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1  Úvod 

Dnešní svět je velice diferencovaný a různorodý, kde mezi zeměmi existují obrovské 

rozdíly a to nejen ekonomické. Avšak hledisko vyspělosti a zaostalosti se stalo jakousi dělicí 

čárou mezi „vyspělým severem“ a „chudým jihem“. Ve vyspělých zemích žije v současné 

době pouhých 20 % světové populace a zbylých 80 % obyvatel této planety žije 

v podmínkách daleko vzdálených těm našim. Pro některé obyvatele „bohatého severu“ to 

znamená jen další číslo ve statistikách, či jakési uvědomění toho, že někde na světě žijí lidé, 

kteří se nemají stejně dobře jako my. Naštěstí jsou mezi námi i lidé, kteří si dobře uvědomují, 

co tato nerovnost znamená, že pod každým číslem se skrývá lidský osud, že s tímto 

obrovským nepoměrem ve světě je třeba bojovat a že právo na důstojný život by měl mít v 21. 

století každý z nás. Lidská kultura zná již dlouholetou tradici, kdy bohatší pomáhali chudším 

a ani v současné době tomu není jinak. Samozřejmě vždy se najdou tací, kteří budou tvrdit, že 

situace je bezvýchodná, že vynakládané prostředky a čas jsou zbytečné. Ale jak jsme již řekli, 

naštěstí jsou tu jedinci, kteří si uvědomují, jak lidé ve většině rozvojových zemí trpí a čím si 

musí denně procházet a že pomoc má svůj smysl. Vědí, že tito lidé často přežívají za méně 

než dolar na den, že nemají přístup ke vzdělání, pitné vodě, lékům, základním potravinám a že 

i taková obyčejná nemoc, jako je pro nás chřipka, pro ně představuje vážné ohrožení života. 

Například povědomí české veřejnosti o rozvojové pomoci země, jak vyplývá z výzkumu 

českých agentur, je relativně nízká (53 %), na druhou stranu je pomoc rozvojovým zemím 

většinově vnímána jako potřebná a většina populace by uvítala více informací o pomoci 

rozvojovým zemím.  

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda se ve vybraných afrických zemích, které jsou 

příjemci oficiální rozvojové pomoci, zlepšují podmínky životní úrovně. 

Pro naplnění cíle práce byl vybrán africký kontinent, který je takřka celý považován za 

rozvojový, respektive 3 země v něm a to Angola, Etiopie a Zambie. Tyto země byly vybrané 

z toho důvodu, že jsou součástí zahraniční dvoustranné (bilaterální) rozvojové spolupráce i 

České republiky. V práci bude použita deskriptivní analýza a komparativní metoda, s jejichž 

prostřednictvím analyzujeme situaci v jednotlivých zemích. Zjistíme, zda je situace opravdu 

tak bezvýchodná, jak tvrdí ti, co pomoc považují za bezpředmětnou a v zemích opravdu 

nedochází k žádným pozitivním změnám, či naopak se zemím daří přibližovat „našemu 

vyspělému světu“ a pomoc tedy má své opodstatnění a význam. 
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Druhá kapitola bakalářské práce pojednává o rozvojové pomoci a spolupráci, která je 

jedním z nejdůležitějších nástrojů při pomoci rozvojovým zemím s jejich specifickými 

problémy. Dále se věnuje rozvojovým zemím, kam prostředky z těchto dvou forem plynou. 

V této kapitole se také seznámíme se základními pojmy, historií i základními motivy, které 

vedou lidstvo již po staletí pomáhat chudším lidem v různých koutech světa. Představíme si 

současnou rozvojovou agendu a seznámíme se i s názory o odmítnutí poskytování pomoci 

nejchudším obyvatelům naší planety. 

Další kapitola je zaměřena na problémy, které sužují rozvojové země, se zaměřením na 

země subsaharské Afriky, kde si i stručně charakterizujeme africký kontinent. Budeme se 

zabývat problémem chudoby, nedostatkem potravin, špatném přístupu ke vzdělání apod. 

V neposlední řadě se také podíváme na snahu bojovat s těmito problémy v rozvojových 

zemích v podobě Rozvojových cílů tisíciletí.  

Poslední, čtvrtá kapitola se podrobně zabývá charakteristikami vybraných afrických 

zemí. Stručně si popíšeme jejich politicko-ekonomický vývoj a dostaneme se již ke konkrétní 

rozvojové pomoci a spolupráci, kde se zaměříme na celkový objem prostředků plynoucí do 

vybraných zemí, tak i na vztahy EU k rozvojovým zemím a programy, které ve vybraných 

ekonomikách aplikuje.  
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2 Rozvojová pomoc a spolupráce 

V této kapitole se budeme zabývat obecnými charakteristikami rozvojové pomoci a 

spolupráce.  Také si vymezíme rozvojové země, do nichž prostředky z rozvojové pomoci a 

spolupráce plynou. Představíme si i základní motivy, které vedou lidstvo již po staletí 

pomáhat „slabším“, a v neposlední řadě si nastíníme současnou rozvojovou agendu a 

seznámíme se také s názory na odmítnutí poskytování těchto forem pomoci chudším 

obyvatelům naší planety.  

2.1 Rozvojové země 

Specifické označení zemí světového hospodářství, tj. rozvojové země, se rozšířilo ve 

světě od roku 1964, kdy bylo oficiálně použito na prvním zasedání Konference OSN pro 

obchod a rozvoj (UNCTAD). Do té doby, myšleno v období kolonialismu a během následné 

poválečné vlny dekolonizace, se pro tyto země používal termín „zaostalé země" (backward 

countries). Jejich zaostalost byla zapříčiněna hlavně koloniálními vztahy, jež umožňovaly jen 

pomalý ekonomický růst nebo udržování ve stagnaci. Představitelé mnoha zaostalých zemí 

však tento termín odmítali, zejména poté, co po 2. světové válce dosáhli ve větší míře 

politické nezávislosti. Jeden z důvodů odmítavého postoje zemí byl ten, že v mnoha 

ekonomických teoriích byla zaostalost spojována s antropologickými parametry příznačnými 

pro rasistické koncepce a s barvou pleti. V období po získání politické nezávislosti se rozšířil 

název méně rozvinuté země (less developed countries). Pokrok byl vnímán v tom, že termín 

vnesl do pojmenování dynamický prvek a zároveň poukazoval na rozdíl oproti zemím 

rozvinutým. Dalším termínem byl anglický pojem „země zaostávající ve vývoji" 

(underdeveloped countries), se kterým však představitelé těchto zemí taktéž nebyli spokojeni. 

Nakonec se dohodli na používání termínu developing countries, který se v češtině překládá 

nikoli jako rozvíjející se země, ale jako rozvojové země. Není to však zcela výstižný termín, 

protože rozvoj byl a je charakteristický i pro země rozvinuté, proto není příznačný jen pro 

země, které si ho vtiskují do názvu (Adamcová, Němečková et al., 2009). 

Můžeme se setkat i s výrazem „třetí svět“, který poprvé použil francouzský demograf 

Alfred Sauvy. Původně byly takto označeny chudé vrstvy obyvatelstva, které díky svému 

postavení neměly potřebnou moc k ovlivňování svého okolí. Vznikem železné opony se svět 

rozdělil na západní „první svět“, východní „druhý svět“ a na země interně nepatřící ani do 

jednoho z těchto táborů, označené jako „třetí svět“ (Hoch, 2007). 
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Dalším možným označením může být například „země spodní miliardy“, která 

nevytváří skupinu s přiměřeným geografickým označením. Chceme-li pro tuto skupinu použít 

příhodný zeměpisný název, byla by to „Afrika +“, přičemž plus představuje země jako Haiti, 

Bolívie, středoasijské země, Laos, Kambodža, Jemen, Barma či Severní Korea. Takto tedy 

můžeme označit země, které jsou zařazené jako rozvojové, ale nacházejí se na samém dnu, 

kde se jim nedaří postupně snižovat míru chudoby, jak je tomu u ostatních rozvojových zemí. 

Podle Colliera (2009) je do této skupiny zařazeno 58 zemí. 

2.1.1 Vymezení rozvojových zemí 

Rozvojové země si podle Adamcové a Němečkové (2009) můžeme vymezit ze tří 

základních hledisek: 

1. geografického; 

2. historického; 

3. ekonomického. 

Geografické hledisko rozvojového světa je relativně jednoduché. Zjednodušeně lze 

říci, že rozvojové země se rozprostírají na třech kontinentech – v Latinské Americe (od 

Mexika až po Argentinu), v Africe (vnímané jako celý kontinent) a Asii (včetně Oceánie 

vyjímaje Japonsko, Austrálii a Nový Zéland). 

Dále se nám nabízí hledisko historické. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že většina 

zemí rozvojového světa v minulosti náležela k některé koloniální říši. Na základě tohoto faktu 

lze rozvojové země vymezit z hlediska jejich „koloniální příslušnosti" a také podle formy 

koloniální správy. V prvním případě můžeme označit za největší a nejvýznamnější 

kolonizátory Velkou Británii, Francii, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko a Belgii. 

Koloniální říše těchto zemí se rozprostíraly ve všech třech uvedených rozvojových regionech. 

Latinská Amerika byla kolonizována nejdéle a nejkratší dobu byla kolonizována Afrika. V 

případě zemí Asie je to těžké určit, protože asijské státy byly evropskými zeměmi 

kolonizovány postupně v průběhu staletí a obdobně probíhala i jejich dekolonizace. Co se 

týče koloniální správy, můžeme se na ni dívat buď jako na formu vlády, nebo jako na typ 

koloniálních vztahů. Koloniální soustavy tvořily kolonie, polokolonie nebo jinak závislá 

území. Pro klasické kolonie byly příznačné dva znaky, tj. ekonomický znak, který spočíval v 

přesunu bohatství a důchodů z kolonií do metropolí. Druhým znakem byl politický znak. 

Tkvěl v politické nadvládě metropolí nad koloniemi. Polokolonie nebyly plně politicky 

podřízeny metropolím, ale byly na ně vázány nerovnoprávnými hospodářskými smlouvami. 

Například Indie byla typickou kolonií (součástí britské koloniální říše), Čína kolonií nikdy 
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nebyla, byla pouze polokolonií podřízenou po jistou dobu ekonomickým zájmům britským, 

japonským, americkým apod.  

Dle Adamcové a Němečkové et al. (2009) si z ekonomického hlediska vymezíme 

skupinu zemí, které vykazují 4 základní charakteristiky: 

a) relativně nízká ekonomická úroveň (vyjádřená ukazatelem HDP na obyvatele), 

b) nesoulad mezi odvětvovou strukturou HDP a zaměstnaností, 

c) sociálně ekonomický dualismus, 

d) přetrvávající ekonomická závislost na rozvinutých zemích ve vnějších ekonomických 

vztazích.  

Výše uvedené znaky jsou převládající, tzn. že ne každá země musí vykazovat všechny 

čtyři znaky k zařazení mezi země rozvojové. 

Dále bychom mohli rozvojové země vymezovat například dle politického či kulturně-

náboženského hlediska aj. Definování rozvojových zemí je důležité jednak pro výzkumné 

účely, ale také má svůj praktický dopad. Pokud je země zařazena do rozvojových zemí, 

opravňuje ji to většinou k určitým hospodářsko-politickým zvýhodněním. Například může 

čerpat oficiální rozvojovou pomoc, obchodovat za podmínek celního zvýhodnění nebo si 

půjčovat finanční prostředky za tzv. zvýhodněných podmínek. 

2.1.2 Základní kategorie rozvojových zemí  − ekonomická zaostalost 

Jak jsme již zmínili, jednou z charakteristik rozvojových zemí je, že jsou oproti 

rozvinutým zemím relativně méně ekonomicky rozvinuté. Toto je také v odborných 

literaturách označováno jako základní (výchozí) kategorie, tzv. relativní ekonomická 

zaostalost či nižší rozvinutost. K tomu, aby rozvojové země tuto fázi překonaly, je nutné, aby 

dosahovaly dlouhodobě vyššího tempa ekonomického růstu neboli ekonomického rozvoje. V 

odborné literatuře neexistuje jednotný přístup k vymezení kategorie ekonomická zaostalost či 

nerozvinutost. V minulosti i v dnešní době existují rozdíly v přístupu jednotlivých ekonomů k 

této problematice. Na jedné straně se autoři zabývali obecnou charakteristikou ekonomické 

zaostalosti a na straně druhé se pokoušeli o její klasifikaci (Adamcová, Němečková et al., 

2009). 

Adamcová a Němečková et al. (2009, s. 29) uvádějí, že se v odborné literatuře můžeme 

setkat zhruba s třemi přístupy obecné identifikace ekonomické zaostalosti: 

1. první se vyznačuje tím, že se existující ekonomiky či země rozdělí na dvě skupiny podle 

jednoduchého základního kritéria, 
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2. druhý se opírá o významnou souvislost ve využívání výrobních faktorů, 

3. pro třetí je příznačné, že se opírá o shromažďování znaků, které charakterizují 

ekonomickou zaostalost. 

Velkého rozšíření se dostalo třetímu přístupu definujícímu zaostalost či nerozvinutost 

řadou znaků a jedním z nejrozšířenějších se stalo 35 znaků podle H. Leibensteina (Adamcová, 

Němečková et al., 2009), který je rozčlenil celkem do 4 skupin:  

a) ekonomické, 

b) demografické, 

c) kulturní a politické, 

d) technické a ostatní. 

2.1.3 Členění rozvojových zemí  

Rozdělování zemí do jednotlivých skupin podle dosažené úrovně rozvoje je velice 

problematické, a proto se musí počítat s velkým zjednodušením, které nezahrnuje specifické 

podmínky a jedinečný charakter každé posuzované země. K rozdělování států do určitých 

podskupin můžeme přistoupit z několika hledisek s použitím 4 hlavních kritérií: velikosti 

příjmu obyvatel, indexu lidského rozvoje, obecně známých agregovaných skupin zemí či 

geografického vymezení skupin zemí (Cihelková et al., 2009).  

Nejrozšířenějším a nejjednodušším členěním je klasifikace podle výše HDP na 

obyvatele v USD. P. Hoffman rozčlenil v roce 1960 sto rozvojových zemí do 4 skupin: 

1) skupina do 100 USD/obyvatele,která obsahovala 50 zemí, 

2) skupina od 100 do 200 USD/obyvatele čítala 26 zemí,  

3) skupina od 200 do 300 USD/obyvatele obsahovala 16 zemí, 

4) skupina od 300 do 700 USD/obyvatele tvořila nejmenší počet zemí, a to 9.  

Zajímavé je, že v době, kdy P. Hoffman klasifikaci vytvářel, by i Japonsko patřilo mezi 

rozvojové země (Adamcová, Němečková et al., 2009). 

V současné době mezi organizace, které pro klasifikaci zemí světa používají jediný 

ukazatel, a to HDP na obyvatele, patří především Mezinárodní měnový fond a Světová banka. 

Toto členění má své výhody i nevýhody. Výhodou jsou jasně kvantifikovatelná zařazení zemí 

do jednotlivých skupin. Nevýhodu spatřujeme ve volbě základního ukazatele, kde HDP na 

obyvatele jasně nemusí vyjadřovat reálnou ekonomickou rozvinutost země (Adamcová, 

Němečková, et al., 2009). Světová banka člení státy na ekonomiky s nízkým, středním a 

vysokým důchodem. Klasifikace ekonomické úrovně zemí podle dosaženého HDP je 
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prováděna každoročně a skupiny zemí se mohou početně měnit. Světová banka sice 

nepoužívá termín rozvojové země, ale je možné o nízko a středně příjmových zemích hovořit 

jako o rozvojových ekonomikách. Světová banka tuto skupinu zemí rozděluje do jednotlivých 

geografických skupin, které tvoří východní Asie a Tichomoří, Evropa a Střední Asie, Latinská 

Amerika a Karibik, Blízký východ a severní Afrika, jižní Asie a subsaharská Afrika. 

Rozvojové země v pojetí Světové banky sdílejí řadu společných charakteristik, kde 

nejdůležitější je jejich relativní chudoba (Cihelková et al., 2009).  

Poněkud odlišný přístup používá ke členění rozvojových zemí MMF, ten rozlišuje dvě 

skupiny zemí, a to vyspělé ekonomiky a tzv. nové trhy a rozvojové ekonomiky. Druhou 

skupinu také můžeme označit za periferní oblasti světové ekonomiky, které jsou dále členěny 

do 6 regionálních podskupin, jež tvoří Afrika, střední a východní Evropa, Společenství 

nezávislých států, rozvojová Asie, Blízký východ a státy západní polokoule. MMF také 

používá finanční kritéria pro další členění skupiny periferních ekonomik na čisté věřitele, 

dlužníky a na vysoce zadlužené země (Cihelková et al., 2009). 

Dále můžeme rozvojové země členit na základě Indexu lidského rozvoje. Tento index 

měří vyspělost jednotlivých ekonomik kombinací tří faktorů: lidské zdraví, úroveň 

vzdělanosti a hmotná životní úroveň. Lidské zdraví je vyjádřeno jako průměrná očekávaná 

délka života při narození. Vzdělávací složka je v současnosti měřena jako průměrná doba 

školní docházky u dospělých ve věku nad 25 let a předpokládaná školní docházka u dětí, které 

nastupují do školy, kde z těchto dvou indexů je spočítán geometrický průměr. Hmotná životní 

úroveň je vyjadřována jako hrubý domácí produkt na obyvatele v USD, který je přepočítáván 

podle parity kupní síly (HDR, 2011). 

 HDI stanovuje minimální a maximální hodnoty pro každý ze tří indikátorů a následně 

zařazuje země na stupnici podle toho, v jaké relaci jsou jimi dosažené jednotlivé ukazatele ke 

stanoveným krajním hodnotám. Státy jsou řazeny do tří skupin: státy s vysokým lidským 

rozvojem, středním lidským rozvojem a nízkým lidským rozvojem.  

2.2 Mezinárodní spolupráce a pomoc 

V této podkapitole se budeme zabývat charakteristikami rozvojové spolupráce a 

pomoci, ale než se k tomuto dostaneme, vymezíme si, co tyto dva (někdy shodně označované) 

pojmy znamenají.  
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 „Podle ekonomů je rozvojová pomoc definována jako tok kapitálu či veřejných financí 

ve formě půjček nebo grantů do jiných zemí, který splňuje následující dvě kritéria: 

a) tento kapitál nemá, z pohledu dárce, komerční určení, 

b) v případě půjček jde o kapitál poskytovaný za zvýhodněných (koncesionálních) 

podmínek; tzn. že úroková míra a doba splatnosti pro zapůjčený kapitál by měly být 

výhodnější než za běžných podmínek" (Adamcová, Němečková et al., 2009, s. 304). 

Rozvojová pomoc je nejčastěji označována jako oficiální rozvojová pomoc (ODA –  

Official Development Assistance). ODA přesně klasifikuje určité transfery kapitálu, které 

poskytují vybrané subjekty za přesně stanoveným účelem. Definice ODA byla vymezena a 

formulována Výborem pro rozvojovou pomoc při OECD (DAC – Development Assistance 

Committee) takto: „ODA představuje soubor transferů (půjček, grantů) do rozvojových zemí, 

který splňuje následující kritéria: 

1) je poskytován oficiálními místy, jako jsou vlády států či místní vlády, nebo jejich 

výkonnými orgány,  

2) je poskytován s cílem podpořit ekonomický rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích, 

3) je koncesionální (tj. nemá komerční charakter) a obsahuje grantovou složku, která 

tvoří minimálně 25 %, 

4) je poskytován pouze zemím uvedeným v seznamu DAC jako příjemci ODA“ 

(Adamcová, Němečková et al., 2009, s. 305). 

Vedle tradičních forem, jako jsou granty a půjčky, lze pod pojem ODA zahrnout také 

tzv. technické spolupráce a odpouštění dluhů. Započitatelné jsou také administrativní náklady, 

jež v některých případech dosahují úrovně několika procent z celkového objemu pomoci. Do 

ODA se ale například nezapočítávají náklady na vojenskou spolupráci nebo transfery 

jednotlivci. Definice rozvojové pomoci bývá často ztotožňována s pojmy například 

„zahraniční pomoc“ (foreign aid) nebo například „hospodářská pomoc“ (economic assistance) 

a další (Adamcová, Němečková et al., 2009). 

Mezinárodní pomoc můžeme klasifikovat například podle jejího účelu. Můžeme ji 

rozdělit na rozvojovou a humanitární. Rozvojovou pomoc můžeme obecně chápat jako 

jakoukoli pomoc, která je koncipována s určitým dlouhodobým záměrem, humanitární pomoc 

je poskytována jako reakce na mimořádné události, které většinou nelze předvídat a zpravidla 

bývá krátkodobá. Z hlediska poskytovatele zahraniční pomoci ji také můžeme rozdělit na 

pomoc vládní a pomoc soukromou. Vládní pomoc, která také bývá označována jako oficiální, 
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čerpá z veřejných rozpočtů, zatímco soukromá pomoc je tvořena širokou škálou dárců, nadací 

a charitativních organizací. Dále z hlediska poskytovatele můžeme pomoc rozdělit i na 

dvoustrannou (bilaterální), kdy dárcovská země poskytuje druhé zemi pomoc přímo, a 

mnohostrannou (multilaterální), kde je podpora poskytnuta vládám přijímajících zemí pomocí 

mezinárodních organizací (Adamcová, Němečková et al., 2009). 

„Rozvojová spolupráce je vnímána jako obecná forma spolupráce mezi rozvojovými a 

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

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

ekonomické, tak i v oblasti sociální, ekologické a lidské“ (Adamcová, Němečková et al., 

2009, s. 305). 

 Politicky korektní pojem rozvojové spolupráce má tedy za základ oficiální pomoc 

rozvojovým zemím, za níž jsou považovány „ty toky peněz, materiálu či technické pomoci do 

rozvojových zemí, které jsou poskytovány oficiálními vládními institucemi dárcovské země 

(na rozdíl od soukromé pomoci či zahraničních investic), s cílem udržitelného sociálně-

ekonomického rozvoje (na rozdíl od toků, jejichž cíle nejsou rozvojové, ale komerční či 

bezpečnostní – například vojenská pomoc je z ODA vyřazena), mají konfesionální charakter 

(jsou skutečnou pomocí ve formě nevratného grantu či alespoň půjčky, která má podmínky 

výhodnější než půjčka poskytnutá za podmínek tržních)“ (Svoboda, 2010, s. 175). 

 V tomto vymezení rozvojové spolupráce pak rozvojová pomoc představuje jeden 

z jejich nástrojů, kde dalšími nástroji jsou například obchodní preference. Někdy jsou ale oba 

termíny jako rozvojová spolupráce a pomoc označovány jako synonyma (Adamcová, 

Němečková et al., 2009). 

2.2.1 Mezinárodní pomoc 

V této části se budeme zabývat humanitární pomocí, hlavními poskytovateli a dárci 

pomoci a také formami rozvojové pomoci.  

Tradice humanitární pomoci a její cíle 

Jak jsme již upozorňovali, tak mezinárodní pomoc může být dělena podle účelu na 

rozvojovou a humanitární. Humanitární pomoc, která je v britském překladu nazývána jako 

pomoc krizová, představuje bezprostřední reakci na humanitární krizi. Obecně je popisována 

jako situace, v níž jsou prostředky lidí, které jim umožňují důstojný život, narušeny v 

důsledku přírodní krize nebo lidmi nezaviněné krize.  
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Hlavním cílem humanitární pomoci je podle Člověka v tísni (2007) zmírnění útrap lidí, 

ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti. Humanitární pomoc tedy pomáhá lidem 

zasaženým krizí uspokojovat jejich základní životní potřeby a také znovu obnovovat důstojný 

život do takové podoby, jakou měl před danou krizí. Je poskytována ve čtyřech základních 

sektorech a to voda a hygiena, potraviny a výživa, obydlí a zdravotní péče. 

Je prakticky nemožné popsat jednotně historii této tradice, kde „silnější“ již po staletí 

pomáhají „slabším“, ale můžeme alespoň najít a vymezit dva základní důvody, proč lidé 

poskytovali druhým pomoc v nouzi. Jedním z důvodů jsou důvody náboženské a etické, které 

vycházejí z hodnot křesťanství a humanismu. (Tento přístup má obdobu ve všech dalších 

nábožensko-kulturních tradicích světa.) Druhé jsou důvody politické a pragmatické. Ty 

souvisí s racionálními úvahami, například o zabránění konfliktům, terorismu, nelegální 

migraci aj. Tradice humanity byla v průběhu minulého století oficiálně zakotvena v několika 

základních souborech mezinárodních dokumentů, úmluv a konvencí, jako je například 

Mezinárodní humanitární právo, Systém lidských práv či Mezinárodní úmluvy o právech 

uprchlíků a vnitřně přesídlených osob (Člověk v tísni, 2007). 

Hlavní poskytovatelé a příjemci pomoci  

Hlavními poskytovateli prostředků jsou jednotlivé státy, zejména členské země 

Evropské unie, USA, Japonsko apod., rovněž i agentury OSN. V zájmu zefektivnění 

humanitární pomoci byl při Evropské komisi založen roku 1992 Úřad pro humanitární pomoc 

(ECHO), který přerozděluje největší množství zdrojů na humanitární pomoci ve světě. 

Prostředky rozděluje zejména prostřednictvím nevládních organizací a snaží se také 

monitorovat dopad poskytování humanitární pomoci na její příjemce. Obdobou ECHO na 

globální úrovni je Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Ten 

především koordinuje práci ostatních agentur OSN v reakci na humanitární krize pomocí 

vysílání misí do terénu, které mají vyčíslovat potřeby, organizovat dárcovské schůzky a 

monitorovat, jak jsou humanitární akce naplňovány. V systému OSN existuje Centrální 

revolvingový fond pro financování naléhavých humanitárních potřeb, který je používaný 

v mezidobí mezi katastrofou a dobou, kdy jsou k dispozici dárcovské prostředky (Člověk 

v tísni, 2007). 

Z hlediska příjemců pomoci (nejen humanitární, která je výše popsaná u poskytovatelů, 

ale i rozvojové pomoci) je situace komplikovaná a nejjednodušší je vyjít ze seznamu zemí 

definovaných OECD. Seznam člení země na celkem 4 skupiny a byl definován v roce 2008: 
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samostatnou skupinou jsou nejméně rozvinuté země (least developed countries), dále pak 

ostatní země s nízkým příjmem na obyvatele tj. s příjmem nižším než 935 USD, pak země 

s nízkým středním příjmem tj. 936 – 3 705 USD a konečně poslední skupinu tvoří země 

s vyšším středním příjmem na obyvatele tj. 3706 – 11 455 USD (Adamcová, Němečková et 

al., 2009). 

 Formy rozvojové pomoci  

Většina lidí si spojuje rozvojovou činnost s nevratnými transfery prostředků do 

rozvojových zemí, ale situace je složitější. V této podkapitole se budeme zabývat tím, jakých 

forem může rozvojová pomoc nabývat. Budeme vycházet z direktivy OECD, která definovala 

pojem ODA a jeho obsah. Rozvojová pomoc může tedy nabývat dvou základních forem – 

grantové pomoci a negrantové pomoci. 

Dle Adamcové a Němečkové et al. (2009) mezi tzv. grantovou pomoc OECD zařazuje 

následující formy: 

1) technická spolupráce – výměna know-how, školení a další podpůrné činnosti, které 

směřují ke sdílení zkušeností rozvinutých zemí, 

2) potravinová pomoc – náklady na nákup a výkup potravin, které jsou následně 

dopraveny do postižených oblastí, 

3) finanční pomoc – lze sem zahrnout finanční prostředky poskytnuté zemi na podporu 

její makroekonomické stabilizace, na dotování úrokových sazeb, na podporu krytí 

schodků obchodní bilance, nebo v poslední době stále častěji na rozpočtovou nebo 

sektorovou podporu, 

4) odpouštění dluhů – odpustí-li země nebo organizace rozvojové zemi část jejího dluhu, 

může si tuto položku zahrnout do celkové výše poskytnuté rozvojové pomoci, odpustí-

li zemi část dluhu, uvolní se jí kapitál, který může dál investovat, 

5) podpora nevládních organizací – realizují rozvojovou pomoc jak přímo v rozvojových 

zemích (tj. projektovou formou), tak i v rozvinutých zemí (podporují zejména 

osvětovou a vzdělávací činnost).  

Do nákladů na rozvojovou pomoc se započítávají i administrativní náklady, mezi které 

lze zahrnout veškeré náklady, které s poskytováním pomoci souvisí, ale nemůžeme je zařadit 

do předešlých kategorií. 

Mezi tzv. negrantovou pomoc OECD můžeme zařadit především vládní půjčky, a aby je 

bylo možné zahrnout do klasifikace ODA, je nutné, aby obsahovaly min. 25% grantový 
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element. Další formy podpory, které ale již OECD nepovoluje zahrnovat jako ODA, můžeme 

uvést například poskytování půjček vývozcům v rozvojových zemích, či další (Adamcová, 

Němečková et al., 2009). 

2.2.2 Mezinárodní spolupráce 

Rozvojovou spolupráci jsme si již definovali v úvodu této kapitoly a v této podkapitole 

budeme popisovat její základní témata, aktéry a v neposlední řadě nástroje rozvojové 

spolupráce. 

Základní témata a realizace spolupráce v praxi  

Tématy se postupně staly ve větší či menší míře tyto 3 základní problémy: 

1) Populační exploze – souvisí s nárůstem populace za posledních 150 let, který 

doprovází strach o dostatek potravin, vody a energie.  

2) Ekonomická nerovnováha – jedná se především o propast mezi rozvinutým Severem a 

nerozvinutým Jihem, která souvisí s nerovnováhou v sociálních a ekonomických 

podmínkách, ve kterých lidé v různých částech světa žijí.  

3) Životní prostředí a energetické zdroje – zabývá se otázkami ekologie, jako je 

například rozšiřování pouští, problém skleníkového efektu, půdní eroze, znečištění vod 

aj. (Člověk v tísni, 2007). 

Podle Člověka v tísni (2007) jsou tato základní témata pak v praxi realizována jako: 

1) Boj s bezprostřední chudobou – souvisí s dostatkem potravin a přístupem k vodě. 

2) Podpora vzdělávání – jedná se především o projekty jako šíření gramotnosti, 

posilování učitelských kapacit či metodologie aj.  

3) Podpora zdravotnictví – programy soustřeďované na zlepšení zdravotnického systému 

jednotlivých zemí a také na prevenci chorob a sociální pomoci lidem infikovaným 

HIV/AIDS. Šíření tohoto viru je považováno za jeden z největších problémů zemí 

globálního Jihu. 

4) Rozvoj podnikání – souvisí s rozvojem podnikání, které se zaměřuje například na 

zřizování dílen a podniků, či na zvyšování kvalifikace obyvatel dané oblasti pomocí 

různých kurzů. 

5) Fyzická infrastruktura – investování do infrastruktury, ať už jde o zajištění pitné vody 

pro nejchudší obyvatele, budování dopravních sítí nebo moderní telekomunikace 

potřebné pro podnikání a přilákání zahraničních investorů. 
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6) Životní prostředí – tyto projekty rozvojové spolupráce se věnují otázkám životního 

prostředí, ekologických katastrof, geologických průzkumů atd.  

7) Energetické zdroje – aktivity zaměřené na výzkum a realizaci projektů v oblasti 

alternativních zdrojů energie nebo hledání úspor v daných systémech. 

8) Gender (rovnost pohlaví) a demokratizace, good governance – souvisí s projekty na 

vzdělávání žen a jejich práva a také na transparentnost a hospodárnost při využívání 

prostředků z rozvojové spolupráce. 

Aktéři rozvojové spolupráce 

Za hlavní aktéry jsou téměř výlučně považovány vlády rozvinutých západních zemí, 

jejich protějšky v zemích rozvojových a konkrétní příjemci v terénu. Skupiny těch, kteří 

působí v této oblasti, jsou ale daleko rozmanitější. Jejich vliv je pro rozvojovou spolupráci 

rozdílný a každý z nich má pro spolupráci zvláštní přínos a specifický okruh problému. Mezi 

konkrétní aktéry tedy například patří mezinárodní finanční instituce, agentury OSN, vlády 

konkrétních národních států, Evropská unie, veřejnost, občanská hnutí, nevládní organizace 

aj. (Člověk v tísni, 2007) 

Rozpočtová a sektorová podpora jako nové nástroje rozvojové spolupráce 

Existuje řada různých podob rozvojové spolupráce. Jak jsme již zmínili, jednotlivé 

dárcovské státy mohou poskytovat pomoc přímo rozvojovým zemím, pak se jedná o 

dvoustrannou (bilaterální) pomoc. Další možností je přispívat mezinárodním organizacím, 

zejména agenturám OSN nebo Světové banky, v tomto případě hovoříme o multilaterální 

pomoci. Mnohem kontroverznějšími jsou zvýhodněné půjčky rozvojovým zemím 

poskytované mezinárodními institucemi za určitých okolností, které ale mohou prohlubovat 

zadlužení rozvojových zemí. Poslední dobou se také více prosazují takzvané rozpočtové a 

sektorové podpory směřované rozvojovým zemím, kterými se v této podkapitole budeme 

blíže zabývat (Člověk v tísni, 2007). 

Rozpočtová a sektorová podpora splňuje současné moderní požadavky na nástroje 

rozvojové spolupráce. Odpovídají nově definovaným principům partnerství a plně vystihují 

měnící se paradigma odpovědnosti za výsledky rozvojové spolupráce (Němečková, 2007). 

Rozpočtovou podporu lze zařadit mezi tzv. programovou pomoc, která se obecně dělí 

na potravinovou a finanční. Finanční pomoc může pak nabývat podob podpory platební 

bilance nebo rozpočtové podpory. Podporu můžeme vymezit jako transfer peněžních 
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prostředků z účtu dárce na národní účet rozvojové země za předem dohodnutých podmínek 

platby. Využívání těchto prostředků je pak plně v kompetenci rozvojové země. Poskytovatel 

podpory pouze kontroluje využití poskytnutých prostředků a je nutné, aby byly dohodnuté 

podmínky plněny. Poskytování rozpočtové podpory je tedy jednou z cest, jak zvyšovat 

efektivitu rozvojové spolupráce. Snaží se posílit princip vlastnictví rozvojové země, zlepšovat 

systém veřejných financí a rozvinout v rozvojových zemích strategické plánování. Nesmíme 

však zapomínat, že tato podpora je spojena s řadou podmínek a jejich nedodržení pak může 

vést nejen k diskreditaci nového nástroje rozvojové spolupráce, ale i k nezlepšujícím se 

důsledkům chudoby ve světě (Němečková, 2007).  

Sektorová podpora stejně jako rozpočtová odráží snahu rozvinutých zemí o zvyšování 

efektivity spolupráce a je založena na principu poskytování peněžních prostředků na účet 

vládám rozvinutých zemí. Její podstatou je finanční podpora sektorových cílů stanovených 

vládami rozvojových zemí, avšak k jejímu poskytování je nutná dohoda mezi oběma 

stranami, která dává oproti rozpočtové podpoře rozvojovým zemím možnost spolurozhodovat, 

jak bude strategie rozvoje vypadat. Tato spolupráce probíhá buď formou financování určitého 

sektoru, nebo formou přispívaní do společného fondu, který byl speciálně pro daný sektor 

vytvořen, anebo se podpora poskytuje na rozvoj určitého sektoru. Základem efektivní 

sektorové podpory je tedy detailní strategie rozvoje sektoru, kterou vypracovává vláda 

rozvojové země a na které se shodnou všichni dárci v daném sektoru země zainteresovaní. 

Rozvojová i sektorová podpora se stává dominantními nástroji rozvojové spolupráce. Státy 

EU tento trend kopírují, zejména Evropská komise se snaží členské státy přesvědčit 

k masivnějšímu používání těchto nástrojů, které splňují základní principy definované 

Pařížskou deklarací o efektivitě pomoci (Němečková, 2007).  

2.2.3 Motivy pro poskytování rozvojové pomoci a spolupráce  

Lidská historie a kultura má za sebou dlouhou tradici, kdy lidé s lepší ekonomickou 

situací pomáhali chudším. Tato tradice se po staletí formovala na základě etických hodnot 

jednotlivých světových náboženství a moderních filosofických směrů. Podpora rozvojové 

pomoci vychází z principu, že ti, kteří mohou, by měli pomáhat těm, kteří potřebují. Víra, že 

je pomoc dobrá věc, utužuje předpoklad, že zdroje a dovednost, které pomoc přináší, skutečně 

přinášejí pozitivní změny v životě lidí, jež pomoc přijímají. Realita rozvojové pomoci je ale 

poněkud komplikovanější. V mnoha kulturách je na poskytování pomoci dokonce nahlíženo 

skepticky a s nedůvěrou zejména z toho důvodu, že mnozí jsou přesvědčeni, že přijímání 

pomoci je vždy spojeno s nějakými podmínkami či háčky. Motivy pro poskytování pomoci se 
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liší stát od státu, aktér od aktéra a za posledních padesát let prošly významnými změnami 

(Adamcová, Němečková et al., 2009). 

Motivy k poskytování rozvojové pomoci a spolupráce vymezují Adamcová a 

Němečková, et al. (2009) zhruba do tří skupin: počáteční, strategické versus nestrategické a 

ekonomické, kterými se budeme podrobněji zabývat. 

Počáteční motivy jsou spojované s obdobím od 2. světové války, kdy začala být 

rozvojová pomoc poskytována. Během následujícího zhruba půlstoletí uvolnily bohatší země 

chudším zemím na rozvoj částku přesahující 1 bilion USD. Úplné počátky poskytování 

pomoci můžeme nalézt již ve 40. letech 20. století.  

Strategické a nestrategické motivy jsou založeny na rozdílu mezi poskytováním 

pomoci na základě sledování svých vlastních ekonomických či vojensko-bezpečnostních 

zájmů (strategický motiv) a poskytování pomoci, které není spojeno s těmito zájmy, kde 

pomoc byla poskytována na základě lidské solidarity (nestrategické motivy). 

Za poskytováním rozvojové pomoci stojí samozřejmě i motivy ekonomické. 

Vymezíme si stručně 4 základní etapy vývoje ekonomického myšlení v rámci rozvojové 

pomoci v období od druhé světové války a objasníme ekonomické motivy, které v daném 

období vedli dárce k poskytování pomoci.  

V prvním období (1950 – 1960) byla rozvojová pomoc považována za důležitý zdroj 

kapitálu. Vzhledem k nedostatku kapitálu v rozvojových zemích byla rozvojové pomoci 

přiřazována úloha překonat nedostatek domácích zdrojů a motivem pro poskytování 

rozvojové pomoci tak v tomto období bylo zejména snaha investovat „kapitál“ s vidinou 

dlouhodobého zisku. V druhé etapě (1960 – 1980) byla rozvojová pomoc označována za 

zbytečnou a neužitečnou.  V tomto období převládala neoklasická ekonomická doktrína 

známá také jako „laissez-faire“, tj. podporování volného trhu, s minimálními zásahy státu do 

ekonomiky. V tomto období se také zrodil koncept „Trade not Aid“, což byl názor, který 

prosazoval spíše změny v pravidlech mezinárodního obchodu, než dlouhodobě poskytovat 

rozvojovou pomoc. Hlavní myšlenkou tohoto období bylo, že rozvojové země kvůli 

nerovným pravidlům v rámci mezinárodního obchodu přicházejí o více finančních prostředků, 

než kolik jich v rámci rozvojové pomoci získávají. Ekonomické motivy pro poskytování 

rozvojové pomoci v tomto období tedy lze jen těžko odvodit od převládajících ekonomických 

názorů. Hlavní motiv pro její poskytování měly v tomto období především mezinárodní 

instituce sledující cíl podpory ekonomického rozvoje v zemích, které se dostaly do 

výraznějších hospodářských problémů.  
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Třetím obdobím jsou léta 1980 až 1990, kdy sloužila rozvojová pomoc jako faktor 

makroekonomické stabilizace zemí. Ekonomické myšlení v tomto období stále ovlivňovala 

neoklasická doktrína, ale rozvojová pomoc už opět začala být spatřována jako užitečná a 

žádoucí, navíc jí byla přiřazena nová role, a to makroekonomická stabilizace zemí 

postižených hospodářskou krizí. Motiv pro její poskytování byl především strach 

z destabilizace, zejména z přelévání hospodářských problémů z rozvojových zemí do těch 

rozvinutých. Rozvojová pomoc začala plnit i funkci další, a to podporu ekonomického růstu 

rozvinutých zemí. Dárcovské země v tomto období začaly klást více podmínek pro 

poskytování rozvojové pomoci a jejich pomoc začala být také více vázána na podporu 

vlastního vývozu. To znamená, že začaly jejím poskytováním řešit i své vlastní problémy, což 

se stalo dalším významným ekonomickým motivem pro její poskytování.  

Poslední období se vyznačuje mnohotvárností rolí rozvojové pomoci a je datováno od 

roku 1990 do současnosti. Rozvojová pomoc začala plnit novou roli, a to pomoc při 

ekonomické transformaci zemí. Bývalé socialistické země se staly významnými příjemci 

pomoci ze západních zemí, ačkoli se jednalo hlavně o změny podmíněné ekonomickými 

změnami. Tento typ pomoci se poskytuje i v současnosti a bývá označován jako 

transformační pomoc. Vedle této role byl v tomto období akcentován návrat k původním 

solidárním či nestrategickým motivům pro poskytování pomoci. Zejména v některých 

oblastech, jako například v oblasti subsaharské Afriky, spatřujeme významnou roli pomoci při 

vytváření základních předpokladů pro ekonomický rozvoj země – přístup k vodě, základní 

zdravotní péče apod. (Adamcová, Němečková et al., 2009). 

2.3 Nová rozvojová agenda  

V této podkapitole si stručně představíme 3 nejnovější koncepce rozvoje, které mají 

svůj původ v občanské společnosti: efektivnost rozvoje, poctivá politika a lidsko-právní 

přístup k rozvoji. Tato agenda stojí na předpokladu, že rozvoj, tj. různé politiky směřující 

k rozvoji, mohou být efektivní pouze v případě, že vnitřní politika na Severu začne být 

poctivější a skutečným cílem intervencí na Jihu se stanou chudí lidé, jejich síla, svoboda a 

lidská práva (Pražský institut pro globální politiku, 2009). 

Efektivnost rozvoje 

Platnost Pařížské deklarace vypršela v roce 2010 a otevřela prostor pro odklon od 

efektivnosti pomoci k efektivnosti rozvoje (development effectiveness). Zapojením různých 

aktérů rozvoje do procesu zvyšování efektivnosti pomoci mezinárodní společenství se 
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postupně došlo k závěru, že efektivnost pomoci se příliš omezuje na účinnost poskytování, 

řízení a přijímaní pomoci, nicméně výklad, co přesně znamená, posun od důrazu na 

efektivnost pomoci k efektivnosti rozvoje, závisí na povahách skupin aktérů mezinárodního 

rozvoje, kde si tento termín jinak vykládají rozvojové agentury, Evropská unie i UNDP 

(Pražský institut pro globální politiku, 2009). 

Lidsko-právní přístup 

V poslední době se hodně diskutuje o tom, jak spolu souvisí rozvoj a lidská práva. 

Existuje řada přístupů k tomu, jak uplatňovat lidská práva v rozvoji. Z tohoto důvodu je lepší 

hovořit o několika lidsko-právních přístupech v závislosti na dotyčném rozvojovém sektoru, 

zúčastněných aktérech a také na sociálních a politických souvislostech. Navzdory tomu, že 

mají odlišný původ, tak se točí kolem jedné myšlenky, a to, že lidská práva nemají být pouze 

cíli rozvoje, ale i nástroji rozvoje. Lidsko-právní přístup k rozvoji je především normativním 

rámcem a také představuje operační metodologii prosazování a ochrany lidských práv. 

Zásadním momentem lidsko-právního přístupu k rozvoji je zaměření na nedělitelnost práv. 

Stejný důraz je i kladen na všechny generace lidských práv (Pražský institut pro globální 

politiku, 2009). 

Poctivá politika 

Na rozdíl od efektivnosti rozvoje a lidsko-právního přístupu k rozvoji se koncepce 

poctivé politiky zabývá nerozvojovými politikami bohatých zemí. Přináší tak možnosti, jak 

změnit naši domácí politiku. Odklání se od instrumentálních a procedurálních změn politiky a 

zdůrazňuje potřebu definovat rozvoj jako domácí politický zájem. Tedy se snaží nacházet 

politickou vůli pro potřebné změny. Pro to ale nestačí jen aktivní práce a nátlak organizací 

občanské společnosti, neobejde se bez široké občanské veřejnosti. Úkolem zastánců poctivé 

politiky je tedy v příštích letech prověřit, zda jsou občané připraveni poctivou politiku 

podporovat a samozřejmě se zapojit do politických kampaní ve svých školách, bydlišti a ve 

volbách (Pražský institut pro globální politiku, 2009). 

V této kapitole jsme se zabývali tím, co bychom mohli označit jako nová rozvojová 

agenda občanské společnosti. Ve srovnání s převládajícím přístupem k rozvoji tyto nové 

koncepce kladou větší důraz na normativní požadavky a morální hodnoty, principy a procesy 

rozhodování, sociální a environmentální otázky, strukturální faktory a politický charakter 

rozvojové problematiky (Pražský institut pro globální politiku, 2009). 
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2.4 Kritika rozvojové pomoci a spolupráce 

Názory o zbytečnosti či škodlivosti rozvojové pomoci a spolupráce jsou stále aktuální. I 

v dnešní době se můžeme setkat s lidmi, kteří se staví negativně k těmto iniciativám pomáhat 

chudším obyvatelům naší planety.  

Hoch (2007) uvádí tyto nejčastější teze vedoucí k negativnímu stanovisku o myšlenkách 

rozvojové spolupráce: 

a)  Pomáhat je sice dobré, ale pomoc se stejně k potřebným nedostane – tento argument 

svědčí o nedostatečné znalosti problematiky rozvojového světa. Samozřejmě se dá 

namítnout, že ne všechny peníze končí tam, kde by měly, ale 100% jistota, že 

investovaná energie, čas a peníze skončí na správném místě, není ani v jiných oborech 

lidské činnosti. 

b)  Problémy jako chudoba nebo hlad jsou sice hanbou lidstva, ale odstranit je není 

možné – tento druhý argument má bohužel z velké části pravdu. Chudobu a hlad se 

v dohledné době asi opravdu nepodaří zcela vymýtit, protože nalézt okamžitý recept 

na palčivá globální témata, kterými se budeme zabývat ve třetí kapitole, je nemožné. 

Přesto však každý pokrok může změnit osud mnoha lidí. Tuto skutečnost formoval už 

před 2500 lety Lao-C: „Je lepší zapálit jednu malou svíci, nežli proklínat tmu“ (Hoch, 

2007, s. 68). 

c) Je nesmyslné utrácet velké finanční prostředky na pomoc rozvojovým zemím, když 

máme spoustu problémů i potřeb u nás doma – tento argument vychází z teze, že 

domácí problémy geograficky blízké jsou důležitější, než problémy, které jsou 

geograficky vzdálenější.  

d)  Války, hlad a nemoci pomáhají přirozeným způsobem redukovat počet obyvatel a 

pomocí třetímu světu překračujeme omezené možnosti naší planety a ženeme se tak do 

záhuby – poslední argument vychází nejen z pocitového vnímání reality, ale má i 

racionálně-filosofické zázemí. Zakládá se na tvrzení, že utrpení a smrt způsobené 

podvýživou a chudobou nelze považovat za zlo, ale za nutnost nebo dokonce i za 

dobro, protože pomáhají snižovat lidskou populaci.  

Přes kritické hlasy v neprospěch rozvojové pomoci není rozvojová pomoc a spolupráce 

rozhodně zbytečná. Odmítavý postoj k pomoci těm, kteří ji potřebují, v případě, že existuje 

dostatek prostředků, je nelidský. Podle mého názoru, právo na důstojný život v přijatelných 

podmínkách by měla mít každá bytost na této planetě a přehlížet to, co se v rozvojovém světě 

děje, není řešení. 
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3 Politicko-ekonomický vývoj afrických zemí a jejich globální problémy 

V první kapitole jsme pojednávali o mezinárodní pomoci, spolupráci vyspělých zemí 

těm chudším – rozvojovým zemím. Zmínili jsme, že rozvojové země se rozprostírají takřka po 

celé Africe (na kterou se zaměřujeme) a dalších 2 kontinentech, ale nezabývali jsme se tím, 

proč to tak je, či jaké problémy tyto kontinenty a rozvojové země v nich sužují. V této 

kapitole si i poukážeme na snahu vyspělých zemí bojovat s globálními problémy a 

nerovnostmi ve světě v podobě Rozvojových cílů tisíciletí. 

3.1 Základní charakteristiky afrického kontinentu 

Afrika znamená pro každého něco jiného. Pro někoho drsnou přírodu, pro jiného je 

jedním z míst, kde je možno vidět divoká zvířata ve volné přírodě, pro antropologa je 

kolébkou lidstva, pro dalšího zase dějištěm dobrodružných a cestopisných knih (Iliffe, 2001). 

V této bakalářské práci je pro nás Afrika ale především kontinent, na kterém se rozprostírají 

až na pár výjimek jenom rozvojové země a tři z nich jsou také náplní mé práce. V této 

podkapitole si stručně popíšeme tento kontinent s jeho základními charakteristikami a 

popíšeme politicko-ekonomický vývoj již zmiňovaných 3 vybraných afrických zemí.  

Afrika je nesmírně stará. Její jádro tvoří skalnatá náhorní plošina bohatá na nerosty, ale 

jen s tenkou vrstvou chudé půdy (Iliffe, 2001). Je ze všech kontinentů nejméně členitá, má 

nejméně poloostrovů a je poměrně rovnoměrně rozložena kolem rovníku, ač na severní 

polokouli je dvakrát širší než na jižní (Votrubec, 1973). V Africe je velmi slunné podnebí, 

kolem rovníku se nachází teplý tropický pás, oblast obou obratníků tvoří pouště a sever a jih 

kontinentu má subtropické klima. Je bohatá na zásoby nerostných surovin: zlata, fosfátů, 

uranových rud, diamantů a sever Afriky také na palivoenergetické suroviny – ropu a zemní 

plyn (Creative Commons, 2009). 

Obyvatelstvo Afriky je nábožensky a etnicky různorodé. Na severu žijí Arabové, kteří 

vyznávají islám, u ostatního obyvatelstva (černoši, běloši, Asiaté) se mísí islám 

s křesťanstvím. Velká část obyvatelstva také vyznává místní náboženství. Kontinent je řídce 

osídlen a většina lidí žije na venkově. Velká města a delty řek jsou však přelidněné. Jak jsme 

již zmínili, většina států Afriky patří mezi rozvojové země a nejchudší státy světa. V Africe je 

nejvíce rozšířeno zemědělství, těžba dřeva a nerostných surovin a většina obyvatelstva žije na 

vesnicích, kde se živí obděláváním polí a pastevectvím (chov koz, drůbeže a skotu). Mnohé 

rodiny však těžko uživí sami sebe, protože půda je neúrodná a trpí nedostatkem vláhy. To 

samozřejmě není jediným problémem na tomto kontinentu. Problémy rozvojových zemí jsme 
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již popisovali v předchozí podkapitole a z důvodu, že  Afriku tvoří převážně rozvojové země, 

můžeme je vztáhnout i na celý kontinent. Afriku sužuje hladomor, nedostatečný přístup 

k pitné vodě, rychlý růst populace, chudoba, šíření smrtelných epidemií, negramotnost, 

neschopnost zavádění nových technologií do zemědělství a s tím související degradace půdy, 

válečné konflikty aj. (Creative Commons, 2009) 

Co se týče dějin tohoto kontinentu, vzhledem k tomu, že je Afrika nejstarším 

kontinentem naší planety, jsou velice bohaté. Náplní mé práce ale není popisovat africké 

dějiny, tak si jen ve zkratce popíšeme základní témata a atlantský obchod s otroky, který měl 

při formování tohoto kontinentu veliký význam a z části se mu i připisuje zaostávání Afriky 

za zbytkem světa. Základními tématy afrických dějin jsou zalidnění kontinentu, dosažení 

koexistence lidí s přírodou, vybudování odolných společností a jejich obrana proti agresi lidí 

z příznivějších oblastí (Iliffe, 2001). V srdci africké minulosti se odehrály jedinečné dějiny 

populace spojující do jediného příběhu nejranější lidské bytosti s jejich žijícími potomky. 

Příběh začal evolucí lidského druhu ve východní a jižní Africe, odkud se rozšířil a osídlil 

kontinent a celý svět. Přizpůsoboval se novým prostředím a vyhraňoval vůči nim, až vyvstaly 

rozdílné jazykové a rasové skupiny. Atlantskému obchodu s otroky, jak jsme již zmínili, 

přísluší v dějinách Afriky ústřední místo, a to jak pro jeho zvláštní morální a emociální 

význam, tak pro důležitost, kterou zřejmě měl při formování vývoje kontinentu. Vývoz otroků 

přerušil demografický růst v západní Africe nejméně na dvě století. Tento obchod podmínil 

nové formy politické a společenské organizace, také širší užívání otroků na kontinentě. 

Subsaharská Afrika již dříve technologicky zaostávala, ale atlantský obchod s otroky její 

zaostávání novým způsobem zvýraznil. Přes všechnu tuto bídu a utrpení Afričané přežili 

obchod s otroky a do jisté míry i bez narušení své politické nezávislosti a sociálních institucí 

(Iliffe, 2001). Dramatičnost a krutost obchodování s otroky poznamenaly myšlení společnosti, 

samozřejmě jak myšlení Afričanů, tak Evropanů. Je však nutné dodat, že obchod s otroky 

existoval už před příchodem Evropanů a neměli ho pouze na svědomí Portugalci, Angličané, 

Francouzi atd. Otroctví a obchod byly součástí struktur, na nichž bylo založeno fungování 

afrických společností a států (Ferro, 2007). 

Africký kontinent je bezesporu kolébka lidstva, ale v dnešní době také nejchudší 

kontinent na zemi, obzvláště co se týče subsaharské Afriky (zahrnuje území bez severní 

Afriky, která je považována za součást arabského světa). Na následujícím obrázku můžeme 

vidět vývoj HDP/ob., kde jsme subsaharské země rozdělili do 4 skupin dle členění HDI 

(2011), (viz. Příloha 1) na země s nízkým stupněm lidského rozvoje (skupina 1.), kam patří 
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většina zemí subsaharské Afriky. Dále na země se středním stupněm lidského rozvoje 

(skupina 2.) a na nejméně početnou skupinu země s vysokým stupněm lidského rozvoje 

(skupina 3), kam jsme zařadili pouze dvě země subsaharské Afriky, respektive ostrovy, a to 

Mauricius a Seychely.  Poslední skupinou dle členění HDI (skupina 4.) je velmi vysoký 

stupeň lidského rozvoje, kam ani jedna ze subsaharských zemí není zařazena. Z obrázku 

vidíme, že trend je u všech skupin rostoucí, ale konvergenční teorie, která tvrdí, že chudší 

ekonomiky rostou rychleji, v tomto případě potvrzena nebyla. Jak vidíme, skupina 1. zemí 

s nízkým stupněm rozvoje roste nejpomaleji. Za sledované období od roku 1990 do roku 2009 

vzrostla v průměru pouze o 260 USD. Druhá skupina (střední stupeň rozvoje) od počátku 

sledovaného období vzrostla v průměru o 4 097 USD a třetí skupina zemí s vysokým stupněm 

lidského rozvoje vzrostla v průměru od roku 1990 o 4 870 USD. Vidíme tedy, že průměrný 

HDP/ob. nejvíce vzrostl u skupiny zemí s vysokým stupněm lidského rozvoje (sk. 3.). 

Obr. 3.1 Průměrný vývoj HDP/ob. v zemích subsaharské Afriky dle členění HDI 

 

Zdroj: HDR, 2011, vlastní zpracování 

3.2 Globální problémy dotýkající se rozvojových zemí a Rozvojové cíle tisíciletí 

V této kapitole si tedy charakterizujeme globální problémy a zaměříme se podrobněji na 

některé z nich. Dále si ukážeme alternativní přístup k problémům rozvojových oblastí světa a 

v neposlední řadě si popíšeme Rozvojové cíle tisíciletí, které jsou úzce spojeny s globálními a 

všelidskými problémy ve světě. 

3.2.1  Globální problémy 

Dle Jeníčka a Foltýna (2003) si vymezíme a klasifikujeme globální problémy naší 

planety. Globální problémy se objevily až tehdy, když se vytvářelo světové hospodářství, tj. 
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na určitém stupni rozvoje internacionalizačních a interdependenčních (vzájemné závislosti) 

procesů, resp. celkové produkční závislosti. Jsou to problémy řešitelné pouze celosvětovým 

úsilím, dotýkají se celé lidské civilizace a jejich vznik je podmiňován existencí 

interdependence globálního charakteru, ať ve smyslu ekonomickém, tak mimoekonomickém. 

Stejně jak procesy internacionalizace a interdependence, které jsou poháněny bouřlivým 

vědecko-technickým pokrokem, narůstají a dramatizují se velmi rychle i globální problémy. 

Jejich kvantitativní růst je důkazem toho, že lidstvo zaostává v hledání a nacházení forem, 

metod a nástrojů, jak čelit urychlující se interdependenci. Odtud zřejmě vychází i nyní stále 

častěji používaný termín „globální hrozby“ či „globální výzvy“ na místo již vžitého 

pojmenování „globální problémy“. 

O globálních problémech v moderním slova smyslu se začalo hovořit až po druhé 

světové válce, nicméně již první světová válka a velká hospodářská krize 30. let naznačily, že 

se nejzávažnější problémy vývoje lidstva globalizují. V dnešní době je již zřejmé, že svět jako 

celek se vyvíjí natolik dynamicky, v mnohých případech i chaoticky, že i samotná 

kategorizace či hrubé vyčíslení těchto problémů se stává obtížnější záležitostí. Žádný z těchto 

problémů také nelze úplně jasně definovat a vymezit, nejen jeho hranice, ale i jeho podobu co 

do mnohotvárného propojení nejen vůči sobě navzájem, ale i k různým stránkám života lidské 

společnosti.  

Klasifikace globálních problémů 

Každý z globálních problémů má svou dimenzi ekonomickou, ale i mimoekonomickou. 

U globálních problémů také nesmíme zapomínat na stránku morální, která je také u převážně 

ekonomických problémů velmi významnou komponentou. Spory trvají okolo zařazování 

problémů, které se vyskytují globálně, ale jsou v různém stupni řešeny na národních úrovních. 

Pro tyto problémy se používá termín „subglobální“. Také se diskutuje o zařazení problémů, u 

nichž věda dosud nenašla původ či účinnou terapii, ale které se vyskytují pandemicky, jako 

například AIDS či nádorová onemocnění. U této skupiny se kromě označení „globální“ 

používá i termín „univerzální“. Pro výše uvedené nejasnosti je obecněji přijímáno dělení 

globálních problémů na tři skupiny, a to globální problémy intersociální, přírodně sociální 

a antroposociální (Jeníček a Foltýn, 2003). 

Intersociální problémy jsou hierarchicky řazeny nejvýše. Jsou spojeny se vzájemným 

působením různých společensko-sociálních a ekonomických systémů a globálního soužití 

lidstva v různých podmínkách hodnotových kritérií a ideologií i různých reakcí na globální 
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společenské situace se zásadním střetem zájmů. Do této skupiny bývají řazeny problémy, jako 

jsou např. odvrácení světové války, řešení globální zadluženosti či sociální a ekonomická 

zaostalost rozvojových zemí. Do druhé skupiny přírodně-sociálních globálních problémů 

bývají často řazeny tyto problémy: ekologický, surovinový a energetický, populační a 

v neposlední řadě potravinový. Tyto problémy pramení z porušení vazeb mezi přírodou a 

lidskou společností. Počet obyvatel roste, zatímco přírodní zdroje zůstávají spíše konstantní. 

Navíc ekonomický růst, konzumní styl života a nárůst lidských potřeb řadu z těchto problémů 

vyvolávají či dokonce v důsledku znečisťování životního prostředí zhoršují. Konečně třetí 

skupina, která zahrnuje problémy antroposociální, obsahuje všelidské problémy sociální, 

kulturní a humanitárně etické povahy. Někdy se uvádí jako jeden komplexní problém tzv. 

problém budoucnosti člověka, někdy je tato skupina členěna do většího množství dílčích 

„subglobálních“ problémů.  

Klasifikovali jsme si globální problémy jako takové a dále se budeme stručně zabývat 

konkrétními globálními problémy, které trápí naši planetu, se zaměřením na ty, které se týkají 

hlavně rozvojových oblastí světa. Pro naše účely by bylo zbytečné zabývat se například 

problémem růstu spotřeby energie, který nijak výrazně obyvatele nejméně vyspělých zemí 

světa nepostihuje. Stručně se zaměříme na tyto problémy: potravinový problém, problematika 

přístupu k vodě, globální problém chudoby, problém nedostatečného vzdělání a problém 

šíření epidemií a drogových závislostí. Samozřejmě by se dali popsat i další problémy, které 

svět, ale hlavně rozvojové země postihují, jako jsou problémy války, populační problém atd., 

ale pro to bohužel nemáme prostor. Nicméně si ještě další problémy nastíníme v podobě 

alternativního přístupu dle Colliera (2009) a v Rozvojových cílech tisíciletí, kde jsou 

vytyčeny nejzávaznější problémy rozvojového, ale i vyspělého světa. 

Charakteristika potravinového problému 

Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejvýznamnějších problémů 

současného světa a ve své podstatě představuje velmi široký komplex ekonomických, 

sociálních, demografických, technologických a politických aspektů výroby, rozdělování, 

směny a spotřeby potravin. Potravinový problém znamená vážnou hrozbu dalšímu rozvoji 

společnosti. Lidé trpící hladem jsou chudí a nemohou si dovolit koupit potraviny, které jsou 

jim k dispozici – hlad je základním projevem chudoby.  

U toho problému můžeme pozorovat dva základní a protichůdné jevy. Jedním je obecný 

nedostatek potravin, který postihuje velkou část obyvatelstva, která trpí hladomorem, 
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podvýživou a s tím spojenými nemocemi – toto je charakteristické zejména pro rozvojové 

země. Na straně druhé existuje nadměrný příjem potravin a nevhodné složení potravin, což je 

typické pro vyspělé země, ale na rozdíl od prvního projevu se o druhém nedá říci, že se jedná 

o globální problém. Úsilí o řešení tohoto problému, tj. dosažení biologicky přiměřené úrovně 

výživy, musí vycházet ze současné světové potravinové situace. Rozvinuté země vyrábějí 

kolem 50 % celosvětové produkce potravin. V těchto zemích však žije pouze 15 % naší 

populace a v těchto ekonomikách je produkce potravin na obyvatele asi 3,5 krát vyšší než 

v rozvojových zemích.  

Při zkoumání potravinového problému nelze brát v úvahu pouze ekonomické údaje. 

Tento problém je důležité chápat v širších souvislostech, proto se při analýzách používají 

některé specifické veličiny charakterizující výživu obyvatelstva. Mezi ně můžeme řadit 

například stupeň bazálního metabolismu (BMR), zásobu potravin na obyvatele, potravinovou 

bezpečnost či stanovenou hranici minimálního energetického příjmu na obyvatele. V Příloze 

2.1 můžeme vidět kolik procent populace v zemích subsaharské afriky, žije pod touto hranicí 

(Jeníček a Foltýn, 2003). 

Problém hladu můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny: na hladomory a endemické 

deprivace, kde hladomor představuje akutní nedostatek potravin doprovázený epidemiemi, 

v jejichž důsledku zemřou řádově miliony lidí. Naproti tomu endemická deprivace zasahuje 

až stamiliony lidí nemocemi, zvýšenou mírou úmrtnosti a zkracováním délky života, je 

skrytější a postihuje daleko více lidí.  

Hlad je významnou brzdou ekonomického rozvoje, a čím je větší deficit energie, tím 

vyšší je náchylnost postiženého jedince k různým nemocem. Oslabený a nemocný člověk 

nemůže využívat svůj potenciál a země plná slabých a nemocných obyvatel se nemůže dále 

rozvíjet. Nejhlubší hlad je v subsaharské Africe, kde 46 % zemí má deficit energie vyšší než 

300 kilokalorií na osobu a den. V Asii a Oceánii tento podíl činí 16 % (Jeníček a Foltýn, 

2003). Tento problém je také zahrnut v Rozvojových cílech tisíciletí, kde je cílem do roku 

2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.  

Příčiny potravinového problému můžeme rozdělit na dvě různě obsáhlé skupiny, kde 

do první skupiny patří příčiny, na kterých se ve větší či menší míře podílí člověk a jež 

vyplývají z rostoucího počtu obyvatelstva světa a vlivu člověka na životní prostředí. Do této 

skupiny můžeme řadit tyto příčiny: degradace půdy, globální oteplování, populační příčiny, 

chudoba, politické nepokoje, náboženské a kulturní příčiny a vliv růstu cen ropy a umělých 

hnojiv. Do druhé skupiny spadají příčiny, na kterých se člověk přímo nepodílí, zde můžeme 

zařadit například vliv klimatu (Jeníček a Foltýn, 2003). 
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Problematika vody a sanitace v rozvojovém světě 

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů planety, je nezbytná pro lidský život a přístup ke 

kvalitní vodě je základním lidským právem a základním předpokladem udržitelného rozvoje. 

Vede i k odstranění genderové nerovnosti a chudoby. Přístup ke kvalitní pitné vodě a 

hygienickým zařízením by měl být samozřejmostí, ale bohužel tomu tak v mnoha částech 

světa není. Každých 20 sekund zemře jedno dítě na nemoci spojené s nedostatkem čisté vody, 

hlavně v důsledku průjmových onemocnění. Celkem to tvoří 1,8 milionu dětí za rok. Dalších 

900 milionů obyvatel naší planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě a ročně zemře 2,2 

miliony lidí na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. Situace již dnes je děsivá a 

výhlídky do budoucna se nevyvíjí nejlepším směrem, když uvážíme, že se zásoby v mnoha 

regionech světa zmenšují díky klimatickým změnám, které ovlivňují vodní zdroje. Srážky 

také bývají méně předvídatelné a záplavy a sucha stále častější a extrémnější. Z celkových 

zásob vody na planetě je pro lidstvo a ekosystémy využitelné pouze 1 %. Odhady také říkají, 

že do roku 2025 se zvýší úbytek zdrojů vody v rozvojových zemích o 50 %, v zemích 

vyspělých o 18 % a 1,8 mld. lidí bude žít v zemích a regionech s absolutním nedostatkem 

vody. V Příloze 2.2 můžeme vidět zdroje pitné vody na obyvatele v zemích subsaharské 

Afriky (Člověk v tísni, 2007). 

Světová chudoba jako globální problém 

Chudoba v různých zemích je pojem závislý na úrovni spotřeby obyvatelstva v dané 

zemi. Chudý člověk např. v USA či Kanadě je při vší dramatičnosti své situace nesrovnatelně 

lépe zabezpečen, než chudý člověk například v zemích subsaharské Afriky. Chudoba může 

být vymezena buď jako absolutní, nebo relativní veličina. Relativní chudobu lze definovat jen 

ve vztahu k referenčním skupinám. Jednotlivec proto může mít dostatečný důchod 

k zachování života, pokud však disponuje velmi nízkým důchodem ve srovnání se zbývající 

částí společnosti, bude tak zařazen mezi chudé. Jak společnost bohatne, úroveň důchodu 

definující hranici chudoby se zvyšuje. Jinak je to s chudobou absolutní, kde ji Světová banka 

definuje jako absolutní zhoršování postavení nejnižších důchodových skupin obyvatelstva, 

jako životní situaci, která je typická podvýživou, negramotností a nemocemi, vymykající se 

jakékoli definici lidských podmínek důstojného života. Pro praktické účely zjišťování její 

dimenze platí nyní hranice 1,25 USD na osobu a na den (viz. Příloha 2.3). V této situaci 

přežívá dnes asi 1,29 mld. lidí (World Bank, 2012). 
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Absolutní chudoba je velmi nerovnoměrně rozprostřena. Největší podíl na celkové 

absolutní chudobě zaujímá Jižní Asie a Subsaharská Afrika. I tento problém je zahrnut do 

Rozvojových cílů tisíciletí s úkolem do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří přežívají 

z příjmu nižšího než dolar na den. 

Avšak příjmová chudoba, která činí člověka „číselně“ chudým je pouze jednou z mnoha 

dimenzí chudoby. Britský vědec Peter Townsend definoval chudobu jako neschopnost se 

účastnit společenského dění a žít na úrovni, která je ve společnosti běžná. Ekonom a nositel 

Nobelovy ceny Amartya Sen obdobně založil své pojetí chudoby na tezi, že chudoba 

nespočívá pouze v nedostatku příjmů, ale v nemožnosti plnohodnotně žít v důsledku 

nedostatečných příjmů. O komplexnější chápání chudoby svědčí i projekt Světové banky z 

roku 2000 Hlasy chudých (Člověk v tísni, 2007). 

Ředitelka české pobočky UNICEFu Pavla Gomba k problematice chudoby dodává: 

„Chudoba znamená mnohem víc než nedostatek peněz. Chudoba je, když nemůžete usnout 

hladem. Chudoba je, když nemáte střechu nad hlavou. Chudoba je, když je vám zle, ale 

nemáte na doktora. Chudoba je, když si nemůžete přečíst jízdní řád, protože jste nechodili do 

školy. Chudoba je, když vám ubližují, ale vaše volání o pomoc nikdo neslyší. Chudoba je 

bezmoc, bezcennost a nesvoboda“ (Hoch, 2007, s. 34). 

Problém nedostatečného vzdělání 

Vzdělání je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i komunit všude na světě, 

bohužel v mnoha zemích je pro většinu lidí téměř nedosažitelné, i přestože umožňuje velkou 

kvalitu života. Ať již jsou důvody nedostatku vzdělání jakékoli (nepříznivé kulturní prostředí, 

nedostatek peněz, probíhající ozbrojený konflikt), výsledkem je prohlubující se ekonomické 

zaostávání postižené země. Jakmile investoři narazí na nedostatek vzdělané, kvalifikované 

pracovní síly, raději své podnikání stěhují do zahraničí. Tento únik investic pak vede 

k hospodářskému úpadku a tím k nárůstu chudoby, nezaměstnanosti a dalších společenských 

problémů. Zajištění gramotnosti a úplného základního vzdělání pro všechny obyvatele je 

základním krokem k překonání zaostalosti nejchudších rozvojových zemí. V roce 2000 ještě 

115 milionů dětí ve školním věku nemělo možnost pravidelně navštěvovat školu, ale do roku 

2005 se podařilo jejich počet snížit na 72 milionů. Drtivá většina z nich žila v rozvojových 

zemích a 57 % tvořily dívky. Zajistit vzdělání pro všechny obyvatele naší planety patří také 

k jednomu z cílů z Rozvojových cílů tisíciletí a i další z cílů se vztahuje ke vzdělání, a to 

konkrétně k odstranění nerovnosti v přístupu ke vzdělání mezi muži a ženami. Největší 

problém se vzděláváním obyvatel je v současné době zejména v Africe a jižní Asii, kde 
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v Příloze 2.4 můžeme sledovat míru gramotnosti v jednotlivých zemích subsaharské Afriky 

(Člověk v tísni, 2007). 

Problém šíření epidemií a drogových závislostí 

Globální problém šíření epidemií a drogových závislostí je problém sociálně-etického 

rázu, souvisí s problémem absolutní chudoby, ale zasahuje i do velmi majetných vrstev 

například v případě AIDS. Také drogové závislosti se netýkají pouze sociálně slabých vrstev, 

i když jsou k nim tyto vrstvy náchylnější. Šíří se tedy jak v chudých zemích, tak i v bohatých, 

jde tedy o globální problém, s globálními důsledky, zvládnutelný pouze silami celé lidské 

populace (Jeníček a Foltýn, 2003). 

 Lavinové šíření AIDS je toho dobrým příkladem. Od začátku epidemie se po celém 

světě infikovalo víc jak 60 milionů lidí virem HIV a z tohoto počtu 30 milionů lidí zemřelo na 

AIDS. V roce 2010 bylo na naší planetě 34 milionů lidí žijící s HIV, 2,7 milionů nových 

infekcí a 1,8 milionu úmrtí souvisejících s AIDS. Nejvíce postižen je africký region, kde se 

virem v roce 2010 nakazilo 1,9 milionu lidí a také 1,2 milionů Afričanů zemřelo na HIV a 

příbuzné nemoci (viz. Příloha 2.5) Tento počet tvoří 69 % z celkového počtu 1,8 milionů 

úmrtí, které lze přičíst epidemii (WHO, 2012). 

Problém šíření epidemií se ovšem nevyčerpává jen v případě AIDS, který stojí v centru 

pozornosti, ale v současné době se znovu šíří onemocnění, která byla před 15 lety pokládána 

za zlikvidovaná či potlačená. Jde například o tuberkulózu, která je v posledních letech 

v mnoha částech světa na vzestupu. Tato nemoc velmi těsně souvisí s fenoménem chudoby, 

95 % infikovaných lidí žije a 98 % lidí umírá právě v nejchudších zemích světa – zejména 

afrických a asijských. Dále jde o malárii, tyfus a choleru. Cholerou bylo v roce 1993 

postiženo v rozvojových zemích více než 100 milionů lidí a v roce 1994/1995 se problém dále 

zhoršil velkou africkou epidemií, související s občanskou válkou ve Rwandě. Na malárii 

v dnešní době také umírá 4krát více lidí než před 15 lety. Na vzestupu jsou i vzácné tropické 

nemoci, bilharzie a další parazitární onemocnění. Za hlavní příčinu se pokládá znečistění a 

ekologické faktory, ale i životní styl a růst absolutního počtu chudých. Globální charakter 

mají i lehčí onemocnění, které mají ekonomicky vážnější dosah a vážné je také šíření 

drogových závislostí, které se v poslední době každoročně zdvojnásobuje (Jeníček a Foltýn, 

2003). I tento problém šíření epidemií je v Rozvojových cílech tisíciletí zahrnut. Cíle jsou 

jasně dané: : do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, do roku 2010 dosáhnout 

univerzálního přístupu k léčbě HIV/AIDS pro všechny potřebné a do roku 2015 zastavit a 

zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. 
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3.2.2 Alternativní pohled na problémy v rozvojových zemích 

Všeobecně jsme se seznámili s globálními problémy a vymezili jsme si některé, které se 

nějakým způsobem dotýkají hlavně rozvojových oblastí světa. Zde si stručně vymezíme 

alternativní přístup k problémům rozvojových zemí, který nám nabízí Collier (2009). 

S termínem miliarda nejchudších jsme se již seznámili ve druhé kapitole a zde si vymezíme 

tzv. pasti, se kterými se nejchudší lidé naší planety potýkají. Země spodní miliardy uvízly 

v některých z těchto konkrétních „pastí“: past dlouhotrvajících a opakovaných konfliktů, past 

přírodních zdrojů, past zkorumpované a nefunkční vlády, past špatných sousedů a past 

vnitrozemské polohy, která izoluje zemi od světových trhů.  

Past konfliktu – konflikt probíhá ve všech společnostech a je přirozenou součástí 

politiky. Pro země spodní miliardy obvykle není problémem politický konflikt, ale jeho 

forma. Některé státy spodní miliardy uvízly v opakujících se prudkých vnitřních vládních 

konfliktech. 73 % lidí žijících v zemích spodní miliardy zažilo v nedávné době občanskou 

válku, nebo ji dosud prožívají. Samozřejmě války probíhaly i v jiných oblastech, například 

USA či v Rusku a nemusí to nevyhnutelně znamenat past. V zemích s nízkými příjmy ale 

existuje větší pravděpodobnost, že se z války stane past. Dalším faktorem zvyšující 

pravděpodobnost vypuknutí války je pomalý ekonomický růst nebo v horší variantě stagnace 

či úpadek. Také závislost hospodářství na vývozu surovin, jako je ropa či diamanty, podstatně 

zvyšuje nebezpečí vypuknutí občanské války. Chudoba, hospodářská stagnace, závislost na 

primárních komoditách jsou typické znaky zemí spodní miliardy. Samozřejmě válka má i 

mnohem horší důsledky než jen prodloužení období hospodářského útlumu a to politické a 

společenské. 

Past přírodních zdrojů – paradoxně se pro chudé země stalo pastí objevení cenných 

přírodních zdrojů a toto bohatství přispívá k prohloubení pasti konfliktu. Ani v těch zemích, 

kde se mír udrží, obvykle k ekonomickému růstu nedochází a dokonce přebytečné prostředky 

z vývozu surovin ve skutečnosti růst výrazně snižují. Po určitém čase mohou země s velkými 

ložisky přírodních zdrojů skončit chudší, než byly na začátku. Země spodní miliardy jsou 

v této kategorii chudých, na suroviny bohatých zemí zastoupeny nadprůměrně. Přibližně 29 % 

lidí ze spodní miliardy žije v zemích, jejichž ekonomiku ovládají přírodní zdroje, a nerostné 

bohatství je součástí jejich chudoby. Prokletí přírodních zdrojů ekonomové nazvali jako tzv. 

holandskou nemoc, která probíhá následujícím způsobem. Vývoz přírodních zdrojů 

způsobuje, že měna dané země se ve srovnání s jinými měnami zhodnocuje a v důsledku toho 

ostatní vývozní produkty ztrácejí svou konkurenceschopnost, přestože by mohly být 
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nejvhodnějším nositelem technologického pokroku. Podstatou pasti přírodních zdrojů je fakt, 

že renty z těchto zdrojů mají za následek nesprávné fungování vlády. Státy bohaté na přírodní 

zdroje málo investují a mnohdy investují špatně do velkého množství nákladných a málo 

realistických projektů. Renty z nerostných surovin povzbuzují autokracii, která je však podle 

Colliera (2009) v etnicky různorodých společnostech spodní miliardy škodlivá a významně 

škodí ekonomickému rozvoji.  

Třetí past Collier nazval: Bez přístupu k moři a se špatnými sousedy, což se sebou 

úzce souvisí. Můžeme o tomto uvažovat tak, že vnitrozemské státy jsou rukojmí svých 

sousedů. Ekonomové si poslední desetiletí začínají uvědomovat, že na zeměpisné poloze 

záleží. Výzkum naznačuje, že je-li země obklopena souší, ubírá jí to z tempa ekonomického 

růstu přibližně půl procenta. Pravdou je, že vnitrozemské země nemusí být bezpodmínečně 

odsouzeny k chudobě nebo pomalému růstu (například Švýcarsko), ale 38 % lidí ze spodní 

miliardy žije ve státech, které nemají přístup k moři. Transportní náklady do zemí 

obklopených pevninou závisejí na tom, kolik prostředků jejich přímořští sousedé investovali 

do dopravní infrastruktury, proto označení, že vnitrozemské státy jsou rukojmí svých 

sousedů.1 Země, která má dostatek přírodních zdrojů a je obklopena souší, není při exportu 

svého nerostného bohatství znevýhodněna, jelikož tyto zdroje mají obvykle tak vysokou 

hodnotu, že je lze vyvážet i přes vysoké přepravní náklady. Vnitrozemská poloha, tedy 

znevýhodňuje ty země, jež neoplývají přírodnímu zdroji, ale i takové vymezení ponechává 30 

% států spodní miliardy v této kategorii. Je zjištěno, že bez ohledu na svou polohu profitují 

všechny země z růstu okolních států – růst se přelévá. Takže přízniví sousedé ve smyslu jejich 

rychlého růstu jsou pro všechny okolní země značným přínosem. Chtějí-li tedy vnitrozemské 

státy s malým množstvím přírodních zdrojů růst, musejí se spoléhat na své sousedy, a to lze 

uskutečnit pouze v případě, kdy tito sousedé nevězí v některé z rozvojových pastí, což 

zejména u afrických států je obrovský problém.  

Poslední pastí je tzv. špatná vláda v malé zemi. Způsob vládnutí a hospodářská 

politika se odrážejí na ekonomické výkonnosti státu. Efektivní vládnutí a vhodné hospodářské 

kroky mohou působit prorůstově, naproti tomu špatné řízení a nesprávná hospodářská politika 

snižuje šanci země na ekonomický rozvoj. Nevhodná politická opatření a špatné vládnutí 

nemusí být pastí navždy. Společnosti se mohou ze svých chyb poučit a mnohé z nich tak činí, 

                                                 
1 Proč je například Uganda chudá a Švýcarsko bohaté? Za tímto se skrývá fakt, že přístup Švýcarska k moři 
závisí na německé a italské infrastruktuře, kdežto Uganda spoléhá na infrastrukturu keňskou. Rozdílné kvality 
těchto infrastruktur jsou na první pohled zřejmé. 
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tak proč v některých případech je špatné vládnutí tak neústupné? Jeden z důvodů je to, že 

důsledky špatné vlády nenesou všichni. Vůdci mnoha nejchudších zemí patří mezi nejbohatší 

lidi světa, kterým se vyplácí udržovat své občany nevzdělané a neinformované.  

3.2.3 Rozvojové cíle tisíciletí 

Jak jsme již zmínili, globální a všelidské problémy jsou úzce spojeny s Rozvojovými 

cíli tisíciletí, které pokrývají nejdůležitější z nich. V roce 2000 se na Summitu tisíciletí 

konaném v New Yorku shodli zástupci všech zemí světa na společné vizi budoucnosti, 

opírající se o snahu udělat svět důstojnějším místem pro život většiny obyvatel. Tato vize se 

promítla do tzv. Miléniové deklarace, kde 147 hlav států a vlád přijalo a všech 191 států se 

následnou ratifikací zavázalo splnit do roku 2015 již zmíněné Rozvojové cíle tisíciletí – 

Millenium Development Goals (MDGs). Jedná se o soubor 8 základních cílů, které jsou dále 

rozpracovány do 20 dílčích úkolů a více než 40 konkrétních ukazatelů, jejichž cílem je ukázat 

rámec rozvoje a časový harmonogram, podle kterého je pokrok měřen (Hoch, 2007). 

Mezi cíle patří snížení extrémní chudoby na polovinu, zavedení školní docházky pro 

všechny děti, posílení role žen ve společnosti, zlepšení zdraví matek, snížení dětské úmrtnosti, 

zajištění udržitelného stavu životního prostředí, zastavení infekčních nemocí, jako je AIDS 

nebo malárie. Posledním cílem je budování světového partnerství pro rozvoj, kde můžeme 

říci, že prvních sedm cílů je určeno především nejchudším zemím světa, osmý je pak věnován 

hlavně vyspělým státům, které mají usilovat o vybudování globálního partnerství. Cíle mají 

být splněny do roku 2015. Objevuje se zde i kritika, že podobných plánů již tady bylo mnoho. 

MDGs jsou plánem ambiciózním a podle Hocha (2007) do značné míry i těžko splnitelným, 

přesto však pro oblast rozvojové spolupráce mají prvořadý význam. Podrobněji k obsahu 

Rozvojových cílů tisíciletí (viz. Příloha 3). 

Rozvojové cíle tisíciletí představují tedy velice ambiciózní projekt, ale jak již bylo 

zmíněno, jejich plnění ve všech bodech a ve všech regionech není možné očekávat. Ve 

většině ukazatelů dosáhla nejvýraznějších pokroků v naplňování cílů východní Asie. Také 

v severní Africe a Latinské Americe je pozorovatelný posun dopředu. V případě ostatních 

regionů a zejména v subsaharské Africe je zřejmé, že pokud nedojde k důslednému plnění 

závazků daných v osmém cíli, potom budou obtížně splnitelné i cíle, které poukazují na 

palčivé problémy rozvojových zemí (Hoch, 2007). 

Samozřejmě se objevuje i kritika pokud jde o vlastní výsledky Rozvojových cílů. 

Někteří odborníci namítají, že světový pokrok do značné míry zkreslil disproporčně velký 
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úspěch ve východní a jižní Asii. Podle posudků o plnění MDGs, vypracovaných OSN a 

Světovou bankou, většina zemí ve všech regionech většinu Rozvojových cílů tisíciletí plnit 

nezvládá, a to se týká především zemí s nízkými příjmy. Konkrétně pak je pozadu zejména 

plnění těch cílů, které usilují o nižší mateřskou úmrtnost, možnost důstojné práce pro ženy 

mimo zemědělský sektor, lepší hygienu a boj proti hladu. V roce 2009 například počet lidí, 

kteří nemají zajištěny potraviny, dosáhl téměř jedné miliardy. Při pohledu na nynější nezdary 

tak vzrůstají pochyby o tom, zda Rozvojové cíle tisíciletí mohou přinést opravdovou změnu a 

vyřešit hlavní příčiny chudoby (Lebeda a Lukáš, 2009). Je nutné také podotknout, že 

vzhledem k tomu, že se nedaří splnit příliš mnoho měřitelných cílů a úkolů v rámci MDG´s, 

tak tyto závazky nejsou brány seriózně hlavně ze strany většiny vlád (Člověk v tísni, 2007).  

Přes všechny nedostatky je sebemenší úspěch a dobře poskytnutá pomoc lepší, než jen 

nečinně přihlížet a vzdát se bez jakéhokoli úsilí jenom z důvodu, že se očekávání v lepší 

budoucnost pro milióny lidí nevyvíjí podle plánu. 
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4 Rozvojová spolupráce Evropské unie s vybranými zeměmi Afriky 

V první části poslední kapitoly se zaměříme již na konkrétní africké země a stručně si 

popíšeme jejich politicko-ekonomický vývoj. Druhá část bude věnována samotné oficiální 

rozvojové pomoci ODA (do níž je zahrnuta i některá spolupráce) do již zmíněných vybraných 

zemí, což je cílem mé práce, popsat prostředky plynoucí do těchto zemí, poukázat na aktivity 

Evropské unie a na podíl jakým se podílí na celkové pomoci do těchto zemí a v neposlední 

řadě zjistit, zda se situace ve vybraných  zemích zlepšuje, zhoršuje či stagnuje na základě 

vybraných ekonomických i sociálních indikátorů. 

4.1 Politicko-ekonomický vývoj vybraných afrických zemí 

V této podkapitole si stručně popíšeme 3 vybrané africké země, které byly vybrány 

z toho důvodu, že Angola, Etiopie a Zambie jsou součástí zahraniční dvoustranné (bilaterální) 

rozvojové spolupráce i České republiky. Tyto země jsou zahrnuty do projektu ČR na období 

2010 až 2017, který naše republika přijala v souladu s mezinárodními doporučeními (MZV, 

2007). Tato spolupráce je pak samozřejmě zahrnuta i v celkovém podílu pomoci EU do těchto 

zemí (ODA), ale blíž se rozvojovou spoluprací ČR zabývat nebudeme. Charakterizujeme si 

tedy jednak politický vývoj Angoly, Etiopie a Zambie, tak i jejich ekonomický vývoj. 

4.1.1 Angola 

Oficiální název státu je Angolská republika, kterou obývá cca 16 milionů lidí a rozkládá 

se na 1 246 700 km2. Podíl ekonomicky činných obyvatel činí asi 40 až 45 %. Úředním 

jazykem je portugalština a nejpočetnější národnostní skupinou v této zemi jsou bantuské 

kmeny. Nejvíce zastoupeným náboženstvím je křesťanství. Používanou měnou je angolská 

kwanza (AOA) (Czech Trade, 2011). 

Angola získala nezávislost na Portugalsku v roce 1975 a následně pak vypukla občanská 

válka mezi přívrženci MPLA (Lidové hnutí za osvobození Angoly) a UNITA (Národní hnutí 

za úplnou nezávislost Angoly). Občanská válka trvala až do roku 1992, kdy se také 

uskutečnily parlamentní volby, v nichž těsně vyhrálo MPLA. UNITA ale výsledky voleb 

neuznala a válka vypukla znovu a definitivně skončila až v roce 2002, kdy byl zabit vůdce 

UNITA. První parlamentní volby se uskutečnily v roce 2008 a s převahou je vyhrálo 

vládnoucí MPLA.  

Podle nové Ústavy z ledna 2010 je Angola prezidentskou republikou, v čele státu a 

vlády stojí prezident José Eduardo dos Santos. Parlament Angoly je jednokomorový a zasedá 

v něm 223 poslanců. Angola je považována formálně za demokracii, i když v podstatě to tak 

není. Její současný prezident je v úřadu více než 30 let a neočekává se, že by měl svůj úřad 
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v blízké době opustit. V roce 2010 přijal ústavní reformu, která dále centralizuje prezidentský 

úřad a ruší pozici premiéra. Kromě ústavní centralizace moci si zajišťuje vládnoucí strana 

hlasy pomocí zneužívání veřejných prostředků. Korupce a rozšířená praxe protekce jsou spíše 

pravidlem, než výjimkou. Angola patří mezi 10 nejzkorumpovanějších zemí v indexu vnímání 

korupce. Mezinárodně není Angola považována za hlavního hráče, ale přesto se jí dostává 

velkého významu jako producenta ropy (Czech Trade, 2011). 

Angola je plně závislá na příjmech z ropy a její ekonomika je velmi málo 

diverzifikovaná. Její ekonomická výkonnost je diktována vývojem na trhu s ropou. Ropné 

příjmy podporují hospodářský růst, nicméně cca 70 % obyvatelstva žije v chudobě, 32,6 % 

obyvatel starších 15 let je negramotných. Jak již bylo zmíněno, hlavním motorem růstu je 

vývoz ropy, což představuje 60 % HDP a 90 % všech daňových příjmů. Až do roku 2009 

rostla angolská ekonomika rychleji než v ostatních zemích, které vyvážejí ropu. Nicméně 

vývoj v ropném průmyslu je zpomalen přetrvávající korupcí, byrokracií a špatně udržovanou 

infrastrukturou. Veřejné i soukromé investice jsou většinou přidělovány pro ropný průmysl, 

proto jsou omezené vyhlídky na růst produktivity v jiných průmyslových odvětvích. (Czech 

Trade, 2011).  

Makroekonomická situace se od skončení občanské války v roce 2002 celkem 

stabilizovala. Ve fiskální a monetární oblasti byla přijata řada opatření mající za cíl snížení 

inflace a získání důvěry v hospodářství země. Politika silné měny má i ten záporný efekt, že 

neúměrně zdražuje ostatní domácí produkci, která není schopna konkurovat levným dovozům. 

Angola tak zůstává závislá na svých dvou exportních komoditách, a to na ropě a diamantech, 

a je také příjemcem mezinárodní pomoci (Czech trade, 2011). 

4.1.2 Etiopie 

Oficiální název státu je Etiopská federativní demokratická republika, která se rozkládá 

na území o velikosti 1 127 127 km². Etiopii obývá asi 85 milionů lidí a z toho ekonomicky 

činných je zhruba 35 %. Úředními jazyky je angličtina a amharština. V tomto státě žije přes 

70 etnických skupin, z toho nejrozšířenější je Oromo. Kolem 50 % obyvatel se hlásí 

k sunnitskému islámu a dalších 40 % ke křesťanství, zbytek obyvatel uznává tradiční africká 

náboženství. Používaná měna je etiopský birr, který není volně směnitelný a je vázán na 

americký dolar (MZV, 2007).  

Federální etiopská vláda je zodpovědná za národní obranu, zahraniční vztahy a obecnou 

politiku společného zájmu. Zákonodárnou moc tedy představuje dvoukomorový parlament 

skládající se z horní a dolní komory. Členové horní komory jsou voleni parlamentním 
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shromážděním jednotlivých států federace a členové dolní komory jsou voleni ve všeobecném 

hlasování. Federální stát je složen z devíti samostatných států, vytvořených na etnickém 

základu. Tyto státy mají právo ratifikovat vlastní regionální ústavy, uvádět v platnost zákony 

a vytvářet i spravovat vládní funkce (MFA, 2010).  

Etiopská ekonomika se řadí mezi nejchudší na světě. Ekonomika této země je založena 

na zemědělství, které představuje 41 % celkového HDP země a zaměstnává 85 % 

obyvatelstva. Zemědělský sektor v této zemi však poměrně trpí kvůli špatným pěstitelským 

postupům a častému suchu. Nicméně díky etiopské vládě a dárcům Etiopie v poslední době 

zlepšuje stav zemědělství a tak se snižuje počet obyvatel trpící hladem. Hlavní vývozní 

komoditou je káva. Podle ústavy Etiopie veškerá půda patří státu, který ji pronajímá. Dalších 

5 % obyvatel pracuje v průmyslu, který je silně zaostalý, a 10 % ve službách, které také 

nejsou na dobré úrovni. Soukromý sektor v této zemi je malý a bankovní instituce jsou slabé. 

Z nerostných surovin má Etiopie k dispozici naleziště soli, zlata, drahých kamenů, mramoru a 

dalších. V poslední době do této země nejvíce investovala Čína, do níž také směřuje nejvíce 

etiopského exportu. Etiopie nadále zůstává téměř závislou na mezinárodní ekonomické a 

humanitární pomoci (CIA, 2011). 

4.1.3 Zambie 

Oficiální název státu je Zambijská republika, která se rozkládá na území o velikosti 752 

614 km2. Jedná se o typický vnitrozemský stát bez vlastního přístupu k moři. Počet obyvatel 

v Zambii je kolem 13,2 milionů a z toho podíl ekonomicky činných je 51,9 %. Úředním 

jazykem je angličtina. Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z 98,7 % původními africkými 

kmenovými skupinami, v zemi též žije 1,1 % Evropanů. V Zambii převládá ze 72 % 

křesťanské náboženství a zbytek tvoří tradiční africká náboženství. Peněžní jednotkou Zambie 

je zambijská kwacha, která se dělí na 100 ngwee (Czech Trade, 2011). 

Zambijská republika je tvořena jednokomorovým 158členným Národním 

shromážděním, z toho 150 členů je voleno ve všeobecných volbách a 8 členů je jmenováno 

prezidentem na dobu 5 let. Poslední parlamentní volby se konaly na podzim roku 2011. 

Největší počet obsazených křesel má strana MMD (Hnutí za multipartijní demokracii). 

Prezidentem Zambijské republiky je Rupiah Banda, který byl zvolen v říjnu 2008 po úmrtí 

svého předchůdce Mwanawasy (Czech Trade, 2011). 

Zambie je málo rozvinutá agrárně-průmyslová země, která patří i přes významné 

nerostné bohatství (měď, kobalt, zinek, zlato, stříbro, olovo, uran, černé uhlí) a relativně 

dostatečné zdroje vodní energie k nejchudším zemím světa. Příčinou chronických 
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hospodářských potíží je kromě závislosti na světových cenách surovin také vysoký populační 

přírůstek a celková zaostalost. Nepříznivé přírodní podmínky komplikují veškeré úsilí o 

pokrok. Hospodářství trpí nerozvinutou infrastrukturou a nedostatkem investic, což je 

důsledkem jednostranné orientace ekonomiky na těžbu a vývoz mědi a skutečnosti, že značné 

příjmy z jejího vývozu byly v minulosti neuváženě investovány. Přes liberální ekonomické 

prostředí a investiční pobídky nabízené vládou je příliv investic dost nízký. Privatizace státem 

vlastněných měděných dolů zjednodušila zambijské vládě krytí ztrát, které jsou generovány 

v průmyslu, a významnou měrou zlepšila vyhlídky měděných dolů na návrat k ziskovosti a 

k podpoře ekonomického růstu země. Odvětví, které se nejvíce podílí na tvorbě HDP (v roce 

2006), jsou služby (51 %), kde pracuje zhruba 9 % obyvatelstva, následuje průmysl (29 %), 

který zaměstnává asi 6 % populace a nejméně zemědělství (20 %), kde pracuje nejvíce 

Zambijské populace (85 %). Zambie je také po dlouhá léta příjemcem mezinárodní pomoci 

(Czech Trade, 2011). 

4.1.4 Srovnání vybraných zemí 

Na obrázcích 4.1 a 4.2 můžeme vidět základní ekonomické a demografické indikátory, 

které nám přiblíží situaci ve vybraných zemích, na které se budeme odkazovat i dále v textu. 

Nejsilnější ekonomika co do výše HDP je ve srovnávaných zemích v posledních letech v 

Angole, která sice za poslední období nevykazuje tak silný ekonomický růst, jaký je u 

ostatních vybraných zemí, ale trend si udržuje stále rostoucí.  Etiopie co do výše HDP 

nezaostává za Angolou nikterak výrazně (jako je tomu u Zambie) a v posledních letech 

vykazuje i silný ekonomický růst, který činil v roce 2010 celých 10,1 %. Ale vzhledem 

k tomu, že má Etiopie o téměř 73 milionů obyvatel více než Angola, je ekonomická úroveň 

Etiopie velice slabá, což můžeme doložit podílem HDP na obyvatele (v paritě kupní síly), 

který má nejnižší nejen ze srovnávaných zemí – 1 019 USD na obyvatele, ale patří také i 

k nejnižším na celém světě. Angola má opět ze srovnávaných zemí nejvyšší HDP/ob., jenž se 

v roce 2010 zvýšil až na 5 749 USD, za ní se řadí Zambie s poměrně nižším příjmem, který 

činil v roce 2010 1 516 USD na obyvatele.  S mírou  inflace je na tom nejlépe ve sledovaném 

období Etiopie (2,8 %), ale musíme podotknout, že ani v jedné zemi není inflace stabilní, 

dochází tu k velkým skokům cenové hladiny a míra inflace dosahuje po většinu sledovaného 

období hodně vysokých čísel. Rostoucí trend je i u ukazatele HDI, který jsme si definovali ve 

2. kapitole. Všechny sledované země se posouvají na celosvětovém žebříčku tohoto ukazatele, 

kde nejlépe je na tom opět Angola, která v minulém roce dosáhla na příčku 148. Vybrané 

země ale nadále i přes rostoucí trend zůstávají v poslední skupině zemí s nízkým lidským 



 

 

rozvojem. Poslední obrázek zobrazuje popula

poměrně vyrovnaný a pohybuje se kolem 2 až 3 %. 

 

Obr. 4. 1 Angola, Etiopie, Zambie: vývoj HDP

Zdroj: CIA, 2011, vlastní zpracování
Pozn.: Ekonomický růst = meziroční růst HDP ve stálých cenách
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Obr. 4. 2 Angola, Etiopie, Zambie: vývoj dalších ukazatel

Zdroj: HDR, 2011, CIA; 2011, vlastní zpracování
Pozn.: Index HDI v rozmezí 0-1, čím vyšší hodnota, tím vyšší lidský rozvoj zem
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4.2 Vnější ekonomické vztahy EU vůči rozvojovým zemím 

Rozvojová spolupráce je systematická tematicky orientovaná politika EU, která 

představuje největší program rozvojové pomoci na světě rozvojovým státům. Jde o politiku, 

která pouze doplňuje rozvojové programy členských států, ale přesto na ni EU věnuje ročně 

cca 8 mld. eur (Svoboda, 2007). Do této kategorie řadíme dle Rozehnalové a Týče (2006) 

následující skupiny zemí: zámořské země a území se zvláštním vztahem k členským státům 

ES, země ACP, země středozemní oblasti a ostatní. Uvedené rozvojové země tak netvoří 

z hlediska vnějších vztahů ES kompaktní skupinu, protože jejich postavení se liší nejen 

z hlediska historického, ale i geografického. Společné je ovšem to, že Společenství vychází ze 

zásady pomoci těmto zemím, které jsou charakteristické ve srovnání s Evropou nižším 

stupněm ekonomické úrovně a v některých případech přímo velkou chudobou. Rozvojová 

spolupráce EU má za cíl podporu trvalého hospodářského a sociálního rozvoje rozvojových 

zemí, podporu jejich harmonického a postupného zapojování do světové ekonomiky a také 

boj proti chudobě v nich. Toto zapojení obsahuje dvě součásti: vlastní pomoc příslušným 

zemím a dodržování demokracie, právního státu a respektování lidských práv a svobod 

(Rozehnalová a Týč, 2006). Nástrojem k dosažení těchto cílů je především finanční pomoc, 

upřesňovaná na pětileté období, např. pro rok 2008-2013 bylo naplánováno 24 mld. €. Výše 

pomoci je rozdělena podle nového kritéria potřeb a zásluh. Forma pomoci jsou granty a 

půjčky od Evropské investiční banky. Zásadní vliv na rozvojovou spolupráci EU má 

Evropský parlament a komise, Evropská investiční banka a Evropský rozvojový fond 

(Svoboda, 2010). 

Zkratka ACP označuje rozvojové země Afriky, Karibské oblasti a Pacifiku, kde tedy do 

této skupiny nepatří rozvojové země Asie a Latinské Ameriky. Vzhledem k tomu, že se jedná 

většinou o bývalé kolonie nynějších členů EU, sahá právní úprava vzájemných vztahů do 60. 

let minulého století. Do současnosti proběhla řada právních úprav vzájemných vztahů, nyní 

platí Dohoda o partnerství z Cotonu, která byla uzavřena v roce 2000 mezi EU a 77 zeměmi 

ACP (48 zemí Afriky). Tato dohoda postavila vztahy ES k těmto zemím na zcela nový základ 

a je sjednána na dobu 20 let (Rozehnalová a Týč, 2006). Dva hlavní cíle rozvojové 

spolupráce, jak již bylo řečeno, jsou omezování chudoby a zapojení do světové ekonomiky, 

kde nástrojem k dosažení těchto cílů je tedy také finanční pomoc, jejíž výše je rozdělena mezi 

členské státy. Prostředky země ACP získávají na základě 1. finančního protokolu a dále od 

EDF – Evropského rozvojového fondu a Evropské investiční banky. Dalším nástrojem 

k dosažení cílů jsou jednání o oddlužení těchto států. Samostatně je upravena humanitární 
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pomoc a pomoc v případě katastrof a podpora investic v zemích ACP. Zvláštními nástroji 

finančně-technické spolupráce jsou fondy STABEX a SYSMIN (Svoboda, 2007).  

4.3 Vybrané ekonomiky a rozvojová pomoc a spolupráce 

V následujících podkapitolách se již budeme zabývat konkrétní, oficiální rozvojovou 

pomocí a spoluprací do vybraných ekonomik: Angoly. Etiopie a Zambie. Ukážeme si, kolik 

peněz země přijaly na základě oficiální rozvojové pomoci (do které je zahrnuta i některá 

spolupráce) ODA, a dále jakým podílem se na této částce průměrně podílí Evropská unie za 

poslední roky ve sledovaném období. A v neposlední řadě zjistíme, zda mají rostoucí trend 

některé ukazatele, které nám pomůžou přiblížit, jestli se zemi daří zlepšit situaci v oblastech, 

kam ODA často směřuje, jako je například ekonomická úroveň či přístup k sanitárním 

zařízením. Musíme si také připomenout, že prostředky plynoucí z ODA nejsou samozřejmě 

jediným zdrojem rozvojové pomoci a spolupráce v zemích. Do zemí plynou i prostředky, 

které kritérium ODA nesplňují – můžeme je označit jako neoficiální prostředky.  

4.3.1 Angola 

Angola jako příjemce oficiální rozvojové pomoci za sledované období v letech 2002 až 

2009 obdržela na základě ODA přes 3 mld. USD. Na obrázku 4.3 můžeme vidět, že podíl 

ODA v zemi má rostoucí trend, avšak podíl na HDP se snižuje díky zvyšování produktu 

v zemi. Co se týče EU, tak její podíl na celkové ODA byl v roce 2009 téměř 70 % a 

v průměru se za poslední roky EU podílí asi 55 %, kdy ale vypovídací schopnost průměru 

nemá vysokou vypovídací schopnost z důvodu nedostupnosti dat za minulá období. 

Z dostupných dat ale můžeme konstatovat, že se podíl EU na částce celkové ODA zvyšuje. 

Celkový objem národního orientačního programu Evropské unie pro Angolu na období 2008-

2013 je 227,9 mil. €. Navrhovaná strategie bere v úvahu potřeby a priority země, kde klíčové 

oblasti jsou správa a podpora hospodářské a institucionální reformy, dále podpora lidského a 

sociálního rozvoje, rozvoje venkova, zemědělství a bezpečnosti potravin. Mimo klíčová 

odvětví se jedná o podporu regionální integrace a biologické rozmanitosti. Hlavním cílem je 

tedy přispět k udržitelnému rozvoji země pomocí institucionálních podpor a zvyšování 

efektivity výrobních faktorů a také podpora vládních strategií boje proti chudobě a dosažení 

MDGs (EUROPEAID, 2012). 

 

 

 



 

 

Obr. 4. 3 Příliv rozvojové pomoci ODA do Angoly

 

Zdroj: World Bank, 2012, European Commission, 2012
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hmotné životní úrovně. V posledních letech i podíl počtu nakažených obyvatel virem 

HIV/AIDS se daří snižovat, i když stále počet nakažených je dost vysoký a v neposlední řadě 

se zvyšuje i počet obyvatel, kteří mají přístup k sanitárním zařízením, kde jejich nedostupnost 

má na svědomí tisíce úmrtí (viz. Obr. 4.4). 

4.3.2 Etiopie  

Etiopie jako jedna z nejchudších zemí na světě je samozřejmě také příjemcem ODA. 

Celkový objem pomoci mezi lety 2002 a 2009 byl 18,5 mld. USD. Na obrázku 4.5 můžeme 

sledovat objem pomoci po jednotlivých letech, kde nárůst pomoci od počátečního roku je 

téměř 2,5 mld. USD. Na obrázku 4.5 také můžeme vidět podíl Evropské unie na celkovém 

objemu ODA – v roce 2009 činil asi 20 % z celkového objemu oficiálních prostředků 

plynoucí do země. V průměru se EU za poslední roky podílí asi 23 % na celkové ODA, kdy 

opět průměr nemá přesnou vypovídací hodnotu z důvodu nedostatků dat EU za celou časovou 

řadu, ale i u této země můžeme zkonstatovat, že se podíl EU na celkové ODA zvyšuje. 

Celkový objem národního orientačního programu Evropské unie pro Etiopii za období 2008-

2013 je 674 mil. €, které budou rozděleny do dvou alokací, kde většinový podíl bude 

poskytnut do alokace A, která je zaměřena na makroekonomickou podporu, odvětvové 

ekonomiky a programy a projekty na podporu hlavních či vedlejších cílů. Alokace B je 

zaměřena na pokrytí nepředvídaných potřeb, jako je např. pomoc při mimořádných 

událostech, kdy tato pomoc není financována z Evropského rozpočtu. Hlavními cíli EU 

v Etiopii je zejména doprava (základním cílem je zlepšit silniční dopravu) a zlepšení situace 

v zemědělství a bezpečnost potravin. Mezi ostatní cíle patří posílení partnerství a důvěry mezi 

vládou a občanskou společností a zlepšování právního a institucionálního prostředí 

(EUROPEAID, 2012).  

Pokud se opět vrátíme na Obr. 4.1 z předešlé podkapitoly, tak můžeme sledovat vývoj 

HDP/ob., který se od roku 2002 zvýšil o 444 USD, ale i přes tento růst zůstává HDP/ob. 

Etiopie jedním z nejnižších na světě. Také index HDI vykazuje zlepšení, ale opět země 

zůstává na posledních místech dle dělení podle indexu HDI, v současnosti ji patří 174. místo, 

z celkového počtu 187 zemí (HDR, 2011), (viz. Obr. 4.2, z předešlé podkapitoly). Počet 

obyvatel žijících s HIV/AIDS se v této zemi daří rapidně snižovat, kdy se od roku 2002 tento 

počet podařil snížit téměř o 2 200 000 obyvatel, i přístup k sanitárním zařízením etiopského 

obyvatelstva zaznamenává % nárůst. (viz. Obr. 4.6) 

 



 

 

Obr. 4. 5 Příliv rozvojové pomoci ODA do Etiopie

Zdroj: World Bank, 2012, European Commission;

Obr. 4. 6 Vývoj ostatních ukazatelů

Zdroj: World Bank, 2012, CIA, 2011;
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z důvodu nedostatku dat za celé sledované období. Podíl EU na celkové ODA jako u 

předcházejících zemí se v čase zvyšuje. Celkový objem národního orientačního programu od 

EU pro období 2008-2013 je 493,8 mil. €, které budou rozděleny opět do dvou alokací, kde 

většinový podíl stejně jako u Etiopie bude poskytnut do alokace A, která je zaměřena na 

makroekonomickou podporu, odvětvové ekonomiky a programy a projekty na podporu 

hlavních či vedlejších cílů. Alokace B je také stejně zaměřena na pokrytí nepředvídaných 

potřeb, jako je např. pomoc při mimořádných událostech. Mezi hlavní cíle patří podporovat 

dopravní infrastrukturu a její dílčí části, zejména silniční a leteckou a budování kapacit. 

Ostatní cíle jsou zaměřeny na podporu školství a zdravotnictví (EUROPEAID, 2012).  

 Na obrázku 4.1 opět z předešlé podkapitoly, sledujeme vývoj HDP na ob., který se 

vyvíjí pozitivně a od roku 2002 se podíl na obyvatele navyšuje, kde v roce 2010 činil 1516 

USD. HDI v Zambii zaznamenává také rostoucí trend a v současné době se země nachází na 

164. příčce (HDR, 2011), (viz. Obr. 4.2 v předchozí podkapitole). Co se týče vývoje počtu 

obyvatel nakažených HIV/AIDS a přístupu obyvatelstva k sanitárním zařízením, tak na 

obrázku 4.8 vidíme, že od roku 2002 počet nakažených obyvatel stoupl o 230 000, ale situace 

v přístupu k sanitárním zařízením se vyvíjí lepším směrem – v roce 2008 už téměř polovina 

obyvatelstva země měla k těmto zařízením přístup.  

Obr. 4. 7 Příliv rozvojové pomoci ODA do Zambie 

 

Zdroj: World Bank, 2012, European Commission; 2012, vlastní zpracování 

 

 

 

 



 

 

Obr. 4. 8 Vývoj ostatních ukazatelů

Zdroj: World Bank, 2012, CIA, 2011; 
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Obr. 4. 9 Srovnání vybraných ekonomik a objemu

Zdroj: World Bank, 2012, European Commission;
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5 Závěr 

Ve druhé kapitole této bakalářské práce byly vymezeny pojmy jako rozvojová pomoc a 

spolupráce a také jsme si přiblížili země, kam tyto prostředky nejčastěji putují, tedy země 

rozvojové. Ukázali jsme si, co je pro tyto země charakteristické, že společným znakem je pro 

tyto země ekonomická zaostalost, že je můžeme členit z různých hledisek, jako například 

historického, ekonomického, či geografického. Dozvěděli jsme se, že rozvojové země se 

rozprostírají v Africe, která je takřka celá považována za rozvojovou, Asii a Latinské 

Americe. Definice a charakteristiky rozvojové pomoci a spolupráce nám přiblížily, k čemu 

vlastně tyto dva pojmy přispívají v rozvojových zemích a v jakých podobách se s nimi 

můžeme setkat. Účelem je tedy hlavně podpora udržitelného rozvoje v zemích, boj 

s chudobou, podpora zdravotnictví, rozvoj vzdělávání, rovnoprávnost pohlaví či fyzická 

infrastruktura aj. Motivy, které vedou jedince, státy či organizace k pomoci rozvojovým 

zemím jsou počáteční, strategické a nestrategické a v neposlední řadě ekonomické. Na závěr 

jsme se setkali i se záporným pohledem na poskytování pomoci chudším obyvatelům naší 

země, což se v podstatě snažíme ve třetí kapitole této práce zvrátit a ukázat, že situace není 

bezvýchodná a že se zemím, i když po malých krůčkách daří zlepšovat nejen svou 

ekonomickou situaci.  

Ve třetí kapitole jsme se zaměřili na problémy v rozvojových zemích, které jsou 

samozřejmě napojené jak na hlavní priority pomoci a spolupráce v zemích, které se snaží o 

jejich zmírňování tak i na Rozvojové cíle tisíciletí. Největší útrapy v zemích tedy přinášejí 

následující problémy: potravinový, problém vody a sanitace v rozvojovém světě, chudobu 

jako globální problém naší planety, dále nedostatečné vzdělání obyvatelstva v rozvojových 

zemích či šíření epidemií a drogových závislostí. Ukázali jsme si dnešní situaci v zemích 

subsaharské Afriky, na kterou je tato práce blíže zaměřena a v první části kapitoly se 

setkáváme i s její stručnou charakteristikou. V příloze č. 2 můžeme vidět jaká je situace v již 

zmíněných zemích, co se týče vymezených problémů. Můžeme zde sledovat např. takové 

zajímavosti, jako že i v relativně vyspělé Jihoafrické republice žije téměř 18 % obyvatelstva 

s příjmem menším než 1,25 USD na den, či stejné procento obyvatel žije s HIV/AIDS. V této 

kapitole se setkáváme i s průměrným vývojem HDP/ob. v zemích subsaharské Afriky, které 

byly roztříděny na základě členění HDI. Zjistili jsme, že u těchto zemí neplatí konvergenční 

teorie o rychlejším růstu chudších ekonomik, ale naopak jsme došli k závěru, že v čase 

nejvíce roste „nejbohatší skupina“ zemí subsaharské Afriky.  
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Poslední kapitola bakalářské práce, tedy čtvrtá, je zaměřena na politicko-ekonomický 

vývoj vybraných ekonomik a to Angoly, Etiopie a Zambie. Došli jsme k závěru, že 

z vybraných zemí, je na tom jak z pohledu výše HDP/ob. (PPP), tak i z pohledu HDI nejlépe 

Angola a nejhůře Etiopie. Zambie v tomto případě nepředstavuje jakýsi střed mezi zeměmi, 

ale více se přibližuje etiopské ekonomice. Nicméně všechny ekonomiky se vyznačují 

rostoucími trendy, ať už v ekonomické úrovni v zemi tak ve výší indexu HDI, který se jim 

daří zvyšovat. Hlavní částí této kapitoly bylo popsat prostředky plynoucí z oficiální rozvojové 

pomoci ODA do vybraných zemí, poukázat na podíl Evropské unie na této pomoci a ukázat si 

zda ODA v čase nabývá na významu, či poskytovatelé pomoci začínají také zaujímat 

skeptický názor na význam pomoci a snaží se jí snižovat.  

Z vybraných ekonomik největší objem prostředků plyne tedy do Etiopie, u které jsme již 

zmínili, že je nejen z vybraných ekonomik na tom nejhůře, ale i v celosvětovém měřítku se 

řadí mezi nejchudší země na světě. Bohužel, ale Etiopie má více jak 6krát větší počet obyvatel 

než ostatní vybrané země, proto nejvyšší absolutní objem prostředků, vyjádřený podílem 

ODA na obyvatele má Zambie. Nejméně prostředků plyne do Angoly, v níž je nejlepší 

ekonomická situace z již zmíněných zemí. Evropská unie tedy také samozřejmě nejvíce 

prostředků poskytla Etiopii, kde má tedy nejvyšší podíl na celkové ODA ze srovnávaných 

zemí. V práci jsme tedy došli k tomu, že jak podíl oficiální rozvojové pomoci ODA, tak i 

podíl prostředků od Evropské unie v čase nabývá na významu a trend je až na malé výkyvy 

rostoucí. Dále že vybrané ekonomiky ve většině vybraných ukazatelů dosahují pozitivních 

výsledků, ať už v ekonomické oblasti tak i v oblasti zdravotnictví, kde jsme si ukázali trendy 

ve vývoji počtu nakažených HIV/AIDS, či v oblasti přístupu k sanitárním zařízením. Zlepšení 

situace v těchto oblastech dokazuje i sám index HDI, který se tedy také u všech vybraných 

ekonomik zvyšuje. Samozřejmě i přes tyto všechny vesměs rostoucí trendy, pořád tyto 

ekonomiky zůstávají ve srovnání s vyspělými zeměmi na tom podstatně hůře. Ale náplní této 

práce nebylo porovnat stav v zemích s vyspělými zeměmi a potvrdit to, co je zřejmé, ale 

snažit se poukázat na to, že pomoc má svůj smysl, že její význam v čase roste a že situace 

v zemích, i když po malých krůčkách se viditelně lepší. Samozřejmě nemůžeme všechny 

změny k lepšímu přisuzovat jen rozvojové pomoci a spolupráci v zemích, ale můžeme jí 

přikládat veliký význam. Dle uvedených zjištění si myslím, že práce naplnila svůj stanovený 

cíl. Analyzovala, že se životní úroveň ve vybraných zemích zlepšuje a poukázala na to, že 

pomáhat není zbytečné, že s každým zachráněným životem či s každým dolarem navíc se 
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zemím daří přibližovat našemu vyspělému světu a potvrzuje citát, že je lepší zapálit jednu 

malou svící, než proklínat tmu. 
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Seznam zkratek  

ACP – země Afriky, Karibské oblasti a Pacifiku 

AIDS – syndrom získaného imunodeficitu 

BMR – stupeň bazálního metabolismu 

ECHO – Úřad pro humanitární pomoc 

EDF – Evropský rozvojový fond 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

Gender – rovnoprávnost pohlaví 

Good governance – „dobré vládnutí“ 

HDI – Index lidského rozvoje 

HDP – hrubý domácí produkt 

HDR – Human development report 

HIV – virus lidské imunitní nedostatečnosti 

HNP – Hrubý národní produkt 

Km² - kilometr čtvereční 

LDC – Least Developed Countries 

MDG´s – Rozvojové cíle tisíciletí 

MMD – Hnutí za multipartijní demokracii 

MMF – Mezinárodní měnový fond 

MPLA – Lidové hnutí za osvobození Angoly 

ODA – Oficiální rozvojová pomoc 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci 

OSN – Organizace spojených národů 

UNDP – Rozvojový program Organizace spojených národů 

UNICEF – Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci 

UNITA – Národní hnutí za úplnou nezávislost Angoly 
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USA – Spojené státy americké 

USD – americký dolar 

USD/obyvatele – americký dolar na jednoho obyvatele 
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