování zisku.9

                                                 
7 VARADZIN, F. (1997, str. 51 – 59) 

 To považuji v dnešním globalizovaném a technicky 

vyspělém světě nejen za nemožné, ale především v rozporu s cílem mé práce, kterým je zhodnotit, 

zda přispívá mezinárodní obchod, tak jak je prováděn v afrických zemích, k ekonomickému růstu či 

nikoliv, a pokud nepřispívá pokusit se vyvodit závěry, jak ho provádět, aby tomu tak bylo.  

8 HOLAMAN, R. (1991, str. 13) 
9 HOLMAN, R. (1991, str. 18 – 20) 
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2.1.4 Ochranářské teorie 19. století 
 

Otázkou tak zůstává, zdali vůbec je pro rozvojové země výhodné se do mezinárodního 

obchodu zapojovat, zdali obchod dokáže pomoci jejich ekonomikám a povede ve finále 

k dlouhodobému ekonomickému růstu. V 19. století se touto otázkou zaobírala řada ekonomů. Ve 

své práci zmiňuji snad nejvýznamnější teorii, a to sice teorii nezralého průmyslu amerického 

ekonoma Henryho Careye a německého ekonoma Friedricha Lista.  

Základem úvah o dané problematice je myšlenka, že do svobodného mezinárodního 

obchodu se může rozvojová země zapojit pouze tehdy, bude-li její průmysl „zralý“, tj. natolik 

rozvinutý, že jeho zboží v průměru obstojí v konkurenci se zahraničním zbožím. Dokud jsou však 

průmyslová odvětví teprve v počáteční fázi svého rozvoje, výrobní náklady jsou příliš vysoké, 

protože tato odvětví ještě nedosáhla velkosériové výroby, neosvojila si dostupné vědecko-technické 

poznatky a nejnovější metody výroby a pracovní síla nedosáhla ještě dostatečné kvalifikace. 

V těchto chvílích by se takováto odvětví měla chránit před zahraniční konkurencí vysokými 

dovozními cly, v této teorii označovanými jako výchovná cla. Díky nim mělo být dosaženo velkého 

domácího trhu, chráněného před konkurencí levného zahraničního zboží, a odvětví se mohla 

rozvíjet. 

Takováto ochrana má pak být pouze dočasná, trvat by měla do té doby, než domácí průmysl 

vyspěje a sníží náklady natolik, aby mohl čelit zahraniční konkurenci. Poté by cla měla být 

odstraněna a odvětví by se mohla zapojit do mezinárodní dělby práce dle zásady komparativních 

výhod. Tato teorie upozorňuje na nebezpečí, kterému čelí rozvojová země zapojená do 

mezinárodního obchodu, aniž by uvážila následky pro její vlastní ekonomický rozvoj.10

2.1.5 Neoklasikové 

  

 

Neoklasická ekonomie ovládala ekonomické myšlení od 70. let 19. století do 30. let 

minulého století. O rozvoj neoklasické teorie mezinárodního obchodu se zasloužili zejména 

ekonomové Alfred Marshall, Gottfried Haberler, Jacob Viner, Bertil G. Ohlin či Paul A. 

Samuelson. Neoklasikové rozdělili teorii mezinárodního obchodu na dvě navzájem oddělené části – 

tzv. čistou teorii a tzv. teorii peněžní. 

Neoklasická čistá teorie mezinárodního obchodu, která je na vybraných teoriích popsána v 

této práci, se zabývá mezinárodní dělbou práce a mezinárodními směnnými poměry. Mezinárodní 

dělba práce je chápana jako optimální alokace výrobních zdrojů mezi zeměmi, řídícími se 

                                                 
10 tamtéž, (str. 17) 
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racionálním chováním spotřebitelů, maximalizujících uspokojování potřeb, a firmami, které 

maximalizují zisk. 

Neoklasikové navázali při výkladu mezinárodní dělby práce na Ricardovu teorii 

komparativních výhod, odstranili z ní ale pracovní teorii hodnoty. Byli přesvědčeni, že rozdílné 

náklady práce nemohou samy o sobě objasnit výhody v mezinárodním obchodě, protože ceny zboží 

jsou tvořeny kromě mzdových nákladů také zisky příp. rentami, které jsou v zemích různé. Svou 

teorii postavili na předpokladu, že se výroby zboží účastní tzv. výrobní faktory – práce, půda a 

kapitál. Mzdy, renty a zisky jsou ceny těchto výrobních faktorů a jejich výše závisí na relativní 

velikosti nabídek jednotlivých výrobních faktorů.11

Heckscher-Ohlinova teorie 

 

 

Komparativní výhodu země a její zapojení do mezinárodní dělby práce se pokusili objasnit 

švédští ekonomové Eli Heckscher a Bertil G. Ohlin. Jejich teorie je založena na dvou 

předpokladech: 

• Různá zboží se liší v relativní náročnosti na jednotlivé výrobní faktory. Určité zboží 

vyžaduje ke své výrobě větší množství výrobního faktoru v poměru k ostatním 

faktorům. Cena zboží pak bude silně ovlivněna cenou toho výrobního faktoru, který 

se na jeho výrobě podílí relativně nejvíce. 

• Různé země se liší v relativní vybavenosti jednotlivými výrobními faktory. Relativní 

vybaveností se rozumí skutečnost,  že d aný fakto r je v zemi hojný v poměru ke 

zbývajícím, a tím vzácnějším faktorům. 

Holman (1991, str. 22) analyzuje tento model a uvádí, že ceny výrobních faktorů závisí 

údajně na relativních nabídkách výrobních faktorů v zemi, tj. na jejich relativní hojnosti či 

vzácnosti. Je-li určitý výrobní faktor v zemi hojný v poměru k ostatním faktorům, bude jeho cena 

nízká ve srovnání s cenou relativně vzácnějších faktorů. Tyto uvedené postuláty pak vedou k závěru 

teorie: Země se ve výrobě a ve vývozu přiklánějí ke specializaci na komodity, jejichž výroba je 

náročná na ten faktor, jímž jsou tyto země relativně lépe vybaveny. Výrobní faktor díky své nízké 

ceně způsobí nízkou cenu dané komodity a možnost lepšího exportu v rámci mezinárodní směny a 

ve výsledku může vést k ekonomickému růstu. Neoklasikové tak upravili tvrzení klasiků o 

specializaci na zboží s poměrně nízkými náklady práce, na specializaci na zboží, pro jehož výrobu 

je země relativně nejlépe vybavena výrobními faktory.   

                                                 
11 HOLMAN, R. (1991, str. 19) 
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Tato teorie ve svých důsledcích naráží na dva problémy, které brání snadné aplikovatelnosti 

ve světové ekonomice: 

1. Předpoklad stejné výrobní techniky v zemích zapojených do mezinárodního 

obchodu, tzn. stejná kombinace výrobních faktorů.12

2. Hypotéza omezené pohyblivosti výrobních faktorů mezi zeměmi. Kapitál, který 

je v mezinárodním měřítku vysoce mobilní, neodpovídá základnímu předpokladu 

modelu.

 

13

I přes tyto výhrady je Heckscher–Ohlinův teorém stále považován za jedno ze stěžejních 

vysvětlení mezinárodní dělby práce v mezinárodním obchodě. Využívá se také pro zdůvodnění 

specializace rozvojových zemí. Dle výše zmíněných závěrů rozvojové země nemohou změnit 

strukturu svého zahraničního obchodu a zaměřují se na vývoz surovin a dovoz hovorových výrobků 

právě z důvodu vybavenosti výrobními faktory.
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Stolper – Samuelsonův teorém 

  

 
Z výše uvedeného vyplývá závěr, který poprvé formulovali ekonomové W. Stolper a P. A. 

Samuelson a je znám jako Stolper-Samuelsonův teorém. Zapojení země do mezinárodního obchodu 

bude mít účinek na ceny výrobních faktorů a tím i na rozdělování v zemi. Díky mezinárodnímu 

obchodu povede zvýšení výroby komodity, náročné na hojně se vyskytující faktor, za účelem jejího 

vývozu, ke zvýšení poptávky po daném výrobním faktoru a tím také jeho ceny. Holman (1991) 

uvádí, že efekt působí opačně v případě komodity dovážené. Jedním ze závěrů teorie je, že zapojení 

země do mezinárodního obchodu tak ovlivní rozdělování v zemi.  

Zatímco závěrem klasických teorií růstu tedy bylo konstatování, že mezinárodní obchod 

obohacuje zemi jako celek a vede tak k ekonomickému růstu daného státu, neoklasikové tento závěr 

doplnili o další poznatek, že ne všechny skupiny z něho mají stejný přínos.  

Teorém o mezinárodním vyrovnávání cen faktorů 
 

Dalším logickým vyústěním Stolper–Samuelsonova teorému je přínos mezinárodního 

obchodu k vyrovnávání cen faktorů mezi zapojenými obchodujícím zeměmi. 

                                                 
12 Pokud by se připustila proměnlivost výrobních technik, tedy možnost vzájemné substituce výrobních faktorů 
při výrobě, nelze pak hovořit o náročnosti komodity na daný výrobní faktor. Např. rýže se může v asijských 
zemích efektivně vyrábět faktory náročnými na práci, v USA to může být faktor náročnější na kapitál, který 
zajistí efektivnější výrobu.  
13 Země, která je kapitálem vybavena méně, nemusí nutně dovážet výrobky náročnější na kapitálovou výrobu, 
ale může dovážet rovnou kapitál a výrobu si zabezpečit sama.  
14 HOLMAN, R. (1991, str. 21 – 23) 
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Benáček (1997, str. 45) uvádí, že v uzavřených ekonomikách se všechny rozdíly ve 

vybavenosti zemí zdroji odrážejí v interních cenách faktorů. V zemích vysoce vybavených 

kapitálem je cena kapitálu nízká a mzdy vysoké, zatímco v zemích vysoce vybavených pracovní 

sílou jsou mzdy vždy nízké a cena kapitálu vysoká.  Otevření obchodu se v zemích projeví tím, že 

cena a výnosnost výroby komodit s komparativní výhodou (tedy komodit, jejichž výroba je náročná 

na dostatečný, a tím i levný zdroj) se začne zvyšovat a cena komodit náročných na doma 

nedostatkový zdroj se sníží. Implikací Heckscher-Ohlinova a Stolper-Samuelsonova teorému se 

každá ze zemí začne specializovat na výrobu těch komodit, které jsou náročné na doma dostatkový 

zdroj, čímž se cena zdroje začne zvyšovat. Existence mezinárodního obchodu vede ke zmenšování 

rozdílů v cenách faktorů daných rozdílnými vybavenostmi jednotlivých zemí. 

2.1.6 Keynesiánské teorie růstu a mezinárodní obchod 
 

Historický mezník ve  vývoji teorií růstu a mezinárodního obchodu nastal ve 30. letech 

minulého století, a to se vznikem keynesiánské ekonomie. J. M. Keynes svou knihou Obecná teorie 

zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936 otevřel analýzou národního důchodu a koupěschopné 

poptávky cestu ke zcela novému pojetí úlohy zahraničního obchodu v národním hospodářství. Pro 

keynesiánské teorie růstu se stal charakteristický makroekonomický přístup, jehož hlavním 

přínosem je analýza vztahů mezi zahraničním obchodem a národním důchodem. Charakteristickým 

rysem keynesiánské teorie je snaha ukázat, že nerovnováha platební bilance má reálné příčiny a že 

také mechanismy, které obnovují její rovnováhu, pak mají reálné ekonomické následky.  

První historicky nejstarší keynesiánské teorie spatřují jednu z příčin narušení rovnováhy 

obchodní a tím i platební bilance ve změně ekonomického růstu v porovnání se zahraničím. Toto 

tvrzení bylo závěrem značně kontroverzním. Teorie v podstatě vyvozuje, že hospodářský růst země 

zhoršuje její obchodní bilanci. Plyne to z poznatku, že růst národního důchodu vyvolá jen dovoz, 

nikoli bezprostřední růst vývozu.  

Tradiční keynesiánské modely růstu (R. Harrod, E. D. Domar) považují za jediný zdroj 

ekonomického růstu investice. Ty vyvolávají růst národního důchodu jen zvýšením výdajů, s růstem 

investičních a spotřebních výdajů rostou také výdaje na dovoz. Podle těchto růstových modelů 

ekonomický růst zhoršuje obchodní bilanci. Ekvivalentně ekonomický růst zahraničních partnerů 

pak obchodní bilanci země zlepší díky zvýšení vývozů. Závěry teorií by však vedly k tomu, že by 

země s vysokým tempem ekonomického růstu vykazovaly tendenci ke zhoršování obchodní bilance 

a naopak. Empirie však svědčí o opaku.15

                                                 
15 HOLMAN, R. (str. 38) 
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Solowův růstový model uplatňuje jako další zdroj ekonomického růstu kromě výše 

zmíněných investic také technický pokrok. Ten ale obvykle zvyšuje konkurenční schopnost 

domácího zboží ve srovnání se zahraničním, což se projeví v růstu vývozu země a v poklesu jejího 

sklonu k dovozu. Na rozdíl od Harrod-Domarova modelu vede podle Solowova modelu 

ekonomický růst k zlepšení obchodní bilance.16

Keynesiánské teorie přinášejí náhled na souvislosti růstu a mezinárodního obchodu, v praxi 

však neobstály a v 70. letech byly definitivně vystřídány silným, konzervativním a neoklasicky 

laděným směrem – monetarismem.  

  

Vzestup monetarismu lze vysvětlit inflační situací v 70. letech a neschopností keynesiánské 

teorie i hospodářské politiky v boji s inflací. Monetaristické teorie jsou spíše teoriemi peněžními, 

mezinárodní obchod a růst není cílem jejich výzkumu. Proto nebudu jejich teorie ve své práci dále 

zmiňovat. 

2.1.7 Nová teorie růstu a mezinárodní obchod 
 

V této části se pokusím objasnit, jak povaha mezinárodního obchodu ovlivňuje proces 

ekonomického růstu. Acemoglu17

Heckscher-Ohlinův model vysvětluje Acemoglu na jednoduchém modelu světa, který se 

zaměřuje na obchod s komoditami (ne finanční aktiva), a popisuje, jak ekonomický růst zvyšuje 

efektivitu elasticity výstupu vzhledem ke kapitálu díky vyrovnávání cen. Heckscher-Ohlinův model 

je v této knize popisován jako základní model mezinárodního obchodu. 

 to ve své knize popisuje na modelech ekonomického růstu 

s prvky Heckscher-Ohlinova modelu mezinárodního obchodu a poté na Ricardovském modelu 

mezinárodního obchodu.  

Model předpokládá, že 

země mají přístup ke stejné (nebo podobné) technologii a hlavním motivem obchodu jsou rozdíly 

v poměrech výrobních faktorů, tzn., že některé země mají více kapitálu ve vztahu k práci než ostatní 

země a jiné zase více lidského kapitálu, atd.

Takto popsaný model je užitečný pro pochopení toho, jak mohly některé ekonomiky jako 

asijští tygři

  

18 růst tak rychle a po tak dlouhou dobu, spoléhaje na kapitálovou akumulaci, aniž by se 

projevil zákon klesajících výnosů.19

                                                 
16 VARADZIN, R. (2004, str. 225 – 232) 

 

17 ACEMOGLU, D. (2009 str. 648 – 685) 
18 např. Jižní Korea, Tchaj-wan, Filipíny, Singapur, Malajsie, Indonésie, Thajsko 
19 Země se zaměřili na výrobu a export spotřebního zboží (např. elektrotechnika, high-tech zboží) do bohatých 
industrializovaných zemí, země využili výhod volného trhu, ale neotevřeli svůj trh ostatním světovým 
partnerům, čímž si chránili trh vlastní a zvyšovali úspory z rostoucího exportu. 
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V další části knihy Acemoglu popisuje Ricardovský model mezinárodního obchodu, 

založený na technologické komparativní výhodě. Zdůrazňuje, že směnné relace každé země jsou 

endogenní a závisí na rychlosti akumulace kapitálu každé země. Závěry této analýzy ukazují, že 

předpokládáme-li, že každá země je „malá" ve vztahu ke zbytku světa, má tržní sílu u toho zboží, 

které vyváží do zbytku světa. Když vyváží více daného zboží, jeho cena klesá, takže by spotřebitelé 

měli chtít konzumovat větší množství tohoto zboží.  To znamená, že daná země bude růst rychleji 

než zbytek světa, čímž opět zvýší export vzhledem k exportům jiných zemí, ale bude čelit zhoršení 

směnných relací. 

Acemoglu tak poukazuje na možný rozpor v těchto dvou modelech; Heckscher-Ohlinův 

model na jedné straně nám v podstatě dokazuje, že mezinárodní obchod je prospěšný a je-li 

prováděn dle základních předpokladů modelu, vede k ekonomickému růstu. Na druhé straně stojí 

Ricardovský model, který říká, že mezinárodní obchod prováděný na základě komparativní výhody 

může zhoršit směnné relace dané země a tudíž způsobit pokles příjmů zemí.  

To má pak za následek pokles příjmů dané země. V důsledku toho tedy dochází 

k závěru, že bude-li země v té fázi rozvoje, kdy produkuje více a více specializovaného zboží 

(komparativní výhoda), další akumulace kapitálu se projeví díky směnným relacím v zákonu 

klesajících výnosů.  

Odpověď na otázku, jak provádět mezinárodní obchod, může být přijetí faktu,  že sv ět je 

směsí těchto dvou modelů. Pokud budeme některé zboží považovat za „standartní“, takové, které se 

dá vyrobit v každé zemi (výroba může být prováděna v různých variantách), nebudou u něj působit 

účinky zhoršených směnných relací jako v Ricardovském modelu. Takže pokud bude země růst 

pouze za předpokladu produkce takových výrobků, může se vyhnout klesajícím výnosům z kapitálu 

způsobeným mezinárodním obchodem. To může sloužit jako objasnění situace asijských tygrů v  

70. – 80. v letech, kteří se specializovali na produkci elektroniky a high-tech zboží v modelu 

proexportně řízené ekonomiky s relativně uzavřenými domácími trhy.  

2.2  Ekonomický rozvoj a mezinárodní obchod 
 

Již po druhé světové válce si řada ekonomů začala klást otázku, zdali je vůbec pro rozvojové 

země výhodné zapojit se do volného mezinárodního obchodu. I přesto, že výhody zapojení, 

představované ve svém důsledku ekonomickým růstem, jsou silné, je zřejmé, že rozvojovým zemím 

přináší řadu vážných problémů. Příčinou je jednostranná orientace rozvojových zemí na suroviny, 

která napomáhá reprodukovat jejich ekonomickou zaostalost, a dále dlouhodobě nepříznivý 

vývojový trend směnných relací pro vývozce surovin.20

                                                 
20 HOLMAN, R. (1991 str. 61) 
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Postupná integrace mezinárodních trhů se začala projevovat již v 19. století, byla však 

přerušena dvěma světovými válkami, kdy byl v ekonomikách naopak prosazován protekcionismus.  

Po 2. světové válce se proces integrace opět nastartoval především ve snaze předejít 

problémům s protekcionistickými opatřeními. Rozvojová ekonomika byla představována růstovými 

teoriemi převážně keynesovsky orientovaných modelů (Harrod-Domarův model, Rostowova teorie 

stádií ekonomického růstu). Implementování těchto modelů do prostředí rozvojových ekonomik s 

cílem dosažení ekonomického růstu bylo do značné míry eliminováno nerespektováním 

různorodosti zemí, jejich historickým vývojem, specifickými sociálními a kulturními faktory. Důraz 

byl kladen na využití moderních vědeckých a technologických znalostí. Teoretici byli přesvědčeni, 

že příliv finančního kapitálu a technologií z rozvinutých zemí vyřeší problémy rozvojových zemí.21

2.2.1 Změny v ekonomických teoriích 

 

Přes určité technologické změny (např. v zemědělství), částečný rozvoj infrastruktury apod., nebyla 

potvrzena původní myšlenka, že samotný růst hrubého domácího produktu automaticky přinese také 

růst životní úrovně jednotlivců. Koncem 50. let začaly být tyto teorie vystavovány kritice - 

především kvůli nevhodnosti aplikace jednoduchého keynesovského modelu konstruovaného v 

podmínkách vyspělých zemí na komplexní podmínky rozvojových zemí.  

 

Modernizační teorie 
 

„Prohloubení a rozšíření základních východisek teorie růstu představovala v rámci utváření 

rozvojové ekonomie tzv. modernizační teorie, která zahrnovala i společenské a institucionální 

změny.“22

                                                 
21 tamtéž (str. 37 – 55) 

 Základem tohoto konceptu byly optimistické perspektivy západních vyspělých států po 

druhé světové válce o ekonomickém rozvoji chudých rozvojových zemí. Hlavní myšlenkou teorie 

byl předpoklad, že pokud budou mít chudé země dostatek času, budou schopny následovat vyspělé 

ekonomiky a ekonomicky se rozvíjet. Klíčovým prvkem procesu modernizace měla být 

industrializace, jejímž prostřednictvím mělo být dosaženo vyšší produktivity a vzdělanosti, což 

přináší ekonomický rozvoj, který vede ke kulturním a sociálním změnám. Ekonomický rozvoj podle 

„západního“ vzoru pak měl být aplikován na rozvojových zemích, jejichž tradiční hodnoty by měly 

být nahrazeny hodnotami „moderními“.  

22 BROHMAN, J. (1996 str. 15) 
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Předpoklad teorie pak spočívá v tom, že ekonomický rozvoj bude doprovázen obdobnými 

politickými změnami jako ve vyspělých státech světa.23 Narůstající společensko-politické rozdíly se 

staly překážkou rozvoje a příčinou mnoha revolučních hnutí. V důsledku toho byla některými 

teoretiky přijata teze, že pro rozvoj může být důležitější stabilita autoritářských režimů než snaha o 

demokratizaci. Tento názor vysvětloval také intervence USA na podporu autoritářských režimů v 

mnoha částech světa (např. v roce 1954 v Guatemale). Jiní teoretikové ovšem chápali politickou 

nestabilitu jako nevyhnutelnou součást modernizace.24

Modernizační teorie byly v 70. a 80. letech 20. století zcela odmítnuty. Základem kritiky se 

stala idea, že tradiční hodnoty přetrvávají navzdory ekonomickým změnám, tudíž jsou společenské 

hodnoty na ekonomických změnách relativně nezávislé.

 

25 Další kritik, americký politický teoretik 

Samuel Huntington přišel s tezí, že svět se dělí na osm hlavních civilizací (západní křesťanská, 

ortodoxní, islámská, konfuciánská, japonská, hinduistická, africká a latinskoamerická). Tyto 

civilizace se zformovaly především na základě náboženských tradic a rozdíly mezi nimi přetrvaly 

navzdory modernizaci po staletí. Huntington neuznává argument, že se daná společnost musí 

pozápadnit, chce-li se modernizovat. V delším časovém horizontu modernizace přispívá ke změně 

mocenské rovnováhy a přichází tak čas „střetu civilizací.“26

Teorie závislosti 

 

 

Jako reakce na kritiku modernizační teorie (kvůli neúspěchu v rozvoji chudých zemí) 

vznikla v 70. letech 20. století teorie závislosti. Byla založena na neúspěchu vývoje latinsko-

amerických zemí. Podle této teorie jsou problémy ekonomického rozvoje spojeny se vztahem mezi 

chudými a bohatými zeměmi. Užší spolupráce mezi zeměmi vede k horšímu ekonomickému rozvoji 

a růstu chudých zemí.  

Vyspělé západní země mají v rámci světové ekonomiky politickou a ekonomickou moc nad 

rozvojovými zeměmi, které se specializují na primární sektor (suroviny, zemědělské produkty) a 

naproti tomu dováží hotové výrobky ze zemí bohatých. V 70. - 90. letech 20. st. navíc poklesly díky 

nepříznivým směnným relacím ceny primárních komodit (kromě ropy) na světových trzích v 

průměru o 40 %. Rozvojové země byly na těchto dodávkách závislé, avšak namísto jejich rozvoje 

se rozvíjela pouze malá skupina obyvatelstva, protože příjmy z dovozu plynuly pouze úzké 

                                                 
23 tamtéž (str. 22) 
24 tamtéž (str. 23) 
25 WEBER (1998 Str. 185-245) 
26 HUNTINGTON, S. (2001) 
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mocenské skupině (vláda a její spojenci), která spolupracovala s vyspělými zeměmi. Rozvíjela se 

tak pouze malá skupina obyvatelstva. 

Teorie závislosti však nedokázala objasnit úspěch vývoje ekonomik asijských tygrů, protože 

východoasijští tygři byli významně závislí na exportu. Vztahy závislosti tedy v tomto případě 

nebyly brzdou růstu, ale rozvoji spíše napomáhaly. Zkušenost asijských tygrů prokázala, že 

rozvojové země musí přijmout vyspělé technologie a zkušenosti rozvinutých ekonomik, aby mohl 

být nastartován požadovaný rozvoj. 

Teorie závislosti je tak spíše nežli teorií v pravém slova smyslu, způsobem chápání 

mezinárodních vztahů. Nerozvinutost rozvojových zemí je vnímána jako důsledek rozvinutosti zemí 

vyspělých.27

Neoliberalismus 

 

 

Od 80. let minulého století obsadila v obchodní politice hlavní postavení doktrína 

označovaná jako neoliberalismus, od níž se ovšem v posledních letech pomalu ustupuje. S touto 

politikou přišly především vlády bohatých zemí (v první řadě USA a Velká Británie), mezinárodní 

finanční instituce (Mezinárodní měnový fond a Světová banka) a zastánci volného trhu z řad 

podnikatelů a akademiků. Přijetí neoliberálních politik institucemi Světové banky (SB) a 

Mezinárodního měnového fondu (MMF) se projevilo v podmínkách pro udělování pomoci chudým 

zemím ve finančních potížích. Ty byly nuceny otevírat své trhy, privatizovat, redukovat deficity 

státních rozpočtů a sociální podpory.28

Podle názoru neoliberálních zastánců jsou soukromé vlastnictví a  volný trh 

nejefektivnějšími nástroji rozvoje, které každému umožňují najít si ten nejlepší způsob zajištění 

obživy a prosperity. V rámci tohoto konceptu však v 80. a 90. letech minulého století došlo zejména 

v zemích, které se osvobozovaly od koloniální nadvlády, diktatur či socialistických experimentů, na 

jedné straně ke zpružnění a propojení řady trhů, na straně druhé k omezení vlivu státu: k masové 

privatizaci, liberalizaci cen a obchodu a deregulaci trhů, včetně kapitálových.  

 Tento neoliberální plán je znám jako „Washingtonský 

konsenzus.“ 

Neoliberalisté tvrdí, že úspěch čtyř východoasijských tygrů byl dán tím, že přijali exportně 

orientované politiky a politiky otevřených trhů, zatímco Latinská Amerika šla opačným směrem. To 

podle nich dokazuje, že teorie svobodných trhů je správná. 

                                                 
27 NAFZIGER, E. W. (2006 str. 145 – 148) 
28 Člověk v tísni, o.p.s. Globální problémy a rozvojová spolupráce: Témata, o která se lidé zajímají  [cit. 2011-
04-11]. Dostupné z WWW: <http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_136.pdf>.  
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V důsledku liberalismu a neoklasické ekonomie byl tedy zaznamenán výrazný nárůst 

globalizace, rozvinuté ekonomiky přijaly systém pružných kurzů a začaly rozvíjet integraci 

finančních trhů. Rozvojové země se naopak i nadále nedokázaly vymanit z mezinárodních dluhů. 

Pozitivem, které postupná globalizace přináší, je rozšiřování trhů, snadnější využití 

komparativní výhody a mezinárodní dělba práce a specializace. Toto je, jak se již v první části této 

kapitoly zmiňuji, nezbytné především pro růst v rozvojových zemích a lepší přístup k technologiím 

a kapitálu na světových trzích.  

Negativem a stále jedním z největších problémů globalizace jsou instituce. Instituce, které 

v zavedených a bohatých demokraciích dokáží regulovat i poměrně volné tržní prostředí, 

v křehkých nových či rozvojových státech ovšem neexistují či nedokáží správně fungovat. 

Problémem je skutečnost, že instituce regulující trhy působí na úrovni národních států. Existují tak 

legislativní hranice, které fungují jako překážka mezinárodní ekonomické integrace, a to  v době, 

kdy je zdůrazňován význam efektivního fungování institucí pro ekonomický růst.29

Teorie revizionismu 

 

 

Neoliberalisté tvrdili, že se díky komparativní výhodě a volnému trhu může každá země 

(včetně rozvojové) zapojit do mezinárodního obchodu. Rozvojové země však mají díky přírodním 

podmínkám, institucím, ale také např. nedostatku technologií, komparativní výhody v produktech 

s nízkou přidanou hodnotou. Pro tyto země tak teorie komparativních výhod není vodítkem 

k ekonomickému růstu a rozvoji. Komparativní výhoda většiny afrických zemí spočívá v exportu 

nerostných surovin a základních zemědělských produktů, tyto produkty se však nezpracovávají na 

africké půdě, jejich přidaná hodnota je nízká a jejich produkce ani směna nepřináší ekonomický 

růst.30

Revizionistická teorie tvrdí, že ve vyspělých ekonomikách vlády intervenovaly a chránily 

mladá odvětví a industrializace byla založena na domácích trzích. Je to případ USA, Japonska, 

Německa atd., či také např. asijských tygrů v 80. letech 20. století. Není dokázáno, že ekonomický 

rozvoj souvisel s volným trhem. Např. státy východní Asie založily strategii ekonomického rozvoje 

na vlastní industrializaci, kterou řídila vláda podporou a ochranou vlastních domácích odvětví 

s vysokou přidanou hodnotou, podporou domácích podniků, nikoliv zahraničních a nadnárodních 

korporací.

 

31

                                                 
29 RODRIK, D. (2008 str. 237 – 242) 

 

30 SACHS, Michael. Growth in East Asia : What We Can and What We Cannot Infer [online]. [cit. 2011-04-12]. 
Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues1/issue1.pdf>.  
31 tamtéž 
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I přesto, že se situace ve světové ekonomice nyní výrazně změnila, je zkušenost asijských 

tygrů vodítkem pro ostatní rozvojové země. Pokud však rozvojová země otevře své trhy dříve, než 

je na to připravena, není situace pro její industrializaci příznivá. Chudé země nejsou schopny 

dodržovat podmínky stanovené Světovou obchodní organizací (WTO) o ochraně pracovních sil a 

životního prostředí.  

Revizionistická škola věří, že volný trh sám o sobě nepřináší ekonomický rozvoj. Tvrdí, že 

trh není nikdy perfektní. Operace na trhu potřebují mnoho netržních systémů. Kromě infrastruktury 

také netržní faktory jako jsou regulace vlastnických práv, právní systémy, sociální politika a 

vzdělanostní politika atd. Vytvoření těchto systémů vyžaduje státní podporu a koordinaci.32

                                                 
32 SACHS, Michael. Growth in East Asia : What We Can and What We Cannot Infer [online]. [cit. 2011-04-12]. 
Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues1/issue1.pdf>.  
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3 Metody, data a výsledky dosavadních analýz vlivu 
mezinárodního obchodu na ekonomický růst a rozvoj 

 
Cílem Světové obchodní organizace je zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti 

a vyšší a stále rostoucí úrovně reálného důchodu a efektivní poptávky za účelem zvýšení výroby a 

obchodu se zbožím a se službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem 

trvalého rozvoje.33

Rozvoj mezinárodního obchodu je však vždy spíše chápán jako prostředek, jak daných cílů 

dosáhnout, nežli jako cíl samotný. O tom, že má přednost růst životní úrovně před samotnou 

maximalizací ekonomického růstu, nebylo nikdy sporu. Ve skutečnosti by však tyto dva cíle – 

podpora ekonomického rozvoje a růst obchodu – měly být nejen WTO, ale také institucemi 

poskytujícími finanční pomoc vnímány jako synonyma. Empirické poznatky dokazují, že obchod je 

klíčem k ekonomickému růstu. I přesto, že výše zmíněné poznatky jdou ruku v ruce s tradičním 

způsobem fungování WTO, který je zaměřen na poskytování vzájemného přístupu na trh, 

současným výsledkem fungování WTO je směs cílů a prostředků k jejich dosažení, které jsou spíše 

matoucí. Rozvoj obchodu je stále vnímán spíše jako způsob, jehož prostřednictvím lze dosáhnout 

ekonomického rozvoje, než jako cíl samotný.  

 

Kdybychom si měli představit obchodní režim, který nejvíce odpovídá preambuli a cílům 

WTO, byl by to režim, ve kterém by byla obchodní pravidla vytvářena tak, aby maximalizovala 

rozvojový potenciál zemí, především pak zemí nejchudších. Místo, aby se vyjednávači ptali, jak 

zvýšit obchod a umožnit přístup na trh, měli by se správně ptát, jak mohou zemím pomoci vymanit 

se z chudoby. Byl by takový režim jiný než ten, který převládá aktuálně?34

V následující kapitole je uvedeno několik různých publikací a studií, které analyzují vliv 

mezinárodního obchodu na ekonomický růst a rozvoj. Podobný náhled na tuto problematiku přináší 

práce ekonomů Daniho Rodrika a Paula Colliera. Práce Daniho Rodrika však přináší spíše 

empirickou úvahu o vlivu mezinárodních institucí na mezinárodní obchod a potažmo ekonomický 

růst. Ve své publikaci pokládá otázky a nutí k zamyšlení, zdali současný obchodní režim vede 

k růstu a pomáhá vymanit se rozvojovým zemím z chudoby, zatímco Paul Collier vychází 

z konkrétních analýz a dat, které ústí v závěry, jak by se daná problematika měla řešit. Pro většinu 

těchto analýz použil data pouze afrických zemí, nikoli všech chudých rozvojových zemí, což 

 

                                                 
33 MPO : Světová obchodní organizace [online]. 31.8.2010 [cit. 2011-04-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpo.cz/dokument7894.html>. 
34 RODRIK, D. (2008 str. 227) 
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opodstatnil tím, že to, co platí o Africe, bude vypovídat i o zbytku nejchudších zemí. Obecně 

odmítá názor, že existuje jakýsi „africký efekt“: tento světadíl se dle jeho názoru často jeví jako 

specifický jenom proto, že v něm převládají znaky charakteristické pro země spodní miliardy35

Dani Rodrik ve své publikaci

. Ve 

většině případů prováděl výzkumy za pomocí různých statistických metod. 
36

Příkladem mohou být Indie a Čína, dvě země, které v posledních 30 letech zaznamenaly 

téměř zázračný růst. V obou zemích došlo k zásadním reformám obchodního systému až 10 let 

poté, co růst v těchto zemích začal stoupat. V Číně se růst začal zvyšovat na konci 70. let 20. stol., 

kdy byl vedle dvojúrovňové cenotvorby zaveden systém odpovědnosti domácností v zemědělství. 

Do liberalizace dovozu se čínské úřady pustily až mnohem později, ve 2. polovině 80. let a v 

průběhu 90. let 20. stol. Pokud jde o Indii, tam se tempo růstu začalo zvyšovat asi o 3 % na konci 

80. let 20 stol. Skutečné obchodní reformy však byly zahájeny až v letech 1991-93. Vlády obou 

zemí investovaly svůj omezený politický kapitál a administrativní zdroje do jiných oblastí než do 

liberalizace obchodu. Podle kritérií Světové banky jsou Indie i Čína globalizátory, protože prudce 

stoupl jejich obchod. Také zkušenost z dalších zemí, např. z Jižní Koreje, Tchaj-wanu či Vietnamu, 

dokazuje, že hluboká liberalizace obchodu je jen málokdy faktorem přispívajícím okamžitě k 

vyššímu a rostoucímu obchodu. 

 uvádí, že Světová banka je jedním z nejzarputilejších 

zastánců názoru, že země, které na cestě globalizace došly dále, jsou v oblasti ekonomického růstu a 

snižování chudoby mezi těmi nejúspěšnějšími. K obratu však došlo v tom směru, že tato instituce 

uznává, že k zemím, které se do světové ekonomiky integrovaly nejrychleji, nepatří nutně ty země, 

jež přijaly nejliberálnější proobchodní politiku. Světová banka tak připouští, že obchodní 

liberalizace nemusí být tím nejúčinnějším nástrojem nejen pro stimulování růstu, ale ani pro 

integraci na světových trzích. Rychlá integrace na světových trzích je totiž důsledkem, nikoli 

předpokladem úspěšné růstové strategie.   

Světová ekonomika je dnes otevřenější než kdykoliv v minulosti. Většina rozvojových zemí 

se značně otevřela zahraničnímu obchodu a již nepraktikuje nejškodlivější politické přístupy z 

minulosti (např. množstevní restrikce na dovoz). Politická rovnováha se v těchto zemích obrátila ve 

prospěch proobchodních skupin orientovaných směrem ven. V rozvinutých zemích jsou obchodní 

bariéry vůči průmyslovému zboží a mnoha typům služeb na historickém minimu. Jenom stěží 

bychom mohli nyní najít nějakou chudou zemi, kde vyhlídkám na rozvoj vážně brání pouze 

omezený přístup na zahraniční trhy. Kterákoliv země s rozumnou rozvojovou strategií má 

příležitost zajistit své ekonomice růst pomocí obchodu. Kde je tedy problém? Co konkrétně brání 

                                                 
35 Přibližně miliarda lidí žije v zemích, které se od zbytku světa radikálně liší – nejchudších států světa. 
36 tamtéž (str. 227 – 233) 
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rozvojovým zemím v tom, aby začaly z mezinárodního obchodu čerpat výhody pro svůj 

ekonomický rozvoj? 

Rodrik dává za příklad situaci v zemědělství a zemědělské dotace, jakož i další formy 

podpory, ve Spojených státech a Evropské unii a jejich dopad na životní úroveň milionů chudých 

farmářů. Tyto země vynakládají dle informací Světové banky přes stovky miliard dolarů ročně na 

podporu domácích zemědělců. Zároveň mají na dovoz potravin z rozvojových zemí vysoká cla 

a přesné kvóty, či alespoň složitá pravidla o původu zboží a přísné normy. Potraviny z rozvojových 

zemí jsou zpravidla levnější než ty vypěstované farmáři v rozvinutých státech. Dotace zemědělcům 

a potravinářským společnostem v rozvinutých státech navíc  umožňují vyvážet jejich produkty do 

rozvojových zemí za dumpingové ceny, kterým místní výrobci často nemohou konkurovat. Tento 

nerovný vztah pak znemožňuje místním zemědělcům prodávat nejen na světových, ale i na místních 

trzích, což vede k ruinování místní zemědělské produkce s vážnými důsledky pro daný region. 

V rámci světových obchodních jednání přitom rozvinuté státy tlačí na liberalizaci trhů rozvojových 

zemí, které tak přicházejí o možnost chránit své zemědělství proti dotovaným dumpingovým 

dovozům. 

Mohlo by odstranění dotací rozvinutým státům vést k obratu ve vývoji celosvětové 

chudoby?  Pro někoho by zemědělská reforma znamenala značný přínos, ale převážně by šlo o 

spotřebitele a daňové poplatníky v bohatých zemích. Zisky by zaznamenali také někteří velcí 

vývozci potravin se středními příjmy (jako jsou Brazílie a Argentina). Takové dopady sice nejsou 

nevýznamné, ale mají daleko do závěrů, které hlásají fundamentalisté prosazující volný obchod. 

Také v obchodování s nerostnými surovinami panuje mezi rozvinutou a rozvojovou částí 

světa velké napětí. Mnohé státy globálního Jihu nemohou zatím do světové obchodní výměny 

nabídnout nic jiného než nerosty, které se těží na jejich území. Ceny přitom určuje nejen nabídka a 

poptávka po těchto komoditách, ale stále více i nejisté a zranitelné finanční trhy. Státy Severu navíc 

spotřebují více nerostů než země rozvojové. Důvodem je nejen rozvinutější průmysl, ale také vyšší 

životní nároky jejich obyvatel. Výjimkou není ani kvalitnější zpracování suroviny, protože 

disponují modernějšími technologiemi. Není proto nic neobvyklého, že například do státu, který 

prodal železnou rudu, se ze železa z téže rudy dováží drahé výrobky. Celní režimy vyspělých zemí 

tento vývoj ještě podporují, neboť cla na dovoz zpracovaných výrobků jsou nezřídka vyšší než na 

dovoz surovin (tzv. celní eskalace). 

Rozvojové země sice disponují mnoha zdroji i aktivy (půdou, surovinami, pracovní silou), 

nedokáží je však přeměnit na peníze (kapitál), který by podpořil dostatek vlastních podniků a 

celkový rozvoj domácí ekonomiky. Řešení spatřují v získávání přímých zahraničních investic. 

Většinou jde o firmy, které postaví nebo koupí továrnu, důl či plantáž, začnou vyrábět (většinou na 
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vývoz) a zaměstnají místní obyvatelstvo. Jen některé však platí daně, zanechají v zemi vyspělejší 

technologie či know-how, nabídnou dodavatelské zakázky i místním firmám a reinvestují alespoň 

část zisku. Málokteré nabídnou místním obyvatelům víc než pár pracovních úvazků, často v nepříliš 

důstojných podmínkách. Naopak mnohé investice, zejména do těžby nerostů, končí spíše 

poškozením životního prostředí, nabouráním kultury, tradic i celého společenství, korupcí a 

porušováním základních lidských práv. Investoři si vybírají z globální nabídky míst pro své 

podnikání a místní vlády se jim proto snaží nabídnout co nejlepší podmínky. Často ustupují 

v neprospěch vlastních obyvatel. Kromě sofistikovaných daňových úniků a korupce místních 

úředníků má investor navíc velmi často daňové úlevy, takže výsledek odvodu poplatků do státní 

pokladny v chudých zemích většinou neodpovídá původnímu očekávání. Investoři nadto vyvážejí 

značnou část svých zisků zejména ve formě dividend do zahraničí. Nevládní organizace takové 

praktiky nadnárodních firem kritizují, zejména proto, že nutí rozvojové země podbízet se 

a nerespektovat práva pracovníků ani ochranu životního prostředí. Těmto zemím by spíše pomohlo, 

pokud by se místní obyvatelstvo mohlo vzdělávat, pokud by investice zůstávaly v zemi, místní byli 

zaškolování pro nové technologie a země začaly konečně vyvážet více než suroviny s nejnižší 

přidanou hodnotou.  

Otázky, které jsou pro rozvojové země důležité a klíčové v oblasti rozvoje a kterými by se 

měla Světová obchodní organizace zabývat, jsou především: 

• Snaha o zvýšení mobility sezonních dělníků z chudých zemí do zemí bohatých. Zde by byl 
přínos liberalizace největší, protože právě zde existují nejvyšší bariéry.  

• Tvorba „svobodného politického prostoru“ pro rozvojové země v dohodách WTO. Úsilí 

rozvojových zemí o takový obchod a průmyslovou politiku, které budou podporovat růst, 

stále více naráží na svazující pravidla WTO. Asijští tygři, hvězdy ekonomického růstu, jako 

jsou Jižní Korea, Tchaj-wan, Čína a mnoho dalších států, by nebyly mohly přijmout takové 

prorůstové strategie, jaké přijaly, kdyby se na ně vztahovala dnešní omezení WTO.37

Profesor ekonomie Paul Collier, který se ve svých četných analýzách specializuje na chudé 

africké země, nabízí ve své knize Miliarda nejchudších

 

38

                                                 
37 RODRIK, D. (2007, str. 227 – 233) 

 konkrétní analýzy a východiska. Dle 

Colliera se většina rozvojových zemí nachází min. v jedné z tzv. „rozvojových pastí“ – past 

konfliktu, přírodních zdrojů, vnitrozemské polohy a špatných sousedů, past vyplývající ze slabé 

vlády v malé zemi. 

38 COLLIER, P. (2007) 
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Přírodní zdroje jsou pro mnoho ekonomik klíčovou komoditou, která jim zajišťuje přísuny 

peněz, a, je-li v zemi dobrá vláda a hospodářská politika, přináší ekonomický růst. Ve většině 

případů jsou prostředkem mezinárodního obchodu a subsaharský kontinent je místem na přírodní 

zdroje velice bohatým. Collier nahlíží na problematiku přírodních zdrojů z jiného úhlu; dle něj se 

častěji do problémů dostávají země, které objeví nová ložiska přírodních zdrojů, nikoli země, které 

jimi nedisponují. Důvodem těchto problémů bývají četné mocenské konflikty, které jsou s tímto 

objevením spojeny. V zemích pak nedochází k ekonomickému růstu, přebytečné prostředky 

z vývozu nerostných surovin růst naopak snižují. Po určitém čase je země s velkými ložisky 

přírodních zdrojů chudší než na začátku a náklady ekonomického propadu větší než jednorázové 

zvýšení příjmů z rent39

Země, které mohou těžit ze svých přírodních zdrojů, jsou v knize rozděleny do třech skupin. 

První skupinou jsou země, ve kterých se často stává, že dostatek přírodních zdrojů způsobuje 

zanedbávání běžných ekonomických aktivit, země se stávají rentiéry (bezpracné příjmy ze svého 

bohatství), např. bohaté země Perského zálivu jako Kuvajt či Saudská Arábie, takovýto příklad je 

ale spíše výjimečný, častěji se setkáváme se státy, jejichž výnosy z nerostných surovin stačí na 

země se středními příjmy. Aby se mohly rozvinout, musí příjmy z přírodního bohatství využít pro 

svůj růst, což se většině států jeví jako obtížné. Ve státech většinou dochází ke stagnaci nebo 

vzestupu a recesi pohybující se kolem poměrně plochého trendu. Tyto příklady jsou typické pro 

většinu zemí Středního východu a Rusko. Třetí skupinu zemí tvoří ekonomiky s obrovským 

bohatstvím přírodních zdrojů, Collierem nazývané země spodní miliardy

.  

40

Jedno z vysvětlení je tzv. holandská nemoc – vývoz přírodních zdrojů způsobuje 

zhodnocení dané měny ve srovnání s ostatními, v důsledku toho ztrácejí ostatní vývozní komodity 

na konkurenceschopnosti, i když by mohly být vhodným nositelem technologického pokroku. Jako 

příklad uvádí Nigérii v 70. letech 20. století. Nerostné bohatství je pro zemi zdrojem zahraniční 

měny, ostatní vyvážené produkty ztrácejí svou hodnotu a zboží, s nímž nelze mezinárodně 

obchodovat, se zdražuje. Růst příjmů z ropy tak pro Nigérii znamenalo ukončení ziskovosti vývozu 

jiných produktů – burských oříšků a kakaa, produkce se zhroutila. Ztráta zemědělských příležitostí 

poškodila rolníky, ale nezastavila růstový proces, protože tradiční exportní zemědělství nebylo 

příliš dynamickým sektorem v ekonomice, která měla mnoho příležitostí k technologickému rozvoji 

a růstu produktivity. Holandská nemoc ale může růstový proces zastavit tím, že vytlačí vývozní 

, které jim však místo 

rozvoje přináší další řadu problémů. 

                                                 
39 Rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy včetně marží 
40 29 % lidí ze zemí spodní miliardy žije v zemích s přírodními zdroji. 
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aktivity, které by jinak měly potenciál k rychlému rozvoji (služby a průmyslová výroba náročná na 

pracovní síly).  

Od 80. let 20. století přestávala být pro mnoho ekonomů holandská nemoc dostatečným 

vysvětlením neúspěchu chudých ekonomik s novými objevy ložisek přírodního bohatství; proto 

přišli s dalším vysvětlením, a to problémem šoků: výnosy z přírodních zdrojů jsou nestálé a vedou 

ke krizím. Collier prováděl analýzy, aby zhodnotil i tento přístup. Vlády mají v době cenové 

konjunktury přehnané nároky na zvýšení státních výdajů. Jako příklad šoků použil Keňu a její boom 

spojený s produkcí kávy na datech z let 1976 – 1979 a pokračoval dalšími obchodními šoky po 

celém světě. Obrovské a zbytečné navýšení rozpočtu v Keni a odmítnutí seřazení požadavků dle 

důležitosti způsobilo,  že z veřejných financí nezůstalo nic. V období recese pak musí přijít těžké 

snižování výdajů. Nigérie v první polovině 80. let 20 stol. prošla obrovským ropným rozmachem, a, 

stejně jako v případě Keni, chybou vlády bylo přehnané čerpání půjček a utrácení za nesmyslné 

projekty plné korupce. Pokles cen ropy v roce 1986 představoval pro ekonomiku nesmírný problém. 

Pokles příjmů a pokles ochoty bank půjčovat peníze vedl ke snížení nigerijské životní úrovně na 

polovinu. Země se nevyhnula ekonomickým reformám a balíčku strukturálních změn. I přes růst 

hospodářského výkonu musely výdaje razantně poklesnout. Nigerijci dávali vinu zahraničním 

finančním institucím, chyby vlády tak vedly pouze k nedůvěře vůči ostatním zahraničním 

partnerům.  

Další náhled na dané téma je spojený s problematikou rent, ve kterém hraje klíčovou roli 

řídící moc státu. Politologové obecně chápali renty z přírodních zdrojů jako něco, co podporuje 

sklon k autokracii; Collier však s tímto konstatováním nesouhlasí. Přestože jsou instituce 

ovlivňovány přírodním bohatstvím, obvykle se vytvořily ještě před objevením ložisek nerostných 

surovin. Nahlíží-li se na problematiku čistě ze statistického hlediska, je možné dojít k závěrům, že 

na sebe politické instituce a nerostné bohatství vzájemně působí. Dle Colliera je podstatou prokletí 

nerostných surovin fakt, že renty z těchto zdrojů mají za následek nesprávné fungování demokracie. 

Demokracie není pro ekonomiku, v níž se nachází mnoho přírodních zdrojů, tím nejlepším 

zřízením. Collier odmítl čistě statistickou metodu analýzy a provedl analýzu ekonomického růstu 

vybraných zemí v průběhu určitého období z hlediska charakteristických vlastností, které v zemích 

převládaly na začátku tohoto období. Došel k závěru, že renty z ropy a dalších přírodních zdrojů 

především nereagují na tlak, jejž vytváří volební soupeření. Bez zisků z nerostného bohatství se 

demokracie rozvíjejí rychleji než autokracie (vyšší růst asi o 2 % ročně než v případě despotických 

autokracií). V případě velkých výnosů z vývozů nerostných surovin však autokracie rostou rychleji 

než demokracie (pro autokratickou zemi, jejíž renty se na národním produktu podílí min. 20 %, by 

přechod k demokracii znamenal snížení tempa růstu min. o 3 %). Je tomu tak proto, že zisky 
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z nerostných zdrojů vytváří prostor pro vznik rozsáhlého veřejného sektoru. Autokracie jako 

politický systém v zemi s nerostným bohatstvím je dle Collierových závěrů ovšem možný pouze 

v případě, kdy není místní obyvatelstvo příliš etnicky rozmanité; v opačném případě hrozí past 

konfliktu. Jako dobrý příklad pro země spodní miliardy uvádí Čínu, formu homogenní autokracie, 

což na druhou stranu stěží odpovídá mnohým zemím spodní miliardy, které jsou charakteristické 

etnicky různorodou autokracií. Etnicky rozmanité země, bohaté na nerostné suroviny, potřebují dle 

Colliera demokracii, která se vyznačuje tím, že klade silnější důraz na politická omezení než 

volební soutěžení. Jako dobrý příklad uvádí Botswanu, která je se svými obrovskými zásobami 

diamantů demokracií nepřetržitě od vyhlášení své nezávislosti; žádné z voleb však změnu její vlády 

nepřinesly. Botswanská demokracie stojí silně v protikladu s nigerijskou, ve které existovalo 

radikálně silnější volební soupeření než politická omezení. Botswaně se podařilo dostat se mezi 

země se středními příjmy, po dlouhé období dosahovala nejrychlejšího tempa růstu ve světě. 

Jak  již bylo  v mé práci zmíněno, samotné přírodní zdroje a obchod s nimi nejsou zdrojem 

ekonomického růstu. Podstatná je také změna v objemu i složení obchodu. Studie Zodpovědný 

obchod – udržitelné zemědělství41 dochází k závěru, že orientace na vývoz v chudých rozvojových 

zemích sama o sobě dostatečně nepřispívá ke zmírnění chudoby a k lidskému rozvoji. I v těch  

zemích, kde vývoz prudce vzrostl, je s orientací zemědělství na vývoz často spojen negativní vliv na 

celkovou rovnováhu – příjmy se soustředí v exportních odvětvích, zatímco ostatní sektory stále více 

chudnou. Ačkoli jsou ceny momentálně vysoké v důsledku neúrody, zvýšené poptávky po 

potravinách a rozmachu biopaliv, ceny na světovém trhu nadále silně kolísají, a proto nezaručují 

stabilní a jistou návratnost investic. Země, které v zemědělství volí strategii orientace na vývoz a 

zároveň dovážejí zpracované průmyslové výrobky, tak neustále ohrožují své směnné relace. 

Rozšiřováním výroby určené na vývoz se navíc může v důsledku soupeření o výrobní zdroje 

urychlovat koncentrace zemědělské výroby, což vede ke krachu drobných zemědělců. V mnoha 

zemích tak roste chudoba a hrozí nedostatek potravin. Tato studie není ani tak čistou analýzou, aby 

se dalo hovořit o metodě jejího zpracování, jako spíše výsledkem dlouhodobého celosvětového 

dialogu v rámci projektu ECOFAIR TRADE Dialogue42

                                                 
41 SACHS, Wolfgang; SANTARIUS, Tilman. Zodpovědný obchod – udržitelné zemědělství: Mnohostranný rámec 
pro udržitelné zemědělské trhy [online].[cit. 2011-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://glopolis.org/cs/clanky/zodpovedny-obchod-zdravejsi-zemedelstvi/>. 

, jejímž výsledkem je požadavek na změnu 

světového systému zemědělského obchodu.  

42 Tato zpráva se zabývá zkoumáním nových směrů překračujících rámec volného obchodu, jimiž by se obchodní 
pravidla měla ubírat. Zpráva věnuje pozornost především problémům zemědělských a venkovských 
společenství a obsahuje návrhy politických přístupů a nástrojů vedoucích k vytvoření obchodního systému, 
který by skutečně dával příležitost chudým, byl šetrný k životnímu prostředí a umožnil zemědělství opustit 
fosilní paliva. 
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V průběhu posledních 30 let se rozvojové země začínají soustředit více na vývoz 

průmyslových výrobků s vyšší přidanou hodnotou než na vývoz primárních surovin. Tato postupná 

transformace dle Colliera43

Hlavní podmínkou, kterou musí země splnit, chtějí-li proniknout na světové trhy, je práh 

cenové konkurenceschopnosti. Podaří-li se jim to, nabízejí se další možnosti pro nekonečnou 

expanzi. A bude-li firma zisková, čeká podobný osud mnohdy i její imitátory. Hospodářský 

rozmach pak přináší pracovní místa, a to zejména pro mladé, pro které je to obrovský pokrok od 

dřiny na malých nevýdělečných farmách. S pracovním místem se dostane nejen zaměstnanci, ale 

také jeho rodině, ekonomické jistoty. S rozmachem pracovních míst se postupně začne jejich cena 

zvyšovat. Jako příklad uvádí ve své knize zemi Madagaskar na konci 90. let 20. století. Vláda 

vytvořila exportní zónu a zavedla opatření pro domácí firmy, díky nimž se staly z cenového 

hlediska dostatečně konkurenceschopné, aby mohly využít americký obchodní program s názvem 

Africa Growth and Opportunity Act. V této zóně bylo vytvořeno 300 000 pracovních míst, což je 

pro zemi s 15 miliony obyvatel velký počet. Kdyby tento posun k hospodářskému růstu nepřerušil 

madagaskarský prezident admirál Didier Ratsiraka, který odmítl po prohraných volbách odstoupit a 

nařídil svým stoupencům blokovat přístav ve městě, exportní výrobní zóna by nebyla zpustošena a 

země by mohla dále pokračovat v růstu. Blokáda trvala 8 měsíců a po opětovném otevření v ní 

zbylo pouze 40 000 pracovních míst a firmy už se nevracely s takovým nadšením. Madagaskar 

slouží jako příklad země, které se naopak na světové trhy v 90. letech 20. stol. proniknout podařilo. 

Collier je přesvědčený o tom, že zhruba v 80. letech 20. století byla mzdová propast dostatečně 

 mohla přijít již dříve. Co těmto zemím bránilo zapojit se po tak dlouhou 

dobu do mezinárodního obchodu efektivněji? V 60. a 70. letech 20. stol. ovládly celosvětovou 

průmyslovou výrobu vyspělé země, přestože mzdy v těchto zemích byly i 4x vyšší než 

v rozvojových zemích. I tak tento rozdíl nezpůsobil zvýšení konkurenceschopnosti chudých zemí. 

Částečným důvodem jsou obchodní omezení zavedená bohatými zeměmi vůči chudým zemím, 

hlavním důvodem jsou prostorové úspory z rozsahu v průmyslové výrobě, díky kterým si bohatý 

svět dokázal tak velkou mzdovou propast udržet. Odborně tento jev nazývá „aglomeračními 

úsporami“. V podstatě jde o to, že pokud ostatní firmy vyrábějí své výrobky na stejném místě jako 

ty konkurenční, snižují se tak pro ně náklady, protože když mnoho firem produkuje totéž, vytváří se 

tím např. rezerva pracovníků s dovednostmi, které daná firma potřebuje. Také je poblíž mnoho 

firem poskytujících služby a vstupy, které firmy potřebují k účinnému fungování. Pokud by se 

výroba přesunula do oblasti, v níž nepůsobí žádné jiné firmy, náklady by byly mnohem vyšší i 

v případě levnější pracovní síly.  

                                                 
43 COLLIER, P. (2007) 
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velká na to, aby rozvojové země, které neuvízly v některých z dříve zmiňovaných propastí, 

dokázaly proniknout na světové trhy. Již v 90. letech 20. stol. však o tuto možnost přišly, protože se 

v Asii budovaly aglomerace průmyslové výroby a služeb, které byly konkurenceschopné svými 

nízkými mzdami s úsporami z rozsahu. Bohaté země měly příliš vysoké mzdy, rozvojovým zemím 

chyběly aglomerace. I pro tento předpoklad použil Collier empirickou analýzu, na jejímž základě si 

jej ověřil. Collier je však přesvědčen, že díky automatickým procesům globalizace se těmto zemím 

opět naskytne nová příležitost. Mohlo by k tomu dojít v době, kdy hospodářský rozvoj v Asii 

vytvoří mzdovou propast příznivou pro nejchudší státy, podobně jako se v 80. letech 20. stol. 

vytvořily mzdové rozdíly mezi asijskými a bohatými státy.  

Neméně důležitou je problematika obchodní politiky, které je taktéž věnováno v řadě 

ekonomických studií mnoho prostoru. Ochranná opatření patří k hlavním nástrojům, které může 

vláda využít pro usměrňování vnější ekonomické politiky. Jejich odstraňování zase patří k zásadním 

předpokladům globalizace a rozvoje světového obchodu. S uvolňováním mezinárodního podnikání 

a ekonomickou globalizací ztrácejí vlády řadu nástrojů hospodářské politiky, které tradičně 

využívaly k podpoře ekonomického růstu. Jsou to především cla a dovozní kvóty, ale i podmínky 

pro toky krátkodobého kapitálu a investic, kterými může vláda regulovat pohyb zboží a peněz. 

Tradiční přístup většiny vlád spočíval v uvalení co nejvyšších cel na dovážené zboží, aby se 

podpořila domácí produkce, popřípadě byla určena kvóta na množství zboží, které mohlo být za 

dané období dovezeno do země. 

Kvůli řadě závazných dohod WTO či dalších dohod o liberalizaci světového obchodu je 

však dnes prostor jednotlivých vlád pro využití cel a kvót velmi omezený. Stále větší pozornost se 

proto při jednáních o dalším uvolňování mezinárodního obchodu váže na takzvané netarifní 

překážky obchodu: hygienická, kvalitativní, technická a environmentální nařízení či jiné předpisy 

na ochranu spotřebitelů, zaměstnanců a přírody, jakož i na další tradiční nástroje podpory 

podnikání, jako například na vládní zakázky, dotace, daňové úlevy nebo dumping. Díky tomu, že 

mnohé z těchto netarifních překážek přímo souvisí i s dalšími politikami, kterými vlády sledují jiné 

než obchodní cíle, vyvstává otázka, které společenské cíle mají přednost (například obchod či 

ekologie) a kdo o nich má primárně rozhodovat (mezinárodní dohody ve WTO či národní vlády). 

V důsledku liberalizačních dohod se také hromadí povinnosti a vnitřní problémy států, jež tyto 

dohody podepisují. Nárokům na nové výrobní standardy, obchodní statistiky či novou legislativu 
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vyžadovaným ve velmi krátké době pod hrozbou sankcí mnohé z rozvojových zemí nemohou 

vyhovět.44

Také Collier se ve své knize zabývá problémem obchodní politiky OECD, kterou považuje 

za neudržitelnou. Nejméně udržitelným bodem je pro něj, stejně jako např. u výše zmíněného 

Daniho Rodrika, ochrana zemědělství. Na věc však přináší jiný pohled, protože ji nespatřuje jako 

neudržitelnou pouze z hlediska rozvojových zemí, ale také z pozice občanů OECD. Ti totiž své 

peníze utrácejí na dotaci pěstování určitých plodin, což v důsledku vede k ničení příležitostí pro 

lidi, kteří mají málo alternativních možností.  

 

Za další nevyhovující bod obchodní politiky považuje stupňování celních sazeb; cla na 

zpracované materiály jsou vyšší než na materiály nezpracované. Pro rozvojové země se tak zhoršuje 

diverzifikace exportu na základě zpracování vyvážených surovin. Důvody takto chybně 

prováděných politik spatřuje ve vyjednávání o obchodní politice. Světová obchodní organizace 

(stejně jako před tím GATT – Všeobecná dohoda o clech a obchodu) je totiž založena především 

na předpokladu, že k odbourávání našich obchodních omezení přistupujeme pouze v případě, učiní-

li tak i druzí.  

Nejilustrativnějším příkladem obchodního sporu mezi rozvojovými a rozvinutými státy je 

právě spor o zemědělský obchod. Pro konkrétní ilustraci aplikace liberální obchodní politiky a 

jejich dopadů použiji příklad subsaharské země Malawi Budu vycházet ze studie filipínského 

sociologa a politického analytika Waldena Bella – Destroying African Agriculture.45

Malawi je chudý africký stát, kde je nejrozšířenější pěstovanou plodinou kukuřice. Tato 

plodina patří mezi tzv. konkurenční komodity, což znamená, že se pěstují jak v rozvojových, tak i 

ve vyspělých zemích, na rozdíl od komodit nekonkurenčních, pěstovaných pouze v rozvojových 

zemích.  Malawi je signatářem smlouvy o spolupráci uskupení 79 rozvojových zemí AKT (země 

Afriky, Karibiku a Tichomoří) a Evropské unie podepsané v roce 2000 v Cotonou. Tzv. Dohoda 

z Cotonou platí od roku 2002 do roku 2020 a umožňuje těmto rozvojovým zemím zvýhodněný 

dovoz výrobků na trh Evropské unie. Bezcelní dovoz však platí pouze pro některé země AKT, a to 

v určité stanovené kvótě a jen pro některé tradiční exportní komodity (banány, rum, cukr atd.).

 

46

Bello uvádí, že v letech 1998 a 1999 vláda této africké země zahájila program, v jehož rámci 

poskytla rodinám, které se pěstováním kukuřice živí, hnojivo a semena zdarma. Přestože byl balíček 

 

                                                 
44 Člověk v tísni, o.p.s. Globální problémy a rozvojová spolupráce: Témata, o která se lidé zajímají [cit. 2011-04-
11]. Dostupné z WWW: <http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_136.pdf> 
45 BELLO, Walden. Destroying African Agriculture. In [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2011-04-11]. Dostupné z 
WWW: <http://www.fpif.org/articles/destroying_african_agriculture>. 
46 BusinessInfo.cz [online]. 2008 [cit. 2011-04-11]. Souhrnná teritoriální informace Malawi. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/malawi/1001453/>. 
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směřován pouze těm nejchudším, následující léta se odvíjela ve znamení úspěšné zemědělské 

činnosti. Výsledkem byl přebytek vypěstované kukuřice v zemi. Později se ovšem situace 

zkomplikovala. Světová banka a další participující organizace přiměly vládu Malawi, aby finanční 

prostředky určené na tento program omezila s argumentem, že tyto „neliberální“ dotace deformují 

pravidla mezinárodního obchodu. Po ukončení vládního programu však produkce kukuřice 

poklesla. Mezinárodní měnový fond mezitím trval na tom, aby vláda rozprodala značnou část svých 

zásob obilí za účelem vyrovnání dluhů, jež vznikly v průběhu obchodování s touto komoditou. 

Vláda Malawi souhlasila. Když pak světová potravinová krize přerostla v letech 2001 až 2002 ve 

hladomor, nezbyly vládě téměř žádné potravinové rezervy, jež by ho zastavily.  

Když v roce 2005 v Malawi nastala ještě horší potravinová krize, vláda se již přestala 

radami SB a MMF nadále řídit, uvádí Bello. Nový prezident znovu obnovil program zemědělské 

podpory, jenž se v minulosti tak osvědčil. Dva miliony domácností koupilo hnojivo za 1/3 

maloobchodní ceny a semena s výraznou slevou. Opatření přineslo očekávané výsledky: bohatá 

sklizeň trvala 2 roky a přinesla přebytek 1 milionu tun kukuřice. Země se dokonce stala zásobárnou 

kukuřice pro další země jižní Afriky.  

Na tomto příkladu lze vidět, jak se rozvojové země staly obětí neférových tržních podmínek. 

Dalším důležitým faktorem pro budoucnost zemědělství a potravinářského průmyslu v zemích 

Afriky, Karibiku a Tichomoří jsou jednání o tzv. Dohodách o hospodářském partnerství (EPAs). 

Tyto dohody, založené na recipročním otevírání trhů Evropské unie a šesti regionů zemí AKT, 

budou pro další zemi - Ghanu znamenat postupné snižování cel na 0% pro naprostou většinu 

položek. Evropská unie, která je nejvýznamnějším obchodním partnerem Ghany, stejně tak jako 

mnoha jiných chudých afrických států, si však i nadále uchová tučné zemědělské dotace. Jejich 

těžiště se sice od roku 2003 postupně přenáší do tzv. zelené skupiny podpor, údajně „bez rušivého 

vlivu na trh“. Nicméně se pořád jedná o dotace, které ve skutečnosti evropským zemědělcům 

umožňují více vyrábět, intenzivněji vyvážet a levněji prodávat. Změnila se forma, ale 

obsah zůstává. 

Collier ve své knize47

                                                 
47 COLLIER, P. (2007) 

 kritizuje také obchodní politiku rozvojových zemí. Nepovažuje ji za 

vhodnou pro nastartování hospodářského růstu. Jejich trhy jsou malé a stagnují, a tak není 

protekcionismus vhodným řešením. Vysoká cla umožnila vznik nákladného a parazitického 

průmyslu, jehož zisky jsou závislé spíše na lobbování než na výrobní výkonnosti. Růst produktivity 

ve výrobě zapříčiňuje konkurence, podniky v rozvojových zemích však konkurenci dosud nebyly 
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nuceny čelit. Před vnější konkurencí je chránily vnější obchodní bariéry, před vnitřní skutečnost, že 

malý trh je příliš bezvýznamný na to, aby se na něm uživily byť jen dvě firmy.  

Rozvojovou pomoc považuje v problematice obchodních bariér za chybně nastavenou. 

Prioritně by měla být dle jeho názoru směřována na dovoz. Je to z toho důvodu, protože se jí 

dostává v zahraniční měně; pokud by měla být pomoc použita na výstavu škol či zdravotnických 

zařízení, musely by být tyto valuty nejdříve prodány a nakoupena za ně domácí měna. Lidé si valuty 

nakoupí, aby za ně mohli zaplatit dovezené výrobky. A je-li dovoz zakázán nebo jsou na něj 

uvalena vysoká cla, je poptávka po zahraničních měnách nízká a z rozvojové pomoci se příliš 

mnoho škol nepostaví. Navíc mohou státy kromě valut z rozvojové pomoci platit za dovezenou 

produkci svými exporty. Vývozci dostanou zahraniční měnu a prodají ji těm, kteří si za ni koupí 

výrobky z dovozu. Importéři si pak mohou vybrat, zdali získají cizí devizy od exportéra či 

z rozvojové pomoci. Vzniká tak vzájemná konkurence. Více rozvojové pomoci bude ve svém 

důsledku znamenat menší potřebu exportu a nižší zisky pro vývozce.  

Díky mechanismu směnných kurzů opět narážíme na již vícekrát zmiňovanou holandskou 

nemoc. Pomoc zhodnocuje směnný kurz, v jehož důsledku mají dovozcem vydělané dolary 

z hlediska domácí měny nižší hodnotu. Někteří exportéři tak mohou být nuceni svou činnost 

ukončit. V tomto bodě spatřuje Collier liberalizaci obchodu jako nejen vysoce prospěnou, ale také 

jako „lék“ na holandskou nemoc. Dodatečná rozvojová pomoc zvyšuje nabídku dovozů, proto je 

potřebný i odpovídající nárůst poptávky po dovezených výrobcích. Pouze pokud se odpovídajícím 

způsobem zvýší poptávka, nebudou vývozci touto dodatečnou rozvojovou pomocí znevýhodněni. 

V důsledku liberalizace se snižují daně, uvalující se na dovážené výrobky, a dochází k jejich 

zlevnění. Poptávka po dovezené produkci se tak zvyšuje a směnný kurz se nezhodnocuje.  

Jak by tedy měl být mezinárodní obchod prováděn, aby vedl k hospodářskému růstu také 

v zemích subsaharské Afriky? Jednou z možností, která je preferována také ve studii Zodpovědný 

obchod – udržitelné zemědělství48

                                                 
48 SACHS, Wolfgang; SANTARIUS, Tilman. Zodpovědný obchod – udržitelné zemědělství: Mnohostranný rámec 
pro udržitelné zemědělské trhy [online].[cit. 2011-04-11]. Dostupné z WWW: 
<http://glopolis.org/cs/clanky/zodpovedny-obchod-zdravejsi-zemedelstvi/>. 

, je aplikace vzájemně výhodného obchodu (tzv. Fair trade – 

spravedlivý obchod), jehož podstatou je dosáhnout vyšší ceny pro některé vývozní produkty 

z rozvojových zemí (např. káva). Jedná se o způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná 

podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na 

straně druhé. Cenový bonus, navyšující cenu výrobku, je pak formou jakéhosi dobročinného 
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příspěvku. Collier49

O regionální integraci jako možném řešení problematiky mezinárodního obchodu hovoří 

Collier

 však spatřuje problém v poskytování tohoto bonusu právě v tom, že jeho 

příjemce v činnosti, kterou vykonávali doposud, motivuje. Pěstitelé kávy tak nebudou motivováni 

diverzifikovat svou produkci a zaměří se na úzký sortiment primárních komodit.  

50 také s určitými rozpaky. Nepovažuje za dobré dávat za příklad Evropská společenství jako 

strategický plán. Sloučení velkého množství chudých ekonomik do jednoho integračního celku 

může způsobit jen pomalu se rozvíjející ekonomiku regionální. Evropský úspěch spočívá 

v konvergenci chudých ekonomik k bohatým. V knize je zmíněn výzkum ekonoma Tonyho 

Venablese, jehož výsledkem je statistické zjištění, že regionální integrace mezi chudými státy 

vyvolává divergenci, nikoli konvergenci. Regionální spolky jsou dle jeho závěrů výhodné vždy jen 

pro ty členské země, které se nejvíc přibližují celosvětovému průměru. V bohatém integračním 

seskupení, jako jsou Evropská společenství, jsou to chudé země, v chudém subsaharském regionu se 

k průměru budou přibližovat nejbohatší členové. Důvod, proč tomu tak je, spočívá ve faktu, že např. 

v Evropské unii společné vnější clo znemožňuje pracovně náročným výrobkům z chudých zemí 

přístup na evropské trhy. To vytváří příležitost pro ty členské státy, které mají nejlevnější pracovní 

sílu, tedy státy nejchudší. V chudém regionálním celku společný vnější tarif brání zboží z bohatých 

zemí, jehož výroba vyžaduje odborné dovednosti, ve vstupu na jejich vnitřní trhy. Vytvoří to tak 

příležitost pro ty státy uvnitř klubu, které mají nejkvalifikovanější dělníky, což jsou jeho nejbohatší 

členové. Tato divergence je pak doložena na několika případech.51

Další výzkum prováděný Collierem ve spolupráci s odborníky přináší výsledky týkající se 

exportních aktivit afrických průmyslových podniků. Firmy vyvážet mohou, mnohé tak činí, ale jen 

málo z nich má o export skutečný zájem. Firmy, jimž na exportu záleží, pak zažívají rychlý nárůst 

produktivity. Domácí trhy jsou příliš malé na to, aby se na nich mohl rozpoutat konkurenční boj, 

zkušenosti z vývozu proto mají rozhodující sílu. Otázkou však zůstává, jak lze těmto firmám 

dopomoci k překonávání prvotní překážky v podobě zahraniční konkurence a umožnit jim tak 

nárůstu produktivity využívat.  

 Mají-li mít regionální celky 

nejchudších zemí smysl, podmínkou je stanovení si nízkého vnějšího tarifu. Vysoká vnější cla 

znamenají to, že obyvatelé chudších zemí subvencují neefektivní a nákladnou průmyslovou výrobu 

v bohatších zemích integrace. Takovýto přesun prostředků je regresivní a zbytečný. Regionální 

integrace je tedy pro chudé rozvojové země dobrou myšlenkou pouze tehdy, jsou-li obklopena 

nízkými bariérami. 

                                                 
49 COLLIER, P., 2007 
50 COLLIER, P., 2007 
51 V západní Africe ztratila Burkina Faso svůj podíl na trhu ve prospěch místních vůdců, Senegalu a Pobřeží 
Slonoviny. Ve východní Africe ztratily Uganda a Tanzanie tržní podíly ve prospěch bohatší Keni. 
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Rozvojové země potřebují, aby OECD zavedla nějaká užitečná obchodní opatření, nikoli 

však fair trade či jiné formy obchodní spravedlnosti. Tyto země musí rozšířit svůj export o výrobky 

a služby, které jsou náročné na pracovní sílu, podobně jako je tomu v Asii. A protože se mnohé 

ekonomiky Asie nacházejí v situaci, kdy jsou jejich výrobní náklady nižší než v rozvojových 

zemích a čerpají mnohé z výhod zaběhnutých aglomerací, je to právě Asie, před kterou budou 

rozvojové země potřebovat dočasnou ochranu. Collier tvrdí, že je nutné, aby zboží vyvážené 

z Afriky podléhalo nižším clům, než jakým podléhá asijské zboží. Proto se nedá hovořit o fair trade 

či spravedlivém obchodu; řeč je v tomto případě o účelnosti.  

Otázkou nyní zůstává, do jaké míry je vhodná spolupráce chudých rozvojových zemí se 

Světovou obchodní organizací. WTO je organizací fungující na základě recipročních obchodních 

dohod (já otevřu svůj trh tobě, ty ho otevřeš mně). Collier uvažuje nad způsobem fungování 

organizace a jejím smyslem v dnešní době. Do WTO byly pozvány rozvíjející se ekonomiky – 

Indie, Brazílie, Čína a Indonésie – které mají co nabídnout z hlediska snižování obchodních bariér 

jak jedna druhé, tak také bohatým zemím. Odměnou jim bude lepší přístup na trhy rozvinutého 

světa. Trhy zemí spodní miliardy jsou však tak nevýznamné, že odstranění jejich bariér nikterak 

neposílí jejich vyjednávací pozici. Dle Colliera WTO není mezinárodní organizací stejnou jako je 

Světová banka či MMF, nebyla založena za tímto účelem. Je to tržiště, na kterém se smlouvá o 

ceně, a tak v ní není pro nejchudší země subsaharské Afriky místo.  

Kvalita institucionálního rámce patří mezi klíčové faktory, které determinují postavení 

národních ekonomik v rámci světového hospodářství. Studie potvrzující tuto skutečnost často 

vycházejí z nové institucionální ekonomie, která rozlišuje mezi institucemi, které chápe jako 

pravidla mající povahu společenských omezení, a organizacemi představovanými hierarchickými 

strukturami, jež vznikají a fungují na základě existujících institucí.52 Adekvátní právní, politické a 

ostatní institucionální předpoklady jsou zejména relevantní pro doposud hospodářsky méně vyspělé 

země při nastartování ekonomického růstu a pro odstranění dosud existující „mezery“ v úrovni 

průměrné produktivity práce a životního standardu ve srovnání s vyspělými ekonomikami: tyto 

předpoklady jsou významné pro posílení sil konvergence ve světové ekonomice.53

Dobré institucionální prostředí jde bezesporu ruku v ruce s rozvojem a je nezbytné z toho 

hlediska, že dává domácnostem větší přehled a investorům lepší záruky, že si za své úsilí mohou 

zajistit výnos. Tradiční doporučení ekonomů, jakými jsou volný obchod, konkurenční měnové 

kurzy a zdravá fiskální politika, jsou důležitá a užitečná pouze do té míry, do jaké zajišťují jiné 

žádoucí cíle jako rychlejší hospodářský růst, nižší chudoba a větší spravedlnost.  

 

                                                 
52 HOLMAN, R. (1999 str. 336). 
53 MACH, M. (2001 str. 355). 
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Nová reformní agenda v podobě snížení korupce, zlepšení vlády zákona, zvýšení 

zodpovědnosti a efektivity veřejných institucí a posílení přístupu a hlasu občanů je zcela zřejmá. 

Dokonce by se dalo říci, že dobré vládnutí je samo o sobě rozvojem. Typ institucionální reformy, 

který prosazují mimo jiné Světová banka, MMF a Světová obchodní organizace, je bohužel 

orientovaný na prospěch nejlepšího praktického modelu, jenž předpokládá, že lze stanovit řadu 

všeobecně vhodných institucionálních úprav, a pokládá přibližování se k nim za žádoucí. Nejlepší 

praktické instituce jsou však již z podstaty nekontextové a nemohou brát v úvahu místní složitosti.54

V analýze Světové banky

 
55

Studie vychází ze základních předpokladů, že mezinárodní obchod vede k ekonomickému 

růstu. Otevřenost a liberalizace obchodu by pak měly zvyšovat specializaci a zvyšovat úroveň 

příjmů dané ekonomiky. Specializace dále přináší rychlejší a vyšší návratnost investic, což opět 

stimuluje růst. Kromě toho obchod podporuje produktivitu průmyslu, nutí špatné firmy opouštět a 

umožňuje dobrým firmám vstupovat na trh.  

 je sledován vliv obchodu na ekonomický růst, právě 

v souvislosti s mírou regulací (především regulace v podobě bariér vstupu firem na trh a pracovně-

právních předpisů) v daných ekonomikách. Studie se opírá o empirické výsledky, které prokazují, 

že obchod nestimuluje dostatečně růst v zemích s nadměrnou regulací. V dokumentu byl zkoumán 

vliv otevřenosti ekonomiky na ekonomický růst pomocí cross-country regrese na data z více než 

100 zemí. Studie dokazuje, že pozitivní efekt rostoucího obchodu na ekonomický růst chybí ve 

vysoce regulovaných ekonomikách, větší otevřenost je v silně regulovaných státech spojena s nižší 

životní úrovní. Výsledky naznačují, že reformy v oblasti regulací zvyšují přínosy z liberalizace 

obchodu. Země by tedy měly snížit míru regulace v ekonomice; pak teprve mohou očekávat přínos 

z liberalizace obchodu v podobě vyššího růstu. Uplatňovaná regulační opatření a regulační zátěž, 

které dopadají na podniky, determinují náklady firem a jejich schopnost reagovat na tržní podněty. 

Regulace podnikatelského prostředí tak zásadním způsobem ovlivňuje konkurenční schopnost 

domácích podniků a tedy i konkurenční schopnost ekonomiky jako celku. 

Mezinárodní obchod sám o sobě však nepřináší specializaci ani nestimuluje firmy, pokud je 

pohyb výrobních faktorů omezen a regulován. V mnoha ekonomikách brání přísné regulace firmám 

vstupovat na trh, či je volně opouštět, a pracovní síle se volně pohybovat v rámci odvětví a firem. 

Podstata je jednoduchá: je-li ekonomická struktura a ekonomická aktivita příliš rigidní, má 

mezinárodní obchod pouze malý vliv na umisťování zdrojů v rámci ekonomiky a průmyslu (do té 

                                                 
54 Člověk v tísni, o.p.s. Globální problémy a rozvojová spolupráce: Témata, o která se lidé zajímají [cit. 2011-04-
11]. Dostupné z WWW: <http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_136.pdf> 
55 BOLAKY, Bineswaree; FREUND, Caroline. Trade, Regulations, and Growth [online]. 2004 [cit. 2011-04-11]. 
Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/np/res/seminars/2006/trade/pdf/freund.pdf>. 
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míry, že zvýšená otevřenost a nadměrná regulace můžou vést k produkci špatného zboží – 

takového, které není v produkci tak efektivní).56

Studie také zdůrazňuje fakt, že obchod samovolně vede země k nižším regulacím a 

jednodušším předpisům. Vyšší regulace vede k vyšším nákladům obchodování, a tak domácí i 

zahraniční investoři mohou vyvíjet tlak na změnu a zlepšení institucí. Existuje studie (Ades and Di 

Tella, 1999), která dokazuje, že růst obchodování snižuje korupci. Obchod by tak mohl mít silnější 

vliv na růst v zemích se špatnými institucemi, protože by mohl jak podpořit regulační reformy, tak 

vést k vyšší specializaci.  

  

Tato studie dále na základě empirických dat dokládá, že i přes některé obchodní a pracovně-

právní předpisy, které jsou zcela jistě pro ochranu spotřebitelů a zaměstnanců nezbytné, je mnoho 

regulací neefektivních a spíše skupiny obyvatel poškozuje, nežli chrání. Země s více bariérami 

vstupu na trh mají vyšší korupci a větší neoficiální ekonomiku, ale ne kvalitnější veřejné či 

soukromé statky. Také země s restriktivnějšími pracovně-právními předpisy mají nejen větší 

neoficiální ekonomiku, ale i nižší účast na pracovní síle, vyšší nezaměstnanost, a to zejména žen a 

mladších dospělých. Bylo také dokázáno, že bariéry vstupu na trh a pracovně-právní předpisy mají 

vliv na průmyslovou strukturu. V zemích s nadměrnou regulací reaguje průmysl na šoky, které 

vyvolávající ekonomický růst, rozšiřováním již stávajících firem, zatímco v zemích s nízkou 

regulací dochází ke vzniku firem nových. Navíc v zemích s vysokými bariérami vstupu na trh, v 

průmyslových odvětvích s vysokými obraty, existuje několik málo velkých firem, zatímco v zemích 

s nízkými bariérami je prostor pro více menších firem.   

Země s vysokou mírou regulace musí nutně změnit své regulační prostředí. Dobrou zprávou 

je, že některé kroky jsou relativně snadné. Vlády mohou eliminovat zbytečně složité postupy pro 

registraci nových firem. Mohou využít nových technologií, kterými jsou např. on-line registrace; 

státy však budou muset počítat, (jak je tomu v každé zemi, která se rozhodne pro deregulaci) že 

budou narážet na tlaky zájmových skupin, pro které by flexibilnější prostředí nemuselo být tak 

výhodné. Výsledky také vyvozují závěry a doporučení pro správné načasování politik a reformu 

institucí: země, které mají vysoké a nadměrné regulační zatížení na soukromý sektor, musí nejdříve 

provést změnu podnikatelského prostředí uvnitř dané země, teprve pak mohou začít s reformami 

týkajícími se případného zvyšování liberalizace obchodu. 

                                                 
56 BOLAKY, Bineswaree; FREUND, Caroline. Trade, Regulations, and Growth [online]. 2004 [cit. 2011-04-11]. 
Dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/np/res/seminars/2006/trade/pdf/freund.pdf>. 
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4 Empirická analýza vlivu mezinárodního obchodu na 
ekonomický růst a rozvoj subsaharské Afriky 
 

Předposlední kapitola mé práce se nazývá empirická analýza vlivu mezinárodního obchodu 

na ekonomický růst a rozvoj subsaharské Afriky. Na konkrétních a aktuálních datech provedu 

deskriptivní a korelační analýzu vzájemné působnosti a závislosti obchodu a růstu v těchto zemích.  

Vývoj posledních let byl ovlivněn celosvětovou krizí, která zasáhla i subsaharský region. Ve 

své práci tento fakt nebudu opomíjet, naopak v první části popíši dopady krize na světovou 

ekonomiku potažmo subsaharský region. Tato data názorně vypovídají o tom, jak je ekonomika 

chudých rozvojových zemí na mezinárodním obchodu závislá, jak diverzifikace produkce ovlivňuje 

jejich celkový výstup, a jak např. pokles cen jedné komodity, pro tyto země klíčové, může zemi 

přivést do obrovské chudoby. Část práce bude věnována také obchodu v rámci subsaharského 

regionu, jeho důležitosti pro rozvoj těchto zemí, stejně jako překážkám, které jeho volnému průběhu 

brání. Tato část se bude ve velké míře opírat o nejaktuálnější analýzu57 týkající se dané 

problematiky, která byla vydána v roce 2010. 

 

Druhá část kapitoly pak bude věnována analýze vlivu zahraničního obchodu na ekonomický 

růst z delšího časového hlediska, nebude tedy přihlíženo jen na aktuální data. Na grafických 

analýzách bude sledována případná závislost a provedena potřebná analýza pro konstatování závěru 

práce.  

4.1  Světová krize a její dopady na vývoj mezinárodního obchodu  
 

Krize na finančních trzích způsobila po celém světě oslabení domácí poptávky, pokles byl 

pak zesílen a rozšířil se na mezinárodní úroveň prostřednictvím prudce klesajícího mezinárodního 

obchodu. Recese byla nejhlubší v rozvinutých zemích, rozšířila se však také do některých 

rozvíjejících se ekonomik. Naproti tomu v Číně a Indii, v zemích podpořených expanzivní 

politikou, výstup pokračoval v růstu na relativně vysoké úrovni, i když na poněkud nižší než dříve. 

Africká ekonomika také trpěla globální recesí, ale udržela si v průměru pozitivní růst. 

                                                 
57 African Development Bank. African Economic Outlook [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: 
<http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_afri/AEO2010_part1_p76.pdf>. 

. 
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Obr. 4.1.1. Úroveň průmyslové produkce v mezinárodním srovnání 

 
Zdroj: African Economic Outlook 2010, vlastní zpracování 

 

Recese ve vyspělých zemích přinesla prudký pád cen. Tento pokles byl prvotně veden 

cenami ropy, ale rozšířil se také mezi neropné komodity. Byly tak ovlivněny také ceny potravin a 

energií, protože energie je cenou výroby potravin. Cena ropy se v červenci 2008 vyšplhala až na 

145 dolarů za barel, poté prudce klesla k 30 dolarům za barel v prosinci téhož roku, a do poloviny 

roku 2009 se ustálila na 75 – 80 dolarech za barel.  

 

Obr. 4.1.2. Vývoj cen ropy (%) 

 
Zdroj: Cena ropy na světových trzích [online]. http://www.euroekonom.cz/grafy-energie-data-img.php?type=cena-ropy, 

[cit. 2011-04-25]. 

 



35 
 

To také ovlivnilo vývoj směnných relací, tedy kanál, jehož prostřednictvím se krize přenesla 

do zemí, které tyto komodity vyvážejí, včetně afrických. Směnné relace jsou přitom jedním 

z ukazatelů, který podává informace o vývoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky ve vztahu 

k okolnímu světu a jejichž zhoršování má negativní dopad na výnosy z exportu. Zatímco pokles cen 

komodit vedl ke zhoršení směnných relací zemí vyvážejících ropu, země, které tyto komodity 

dovážejí, si díky směnným relacím polepšily. V průběhu roku 2009 se ceny komodit opět dostaly na 

původní úroveň a směnné relace se opět pro africké země zlepšily.  

4.2  Afrika a světová krize 
 

Celosvětová ekonomická krize, která vyvrcholila v roce 2009, ukončila období poměrně 

vysokého afrického ekonomického růstu. Do té doby ekonomiky těžily z kombinace příznivých 

faktorů, jako byly vysoké ceny komodit a rychle rostoucí objem vývozů, z obecně obezřetné 

makroekonomické politiky, snižování zadluženosti, trvalé pomoci a přílivu přímých zahraničních 

investic (PZI). Průměrný meziroční ekonomický růst se snížil z 6 % v letech 2006 – 2008 na 2,5 % 

v roce 2009. Dosažené hodnoty v předchozích letech by byly ještě větší, kdyby nebylo slabých míst 

v infrastruktuře (zejména v oblasti dopravy a energetiky), všudypřítomné korupce a politické 

nestability v několika regionech

Nejvyšší růst byl před krizí zaznamenán ve východní Africe (8,2 %), po ní následovala 

jižní Afrika (6,7 %), západní Afrika (5,5 %); pro úplnost bude uvedena také hodnota severní 

Afriky (5,4 %), a nakonec Afriky střední (4,9 %).  Růst byl v tomto období podpořen rostoucími 

cenami exportů ropných a neropných komodit. Nejvyšších růstů dosáhly Angola a Rovníková 

Guinea – tedy země vyvážející ropu. Mezi zeměmi nevyvážejícími ropu bylo nejvyššího růstu 

dosaženo v Etiopii.  

. 

Existovaly však i některé výjimky, země s mnohem nižším růstem a tedy stagnujícím či 

klesajícím HDP na obyvatele. Zimbabwe a Eritrea byly v tomto období jedinými africkými zeměmi 

s klesajícím HDP a prudkým poklesem HDP na obyvatele. V Zimbabwe politické a ekonomické 

problémy pokračovaly až do roku 2009, s neudržitelně vysokou inflací vedly k  měnové krizi. 

Výsledkem bylo ukončení existence Zimbabwského dolaru jako zákonné měny a platidla, jenž byl 

nahrazen americkým dolarem a 

Světová krize se do Afriky přenesla 3 hlavními kanály. Přímý vliv krize na finančních 

trzích se na africké banky - díky nízkému stupni integrace s mezinárodními finančními trhy a 

poměrně přísným regulacím afrických kapitálových trhů - přenesl v relativně malé míře. Jedním 

z hlavních kanálů přenosu krize byl pád cen komodit a pokles objemů vývozů. Druhým důvodem 

jihoafrickým randem. 
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byl pokles pohybu pracovních sil. Mnoho afrických zemí je na těchto pohybech závislá, 

zaměstnanci o svá místa díky krizi přicházeli, nebo docházelo ke snižování mezd v hostujících 

zemích a zaměstnanci tak omezili tento pohyb na minimum. Třetím důležitým kanálem převodu 

krize na černý kontinent byl pokles přímých zahraničních investic. Nadnárodní firmy globálně 

omezily své zahraniční investice, samozřejmě také v Africe, zejména v těch odvětvích, které byly 

krizí nejvíce zasaženy, tedy v těžbě a cestovním ruchu.  

Na druhou stranu byly dárcovské příspěvky zemí do Afriky udržovány navzdory fiskálním 

tlakům domácích vlád. Kromě toho, na základě iniciativy MMF a SB, byly odpuštěny dluhy 

vybrané skupině silně zadlužených chudých zemí, z čehož těžilo také 29 afrických zemí, kterým se 

tak snížily náklady dluhové služby a mohly se tak lépe vypořádat s krizí. V neposlední řadě vzrostl 

objem půjček poskytovaných MMF, SB a Africkou rozvojovou bankou. 

4.2.1 Pokles cen surovin a objemů vývozů 
 

V roce 2008, než se celosvětová krize začala reálně odrážet v jednotlivých odvětvích, objem 

afrického obchodu zlomil hranici 1 bilionu amerických dolarů. Díky příznivým cenám komodit 

dosáhl africký vývoz objemu 557,8 miliardy dolarů, což umožnilo import v hodnotě 465,6 miliard 

dolarů. Díky nedostatečné diverzifikaci produkce a špatně voleným cílovým trhům vedl kolaps cen 

komodit ve druhém pololetí roku 2008 a začátkem roku 2009 ke zmenšování objemu afrického 

obchodu.  

Přibližně 80 % afrického vývozu představovala ropa, nerostné suroviny a zemědělské 

výrobky. Všechny tyto vývozy byly krutě zasaženy hospodářskou krizí. Díky africké závislosti na 

amerických trzích a trzích Evropské unie, jež jsou příjemci téměř 2/3 afrických vývozů, vedl tento 

kanál k silnému vlivu krize na subsaharské země. Ani obchod v rámci afrického kontinentu dopady 

krize neztlumil, protože tvoří asi jen 10 % celkového objemu afrického obchodu. 

Díky tomu, že globální recese vedla k prudkému poklesu poptávky po afrických vývozech 

zboží a služeb, ovlivnila tak všechna hlavní vývozní odvětví, nejvíce právě těžbu a zpracovatelský 

průmysl. Sektory jako zemědělství a služby, včetně realit a telekomunikací (převážně mobilní 

telefony) byly odolnější a pokles zmírnily. Globální krize nejvíce postihla odvětví cestovního ruchu, 

který oslabil růst HDP v mnoha zemích (zejména Madagaskar, Mauricius, Namibie, Senegal, 

Kapverdy, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely). 

K celkovému poklesu růstu vedl na straně poptávky nejen pokles exportní, ale i domácí 

poptávky. I přesto, že soukromá spotřeba těžila z nižších cen potravin a energií, zhoršující se situace 

na trhu práce tento pozitivní efekt převážila. Většina podnikatelských investic poklesla v důsledku 
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poklesu v odvětvích těžby a zpracovatelského průmyslu a v důsledku poklesu přímých zahraničních 

investic. Předběžné odhady ukazují pokles přímých zahraničních investic do Afriky až o jednu 

třetinu. Na druhou stranu veřejné investice vlivem stimulačních balíčků v některých zemích rostly.  

V roce 2009 poklesl objem afrických vývozů o 2,5 %, dovozů o 8 %. Pokles cen komodit 

pro Afriku znamenal zhoršení směnných relací. Hodnota vývozů klesala více (asi 30 %) než 

hodnota dovozů (asi 20 %), což navíc znamenalo zhoršení obchodní bilance, potažmo bilance 

běžného účtu většiny subsaharských zemí.  

Největší afričtí ropní vývozci (Angola, Nigérie, Libye a Súdán) těžily z vysokých cen ropy 

až do zmíněné poloviny roku 2008. Následně pocítili její pokles. Růst se v těchto zemích zpomalil, 

ale zůstal ještě kladný. Výjimkou je Angola, kde HDP mírně poklesl.  

Zlato nenásledovalo obecný model poklesu cen komodit. Cena zlata byla udržována rostoucí 

poptávkou z důvodu zajištění proti inflačnímu riziku či kolísání měnových kurzů. Jihoafrickou 

republiku, která je největším producentem zlata na světě, to však před pádem do hluboké recese 

neochránilo. Těžba (včetně diamantů a zlata) v Jihoafrické republice poklesla, jedinou výjimkou 

byla díky poptávce z Číny produkce železné rudy. Světová poptávka a ceny diamantů v době 

světové krize také poklesly a tlačily Botswanu, která je na produkci diamantů závislá, do recese. 

Díky postupnému oživení na trhu s diamanty v roce 2009 byly následky slabší, než se očekávalo. 

HDP pokleslo oproti očekávaným 10 % o „pouhé“ 4 %.  

Ceny ostatních kovů, jako je měď či hliník dosáhly svého vrcholu také v polovině roku 

2008, kdy jejich produkce v důsledku globální recese poklesla. Jak se postupně zotavovala 

poptávka, začaly také růst ceny těchto komodit. Ačkoli hlavní producenti zaznamenali obrovské 

ztráty, např. Zambii (měď) se tuto ztrátu podařilo kompenzovat jeho zvýšenou produkcí.  

Jak již bylo zmíněno výše, zemědělství nebylo krizí až tak poznamenáno. I přesto, že 

vývozní ceny kávy Robusta58 prudce poklesly ze svého vrcholu, kterého dosáhly v roce 2008, 

vývozní ceny ostatních zemědělských produktů jako např. kávy Arabica či čaje zůstaly po malých 

poklesech na stávající úrovni. Cena kávy se dokonce v roce 2010 vyšplhala na nový vrchol. 

Celkově lze konstatovat, že zemědělský sektor v hlavních producentských státech, kterými jsou 

Etiopie, Uganda, Pobřeží slonoviny a Togo, nijak výrazně nestrádal, naopak podporoval 

hospodářský růst v roce 2009. Ceny cukru se v roce 2009 díky zvýšené poptávce a omezení 

dodávek z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v 

                                                 
58 Existují dva základní typy kávovníku, respektive kávy – Robusta a Arabica.  

Brazílii a Indii zvýšily o 60 %. Zatímco 

producenti cukru z Mauricia na tomto nárůstu vydělali, Svazijští výrobci cukru ze zvýšené ceny 

nijak neprofitovali. Zavázali se totiž na společném stanovení vývozních cen do zemí Evropské unie. 
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V některých zemích, jako je Jihoafrická republika, Keňa, Čad a část Namibie, vedly špatné sklizně 

k poklesu zemědělské výroby, čímž se dopady krize ještě zhoršily.  

Celosvětová krize zasáhla celou Afriku, všechny regiony kontinentu, ale v různé míře. 

Nejsilnější dopady měla celosvětová krize na jižní Afriku, kde byl zaznamenán propad HDP 

z průměrných 8 % (z předchozích 3 let) na záporný růst okolo 1 %. Jako nejvíce odolné se ukázaly 

regiony východní a severní Afriky, které 

Také ceny bavlny v druhé polovině roku 2008 dosti výrazně poklesly, v průběhu roku 2009 

se však navrátily na svou původní úroveň. Celkově snížená cena a pokles produkce způsobily nižší 

ekonomický růst významných afrických producentů této plodiny – Beninu a Burkina Fasy.  

i přes zpomalení růstu dále rostly v hodnotách 5,75 % a 

3,75 % v roce 2009. Růst klesl na 3 % v západní Africe a na přibližně na 2 % ve střední Africe. I 

když většina afrických zemí pokračovala v růstu i v roce 2009, byť na menší úrovni, v 10 z 50 

afrických zemí ekonomický výkon poklesl (Seychely, Madagaskar, Botswana, Jižní Afrika, 

Namibie, Mauritánie, Gabon, Niger, Čad a Angola)

Pozitivní pro mnoho subsaharských zemí byl fakt, že díky předchozí fiskální obezřetnosti a 

dezinflaci mohla řada států provádět expanzivní fiskální a monetární politiku, což mělo za následek 

snížení poklesu. Hlavní veřejné výdaje tak mohly zůstat na stejné úrovni a klíčové úrokové sazby se 

mohly snižovat. Nicméně v některých subsaharských zemích, kde ekonomické základy nebyly tak 

příznivé (např. 

. V polovině zemí HDP na obyvatele buďto 

stagnoval, nebo poklesl.  

Angola, Etiopie a Demokratické republika Kongo), byly vlády nuceny v boji proti 

zhoršujícím se zůstatkům běžných účtů platební bilance, klesajícím měnovým kurzům a ztrátě 

devizových rezerv provádět i některé nepopulární a přísné fiskální politiky. 

Pokles cen komodit a objemu vývozu vedl v roce 2009 ke zhoršení obchodní bilance a 

běžného účtu platební bilance mnoha zemí. Několik zemí jako je Angola, Nigérie, Čad a Rovníková 

Guinea ztratilo značné množství devizových rezerv. Protože v mnoha afrických zemích došlo 

k prudkému zhoršení jak běžného účtu platební bilance, tak také fiskální situace ve stejnou dobu, 

začaly se země potýkat s dvojím deficitem. A byl to právě pokles cen komodit, který vedl v mnoha 

zemích ke zhoršení běžného účtu platební bilance a prostřednictvím nižších státních příjmů ke 

zhoršení státních rozpočtů. 

V roce 2009 již světová ekonomika opět vykazovala pozitivní růst, ceny komodit a objem 

světového obchodu opět rostl. Prognózy hlásají, že globální oživení bude pokračovat stejně jako 

v roce 2010 i letos, tedy v roce 2011, mírným tempem, a ceny ropy ale i dalších neropných komodit 

zůstanou na uspokojivé úrovni. Po pádu o 2,5 % v roce 2009 se očekává nárůst objemu vývozů 

z afrických zemí o 3,2 % v roce 2010 a 5 % v roce 2011. Očekává se tedy, že by se postupné 

oživení afrických ekonomik mohlo projevit v roce 2010 s průměrným růstem 4,5 % a v roce 2011 
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s průměrným růstem okolo 5,2 %. Region jižní Afriky, který byl v roce 2009 zasažen nejvíce, se 

bude zotavovat nejpomaleji, u východní Afriky se očekávají vysoké ekonomické výkony již 

v letech 2010 – 2011. Investiční aktivita by se měla na druhou stranu oživit jen mírně a soukromá 

spotřeba zůstane i nadále poměrně slabá. Růst by měl být oživen např. novými investicemi a 

produkcí ropy a zemního plynu v Čadu a Ghaně nebo produkcí uranu v Namibii. Přestože se jedná o 

jasné zlepšení z pomalého růstu v roce 2009, růst je stále nižší než v letech před vypuknutím 

celosvětové krize. Přepokládá se, že s postupným oživením celosvětové ekonomiky dojde také ke 

zlepšení obchodního a běžného účtu platební bilance mnoha zemí, ne ovšem všech. Země 

vyvážející ropu budou těžit z jejího postupného zvyšování cen, v Rovníkové Guinei, Nigérii a 

Gabonu se tak očekávají rekordní přebytky běžného účtu v rozmezí asi 15% a 37% HDP do roku 

2011. Naproti tomu je pravděpodobné, že jiné země jako Seychely, Čad, Gambie a Svatý Tomáš a 

Princův ostrov dosáhnou deficitů běžného účtu mezi asi 20% a 32% HDP. Mezi jednotlivými 

zeměmi to bude nejspíše Etiopie, která pravděpodobně opět povede v tempech dosaženého růstu, po 

ní bude následovat Angola, Uganda, Demokratická republika Kongo a Ghana

Tato prognóza ekonomického růstu pro africké státy se opírá o předpoklad, že světová 

ekonomika 

 (odhad HDP/osobu 

viz příloha č. 1). 

i světový obchod se budou nadále zotavovat a že ceny ropy a dalších komodit zůstanou 

zhruba na současné úrovni

Kromě těchto vnějších faktorů existují rizika také uvnitř Afriky. V některých zemích by 

překážkou růstu mohla být vzrůstající sociální nespokojenost či politické napětí. Afričtí politici si 

musí být vědomi těchto mezinárodních i domácích rizik. Mírné oživení by mělo být využito pro 

řešení strukturálních potíží afrických zemí, které tu byly již před krizí, a které snižují růstový 

potenciál a vedou k chudobě v mnoha subsaharských ekonomikách. 

. Je také možné, že globální oživení ekonomik bude ještě silnější, než se 

očekávalo, a určité ukazatele tomu i nasvědčují. Silnější oživení světové ekonomiky by samozřejmě 

znamenalo silnější oživení pro ekonomiku africkou, potažmo subsaharskou. Na druhou stranu se 

musí počítat s tím, že oživení, které právě zažívá světová ekonomika, by mohlo být slabší, než se 

očekávalo. Problémem mohou být stále přetrvávající potíže v bankovním sektoru vyspělých zemí, 

které se mohou odrazit v menších investicích. Dalším rizikem je přechod z provádění expanzivních 

politik v době krize k neutrálnějším politikám v době postupného zotavování. Brzké ukončení 

expanzivních politik může vést k návratu recese, pozdní zase k podlomení důvěryhodnosti zemí a 

zesílení inflace.  
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Externí zdroje pro Afriku 

Přímé zahraniční investice jsou také významným zdrojem růstu. Mnoho afrických zemí je na 

nic vysoce závislá, protože podporují investiční aktivitu a potažmo také zahraniční obchod. Jejich 

růst zvyšuje aktivitu nejen firem přijímající PZI, efekt může být také přenášen do jiných podniků a 

odvětví prostřednictvím technologického přelévání a zvýšené konkurence. Zvyšuje se tak 

produktivita celé ekonomiky. Řada afrických vlád implementovala balíčky zákonů, které mají 

působit tak, aby přilákaly více zahraničních investic. Nicméně je nutné podotknout, že většina 

zahraničních investic v Africe jde do těžebního průmyslu a relativně omezené skupině zemí. 

Přilákání investic do více diverzifikovaného odvětví či odvětví s vyšší přidanou hodnotou zůstává 

pro Afriku výzvou

 

. 

Obr. 4.2.1 Tok přímých zahraničních investic do Afriky v letech 2000 - 200959 

 
Zdroj: African Economic Outlook 2010, vlastní zpracování 

 

Silný růst přímých zahraničních investic do Afriky je zaznamenán od roku 2002, v roce 

2008 dosáhl přes 88 miliard amerických dolarů, což představovalo zvýšení o 27 % oproti roku 

2007. Za nárůstem přímých zahraničních investic do roku 2008 stál právě zmiňovaný nárůst cen 

surovin, zejména ropy, což vyvolalo boom v investicích, které směřovaly do těchto odvětví. 

Globální krize však vedla k výraznému zpomalení investic v druhé polovině roku 2008, které 

pokračovalo a zrychlilo až r. 2009. Krize snížila poptávku po komoditách v Africe, 

                                                 
59 2009 odhad dle African Economic Outlook 2010 

což snížilo 



41 
 

kapitálové investice v těchto odvětvích a zemích, kde byla většina zahraničních investic v minulosti 

vždy koncentrována. Dle předběžných odhadů pro rok 2009 byl zaznamenán prudký pokles 

přímých zahraničních investic v Africe o 36 % (obr. 4.2.1.). Vzhledem k tomu, že PZI jsou hlavním 

zdrojem investic v Africe, jejich strmý pokles zasáhl Afriku mnohem více než další rozvojové 

regiony

4.3 

.  

 
 Obchodní politika a regionální integrace v Africe 

V posledních letech, před vypuknutím světové krize, se světový mezinárodní obchod 

výrazně zvyšoval a africké země z toho částečně mohly profitovat. Nicméně podíl Afriky na 

celosvětovém obchodu byl velice nízký, představoval asi 3 % v celosvětových objemech vývozů. 

Tyto špatné výsledky vychází jak z ochranných opatření světových partnerů proti vývozům 

z afrických zemí, tak z omezení, která brání obchodu uvnitř afrického kontinentu. Jedním z důvodů, 

proč je výkonnost afrického obchodu tak slabá, je struktura produkce a cílové trhy. Vývoz většiny 

afrických ekonomik závisí na několika základních zemědělských a těžebních 

Pro střednědobou obchodní perspektivu afrických zemí je zásadní uzavření vyjednávacího 

kola z Dauhá, týkajícího se mezinárodního obchodu, a řešení přetrvávajících problémů v Dohodách 

o hospodářském partnerství s Evropskou unií. I když nedošlo k žádnému zásadnímu zlomu při 

vyjednávacích kolech v Dauhá, lze říci, že v patové pozici se subsaharské země ocitají již od 

ministerské konference v Cancúnu z roku 2003 (Mexiko), kdy nedošlo k dostatečnému konsensu 

mezi členskými státy WTO z hlediska přístupu těchto zemí na světové trhy. Navíc byla mnoha 

vyspělými státy přijata v důsledku strachu z dopadů celosvětové finanční krize v roce 2009 řada 

protekcionistických opatření, a to navzdory slibům ze zasedání G20 v Londýně a později 

v Pittsburghu. Stimulační balíčky těchto zemí byly často zaměřené na podporu vývozu či podpory 

nákupu, půjček, pronájmů či investic do místních zboží a služeb. Tato opatření byla jednoznačně 

diskriminující pro rozvojové země, včetně těch afrických.  

komoditách, a naopak 

se dováží převážně produkce zpracovatelského průmyslu z vyspělých zemí.  

Jednou ze zemědělských komodit, která ovlivňuje mezinárodní obchod subsaharských zemí, 

jsou banány. Když se EU coby největší světový dovozce banánů v roce 1993 rozhodla zvýhodnit 

přístup na své trhy pro farmáře z Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) a na jejich produkty, na 

rozdíl od vývozců ze zemí Latinské Ameriky, neuvalila clo, vyvolalo to ostrý nesouhlas 

latinskoamerických států, které na EU začaly podávat stížnosti u Světového obchodní organizace. 

Do sporu navíc aktivně vstoupily i Spojené státy, na jejichž území sídlí hlavní distributoři banánů, 

jako je Chiquita či Dole. Nová dohoda obsahuje postupné snižování dovozních cel na banány 
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pocházející z Latinské Ameriky, což by mohlo mít velké důsledky pro africké vývozce, kteří 

přijdou o svůj podíl na trhu díky větší konkurenceschopnosti latinskoamerických vývozců.  

Na druhou stranu bylo konečně dosaženo dohody mezi členy uskupení „Cotton 4“ (Čad, 

Benin, Mali, Burkina Faso – podpora obchodu s bavlnou) a EU a Spojenými státy, které by konečně 

mohlo vést ke snížení dotací průmyslových výrobců ve vyspělých zemích. Příjmy z vývozu bavlny 

mají zásadní význam pro mnoho nejméně rozvinutých zemí a jejich obyvatel. Jen ve střední a 

západní Africe závisí na pěstování a exportu bavlny více než deset milionů lidí, kteří mají jen málo 

možností jiného výdělku. Pro Benin představují příjmy z prodeje bavlny na mezinárodním trhu 

třetinu příjmů z vývozů, pro Burkinu Faso je to necelá třetina. Pokračující pokles cen bavlny 

znamenal pro tyto země v posledních letech ztrátu milionů dolarů, které jsou nezbytné k placení 

sociálních služeb, třeba zdravotnictví nebo školství, a k udržení ekonomické stability státu. Od roku 

2001, kdy začala cena bavlny klesat, africké země ztrácí každý rok v průměru 441 milionů dolarů. 

Jen od roku 2003, kdy při Zemědělské komisi Světové obchodní organizace vznikla takzvaná 

sektorová iniciativa čtyř nejvíce postižených západních a středoafrických zemí (Benin, Burkina 

Faso, Mali a Čad), utrpěly do konce roku 2004 tyto státy exportní ztráty ve výši 382 milionů dolarů. 

Společně proto usilují o kompenzaci nízkých cen bavlny a odstranění příčin nepříznivého vývoje 

cen.60

4.3.1 Zahraniční obchod v rámci subsaharského regionu 

 Nastavení férovějších pravidel pro pěstování a mezinárodní obchod s bavlnou tak může 

konečně dopomoci milionům lidí v jejich snaze vymanit se z bídy. 

 
I přes určitý pokrok je obchod uvnitř Afriky stále velmi nízký a představuje asi jen 10 % 

celkových vývozů Afriky. Navíc je také ve srovnání s jinými obchodními uskupeními výkonnost 

afrického obchodu stále velice slabá, např. obchod uvnitř uskupení ASEAN představuje asi 60 % 

jejich celkových vývozů. Totéž platí i pro země patřící do uskupení NAFTA, jejichž obchody uvnitř 

celku představují 56 % celkových vývozů.  

                                                 
60 Sedmá generace - společensko ekologický časopis [online]. 2010 [cit. 2011-04-27]. Akutálně. Dostupné z 
WWW: <http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=247>. 

V subsaharské části Afriky figuruje celá řada faktorů, které takto slabé výkonnosti 

nahrávají, včetně ekonomické struktury většiny subsaharských zemí, která brání v širší diverzifikaci 

produkce, udržuje špatné institucionální prostředí, špatnou infrastrukturu, slabé finanční a 

kapitálové trhy, politickou nestabilitu, nejistotu v některých regionech a obchodní bariéry uvnitř 

afrického kontinentu. Např. méně než třetina africké silniční sítě (29,7 %) je betonová a železniční 

síť je také velice slabá. Tyto faktory způsobují vysoké přepravní náklady právě uvnitř kontinentu. 
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Např. přepravit automobil pomocí lodní dopravy z Japonska do Abidjanu61 stojí 1 500 USD, 

zatímco přepravit stejným dopravním prostředkem automobil z Addis Abeby62 do Abidjanu stojí až 

5 000 USD. Překážky bránící volnému pohybu osob, zboží, výrobních faktorů či investic jsou 

způsobovány častými silničními zátarasy a kontrolními stanicemi, které kromě zvýšení nákladů 

znamenají značná zpoždění v dodávkách. Africké celní správy jsou velmi neefektivní a zesilují 

překážky při obchodování uvnitř, ale i mimo kontinent. Celní předpisy vyžadují nadměrnou 

dokumentaci, která musí být prováděna kvůli nedostatku technologií ručně. Celní předpisy jsou 

zastaralé a nepřispívají k dostatečné transparentnosti a průhlednosti obchodů. Příkladem je region 

jižní Afriky, kde je pravidlem 24hodinová lhůta na překročení hranic. Další překážky jsou pak 

představovány platbami a pojistnými systémy, které nejsou v porovnání se zbytkem světa na tak 

dobré úrovni. Ve většině afrických zemí neexistuje financování zahraničního obchodu, vývozní 

úvěry či pojištění vývozu. Vzhledem k tomu, že měnový ani finanční systém není nijak 

harmonizován na regionální, subregionální či národní úrovni, neexistuje ani žádná vnitřní 

konvertibilita afrických měn. Co se týče pojištění, na trhu existuje obrovská mezera mezi 

nabízenými službami a skutečnými potřebami vývozců. Tyhle faktory způsobují v porovnání se 

zbytkem světa vysoké přepravní náklady, které se pak odrážejí v cenách. Kromě toho je 15 zemí 

černého kontinentu vnitrozemských. Tyto země stále čelí vážným problémům, které jim jejich 

poloha přináší. Špatný přístup k moři, odlehlost, izolace od světových trhů a vysoké přepravní 

náklady i nadále způsobují potíže, které těmto zemím brání v sociálně-ekonomickém rozvoji a 

mnohé státy dohnalo na vyšší úroveň chudoby. 

Nejen tyto překážky zapříčiňují vznik organizací, které by měly obchodu na kontinentu 

pomoci. Pod záštitou Africké Unie63 vznikl Minimum Integration Programme, jehož cílem je 

zlepšení vnitrokontinentálního obchodu.64 Africká rozvojová banka podporuje lepší institucionální 

uspořádání, aby tak dopomohla lepší makroekonomické a finanční konvergenci na africkém 

kontinentě. Africké hospodářské společenství (AEC)65 je plánováno jako postupný proces šesti 

etap, který má vyvrcholit vytvořením společného trhu v Africe. V současné době je AEC ve třetí

                                                 
61 Abidjan – hlavní město Pobřeží Slonoviny 

 

62 Addis Abeba – hlavní město Etiopie 
63 Mezinárodní organizace, jejímž cílem je prostřednictvím regionální integrace přispět k udržování míru 
a bezpečnosti a podpoře hospodářského růstu na africkém kontinentu. 
64 AFRICAN UNION. MINIMUM INTEGRATION PROGRAMME (MIP) [online]. 1. vyd. ETHIOPIA : AFRICAN UNION, 
2009 [cit. 2011-04-27]. INTRODUCTION, s. . Dostupné z WWW: 
<http://www.uneca.org/crci/6th/MinimumIntegrationProgrammeEng.pdf>. 
BELLO, Walden. Destroying African Agriculture. In [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2011-04-11]. Dostupné z 
WWW: <http://www.fpif.org/articles/destroying_african_agriculture>. 
65 The African Economic Community (AEC) 
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fázi procesu, který vyžaduje vytvoření zóny volného obchodu a celní unie v jednotlivých 

regionálních blocích do roku 2017

Africké státy se snaží pomocí různých menších regionálních uskupení a rozvojových 

partnerů posílit především rozvoj infrastruktury. Infrastruktura je totiž spolu s institucionální 

politikou jedním z hlavních důvodů špatného obchodu uvnitř afrického kontinentu. Je vytvářena 

integrovaná síť silnic, 

.  

železnic, námořní dopravy, vnitrozemské vodní cesty a civilního letectví. 

Nedostatek odpovídajících finančních prostředků však tento rozvoj brzdí. Světová banka, Evropská 

unie, Africká rozvojová banka a další multilaterální agentury by měly zvýšit finanční prostředky na 

rozvoj infrastruktury. Stejně jako africkým vládám jim však finanční prostředky pro tyto účely 

scházejí. Obchod v rámci afrického kontinentu se tak nezlepší, dokud se nezmění současný stav 

infrastruktury. Afrika potřebuje bezpečnou, spolehlivou, efektivní, dostupnou a udržitelnou 

infrastrukturu pro podporu hospodářské činnosti a poskytování základní sociální služby, zejména 

pro chudé. Kromě toho potřebuje Afrika rozvíjet energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrické 

rozvodné sítě a plynovody a ropovody, které usnadní přeshraniční obchod s energií, a tím zvýší 

bezpečnost a spolehlivost dodávek energie. Obchod mezi zeměmi může být také posílen společně 

sdílenými vodními zdroji, pokud by společné řeky a jezera byly rozpracovány do vodních cest pro 

přepravu zboží a osob. 

• 

K řešení potíží bránících volnému pohybu zboží a služeb uvnitř kontinentu by tvůrci politik 

měli zvážit následující strategie, které by obchod v rámci kontinentu mohly posílit: 

• 

prohloubit regionální kapitálové trhy za účelem lepší mobilizace úspor a zesílení regionální 

finanční integrace, 

• 

zlepšit přístup dlouhodobého financování zakládáním nových finančních instrumentů, jako 

např. dluhopisů na rozvoj infrastruktury, které pomohou zvýšit zdroje financování, 

• 

posílit PPP systém o zapojení soukromého sektoru nejen v projektovém financování, ale 

také do rozhodování o politice formulování a prosazování pravidel a předpisů, 

pokračovat v opatřeních ke zlepšení investičního klimatu v afrických zemích pro zvýšení 

účasti soukromého sektoru vytvořením právních, regulačních a institucionálních reforem

• dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a vyšší životní úrovně mohou vlády 

vytvořením stabilního hospodářského prostředí pro podnikatele, zajišťující dobré řízení 

inflace a stabilitu veřejných financí, což může podnikatelům zajistit stabilní růst poptávky a 

stabilní výrobní náklady, 

, 

• zaměřit se na zjednodušení celních postupů a harmonizaci požadovaných informací. 

Standardizovat doklady v souladu s mezinárodně uznávanými postupy a obecnými 

zásadami a učinit je adaptabilní pro použití v počítačových systémech. Celní správy by měly 
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udržovat vysokou úroveň profesionality a integrity, měly by spolupracovat s daňovými 

odbory a dalšími souvisejícími vládními agenturami.66

 

 

4.4 
  
 Analýza mezinárodního obchodu a dlouhodobého ekonomického růstu 

V této části práce bude provedena korelační analýza vzájemného vztahu 

mezinárodního obchodu a dlouhodobého ekonomického růstu. Dlouhodobý ekonomický růst 

(růst potenciálního produktu) zemí subsaharské Afriky jsem vypočetla jako průměrná tempa 

růstu HDP za deset let67

příčinou

, vždy od roku 1981 až do roku 2011. Jako ukazatel mezinárodního 

obchodu bude prvně využit podíl hodnoty exportu na HDP země, opět jako průměr dat za 

stejná časová období, poté bude vzájemná závislost zkoumána ještě na ukazateli průměrného 

tempa růstu exportu jednotlivých zemí, i zde budou vypočtena data průměrných temp růstu 

exportu za období deseti let, od roku 1981. Korelační analýza bude sloužit jako prostředek ke 

zjištění případné (ne)závislosti obou hodnot. Pokud se mezi veličinami ukáže korelace, je 

pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho však ještě usoudit, že by jeden z nich musel 

být  a druhý následkem. To samotná korelace nedovoluje rozhodnout.68

Na následujících třech grafech bude sledována případná závislost veličin růstu 

potenciálního produktu a podílu exportu na HDP. Pro tuto analýzu budu používat data o 

hrubém exportu zemí subsaharské Afriky (viz příloha č. 2), hrubý export, nikoli čistý, jsem 

zvolila z toho důvodu, protože při podrobnějším zkoumání čistého exportu v těchto zemích 

jsem došla k závěru, že většina zemí má díky velkým potřebám dovozů záporný čistý export, 

a já chci zkoumat, zdali existuje závislost mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a 

celkovou hodnotou toho, co tyto země dokáží vyvézt v poměru k HDP. Provedla jsem 

korelační analýzu na datech v obdobích let 1981 – 1990, 1991 – 2000 a 2001 – 2009. V ani 

jedné z prováděných analýz však nenabýval korelační koeficient statisticky významné 

hodnoty (viz obr. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3). 

 Analýza bude 

prováděna na vzorku 46 subsaharských zemí (viz. příloha č. 2), data byla použita z databáze 

OSN a z důvodu nedostatku zdrojových dat budou vyloučeny země Etiopie a Eritrea.  

 

                                                 
66 African Development Bank. African Economic Outlook [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: 
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_afri/AEO2010_part1_p76.pdf. 
67V empirických analýzách se běžně používá jako ukazatel aproximující růst potenciálního produktu. 
68 Uvědomuji si nutnou vazbu mezi těmi veličinami z toho důvodu, že NX je součástí výpočtu HDP. Lepším 
ukazatelem by samozřejmě byl odhad potenciálního produktu místo průměru HDP za 10 let, ale odhad 
potenciálního produktu pro tyto země není k dispozici. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Dina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sledek�
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Obr. 4.4.1 Závislost růstu potenciálního produktu a podílu exportu na HDP 

v letech 1981 – 1990 
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Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 
 
Obr. 4.4.2 Závislost růstu potenciálního produktu a podílu exportu na HDP v letech 

1991 – 2000 

R = 0,38

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Růst potenciálního produktu

Po
dí

l e
xp

or
tu

 n
a 

HD
P

 
Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
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Obr. 4.4.3 Závislost růstu potenciálního produktu a podílu exportu na HDP v letech 

2001 – 2009 
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Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 
 
 

Velmi nízká statistická závislost mezi oběma veličinami neznamená, že by velikost 

exportu nebo jeho podíl na HDP nebyl pro hospodářský výkon země důležitý, na těchto 

datech se pouze nepodařilo vzájemnou korelaci obou veličin prokázat. To může být 

způsobeno např. tím, že tempo růstu HDP, potažmo růst potenciálního produktu je ovlivněn 

také jinými veličinami, které na jeho vývoj působí a při statistické analýze by se tyto veličiny 

mohly pro dané období jevit jako statisticky významné.  

Při podrobnějším zkoumání zbožové struktury jsem došla k závěru, že u všech 

rozvojových zemí dochází dlouhodobě k poklesu podílu primárních komodit na celkových 

vývozech rozvojových zemí. V současné době již rozvojové země jako celek vyvážejí méně 

primárních komodit než průmyslových výrobků (viz tabulka 4.1).  

 

Tab. 4.4.1 Komoditní struktura vývozu rozvojových zemí v letech 1995 – 2000 (%) 

Rok 

primární komodity průmyslové výrobky 

celkem potraviny kovy paliva celkem 
chemické 
v. 

strojírenské 
v. 

jiné 
prům. v. textilie 

1995 31,5 9,8 3,4 15,6 66,5 5,5 29,7 31,4 13,1 
2000 31 6,7 2,7 20,1 67,8 5 35,5 27,3 11,1 
2005 32,2 6 3,4 21,6 65,9 5,9 35,1 24,8 8,6 

Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
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Změny zbožové struktury vývozů afrických zemí jdou opačným směrem než u 

rozvojových zemí jako celku. Podíl vyvážených primárních komodit ve sledovaném období 

1995 – 2005 vzrostl z necelých 66 % na 76 %, přičemž významnou roli hrál vývoj světových 

cen – především ropy. Nízký podíl průmyslových výrobků na celkových vývozech z tohoto 

regionu svědčí o omezené průmyslové základně, nedokončené industrializaci většiny 

afrických zemí a nedostatečné konkurenceschopnosti tamních výrobků. Situace v subsaharské 

části Afriky je ještě dramatičtější, neboť vývozy průmyslových výrobků nedosahují ani 15 %, 

zatímco vývozy paliv tvořily v roce 2005 celé 2/3 vývozů - viz tabulka. Dle teorií i empirie se 

dá říci, že pokud je export zaměřen na suroviny a základní produkty, k růstu potenciálního 

produktu příliš nedochází. Naopak, je-li export zaměřen na produkty s vyšší přidanou 

hodnotou, k růstu potenciálního produktu dochází, což ovšem není příklad subsaharské 

Afriky. 

Tab. 4.4.2 Komoditní struktura vývozu afrických zemí v letech 1995 – 2000 (%) 

Rok 

primární komodity průmyslové výrobky 

celkem potraviny kovy paliva celkem 
chemické 
v. 

strojírenské 
v. 

jiné 
prům. 
v. textilie 

1995 65,9 13,8 5,9 41 25,7 4,9 3,5 17,3 7,5 

2000 69,7 9,1 4,1 53,6 24,2 3,5 4,7 15,9 6,6 

2005 76 7,9 6,9 58,5 22,8 3,7 5,9 13,2 4,6 
Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 

 

Protože nebyla vzájemná závislost na daných veličinách prokázána, pro další analýzu 

vlivu mezinárodního obchodu na ekonomický růst a rozvoj země využiji namísto podílu 

exportu na HDP tempo růstu exportu (tzv. vývozní dynamika).69

                                                 
69 ADAMCOVÁ, L. (2009) 

 Tento ukazatel byl v období 

70. let a poté od 90. let 20. století až do současnosti u rozvojových zemí jako celku vyšší než 

v případě rozvinutých zemí. Rozdíl v tempech růstu vývozů mezi rozvojovými a rozvinutými 

zeměmi by však nebyl tak výrazný, pokud by do skupiny rozvojových zemí nebyla zahrnuta 

Čína. Její tempa růstu byla vysoká již od 70. let, a od počátku 80. let začala výrazně 

převyšovat průměr. Vývoj v tempech růstu vývozu zemí subsaharské Afriky, resp. zemí LDC, 

z nichž je většina právě těchto zemí, se dlouhodobě pohyboval mezi zeměmi s nejnižší 

růstovou dynamikou vývozů. Od počátku nového tisíciletí však došlo k zajímavému obratu. 

Co ovšem považuji za nutné dodat, je skutečnost, že vývozní dynamika těchto zemí je 

v posledních letech určována především nárůstem objemu ropy (Angola, Čad, Mauretánie, 

Rovníková Guinea, Súdán), resp. vývojem cen ropy na mezinárodních trzích, a zvýšenou 
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poptávkou po této komoditě a dalších nerostných surovinách, na které je subsaharská Afrika 

velmi bohatá (viz. tabulka 4.4.2) 

Co se týče teritoriální struktury, vývoz i dovoz z rozvinutých zemí sice klesá, ale ve 

srovnání se zbylými rozvojovými regiony je stále vysoký. Až dvě třetiny vývozů afrických 

zemí i nadále směřují na trhy rozvinutých zemí. Zajímavé také je, že v případě vývozů do 

rozvojových zemí směřují africké vývozy stále ve větším rozsahu do asijských zemí, 

konkrétně pak na čínský trh. U dovozů se africký region od průměru rozvojových zemí jako 

celku příliš neodlišuje.  

 

Tab. 4.4.3 Teritoriální struktura afrických vývozů a dovozů v letech 1970 – 2005 (%) 

vývoz do 1970 1980 1990 2000 2005 
rozvinutých zemí 69,2 67,2 69,3 64,1 66,7 
rozvojových zemí 10 8,2 11,7 27,5 30,8 
do Afriky 5,3 2,5 5,6 9,8 10,3 
do L. Ameriky 1 2,3 1,3 3,2 3,3 
do Asie 1,4 1,2 1,5 14,1 17 
rozvojových zemí mimo 
Číno 9,1 7,9 11,4 24,6 23,6 
dovoz z 1970 1980 1990 2000 2005 
rozvinutých zemí 80,5 72,4 72,4 58,3 53 
rozvojových zemí 11 13,7 16,3 35,6 41,3 
do Afriky 4,8 2,9 4,8 13,4 13 
do L. Ameriky 1 2,2 2,3 2,4 3,8 
do Asie 5,2 8,6 9,2 19,7 24,4 
rozvojových zemí mimo 
Čínu 10 13,1 15,4 32,3 34,9 

Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 

Podíl rozvojových zemí na dovozech Afriky stále narůstá, v roce 2005 dosáhl hodnoty 

41,3 %. Největšími dovozci v rámci rozvojového světa jsou opět asijské země. Co se týče 

vývoje tzv. intraregionálního obchodu, je zřejmé, že svou největší stagnaci ze 70. a následně 

80. let vzájemný obchod afrických zemí již překonal a dnes se africký intraregionální obchod 

v průměru pohybuje na úrovni 12 %. 

 



50 
 

Obr. 4.4.4 Závislost růstu potenciálního produktu a tempa růstu exportu v letech  

1981- 1900 
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Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 

Při korelační analýze nebyla prokázána statistická významnost na datech z let 1981 -

1990. To může být způsobeno situací, ve které se subsaharské země v tomto období 

nacházely. Světová hospodářská krize v 70. letech 20. stol., jež byla způsobena ropným 

šokem, ruku v ruce se vzrůstající korupcí a politickou nestabilitou zasáhla ze všech kontinentů 

Afriku nejcitlivěji, což se potažmo projevilo také v nízkém růstu potenciálního produktu 

v daném období. Tato skutečnost mohla zapříčinit nízkou závislost mezi potenciálním 

produktem a tempem růstu exportu.70

 

 Důvodem je také nízký podíl exportu na HDP (viz 

příloha č. 2), což znamená, že jeho tempo růstu neovlivní tempo růstu HDP. Období 80., 

potažmo 90. let 20. stol. je také spojeno s boomem tzv. Asijských tygrů; státy východní Asie 

založily strategii ekonomického rozvoje na vlastní industrializaci, kterou řídila vláda 

podporou a ochranou vlastních domácích odvětví s vysokou přidanou hodnotou, podporou 

domácích podniků. Tyto země tak začaly být od zmíněných let významným světovým 

obchodním hráčem, a to také na úkor subsaharských zemí. 

                                                 
70 African Agenda 2000, UNCTAD-on-line 2002. http://stats.unctad.org 
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Obr. 4.4.5 Závislost růstu potenciálního produktu a tempa růstu exportu v letech  

1991 – 2000 
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Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 

I přesto, že druhé sledované období již vykazuje jistou statistikou závislost mezi 

potenciálním produktem a tempem růstu exportu, nevyvozovala bych závěry, že je to 

závislost ryze kladná, vycházející z dobrých výsledků průměrných temp růstu obou veličin.  

Období poslední dekády 20. století je charakteristické obrovským růstem úrovně světového 

exportu, jenž vzrostl z 3,5 bilionů dolarů na 6,5 bilionů dolarů. Podíl Afriky na světovém 

exportu však poklesl. Důvodem může být neoliberální politika, která byla v těchto letech 

s razancí v subsaharských zemích prosazována. Hlavně v zemích, které se v té době 

osvobozovaly od koloniální nadvlády, diktatur či socialistických experimentů došlo na jedné 

straně ke zpružnění a propojení řady trhů, na straně druhé k omezení vlivu státu: k masové 

privatizaci, liberalizaci cen a obchodu a deregulaci trhů, včetně kapitálových. Země tak 

vykazovaly nestálá tempa růstu HDP, stejně tak jako tempa růstu exportu, která v prováděné 

analýze již vykazují jistou statistickou závislost.71

 

 Závěr století je pak charakteristický 

postupným zvyšováním cen vyvážených komodit (ropa a nerostné suroviny), což dopomohlo 

také růstu exportu a mohlo se rovněž projevit ve zvýšené závislosti obou veličin.  

                                                 
71 African Agenda 2000, UNCTAD-on-line 2002. http://stats.unctad.org 
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Obr. 4.4.6 Závislost růstu potenciálního produktu a tempa růstu exportu v letech  

2001 - 2009 
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Zdroj: Handbook of Statistics [online]. http://unctadstat.unctad.org/, [cit. 2011-04-25], vlastní zpracování 
 

Poslední sledované období taktéž vykazuje poměrně významný korelační koeficient, 

který poukazuje na možnou statistickou závislost obou sledovaných veličin. Jak je již 

zmíněno v deskriptivní analýze na začátku této kapitoly, ekonomiky v tomto období 

těžily převážně z kombinace příznivých faktorů, jako vysokých cen komodit a rychle 

rostoucích objemů vývozů, z obecně obezřetné makroekonomické politiky, snižování 

zadluženosti, trvalé pomoci a přílivu přímých zahraničních investic (PZI

Čím je tedy způsobena vysoká korelace posledních dvou období? Při analýze 

komoditní struktury (viz tab. č. 4.4.1 a 4.4.2) bylo dokázáno, že podíl primárních surovin se 

na celkových vývozech oproti ostatním rozvojovým zemím zvyšoval, což spíše odporuje 

růstovým teoriím. Já to však považuji za onu „hlavní vysvětlující proměnnou“. Ropný sektor 

se na africkém kontinentu v posledních dvou desetiletích rozvíjí zásadním tempem a je 

zároveň nejvíce se rozvíjejícím odvětvím průmyslu v subsaharské Africe

).  

72 a tudíž 

významným způsobem ovlivňuje hodnoty HDP.73

                                                 
72 V subsaharské Africe můžeme lokalizovat dvě zásadní oblasti těžby ropy: První je především oblast 
Guinejského zálivu, kam patří významní producenti ropy jako Nigérie, Kamerun, Gabon, Republika Kongo, 
Angola, Rovníková Guinea a v budoucnu též Svatý Tomáš a Princův ostrov. Druhou je oblast severovýchodní 
Afriky, zahrnující zejména těžební oblasti Súdánu a Čadu, v budoucnu lze počítat s těžbou ropy i v Etiopii a 
patrně i v Somálsku. 

 Čím vyšší export této suroviny, tím vyšší 

73 African Development Bank. African Economic Outlook [online]. [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: 
<http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/sdt_afri/AEO2010_part1_p76.pdf>. 
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hodnoty HDP, a tím vyšší korelace. Vzhledem ke strategické důležitosti těžby ropy a zájmům 

ropných koncernů bude tato surovina ovlivňovat hodnoty HDP do té doby, dokud se budou 

v subsaharské Africe nalézat významná ložiska ropy. Pro zdravý dlouhodobý ekonomický 

růst by se však měly subsaharské země zaměřit na produkci surovin s vyšší přidanou 

hodnotou, které jim zajistí stabilní dlouhodobý růst a ochrání je před nebezpečím kolísání cen 

(např. rok 2008, viz první část kapitoly) či možnými politicko-mocenskými boji, které 

narušují zdravý chod celé ekonomiky. 
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5 Závěr 
 

Již v 18. století přišel otec ekonomie Adam Smith s teorií absolutních výhod, po něm David 

Ricardo s teorií komparativních výhod. Oba v podstatě prohlásili, že pokud země budou provádět 

mezinárodní obchod, povede to k růstu jejich bohatství. Teorie mezinárodního obchodu se rozvíjely 

a rozvíjejí dodnes, stále se přichází s novými poznatky a nápady, jak obchod provádět, aby z něj 

těžily všechny zúčastněné strany. Doposud však existuje skupina zemí (chudé rozvojové země), 

které, i když splňují doporučení a rady představitelů celosvětových multilaterálních organizací 

zabývajících se touto problematikou, místo aby se z chudoby vymanily, mnohdy se dostávají ještě 

do větších ekonomických potíží. Pomáhá mezinárodní obchod těmto zemím v ekonomickém růstu a 

rozvoji?  

Od 80. let minulého století zaujala v obchodní politice hlavní postavení doktrína označovaná 

jako neoliberalismus. Neoliberalisté zastávali názor, že se díky komparativní výhodě a volnému 

trhu může každá země (včetně rozvojové) zapojit do mezinárodního obchodu. Rozvojové země 

však mají díky přírodním podmínkám, institucím, ale také např. nedostatku technologií 

komparativní výhody v produktech s nízkou přidanou hodnotou. Pro tyto země tak teorie 

komparativních výhod není vodítkem k ekonomickému růstu a rozvoji. Světová ekonomika, která 

vychází z koncepce neoliberalismu, je však dnes otevřenější než kdykoliv v minulosti a dle pravidel 

neoliberální obchodní politiky se většina rozvojových zemí značně otevřela zahraničnímu obchodu, 

což působí mnoha chudým rozvojovým zemím značné potíže. Jedním z problémů je stále situace v 

zemědělství a otázka zemědělských dotací. Bohaté rozvinuté země vynakládají dle informací 

Světové banky přes stovky miliard dolarů ročně na podporu domácích zemědělců. Zároveň mají na 

dovoz potravin z rozvojových zemí vysoká cla a přesné kvóty, či alespoň složitá pravidla o původu 

zboží a přísné normy. V rámci světových obchodních jednání přitom rozvinuté státy tlačí na 

liberalizaci trhů rozvojových zemí, které tak přicházejí o možnost chránit své zemědělství proti 

dotovaným dumpingovým dovozům. Dopady neoliberální politiky se tak pro rozvojové země jeví 

jako zničující. 

Vzhledem k prováděným analýzám, které nejenže neprokázaly, že současně nastavené 

podmínky pro provádění světového obchodu přinášejí pozitivní výsledky chudým rozvojovým 

zemím v podobě rostoucího podílu exportů na celosvětových vývozech, neprokázaly ani 

jednoznačně kladný vliv růstu mezinárodního obchodu subsaharských zemí na dlouhodobý 

ekonomický růst a rozvoj zemí. Nelze zcela souhlasit s doporučeními zastánců volného obchodu 

k okamžité a úplné liberalizaci mezinárodního obchodu, ani se zastánci laissez-faire pro všechny 
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rozvojové země na všech stupních ekonomického rozvoje bez rozlišení a respektování jednotlivých 

specifik zemí. Struktura vyvážených komodit, je v těchto zemích prioritně zaměřena na produkci a 

vývoz komodit s nízkou přidanou hodnotou, zejména ropy a nerostných surovin. Prováděná analýza 

prokázala v posledních dvou obdobích zvýšenou korelaci dlouhodobého růstu a tempa růstu 

exportu, zásadní roli však hraje právě vývoz těchto strategických surovin, který nemůže zemím 

přinést stabilní dlouhodobý růst. Země jsou v podstatě odkázány na kolísavé ceny ropy, které tak 

ovlivňují poptávku po těchto komoditách, tudíž jsou rozvojové země závislé na něčem, co nedokáží 

ovlivnit.     

Změny, které probíhají v zapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, naznačují 

stále se prohlubující diferenciaci mezi jednotlivými rozvojovými regiony. Na jedné straně můžeme 

pozorovat dynamický růst vývozů a dovozů zboží a služeb, stejně jako pozorujeme zdravou 

diferenciaci zbožové a teritoriální struktury asijských rozvojových zemí. Vývoj zapojení 

subsaharských států, podobně jako např. latinskoamerického regionu do mezinárodního obchodu lze 

označit za neuspokojivý. Vzhledem k těmto skutečnostem se domnívám, že by měly rozvinuté státy 

přehodnotit svou zahraničně obchodní politiku, a to nejen z důvodu, aby správně a včas reagovaly 

na nové skutečnosti, ale také aby nezbytnými kroky zvrátily zdánlivě bezvýchodnou situaci 

některých rozvojových zemí (zejména LDC a ostatních zemí subsaharské Afriky). Dále je zapotřebí 

dokončit v rozvojových zemích institucionální reformy, které jsou nezbytné k tomu, aby se 

v zemích vytvořilo zdravé prostředí pro vznik soukromé podnikatelské struktury a země se mohly 

konečně soustředit na vyšší diverzifikaci produkce směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. 

Funkční institucionální rámec by pak za určitých podmínek (např. vzdělanější lidský kapitál) mohl 

vést k přísunu zahraničních investic, které by znamenaly vyšší ekonomický růst následovaný 

technologickým pokrokem, a znovu ekonomickým růstem. 
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