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1. ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je rozvojová politika Evropské unie (EU) v rámci zemí 

Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP).  Skupina těchto zemí je jedinečným integračním seskupením, 

jehoţ členové jsou součástí tří různých kontinentů – Afriky, Ameriky a Asie a jsou velmi 

heterogenní z několika hledisek. Státy jsou ostrovní, vnitrozemské i přímořské, mají různý 

politický systém, odlišná je také jejich ekonomická výkonnost. Společným jmenovatelem těchto 

zemí je příslušnost k rozvojovým ekonomikám. S Evropskou unií je pojí koloniální minulost, na 

které se podílela zejména Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko a Nizozemí.  

Evropská unie si v rámci rozvojové pomoci drţí globálním prvenství a rozvojová politika 

je nedílnou součástí evropské integrace jiţ od počátku. Rozvojová politika se nedotýká všedního 

ţivota občanů EU a problémy rozvojových zemí se mohou zdát na první pohled vzdálené. O to 

více je však rozvojové politice věnováno pozornosti v Bruselu, zejména v Evropské komisi, 

která má i svého komisaře pro rozvoj, a další specializované instituce pro realizaci této politiky.  

V období globální ekonomické krize, která mimo jiné přináší sniţování vládních výdajů 

nesoucí s sebou zvyšování daní, sniţování mezd a sociálních dávek, je dobré si připomenout, ţe 

ţivotní úroveň napříč členskými státy Evropské unie, ve srovnání se zeměmi ACP, dosahuje  

vysokého standardu. Evropská unie jako celek si uvědomuje odpovědnost vyspělé společnosti i 

za ty nejchudší části světa, a právě prostřednictvím realizace rozvojové politiky je tato 

solidárnost naplňována. Poskytováním rozvojové pomoci lze navíc předejít také konfliktům, 

které by mohly negativně ovlivnit i vyspělou část světa.  

Cílem bakalářské práce je vymezení vztahů Evropské unie a zemí Afriky, Karibiku a 

Pacifiku, a to od jejich počátku aţ po současnost a analýza vzájemných obchodních vztahů mezi 

těmito uskupeními. 

Bakalářská práce je strukturována do tří tematických kapitol doplněných o úvod a závěr. 

V první kapitole je vymezen a objasněn pojem rozvojové země, je představena jejich nejčastější 

klasifikace a indikátory jejich hodnocení, a rovněţ jsou zde specifikovány nejméně rozvinuté 

země. Součástí této kapitoly je také charakteristika rozvojové politika Evropské unie, její cíle, 

principy a nástroje. Závěr první kapitoly je věnován rozvojové strategii Evropské unie. Ve druhé 
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kapitole je podrobně představena skupina zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří, a jejich jednotlivé 

regiony. V rámci této kapitoly je přiblíţen vývoj spolupráce mezi Evropskou unií a státy ACP od 

Yaoundéských smluv aţ po Dohody z Lomé včetně jejich charakteristik, priorit a uplatňovaných 

nástrojů. Třetí kapitola, je věnována pozornost současným vztahům EU a zemí ACP. Je 

představena aktuálně platná Dohoda z Cotonou, včetně dvou jejich doposud uskutečněných 

revizí. Následně je tato kapitola soustředěna na dohody o ekonomickém partnerství, jsou 

specifikovány formy vyjednávání a analyzován přínos těchto dohod pro země ACP. Poslední 

část kapitoly je zaměřena na obchodní vztahy mezi EU a zeměmi ACP, a to jak s jejich 

jednotlivými regiony, tak celkově za celou skupinu. 

Metodika, pomocí níţ je bakalářská práce řešena, vychází z deskripce a analýzy 

dostupných informací a jejich následném pouţití pro stanovení a naplnění cíle práce. V práci je 

rovněţ pouţita metoda dedukce, která vychází ze získaných, ověřených a platných informací a 

znalostí, které jsou aplikovány na problematiku této práce. Vyuţité metody práce byly vybrány 

tak, aby odpovídaly zaměření bakalářské práce a současně optimálně naplnily její cíle.  
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2. ROZVOJOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

Rozvojová politika je jedna z nejstarších politik Evropské unie (European Union, EU). I 

kdyţ svůj právní základ získala aţ v Maastrichtské smlouvě, její počátky lze najít jiţ v době 

vzniku Evropského hospodářského společenství (European Economic Community, EEC, EHS) 

ve formě rozvojové pomoci přidruţeným zámořským zemím a územím (Overseas Countries and 

Territories, OCT, ZZÚ). 

 

2.1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH ZEMÍ 

Termín rozvojové země (developing countries) se obecně pouţívá pro země 

z ekonomického hlediska málo rozvinuté, zaostalé s malým ekonomickým rozvojem a růstem
1
. 

Toto označení se pouţívá od roku 1964, kdy bylo poprvé oficiálně pouţito na prvním zasedání 

Konference Organizace spojených národů (United Nations Organization, OSN) pro obchod a 

rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD). 

Země byly dle své ekonomické vyspělosti rozdělovány jiţ v době kolonialismu. 

Koloniální ekonomiky či závislé země byly označovány pojmem zaostalé země (backwards 

countries). Po osamostatnění kolonií z regionů Latinské Ameriky, Afriky a Asie v padesátých a 

šedesátých letech dvacátého století bylo toto označení odmítnuto představiteli těchto zemí, kteří 

si jej spojovali s prvky rasismu. To byl důvod, proč se začala pouţívat nová označení a to méně 

rozvinuté země (less developed countries) nebo země připravující se na rozvoj 

(underdeveloped countries). Protoţe však ani tento pojem nebyl přijat, vznikl název nový, spíše 

diplomatický, rozvojové země (developing countries). Tento byl všeobecně přijat, pouţívá se 

v odborné literatuře i na mezinárodních jednáních
2
.  

  

 

                                                           
1
Adamcová, 2009. 

2
Majerová, 2008. 



8 
 

Rozvojové země lze všeobecně vymezit ze tří hledisek: z geografického, historického a 

ekonomického
3
. 

a) Geografické vymezení 

Toto vymezení je dáno geografickou polohou rozvojových zemí. Tři regiony světa jsou 

povaţovány za rozvojové, jsou jimi Latinská Amerika (území od Mexika aţ po Argentinu, resp. 

Ohňovou zemi), Afrika (celý kontinent včetně ostrovních států v Atlantském a Indickém 

oceánu) a Asie (včetně Oceánie, kromě Japonska, Nového Zélandu a Austrálie). 

 

b) Historické vymezení 

Protoţe většina rozvojových zemí byla v minulosti koloniemi, lze je vymezit podle formy 

koloniální správy a na základě jejich koloniální příslušnosti. Největšími kolonizátory byly Velká 

Británie, Francie, Belgie, Španělsko, Portugalsko a Nizozemí. Nejdéle kolonizované byly země 

Latinské Ameriky, nejkratší dobu kolonizace zaţily africké země. Koloniální správa mohla být 

přímá nebo nepřímá a koloniální soustavy tvořily kolonie (které byly zcela pod politickou 

nadvládou kolonizátora), polokolonie (nebyly plně politicky podřízeny) a závislá území 

(politicky samostatná, ale různými politickými či ekonomickými vazbami podřízena 

kolonizátorům). 

 

c) Ekonomické vymezení 

Z tohoto hlediska řadíme do skupiny rozvojových ekonomik ty země, které se vyznačují 

následujícími čtyřmi charakteristickými znaky
4
: 

 relativně nízkou ekonomickou úrovní, 

 nesouladem mezi odvětvovou strukturou hrubého domácího produktu a 

zaměstnaností, 

 sociálně ekonomickým dualismem, 

 přetrvávající ekonomickou závislostí na rozvinutých zemích ve vnějších 

ekonomických vztazích
5
. 

                                                           
3
Adamcová, 2009. 

4
K zařazení mezi rozvojové země nemusí stát vykazovat všechny čtyři znaky. 
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2.1.1. Širší a užší koncepce rozvojových ekonomik 

O tom, jaké země budou zařazeny mezi rozvojové ekonomiky (RE), rozhodují koncepce 

či přístupy, které jsou při posuzování jednotlivých zemí pouţity. Nejrozšířenější a všeobecně 

pouţívané jsou: 

 užší koncepce – pouţívá OSN a některé její organizace, 

 širší koncepce – byla stanovena Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj 

(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). 

 

a) Užší koncepce 

Podle této koncepce se do skupiny RE řadí ekonomiky dle politické samostatnosti a 

charakteru sociálně ekonomických vztahů. Rozvojové ekonomiky jsou členěny do tří skupin 

podle hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele v roce 2000
6
: 

 vysoce příjmové (high-income) – ekonomiky s více neţ 4500 USD/obyvatele, do 

této skupiny patří 50 zemí, 

 středně příjmové (middle-income) – ekonomiky s HDP/obyvatele mezi 1000 aţ 

4500 USD, do této skupiny patří rovněţ 50 zemí, 

 nízko příjmové (low-income) – ekonomiky s méně neţ 1000 USD/obyvatele, tuto 

skupinu tvoří 65 zemí. 

Dle další klasifikace OSN lze svět členit do tří specifických skupin
7
: 

 rozvinuté země (advanced economies) – země s nejvyšší ţivotní úrovní, celkový 

počet těchto zemí je 35, 

 transformující se země (economies in transition) – země v přechodu z centrálně 

plánované ekonomiky na trţní ekonomiku, do této skupiny patří 18 zemí, 

 rozvojové země (developing countries) – země s nízkou ekonomickou úrovní, 

tvoří ji početná skupina 109 zemí. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
5
Adamcová, 2009. 

6
Majerová, 2008. 

7
OSN, 2012. 
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b) Širší koncepce 

Pro klasifikaci zemí je vyuţíván pouze jediný ukazatel – hrubý národní produkt (HNP) 

na obyvatele. Mezi organizace pouţívající toto členění patří zejména Mezinárodní měnový fond 

(International Monetary Fund, IMF) a Světová banka (World Bank, WB). Mezinárodní měnový 

fond dělí země na dvě skupiny
8
:  

 rozvinuté země (advanced economies) – v současné době patří do této skupiny 34 

zemí, jedná se např. o Německo, Francii, USA, Japonsko a také nově 

industrializované asijské ekonomiky či Česko, 

 tzv. rozvojové a ostatní formující se tržní ekonomiky (developing and other 

emerging market economies) – v této skupině se nachází 150 zemí, například 

Brazílie, Kolumbie, Nigérie, Vietnam či Turecko.  

Světová banka člení kaţdoročně země světa podle HNP na obyvatele do pěti skupin
9
 (jak 

dokládá tabulka č. 2.1) : 

 země s nejnižším příjmem (low income) – skupinu tvoří 35 zemí, 

 země s nižším středním příjmem (lower middle income) – skupinu tvoří 56 

zemí, 

 země s vyšším středním příjmem (upper middle income) – do této skupiny patří 

54 zemí, 

 země s vysokým příjmem (high income) – v této skupině se nachází 70 zemí, 

 země s vysokým příjmem, které jsou členy Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

OECD) (high income OECD members) -  tuto skupinu tvoří 31 zemí. 

Tabulka č. 2.1: Klasifikace zemí podle Světové banky dle HNP (v USD) 

Příjmová skupina Počet zemí Příklad země HNP na obyvatele 

nízký příjem 35 Haiti, Rwanda 1005 a méně 

niţší střední příjem 56 Ghana, Vietnam 1006 – 3.975 

vyšší střední příjem 54 Mexiko, Srbsko 3976 – 12275 

vysoký příjem 70 Kypr, Kuvajt 12276 a více 

vysoký příjem a člen OECD 31 ČR, USA 12276 a více 
Zdroj: Světová banka, 2011; vlastní zpracování 

                                                           
8
IMF, 2011. 

9
Světová banka, 2011. 
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Světová banka dále dělí země podle geografické polohy, tato klasifikace je regionální a 

čítá šest skupin
10

: 

 Východní Asie a Pacifik (24 zemí), 

 Evropa a střední Asie (23 zemí), 

 Latinská Amerika a Karibik (30 zemí), 

 Střední Východ a severní Afrika (13 zemí), 

 Jižní Afrika (8 zemí), 

 Subsaharská Afrika (47 zemí). 

Regionální dělení se pouţívá pouze pro rozvojové ekonomiky, tedy ekonomiky 

s nízkými a středním příjmy.  

 

2.1.2 Hodnocení rozvojových zemí 

Pro určení toho, zda je země vyspělá či rozvojová, se pouţívají různé indikátory. Jak jiţ 

bylo uvedeno jedním z nich je HNP na obyvatele. Pouţívají se ale také další, jako je např. 

Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) nebo Index lidské chudoby 

(Human Poverty Index, HPI). Oba tyto indexy zavedla OSN a jejich hodnoty kaţdoročně 

uveřejňuje ve své Zprávě o lidském rozvoji (Human Development Report).V roce 2010 u 

příleţitosti dvacátého výročí vydávání této zprávy, byla revidována metodika měření HDI a HPI 

byl nahrazen Indexem vícerozměrné chudoby (Multidimensional Poverty Index, MPI). 

 

a) Index lidského rozvoje 

Tento index se zabývá měřením kvality lidského ţivota, měří průměrné dosaţení třech 

základních oblastí lidského rozvoje
11

: 

 dlouhý a zdravý ţivot, měřený pomocí očekávané délky ţivota při narození, tento 

parametr byl stejný i v období před revizí, 

 znalosti měřené kombinací počtu očekávaných let školní docházky u dětí školního 

věku s průměrným počtem let předchozího vzdělávání dospělých od 25 let výše, 

                                                           
10

Světová banka, 2011. 
11

OSN, 2011. 
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do roku 2010 byly znalosti měřeny pomoci míry gramotnosti dospělé populace 

(věk nad 15 let) v kombinaci s podílem populace z příslušné věkové skupiny 

navštěvující školy prvního, druhého a třetího stupně, 

 přiměřená ţivotní úroveň měřená pomocí HNP na obyvatele v USD dle parity 

kupní síly, do roku 2010 byla přiměřená ţivotní úroveň měřena pomocí HDP na 

obyvatele. 

Hodnota indexu lidského rozvoje je tedy geometrickým průměrem indexů 

normalizovaných měření úspěchů v kaţdé z těchto tří dimenzí v dané zemi. Pro kaţdou dimenzi 

je třeba vytvořit maximální a minimální hodnotu, tzv.„brankové tyče“, hodnoty platné pro rok 

2011 uvádí tabulka č. 2.2.  

Tabulka č. 2.2: Minimální a maximální hodnoty ukazatelů HDI 

Ukazatel Minimální hodnota Maximální hodnota 

očekávaná délka ţivota 20 83,2 

očekávaný počet let školní docházky 0 20,6 

průměrný počet let předchozího vzdělávání 0 13,2 

kombinovaný index znalostí 0 0,951 

HNP na obyvatele dle parity kupní síly 163 108,211 
Zdroj: Organizace spojených národů, 2011; vlastní zpracování 

 

Kaţdoročně se Index lidského rozvoje pouţívá pro určení toho, zda je země vyspělá, 

rozvojová nebo nerozvinutá a pro měření vlivu ekonomických politik na kvalitu ţivota. Index 

lidského rozvoje může nabývat hodnot 0-1, čím více se hodnota blíží k hodnotě 1, tím je stát 

vyspělejší. Na základě hodnoty HDI lze dělit státy do čtyř stejně velkých skupin (jak ukazuje 

tabulka č. 2.3). 

Tabulka č. 2.3: Klasifikace zemí podle OSN dle hodnoty HDI 

Skupina dle hodnoty HDI 
Počet 

zemí 

Příklad 

země 

Průměrná hodnota 

HDI 

ekonomiky s velmi vysokou úrovní lidského 

rozvoje 
47 Kanada, ČR 0,889 

ekonomiky s vysokou úrovní lidského 

rozvoje 
47 Kuba, Irán 0,741 

ekonomiky se střední úrovní lidského 

rozvoje 
47 Egypt, Čína 0,630 

ekonomiky s nízkou úrovní lidského 

rozvoje 
46 Keňa, Jemen 0,456 

Zdroj: Organizace spojených národů, 2011; vlastní zpracování 
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b) Index lidské chudoby 

Chudoba je globálním problémem, který je provázaný s řadou dalších negativních 

dopadů, jako je podvýţiva, negramotnost či šíření infekčních nemocí. Její měření se provádí 

pomocí Indexu lidské chudoby, který se rozlišuje pro rozvojové země (HPI-1) a pro rozvinuté 

ekonomiky (HPI-2). HPI vychází ze stejných dimenzí jako HDI, neměří však jejich kvalitu ale 

nedostatek: 

 pravděpodobnost při narození nedoţití se věku 40 let (v %), 

 gramotnost obyvatel dospělé populace nad 15 let (v %), 

 průměr populace bez přístupu k pitné vodě (váha jedné poloviny) a 

podvyţivených dětí (váha jedné poloviny) v procentech. 

Index lidské chudoby může nabývat hodnoty 0-100, čím větší je hodnota indexu, tím 

větší je míra chudoby
12

.  

 

c) Index vícerozměrné chudoby 

Index vícerozměrné chudoby byl poprvé zveřejněn ve Zprávě o lidském rozvoji v roce 

2010. Tento index byl vytvořen odborníky z Oxfordské univerzity a dává multidimenzionální 

obraz lidí, kteří ţijí v chudobě. Ţivot lidí ţijících v chudobě je ovlivněn více faktory neţ jen 

jejich příjmem. Index vícerozměrné chudoby určuje strádání obyvatel na individuální úrovni 

v oblasti zdravotnictví, vzdělání a ţivotní úrovně, nabízí cenný doplněk k opatřením příjmové 

chudoby, neboť měří přímo strádání. Pouţívá deset ukazatelů k určení chudoby na úrovni 

domácností ve 109 rozvojových zemích
13

:  

 výţiva (oblast zdravotnictví), 

 dětská úmrtnost (oblast zdravotnictví), 

 počet let školní docházky (oblast vzdělání), 

 počet dětí zapsaných do školní docházky (oblast vzdělání), 

 druh paliva pouţívaného při vaření (oblast ţivotní úrovně), 

 toaleta - vlastní nebo se o ni musí dělit (oblast ţivotní úrovně), 

                                                           
12

Majerová, 2008. 
13

Oxfordská univerzita, 2011. 
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 voda (oblast ţivotní úrovně), 

 elektřina (oblast ţivotní úrovně), 

 podlaha (oblast ţivotní úrovně), 

 jmění domácnosti (oblast ţivotní úrovně). 

Kaţdý ukazatel má svou váhu, ukazatelé z oblasti vzdělání a zdravotnictví mají váhu pěti 

třetin, ukazatelé z oblasti ţivotní úrovně mají váhu pěti devítin. Domácnost, která strádá na 

základě všech deseti ukazatelů, tedy získá maximální moţný počet bodů a to je deset. Za 

chudou se domácnost považuje, pokud je výsledný součet bodů větší než tři. 

Index přímo indikuje strádání nejen ve zdravotnictví a vzdělávání, ale také u klíčových 

sluţeb. Odhalí nejen to, jak moc jsou lidé chudí, nýbrţ i skladbu jejich chudoby. Odráţí navíc 

intenzitu chudoby – součet všech strádání, kterým čelí kaţdá domácnost ve stejnou dobu
14

. 

 

2.1.3 Nejméně rozvinuté země 

Rozvojové země lze dále členit do dalších podskupin, z nichţ jedna je tvořena skupinou 

nejméně rozvinutých zemí (Least Developed Countries, LDC). Jedná se o nejchudší země 

světa. Tato kategorie byla oficiálně zaloţena v roce 1971 Valným shromáţděním OSN s cílem 

přilákat speciální mezinárodní podporu pro své nejvíce zranitelné a znevýhodněné členy. OSN 

stanovuje tři kritéria pro zařazení země do skupiny zemí LDC
15

: 

 kritérium nízkého příjmu – hodnota HND/obyvatele pod 750 USD 

 kritérium nedostatečných lidských zdrojů – měřené sloţeným Indexem 

lidských zdrojů (Human Assets Index, HAI), 

 kritérium ekonomické zranitelnosti – měřené sloţeným Indexem ekonomické 

zranitelnosti (Economic Vulnerability Index, EVI). 

 

 

                                                           
14

OSN, 2011. 
15

Tamtéţ. 
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Aby byla země přidána na seznam zemí LDC, její populace nesmí přesáhnout 75 miliónů 

obyvatel a musí splnit všechna tři uvedená kritéria. Zatím poslední zemí, která byla přiřazena na 

seznam, byl v roce 2003 Východní Timor. V současné době je takto klasifikováno 48 zemí 

(seznam zemí LDC je uveden v příloze č.1): 33 v Africe (např. Benin, Etiopie), 14 v Asii a 

Pacifiku (např. Afganistan, Jemen) a 1 v Latinské Americe (Haiti)
16

. 

 

2.1.4 Nejméně rozvinuté regiony 

Mezi nejméně rozvinuté regiony světa jsou řazeny Latinská Amerika, Afrika a Asie. Tyto 

regiony lze dělit na další subregiony (např. regionální dělení dle WB v podkapitole 2.1.1). 

Společným znakem těchto regionů je jejich koloniální minulost. 

 

a) Afrika 

Afrika je nejméně rozvinutým regionem světové ekonomiky. Země mají nízkou 

ekonomickou úroveň, navíc jsou vysoce zadluţené. Zejména subsaharská část bojuje s problémy, 

které jsou těţko řešitelné, jako je bída, hladomor nebo smrtelné choroby. Mezi jednotlivými 

zeměmi existují velké kulturní, jazykové i náboţenské rozdíly. Afrika byla déle neţ sto let pod 

koloniální nadvládou, hlavní vliv zde získaly Francie, Velká Británie, Belgie a Portugalsko. 

Proces dekolonizace začal v padesátých letech dvacátého století a trval aţ do devadesátých let. 

Státy byly většinou uměle vytvořeny, byl tak narušen přirozený vývoj bez respektu ke 

kmenovým tradicím, za coţ nesou odpovědnost právě někdejší kolonizátoři. 

 

b) Latinská Amerika 

Latinskou Amerikou je rozuměno území od hranic USA s Mexikem aţ po Ohňovou zemi 

na jihu kontinentu. Její označení souvisí s jejími kolonizátory, coţ byly latinské národy – 

Španělé a Portugalci. Kolonizace zde vypukla jiţ v 15. století a většina zemí získala svou 

nezávislost v první polovině 19. století. Státy Latinské Ameriky mají většinou nízkou 

                                                           
16

OSN, 2011. 
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ekonomickou úroveň, nízkou kupní sílu obyvatelstva a jsou hospodářsky nerozvinuté. 

Problémem tohoto regionu jsou dále sociální nepokoje a politická nestabilita. 

 

c) Asie 

Asie je největší a také nejlidnatější světadíl. Vzhledem k velikosti území jsou zde 

obrovské rozdíly mezi státy v oblastech politiky, kultury, náboţenství a také v ţivotní úrovni. 

Asie patří v současnosti k nejlépe se rozvíjejícím regionům a to díky nově industrializovaným 

zemím, především Číně, Indii a Indonésii. Tyto země mají obrovský potenciál, zejména 

ekonomický a populační. Specifickou oblastí Asie je Tichomoří, region tvořený ostrovy a 

ostrůvky, které se dělí na nezávislé státy a závislá území. Ekonomiky vykazují nízkou 

produktivitu práce, vysoké populační tempo a nízký ekonomický růst. Často jsou závislé na 

zahraniční pomoci. 

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVÉ POLITIKY        

EVROPSKÉ UNIE 

Rozvojová politika je důleţitou součástí vnějších ekonomických vztahů Evropské unie 

jiţ od přijetí Římské smlouvy v roce 1957. Rozsáhlá rozvojová spolupráce byla započata 

především díky procesu dekolonizace
17

. Dnes je Evropská unie největším poskytovatelem 

rozvojové pomoci na světě
18

.  

 

2.2.1 Legislativní zakotvení rozvojové politiky Evropské unie 

Počátky rozvojové politiky EU jsou patrné jiţ u vzniku Evropského hospodářského 

společenství (EHS) v roce 1956, kdy zakládající členové
19

 mající své kolonie v zámoří, prosadili 

                                                           
17

Jedná se o proces odstranění kolonizace a jejích následků. 
18

Z Evropské unie plyne aţ 55% celkové rozvojové pomoci světa, pro rok 2010 bylo z rozpočtu EU vyčleněno  2,5 

mld. EUR, mimo její rozpočet bylo pro období 2007 – 2013 určeno dalších  22,68 mld. EUR na pomomc zemím 

ACP. 
19

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí. 
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do Římské smlouvy přidruţení 20 zámořských zemí a území k EHS
20

, které tímto získaly 

obchodní výhody a rozvojovou pomoc. V roce 1963, po získání nezávislosti většiny afrických 

kolonií, podepsala EHS s 18 z nich sdruţenými ve Společenství Afrických a Malgašských států, 

tzv.Smlouvu z Yaoundé. Tato smlouva platila aţ do roku 1969, kdy byla nahrazena Dohodou 

Yaoundé II platnou do roku 1974. 

Po přistoupení Velké Británie se rozvojová politika značně rozšířila a v roce 1975 byla 

podepsána Dohoda z Lomé se skupinou 45 zemí ACP, tedy Afrických, karibských a pacifických 

států (African, Caribbean, and Pacific Group of States, ACP), smlouva byla ještě třikrát 

revidována
21

 a platila aţ do roku 2000. Postupně se k ní přidávaly další státy, dnes čítá skupina 

zemí ACP 79 členů
22

. 

V roce 2000 byla uzavřena Dohoda z Cotonou, coţ je stávající smlouva s délkou platnosti 

na 20 let, která upravuje vztahy a cíle spolupráce EU se zeměmi ACP a v platnost vstoupila 

v roce 2003
23

. 

Legislativní základ získala rozvojová politika aţ v Maastrichtské smlouvě – Smlouvě o 

Evropské unii, která vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Ve článcích 177 – 181 se tato smlouva 

zabývá rozvojovou spoluprácí. Do té doby byla upravována v rámci obchodní či asociační 

politiky na základě čl. 238 Smlouvy o EHS (čl. 310 Smlouvy o Evropských společenstvích) nebo 

podle čl. 113, resp. 235 Smlouvy o Evropských společenstvích
24

. 

Rozvojová politika byla zařazena mezi sdílené kompetence Evropské unie. Maastrichtská 

smlouva zavedla tzv. 3C – tři významné principy rozvojové politiky: koordinace, koherence, 

komplementarita. Koordinace zajišťuje spolupráci všech účastníků rozvojové politiky, 

koherence představuje slaďování ostatních politik EU s cíli rozvojové politiky a 

                                                           
20

Benin, Guinea, Burkina Faso, Mauritánie, Niger, Pobřeţí slonoviny, Mali, Čad, Gabon, Kongo, Středoafrická 

republika, Togo, Kamerun, Komory, Francouzská jiţní a antarktická území, Madagaskar, Nová Kaledonie, Svatého 

Petra a Michala, Zair, Burundi, Papua Nová Guinea, část Somálska. 
21

V roce 1980 vstoupila v platnost Loméská dohoda II, v roce 1985 Loméská dohoda III a v roce 1990 Loméská 

dohoda IV. 
22

Acp, 2011. 
23

Spolupráce se zeměmi ACP je nejstarší součástí rozvojové pomoci, není však jediná. Od sedmdesátých let 

spolupracuje EU s asijskými zeměmi a od osmdesátých let rovněţ se zeměmi Latinské Ameriky. Také země severní 

Afriky a Blízkého Východu jsou příjemci rozvojové pomoci EU, samozřejmě s výjimkou nejrozvinutějších států 

těchto regionů.. 
24

Cihelková, 2003. 
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komplementarita spočívá v doplňování politik členských států rozvojovou politikou tak, aby 

nedocházelo k překrývání jednotlivých programů rozvojové pomoci
25

.  

Obecné cíle rozvojové politiky jsou Maastrichtskou smlouvou stanoveny v této podobě
26

: 

 podpora hospodářského a sociálního rozvoje rozvojových zemí a obzvláště těch 

z nich, které jsou v nejméně výhodné situaci, 

 harmonické a postupné zapojení rozvojových zemí do světové ekonomiky, 

 boj proti chudobě.  

Na přelomu tisíciletí, v prosinci roku 2000, byla na zasedání Evropská rady přijata nová 

strategie rozvojové politiky – Rozvojová politika Evropského společenství (European 

Community, ES).  Tento dokument představuje ucelenou strategii rozvojové politiky, definoval 

její cíle, priority a principy. Je zde formulováno šest prioritních oblastí, ve kterých je EU 

zainteresována
27

: 

 obchodní spolupráce se vztahem k rozvoji, 

 podpora regionální integrace a spolupráce, 

 podpora makroekonomických politik a rovného přístupu k sociálním sluţbám, 

 podpora rozvojové dopravy, 

 podpora potravinové soběstačnosti a venkovského rozvoje, 

 podpora posílení institucionálních kapacit.   

Tento dokument však nebyl nijak zásadní, nepřinesl ţádné změny. Po diskuzi členských 

států a dalších zaangaţovaných stran se ukázalo, ţe nutnost vypracovat dokument nový je 

nezbytná. 

V listopadu 2005 byl vytvořen Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU 

zásadní dokument, ve kterém EU proklamuje společný rámec cílů, hodnot a zásad všech 

členských států i Komise. Byl nazván „Evropský konsenzus o rozvoji“ a byl to první takto 

důleţitý dokument za 50 let existence rozvojové spolupráce. V souladu s Rozvojovými cíly 

tisíciletí Organizace spojených národů, k jejichţ plnění se EU přihlásila, usiluje její rozvojová 

politika především o zmírnění chudoby. 

                                                           
25

Euroskop, 2011. 
26

Adamcová, 2006. 
27

Tamtéţ. 
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Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů přijaté na Summitu tisíciletí v roce 

2000 v New Yorku jsou formulovány takto
28

: 

 cíl první: odstranit extrémní chudobu a hlad, 

 cíl druhý: dosáhnout základního vzdělání pro všechny, 

 cíl třetí: prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti, 

 cíl čtvrtý: snížit dětskou úmrtnost, 

 cíl pátý: zlepšit zdraví matek, 

 cíl šestý: bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, 

 cíl sedmý: zajistit udržitelný stav životního prostředí, 

 cíl osmý: budovat světové partnerství pro rozvoj. 

Lisabonská smlouva staví rozvojovou politiku na úroveň svébytné politiky, která je 

rovnocenná ostatním sloţkám vnější politiky. Politika uţ není zaloţena na vztahu dárce a 

příjemce, nově má být prospěšná i EU. Rozvojové politice se věnuje Lisabonská smlouva ve 

svých článcích 208 – 213
29

. 

V současnosti patří mezi klíčové problémy rozvojové politiky EU zejména otázka 

lidských práv, znečišťování ţivotního prostředí a také přílišná politizace rozvojové pomoci
30

. 

 

2.2.2 Nástroje rozvojové politiky Evropské unie 

EU vyuţívá pro provádění rozvojové politiky dva základní nástroje: regionální dohody a 

činnosti uskutečňované v celosvětové působnosti
31

. Dalším významným nástrojem je finanční 

nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Co-operation Instrument, DCI) a 

specifickým nástrojem vytvořeným pro pomoc zemím ACP je Evropský rozvojový fond 

(European Development Fund, EDF). 

 

 

                                                           
28

 Tyto cíle jsou dále rozpracovány do osmnácti dílčích úkolů a měřeny více neţ čtyřiceti ukazateli. 
29

Europa, 2011. 
30

 Cini, 2010. 
31

Cihelková, 2003. 
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a) Regionální dohody 

Regionální dohody jsou rozlišovány na asociační dohody a na dohody o rozvojové 

spolupráci. 

 Asociační dohody – mají své charakteristické znaky, zahrnují všechny formy 

spolupráce (obchodní, technická, kulturní, politická, finanční), země se samy 

rozhodují, kterou z nich vyuţijí. 

 Dohody o rozvojové spolupráci – zahrnují rovněţ všechny oblasti spolupráce, jsou 

však určeny jen omezenému počtu rozvojových zemí. 

 

b) Činnosti prováděné v celosvětovém měřítku 

Tyto nástroje jsou zaměřeny tematicky i geograficky. Tematické nástroje se soustředí na 

specifickou oblast činnosti, která je v zájmu skupiny partnerských zemí a není vymezena 

zeměpisně. Geografické nástroje pokrývají spolupráci na základě geografického vymezení 

partnerských zemí a zahrnují pět zeměpisných oblastí: Latinskou Ameriku, Asii, Střední Asii, 

Blízký Východ a jiţní Afriku
32

. 

 Všeobecný systém celních preferencí (General System of Preferences, GSP) – je 

především nástrojem společné obchodní politiky, jde o ucelený systém celních 

výhod pro rozvojové země a závislá území, které jsou poskytovány jednostranně a 

nerecipročně. Vůči jednotlivým zemím se liší rozsah preferencí i podmínky. 

 Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA) – iniciativa na podporu nejméně 

rozvinutých zemí, která jim umoţňuje vyváţet do EU své zboţí kromě zbraní a 

vojenského materiálu bez tarifních i netarifních opatření. 

 Humanitární pomoc – je poskytována od roku 1969 na pomoc uprchlíkům, 

obětem přírodních katastrof a válečných konfliktů a lidem v mimořádně krizových 

podmínkách. Můţe ve formě finanční pomoci nebo poskytování potravina dalších 

nezbytných produktů. 

                                                           
32

Cihelková, 2003. 
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 Potravinová pomoc – jedná se o dodávání potravin do zemí, kde je jich 

nedostatek nebo se v nich vyskytují skupiny lidí ohroţené hladem či 

vyhladověním. 

 Finanční a technická pomoc zemím Latinské Ameriky a Asie – spolufinancuje 

projekty nevládních organizací v rozvojových zemích těchto regionů. Tato pomoc 

se převáţně týká rozvoje zemědělství a venkova, vzdělávání a výchovy nebo 

ochrany ţivotního prostředí. 

 Dohody různého typu se zeměmi Latinské Ameriky a Asie – většinou jde o 

obchodní sektorové dohody mezi EU a jednotlivými státy o obchodu s citlivými 

produkty (textil, obiloviny apod.). 

 

c) Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) 

Jedná se o finanční nástroj, jehoţ cílem je zlepšit rozvojovou spolupráci. Pomoc je určena 

rozvojovým zemím, které jsou na seznamu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj. Finanční podpora je prováděna přes zeměpisné a tematické 

programy a prostřednictvím programu doprovodných opatření pro země ACP. Zeměpisné 

programy zahrnují spolupráci s partnerskými zeměmi z těchto regionů: 

 Latinská Amerika, 

 Asie, 

 Střední Asie, 

 Blízký Východ, 

 Jiţní Afrika. 

Tematické programy se týkají pěti oblastí: 

 investice do lidských zdrojů, 

 ţivotní prostředí a udrţitelné hospodaření s přírodními zdroji, 

 nestátní subjekty a místní orgány, 

 zlepšení bezpečnosti potravin, 

 spolupráce v oblasti migrace a azylu. 
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Pro období 2007 – 2013 je finanční rámec nastaven ve výši 16,897 miliardy EUR: 10,057 

miliardy EUR na zeměpisné programy, 5,596 miliardy EUR na tematické programy a 1,244 

miliardy EUR pro země ACP
33

. 

 

d) Evropský rozvojový fond (EDF) 

Tento nástroj je určen pro financování rozvojové spolupráce a pomoci skupině zemí ACP 

a zámořských zemí a území, byl zaloţen v roce 1957 jako Fond pro rozvoj zámořských zemí a 

území Římskou smlouvou, funguje od roku 1959. Jeho obecným cílem je podporovat 

především hospodářský rozvoj a zmírnit chudobu v zemích skupiny ACP. EDF stojí mimo 

rozpočet EU, příspěvky do něj vkládají přímo členské státy. Je koncipován vţdy na pětileté 

období, v současné době funguje jiţ desáté období. Objem celkové částky EDF pro období   

2008 – 2013 je 22,7 mld. EUR. Česká republika se v tomto období poprvé zapojuje do jeho 

financování a to částkou 115,678 mil. EUR
34

. 97 % z celkového rozpočtu jde na pomoc zemím 

ACP, 1 % je určeno zámořským zemím a územím a 2 % Evropské Komisi na podporu plánování 

a provádění EDF. Částka pro země ACP je rozdělena takto: 

 17,766 mil. EUR na národní a regionální programy (81% z celkové částky), 

 2,7 mil. EUR na intraregionální a interregionální spolupráci (12 % z celkové 

částky), 

 1,5 mil. EUR na investiční zařízení (7 % z celkové částky)
35

. 

EDF se skládá z několika nástrojů: 

 z dotací, které spravuje Komise,  

 z rizikového kapitálu a úvěrů pro soukromý sektor, který spravuje Evropská 

investiční banka, 

 z mechanizmu FLEX, jehoţ cílem je odstranění nepříznivých důsledků nestability 

příjmů z vývozu
36

. 
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EDF je řízen Evropskou komisí. Komise vytváří tzv. Strategický dokument pro jednotlivé 

země, které jsou kaţdých pět let revidovány. Tyto dokumenty obsahují cíl spolupráce, analyzují 

politickou situaci v dané zemi, obchodní politiku a obchodní vztahy, dále ekonomickou a 

sociální situaci. Věnují se také přehledu minulé a současné spolupráce s EU, představují 

odpovídající strategii EU a definují opatření a kroky vedoucí k dosaţení vytyčených cílů. 

Komise stanoví také Národní identifikační programy, ve kterých specifikuje nejen priority mezi 

odvětvími, přidělené prostředky, cíle a očekávané výsledky, ale také časový harmonogram 

postupu. Příspěvky členských zemí do rozpočtu EDF jsou věcí dohody mezi Komisí a členskými 

zeměmi. Objem poskytnutých prostředků určený pro jednotlivé státy je stanoven podle potřeb 

země, ale zejména podle ekonomické výkonnosti přijímajících států. V případě, ţe země vyuţívá 

rozvojovou pomoc efektivně, mohou být prostředky navýšeny. Naopak mohou být sníţeny, 

pokud s nimi země nakládá neefektivně. Na způsob distribuce finančních prostředků dohlíţí 

Výbor EDF sloţený ze zástupců členských zemí
37

.  

Na finanční prostředky z EDF mají nárok:  

 regionální nebo mezinárodní organizace, kdy alespoň jeden stát ACP je jejím 

členem, nebo je-li tato organizace zaštítěna státem ACP, 

 organizace s právní subjektivitou zaloţená společně státy ACP a EU k dosaţení 

specifických cílů, 

 všechny fyzické a právnické osoby ze zemí ACP a rovněţ i ze zemí EU, pokud je 

příspěvek z EDF pouţit na investici v zemích ACP, 

 finanční instituce zemí ACP a EU, které zaručují podporu investic v zemích ACP, 

 další subjekty místní či regionální správy v zemích ACP (např.: ministerstva, 

nevládní organizace, banky). 
38
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2.2.3 Institucionální zajištění 

Provádění rozvojové politiky Evropské unie a naplňování jejich cílů je především v 

kompetenci Evropské komise. Za oblast rozvojové politiky je odpovědný komisař pro rozvoj 

Andris Piebalgs z Lotyšska. Pod jeho vedením pracuje Generální ředitelství pro rozvoj a 

spolupráci (EuropeAid), které úzce spolupracuje i s dalšími institucemi EU. V rámci Evropského 

parlamentu EuropeAid informuje aktivně příslušné výbory a bere v úvahu jejich připomínky ke 

své práci. Vztahy EuropeAid s Evropskou radou jsou zaměřeny zejména na dvě oblasti 

spolupráce. První z nich je politický rámec, ve kterém působí EuropeAid a který stanovuje Rada. 

Další významnou oblastí je rozpočet Unie, kdy EuropeAid se aktivně zapojuje do dialogu o 

rozpočtu. 

 

a) EuropeAid 

Rozvoj a spolupráce – EuropeAid je generální ředitelství odpovědné za vytváření 

rozvojové politiky EU a poskytování pomoci prostřednictvím programů a projektů po celém 

světě. Vzniklo spojením dvou Generálních ředitelství – GŘ pro rozvoj a GŘ EuropeAid. 

S jedním GŘ došlo ke zjednodušení komunikace v oblasti rozvojové spolupráce tím, ţe se jedná 

o „one stop shop“ – tedy jednotné kontaktní místo pro zúčastněné strany uvnitř i vně EU. 

Generálním ředitelem je Fokion Fotiadis z Řecka. EuropeAid kaţdoročně vydává Výroční 

zprávu o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění. Hlavními 

tématy, kterými se EuropeAid zabývá je: 

 vytváření rozvojové politiky EU, 

 veřejná správa a lidská práva, 

 rozvoj společnosti, 

 bezpečnost potravina přírodní zdroje 

 hospodářství a obchod
39

.  
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b) Parlamentní výbor pro rozvoj 

Výbor pro rozvoj je jedním ze stálých výborů Evropského parlamentu, jeho předsedkyní 

je poslankyně z Francie Eva Joly. Výbor se zabývá záleţitostmi týkající se: 

 podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce EU, 

 dohod o partnerství ACP-EU, 

 účasti parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb
40

. 

 

c) Rada pro zahraniční věci 

Rada EU zasedá celkem v deseti sloţeních, mimo jiné i ve sloţení pro zahraniční věci. Na 

těchto svých zasedáních se Rada zabývá společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, 

zahraničním obchodem a také rozvojovou spoluprácí. V oblasti rozvojové spolupráce Rada 

přijímá rozhodnutí kvalifikovanou většinou a postupem spolurozhodování s Evropským 

parlamentem
41

. 

 

d) Evropská investiční banka (European Investment Bank, EIB) 

EIB byla zaloţena v roce 1958 Římskou smlouvou a její náplní je půjčovat peníze na 

projekty evropského zájmu. Je největší mezinárodní finanční institucí, která napomáhá 

financovat projekty přispívající k plnění cílů EU. EIB je nezisková organizace, která má formu 

akciové společnosti, akcionáři jsou zde členské země EU. EIB většinu svých zdrojů získává na 

kapitálových trzích, základní kapitál jí poskytly členské státy, její finanční prostředky neplynou 

z rozpočtu EU. Většina aktivit EIB směřuje na evropský trh, z menší části však podporuje také 

rozvojovou pomoc. Jedná se zejména o spolupráci EU mezi Středomořím, Latinskou Amerikou, 

Asií a se zeměmi ACP. EIB působí mimo EU v dalších 150 zemích světa za účelem provádění 

finančních pilířů vnější spolupráce EU a rozvojové politiky (rozvoj soukromého sektoru, rozvoj 

infrastruktury, zabezpečení dodávek energie a udrţitelnost ţivotního prostředí). 

 

                                                           
40
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Evropská investiční banka je aktivním partnerem pro rozvoj zemí ACP od roku 

1963. Od roku 2003 působí v těchto oblastech podle Dohody z Cotonou o partnerství ACP a EU, 

která byla v tomto roce ratifikována. Financování projektů je prováděno z rozpočtu EDF a 

z vlastních zdrojů EIB. Kromě těchto finančních nástrojů byla EIB pověřena řízením tzv. 

investičního nástroje. Jedná se o revolvingový fond, který splňuje potřeby financování 

investičních projektů v regionech, s širokou nabídkou flexibilních rizikových nástrojů. 

Prvořadým cílem EIB v zemích ACP je podporovat projekty, které zajišťují 

sociální, environmentální a hospodářské přínosy. EIB soustředí své úsilí na podporu 

soukromého sektoru a na iniciativy, které podporují hospodářský růst a mají pozitivní dopad na 

širší komunitu a region. Podporuje také projekty veřejného sektoru zejména v oblasti 

infrastruktury, která je klíčová pro rozvoj soukromého sektoru a pro vytvoření konkurenčního 

podnikatelského prostředí
42

.  Graf č. 2.1 ukazuje objem podepsaných úvěrů v zemích ACP 

v letech 2001 – 2010, objem těchto úvěrů podle sektorů je uveden v grafu č. 2.2. 

Graf č. 2.1: Objem podepsaných úvěrů v letech 2001 – 2010 v zemích ACP 

 

Zdroj:Evropská investiční banka, 2011; vlastní zpracování 
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Graf č. 2.2:Úvěry podepsané v letech 2001 - 2010 podle sektorů v zemích ACP

 

Zdroj:Evropská investiční banka, 2011; vlastní zpracování 

 

 

2.2.4 Rozvojová strategie Evropské unie 

První ucelenou strategií EU o rozvojové politice je Evropský konsenzus o rozvoji z roku 

2005. Je to politické prohlášení odráţející ochotu EU podílet se na vymýcení chudoby a 

vybudovat stabilnější a spravedlivější svět. Evropský konsenzus o rozvoji stanoví společné 

hodnoty, cíle, principy a závazky, které EU a její členské státy budou implementovat do svých 

rozvojových politik a to zejména
43

: 

 snižování chudoby – především se zaměřením na Rozvojové cíle tisíciletí. To 

pomůţe splnit další úkoly jako je udrţitelný rozvoj, boj s HIV/AIDS, udrţení 

bezpečnosti, předcházení konfliktů, atd. k dosaţení spravedlivé globalizace, 

 rozvoj založený na demokratických hodnotách Evropy – dodrţování lidských 

práv, demokracie, základních svobod a právního státu, řádné správy věcí 

veřejných, rovnost ţen a muţů, solidarity, sociální spravedlnosti a efektivní 

multilaterální jednání, zejména prostřednictvím OSN, 

 rozvojové země jsou především odpovědné za svůj vlastní rozvoj–musí 

vycházet z národních strategií vyvinutých společně s nevládními organizacemi a 

mobilizovat domácí zdroje. EU pak bude v souladu s těmito národními strategiemi 

a postupy poskytovat svou pomoc. 

                                                           
43
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EU v tomto dokumentu garantuje zvýšení své oficiální rozvojové pomoci na 0,56% HND 

do roku 2010 a polovina dodatečné pomoci půjde na pomoc Africe. EU a její členské státy se 

dohodly na tom, ţe tato podpora je účinnější, a to zejména prostřednictvím lepší koordinace a 

zajištění, a ţe stimuluje další podpory rozvoje a práce v přijímající zemi. Komise a členské státy 

budou také koordinovat své postoje v OSN a v mezinárodních organizacích budou častěji mluvit 

jedním hlasem
44

.  

 Evropská unie je významným poskytovatelem rozvojové pomoci a to dokonce největším 

na světě. Sniţování chudoby v rozvojových zemích je její významnou prioritou v oblasti vnějších 

vztahů. Speciální vazby má EU ke skupině zemí ACP, kdy evropské země, jako bývalé 

koloniální mocnosti, cítí díl odpovědnosti za situaci a stav v těchto rozvojových ekonomikách.  

  

                                                           
44
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3. VYMEZENÍ SPOLUPRÁCE EU A ZEMÍ ACP 

Spolupráce mezi EU a zeměmi ACP začala podpisem Dohody z Lomé I v roce 1975. Této 

dohodě však jiţ předcházely Yaoundéské smlouvy, které se soustředily na pomoc africkým 

státům a staly se významným základem pro generaci Loméských dohod. 

 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZEMÍ ACP 

 Skupina zemí ACP je organizace afrických, karibských a tichomořských států, 

které podepsaly Dohodu z Georgetownu v roce 1975, jedná se o nejvýznamnější formu 

asociace rozvojových zemí. Skupina se skládá ze 79 členských států – 48 zemí je ze 

subsaharské Afriky, 16 z Karibiku a 15 zemí je z Pacifiku
45

. Tyto země byly většinou koloniemi 

evropských států. Jde o geograficky velmi rozsáhlou oblast, s velkým počtem obyvatel a 

s dobrou vybaveností přírodními zdroji. Převáţně se jedná o málo rozvinuté země, ze seznamu 

48 nejméně rozvinutých zemí na světě je 40 z nich ze zemí ACP a patří tedy k nejchudším 

subjektům ve světové ekonomice. Na světovém HDP se podílejí 1-2 %
46

. Průmysl je většinou 

zaměřen na těţbu a zpracování zemědělských produktů. Nejvíce pracovních sil je zaměstnáno 

právě v zemědělském sektoru. I přes tuto podobnost jsou země ACP značně heterogenní 

oblastí, která se odlišuje ekonomickou úrovní, kulturou, historií, ale také vzdělaností 

obyvatelstva a infrastrukturou
47

.  

    Skupina zemí ACP byla původně utvořena s cílem koordinovat spolupráci mezi svými 

členy a Evropskou unií, resp. EHS. Jejím hlavním cílem bylo provádět a vyjednat společné 

dohody o spolupráci s Evropským hospodářským společenstvím. V průběhu let skupina 

rozšířila řadu svých aktivit. Mimo oblast rozvojové spolupráce s Evropskou unií, zahrnují její 

aktivity celou škálu oborů, jako jsou obchod, ekonomika, politika a kultura. 
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Cíle skupiny zemí ACP, jak byly definovány v Dohodě z Georgetownu, jsou 

následující
48

: 

 podporovat nové a spravedlivější uspořádání světa, 

 podpořit a posílit solidaritu mezi státy ACP a porozumění mezi národy zemí ACP 

a vládami, 

 přispět k rozvoji důleţitých a úzkých hospodářských, sociálních a kulturních 

vztahů mezi rozvojovými zeměmi, 

 rozvíjet spolupráci mezi státy ACP v oblastech obchodu, vědy a techniky, 

průmyslu, dopravy, školství, vzdělání a výzkumu, informací a komunikace, 

ţivotního prostředí, demografie a lidských zdrojů, 

 přispívat k podpoře regionální, interregionální a efektivní spolupráci mezi státy 

ACP, obecně mezi rozvojovými zeměmi a posílení regionálních organizací, jichţ 

jsou členem, 

 definovat společné postoje států ACP a EU v oblastech, na něţ se vztahují 

společné dohody a na otázky diskutované na mezinárodních fórech.  

 

3.1.1 Afrika 

     Afrika je třetí největší kontinent, na kterém ţije více neţ miliarda obyvatel. Africké státy 

jsou aţ na výjimky pevninské a mnoho z nich má uměle vytvořené hranice, coţ přispívá 

k častým konfliktům mezi zeměmi. Afrika je nejméně rozvinutým megaregionem světa, na 

kterém panuje velmi nízká ekonomická úroveň spojená s vysokou mírou zadluţenosti, více neţ 

dvě třetiny nejméně vyspělých států leţí v této oblasti. I přes svůj lidský a surovinový potenciál 

zde existují brzdy ekonomického rozvoje, jako je velká populační exploze, nedostatečně 

technologické vybavení a ekologické problémy (vybrané ekonomické ukazatele jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.1)
49

. Africké státy jsou většinou malé ekonomiky, nerozvinuté, s úzkým vnitřním 

trhem, nízkou ekonomickou výkonností a velmi nízkou spotřební kapacitou. V pozadí nízké 

ekonomické úrovně Afriky stojí řada faktorů, mezi něţ patří zejména kolonialismus, který vedl 

k odčerpávání zde vytvořeného důchodu, zanechal negramotné obyvatelstvo, nepřipravené na 

                                                           
48

 Acp, 2011. 
49

 Majerová, 2008. 



31 
 

industriální rozvoj. Industrializace byla započata aţ po získání nezávislosti v šedesátých a 

sedmdesátých letech dvacátého století. V zásadě se však ani poté ekonomika Afriky nezměnila a 

je zaloţena na těţebním průmyslu a na monokulturách v agrárním sektoru. 

  Afrika je členěna na dvě základní geografické oblasti – na severní arabskou část Afriky a 

na Subsaharskou Afriku. Severní Afrika má kulturně blízko ke Střednímu a Blízkému východu, 

její ekonomický rozvoj je zaloţen na těţbě ropy. Oproti tomu je Subsaharská Afrika suţována 

chudobou, hladem a zaostalostí. V této oblastí je řazeno 34 zemí mezi LDCs tedy nejméně 

rozvinuté země světa. Chudoba je asi největším současným problémem Afriky, na který se váţou 

další negativní faktory, jako jsou infekční onemocnění, hlad, nedostatečná zdravotní péče nebo 

negramotnost dospělých. Dalším závaţným problémem je vnější zadluţenost, která bráním 

zemím ze Subsaharské Afriky v rychlejším ekonomickém rozvoji
50

. 

  Africe by mohly pomoci přímé zahraniční investice, které mají pozitivní vliv na 

ekonomický rozvoj a na integraci země do světové ekonomiky, jsou vítány všemi africkými 

státy. Avšak ty nejchudší země stojí zcela na pokraji zájmu zahraničních investorů zejména díky 

neklidnému politickému prostředí a ekonomické nestabilitě.  

Velký růstový potenciál je skryt v nerostném bohatství Afriky. Nerostné suroviny 

představují hlavní zdroj příjmů ze zahraničního obchodu. Závislost mnoha států na svém 

nerostném bohatství nese také mnohá rizika, pokles cen surovin na světových trzích přináší 

těmto státům značné problémy, navíc většinu těţebního průmyslu ovládají transnacionální 

korporace, které své zisky neinvestují zpět do těchto zemí
51

. 

Tabulka č. 3.1: Vybrané ekonomické ukazatele Subsaharské Afriky v letech 2004 – 2010. 

Ukazatel/Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v % 7,1 6,2 6,4 7,2 5,6 2,8 5,0 

Inflace v % 7,6 8,9 6,9 6,9 11,7 10,5 7,5 

Objem exportu (roční % změna) 8,6 5,6 2,7 7,4 1,3 -2,6 2,4 

Objem importu (roční % změna) 7,2 12,3 7,4 13,6 9,5 -2,3 7,1 
Zdroj: World Economic Outlook 2011; vlastní zpracování 
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3.1.2 Karibik 

Karibik je součástí amerického kontinentu, nachází se zde 13 suverénních států a řada 

ostrovních území v postkoloniálním postavení v rukou USA, Nizozemí, Velké Británie a 

Francie. Tuto oblast lze charakterizovat jako malé ekonomiky s nízkou rozvinutostí. 

Hospodářství je orientováno na zemědělství a cestovní ruch, země se snaţí orientovat na sluţby. 

Karibské státy se v současné době pokouší podnítit příliv přímých zahraničních investic a tvorbu 

nových pracovních míst prostřednictvím daňových prázdnin. Jejich růst však není uspokojivý ani 

přes tato opatření a stagnuje. Jelikoţ karibská oblast je spíše závislá na USA neţ na Evropské 

unii, na ekonomický rozvoj tohoto regionu působí právě USA a stagnace její ekonomiky tedy 

výrazně ovlivňuje i Karibik
52

. Tabulka č. 3.2 zobrazuje vybrané ekonomické ukazatele. 

Tabulka č. 3.2: Vybrané ekonomické ukazatele Latinské Ameriky a Karibiku v letech 

2004 – 2010 

Ukazatel/Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v % 6,0 4,7 5,6 5,7 4,3 -1,7 6,1 

Inflace v % 6,6 6,3 5,3 5,4 7,9 6,0 6,0 

Objem exportu (roční % změna) 8,7 7,0 5,0 3,5 0,6 -8,3 11,1 

Objem importu (roční % změna) 13,1 10,4 12,9 12,4 7,6 -17,7 23,9 
Zdroj: World Economic Outlook 2011; vlastní zpracování 

 

3.1.3 Pacifik 

Pacifik je oblast Tichého oceánu, ve kterém se nachází 22 ostrovních zemí a území, je 

součástí Asie (tabulka č. 3.3 dokládá vybrané ekonomické ukazatele). Největší ekonomikou 

v této oblasti je Papua Nová Guinea s počtem obyvatel 6 310 129, oproti tomu se zde vyskytují i 

velmi malé státy jako například Tuvalu, kde je velikost populace 10 619 obyvatel
53

. Ekonomický 

růst je ovlivňován zejména těmito faktory
54

: 

 rozptýlenou geografickou polohou, s čímţ jsou spojeny vysoké dopravní náklady, 

 malou populací, 

 limitovanými přírodními zdroji, 

 vysokou frekvencí přírodních katastrof. 
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Jednotlivé ostrovy jsou od sebe dosti vzdálené a dochází k jejich izolovanosti, trhy jsou 

malé a roztroušené. Proto se v současné době stává v tomto regionu prioritou zlepšení leteckých 

a námořních spojení
55

. 

Tabulka č. 3.3: Vybrané ekonomické ukazatele Asie a Pacifiku v letech 2004 – 2010 

Ukazatel/Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v % 8,6 9,5 10,4 11,4 7,7 7,2 9,5 

Inflace v % 4,1 3,8 4,1 5,4 7,4 3,1 6,0 

Objem exportu (roční % změna) 19,2 17,6 14,5 13,2 6,1 -7,8 26,9 

Objem importu (roční % změna) 18,9 12,0 7,4 8,4 6,4 -1,4 16,6 
Zdroj: World Economic Outlook 2011; vlastní zpracování 

 

3.2 HISTORIE SPOLUPRÁCE MEZI EHS A ROZVOJOVÝMI ZEMĚMI 

Proces dekolonizace se stal důleţitým mezníkem ve vnějších vztazích EU. K udrţení 

hospodářských a obchodních svazků mezi EU a nově vzniklými státy bylo třeba najít novou 

cestu. 

 

3.2.1 Dohody z Yaoundé  

V červenci roku 1963 byla v hlavním městě Kamerunu, v Yaoundé podepsána první 

komplexní dohoda mezi šesti státy EHS a osmnácti africkými státy
56

. Vstoupila v platnost 1. 

června 1964 a byla nazvána Yaoundé I
57

. Dohoda byla zaměřena především na finanční, 

technickou a obchodní spolupráci, a to zejména v oblasti hospodářské a sociální infrastruktury, 

byla koncipována na pětileté období. 

V roce 1969 byla podepsána Yaoundé II, která vstoupila v platnost začátkem roku 1971 a 

platila aţ do roku 1974. Touto smlouvou nenastal ţádný posun ve vztazích EHS a afrických 

zemí, její obsah zůstal nezměněn. Jedinou novinkou bylo dodatečné přistoupení Mauriciu k této 

dohodě v roce 1972
58

. Finanční pomoc byla realizována prostřednictvím 2. a 3. EDF, obchodní 

spolupráce byla vytvářena pomocí recipročních dohod
59

. V období platnosti Yaoundéských 
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smluv nebylo dosaţeno významných úspěchů a zaostaly daleko od zamýšlených záměrů. 

Yaoundéské smlouvy jsou důležitým základem pro vytváření dalších dohod mezi EU a 

zeměmi ACP, i kdyţ právní základ se postupem let změnil
60

. 

Smlouvy z Yaoundé byly tzv. asociační dohody (dohody o přidružení). Přidruţení je 

významným prvkem uţších vztahů EU, které jsou vyznačovány těmito rysy
61

: 

 podíl na naplňování určitých cílů EU, 

 pozice vně EU, 

 dlouhodobost reţimu přidruţení, 

 asymetrie v obsahu závazků zúčastněných stran nebo v podmínkách plnění 

oboustranných závazků. 

Asociační dohody mohou být uzavírány mezi EU a vnějším státem, skupinou států nebo 

mezinárodní organizací.      

 

3.2.2 Dohody z Lomé 

V sedmdesátých letech 20. století byla započata další vyjednávání a podobě nových 

dohod po platnosti Yaoundéských smluv. Toto období bylo ovlivněno závaţnými skutečnostmi, 

které se projevovaly ve světové ekonomice. Surovinová, potravinová a energetická krize zasáhla 

všechny státy – rozvinuté i rozvojové. Na další formování vztahů mezi EU a bývalými koloniemi 

měl rovněţ dopad vstup velké Británie do EU v roce 1972
62

. 

 V roce 1975 byla podepsána Loméská dohoda I a tímto dokumentem začala nová 

etapa přidružení. Loméské dohody se netýkali pouze afrických zemí, ale i zemí Karibiku a 

Pacifiku. Hlavními charakteristikami těchto dohod byly
63

: 

 princip partnerství, 

 smluvní povaha vztahu, 

 kombinace rozvojové pomoci, obchodu a politického hlediska, 

 dlouhodobý výhled. 
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Loméské dohody byly koncipovány na pětiletá období, na kaţdé období byl vypracován 

finanční protokol, který určoval objem finanční prostředků pro toto období. Svým charakterem 

byly Loméské dohody asociačními dohodami, kaţdá z nich přinesla do vzájemných vztahů 

nějaký nový aspekt a pokaţdé se ke kaţdé nové dohodě připojily nové státy.  

Hlavní priority se soustředily do tří oblastí spolupráce: obchodu, finanční a 

technické pomoci. Obchodní spolupráce spočívala především v podpoře obchodu mezi zeměmi 

ACP a členskými státy EU. Finanční pomoc představovala pro mnohé země ACP jejich hlavní 

příjmy do státního rozpočtu a byla realizována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu a 

Evropské investiční banky. Technická pomoc se uskutečňovala formou pořádání průmyslových 

fór, seminářů nebo poskytování informací o pouţitelných nástrojích Loméských dohod pro firmy 

v zemích ACP
64

. 

 

a) Loméská dohoda I 

Loméská dohoda I platila v letech 1976-1980, přistoupilo k ní 46 rozvojových zemí, 

pro něž se začalo používat označení ACP. Obsahově navazovala na Yaoundéské dohody, ke 

změnám však došlo v oblasti obchodní spolupráce a tyto změny měly přispět ke zlepšení 

ekonomické situace zemí ACP. Finanční pomoc byla realizována prostřednictvím 4. EDF. 

Reciproční preference byly převedeny na nereciproční a tím získaly země ACP 

určitou výhodu pro vstup na trh EU. Součástí Lomé I bylo vytvoření nového významného 

prvku – systému pro stabilizaci příjmů z exportu zemědělských produktů STABEX 

(Système de Stabilisation des Recettes d'Exportation, Systém stabilizace exportních příjmů). 

Jednalo se o stabilizační fond, který byl vytvořen, aby odstranil neţádoucí vliv nestability cen 

zemědělských komodit. Země ACP často závislé na exportu několika málo komodit díky 

výkyvům v cenách na světových trzích, neměly zajištěnu stabilní výši exportních příjmů. 

V období Lomé I obsahoval STABEX 34 poloţek – produktů, na které poskytoval finanční 

prostředky. Země z něj mohla čerpat v případě, pokud její příjmy z exportu některé z komodit 

uvedených na seznamu klesly o 5 % ve srovnání s předchozím rokem. Kromě tohoto nástroje 
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byly vytvořeny zvláštní obchodní protokoly – Protokol o cukru, o banánech, o hovězím mase a o 

cukru
65

. 

V oblasti technické spolupráce vznikly nové instituce: Centrum pro průmyslový rozvoj 

(Centre du développement, CDI) a Rada pro průmyslovou spolupráci (Conseil de la coopération 

industrielle, CCI). Napomáhaly při vzniku nových firem v zemích ACP, při jejich rozšiřování a 

rekonstrukci. Podporovaly partnerství mezi podniky z EU a podniky ze zemí ACP. Partnerství 

fungovala v nejrozmanitějších podobách: ve formě obchodní, finanční a technické spolupráce, 

manaţerských dohod, licenčních smluv, umoţňovala firmám ze zemí ACP přístup k 

technickému vybavení, průmyslovým a manaţerským zkušenostem a know-how
66

. 

 

b) Loméská dohoda II 

V roce 1979 byla podepsána Loméská dohoda II, která pokrývala období 1981-1985 

a podepsalo ji 58 zemí ACP. Finanční prostředky byly zajišťovány z 5. EDF. Pro vztahy mezi 

EU a zeměmi ACP nepředstavovala ţádné větší změny, sledovala stejný cíl jako Loméská 

dohoda I.  

Nadále pokračovala v rozvoji partnerství a pomoci v obchodní, průmyslové, finanční a 

technické oblasti. Nově se však zaměřila na spolupráci v zemědělství a bylo vytvořeno Centrum 

pro zemědělskou spolupráci (Centre de la Coopération Agricole, CCA). Oblasti spolupráce byly 

dále rozšířeny o spolupráci v mořském rybolovu a námořní dopravě a také o spolupráci na 

podporu regionálního rozvoje. Zcela novým elementem bylo vytvoření druhého stabilizačního 

mechanizmu: systému pro stabilizaci příjmů z exportu nerostných surovin a derivátů 

SYSMIN (System of Stabilization of Export Earnings from Mining Products, Systém stabilizace 

výnosů v těţebních oblastech). Systém měl pomáhat především těm zemím ACP, ve kterých 

mělo těţební odvětví důleţitou pozici v ekonomice. Původně byl určen pro sedm surovin
67

. 

Nárok na finanční prostředky z tohoto systému měl ten stát, jemuţ poklesl export dané komodity 

ve srovnání s předchozím rokem o více neţ 10 % a zároveň musela komodita tvořit minimálně 

15 % ve struktuře exportu daného státu
68

. 
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V období platnosti Loméské dohody II pocítila většina zemí ACP dopady krize ve světové 

ekonomice a i proto byla jednání o nadcházející smlouvě velmi obtíţná a dlouhá (trvala 18 

měsíců). Hlavním poţadavkem zemí ACP směrem k EU bylo zvýšení objemu poskytovaných 

finančních prostředků a spolupráce měla být zaměřena na strategii ekonomického rozvoje, 

k zajištění soběstačnosti v produkci potravin a k respektování základních potřeb obyvatel
69

. 

 

c) Loméská dohoda III 

Loméská dohoda III byla podepsána v roce 1985 a to 65 státy ACP na období let 

1986-1990. Realizace finanční pomoci byla uskutečňována prostřednictvím 6. EDF. Záměrem 

této dohody byla podpora a urychlení hospodářského a sociálního rozvoje zemí ACP, 

konsolidace a diverzifikace vztahů v duchu solidarity a oboustranných zájmů
70

. 

I v této dohodě došlo k rozšíření oblastí spolupráce. Jednalo se o rozvoj venkova, 

rybolov, dopravu a komunikace. Dohoda byla také více zaměřena na regionální spolupráci a 

spolupráci kulturní a sociální oblasti. V tomto období byly projekty financované z EDF 

zaměřovány především na zabránění dalšímu rozšiřování pouští. 

I přes zavedení některých pozitivních prvků nebyla Lomé III vyhodnocena jako úspěšná. 

Ekonomická situace v zemích ACP se nezlepšila, Loméské dohody nezabránily nepříznivým 

dopadům na tyto ekonomiky a mechanizmus jejich nástrojů nebyl dost účinný pro pozitivní 

vývoj v hospodářství nebo v sociální oblasti. 

 

d) Loméská dohoda IV 

Loméská dohoda IV byla podepsána v roce 1989 a přistoupilo k ní 66 zemí ACP, 

účinnosti nabyla 1. 3. 1990. Velkou změnou oproti předchozím dohodám byla doba její 

platnosti, která byla stanovena nově na 10 let. Lomé IV předcházela sloţitá jednání, která 

přispěla mimo jiné i k větší členitosti, podrobnosti a rozsahu smlouvy. Velký zřetel byl dáván na 

podporu lidských práv, posilování pozice ţen, ochranu ţivotního prostředí, decentralizovanou 
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spolupráci, diverzifikaci ekonomik ACP, podporu soukromého sektoru a růstu oblastní 

spolupráce
71

. 

Důleţité postavení získala ekologická problematika, ochraně ţivotního prostředí a 

přírodních zdrojů byly nejvyššími prioritami dohody. Státy EU zrušily zásilky radioaktivního 

odpadu do zemí ACP. Nemalou hrozbu pro ţivotní prostředí představovala také populační 

exploze, která brzdila ekonomický a sociální rozvoj. Lomé IV se proto snaţila posílit statistickou 

sluţbu a informační a osvětovou kampaň o dobrovolném plánování rodičovství. V ekonomické 

sféře se nejdůleţitějším úkolem stalo provádění strukturálních reforem a poprvé byl průmysl 

postaven na stejnou úroveň s dosud na prvním místě rozvíjeným zemědělstvím. Pro rozvoj 

těţebního průmyslu bylo třeba uskutečnit jeho modernizaci a diverzifikaci a začít racionálněji 

vyuţívat surovinové zdroje. V energetickém odvětví byla plánována elektrifikace venkova. Nově 

se začalo uvaţovat o vyuţívání nových obnovitelných zdrojích energie
72

. 

Důleţitou pozici ve vzájemných vztazích zaujal také sektor sluţeb. Podpora byla 

soustředěna především na zlepšení fungování exportních podniků z hlediska řízení a technické 

úrovně, podporován byl dále cestovní ruch, letecká a námořní doprava. Dále došlo k posílení 

bankovnictví a pojišťovacích sluţeb. Blíţe byla určena také spolupráce ve vědecké a technické 

sféře. Byly vybírány jednodušší a pracovně méně náročné technologie tak, aby vyhovovaly 

stupni vyspělosti jednotlivých zemí ACP. 

Další velmi významnou oblastí byla regionální spolupráce. Větší zájem byl věnován 

regionální ekonomické integraci, která měla ulehčit obchod v rámci zemí ACP a posílit výměnu 

sluţeb
73

. 

I přes nová realizovaná opatření se ekonomické výsledky zemí ACP nezlepšovaly, 

zhoršovala se i jejich finanční situace v důsledku vývoje cen zemědělských komodit na 

světových trzích, čemuţ nezabránil ani systém STABEX. 
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e) Revize Lomé IV 

V důsledku politických, hospodářských a geopolitických změn první poloviny 

devadesátých let 20. století se EU a země ACP v roce 1994 dohodli na aktualizaci a doplnění 

Lomé IV. Revidovaná podoba Lomé IV byla podepsána 4. 11. 1995 70 zeměmi ACP a platila 

do roku 2000. Celkem bylo pozměněno, zrušeno či přidáno 71 článků z 369 původních
74

.  

Tato smlouva přinesla do vzájemných vztahů politický dialog, jehoţ součástí se staly také 

otázky zahraniční politiky a bezpečnosti. Spolupráce v obchodní sféře byla soustředěna na 

posílení konkurenceschopnosti zemí ACP a jejich zapojení do světové ekonomiky. Finanční a 

technická pomoc začala významně podporovat soukromý sektor, zejména malé a střední 

podniky, které byly v předcházejících obdobích pomíjeny. 

Další hlavní dodatky se týkaly zejména respektování lidských práv, demokratických 

principů a zákonných norem nebo také decentralizované spolupráce. Na dodrţování lidských 

práv byly zvlášť vyčleněny finanční prostředky, které měly napomoci například k zajištění 

svobodných voleb. Pomoc některé ze zemí ACP mohla být přerušena např. z důvodů občanské 

války nebo při závaţném porušování lidských práv. Spolupráce mezi EU a ACP byla tedy 

podmíněna pozitivním přístupem zemí ACP k dodrţování lidských práv, uplatňování 

demokratických principů, upevňování právního státu a k řádné správě věcí veřejných. 

Loméské dohody zůstaly daleko za svými zamýšlenými záměry a ekonomické problémy 

rozvojových zemí nezmírnily. Staly se však významnou součástí vnějších obchodních vztahů a 

rozvojové pomoci EU a zavedly pozoruhodný nový typ spolupráce mezi bohatými a chudými 

zeměmi na základě solidarity a partnerství. 

Skupina zemí ACP je sdruţení bývalých kolonií evropských států, které má specifické 

vztahy s EU. Tyto vztahy byly vyvíjeny a formovány na základě Yaoundéských a Loméských 

dohod od roku 1963, kdy byla podepsána Yaoundé I aţ po rok 2000, kdy skončila platnost 

revidované Lomé IV. V novém tisíciletí došlo k dalším změnám v tomto partnerství, kdy se vedle 

ekonomických otázek začala být prosazována i nutnost politického dialogu, ochrany lidských 

práv i boje proti chudobě. Tyto nové aspekty přijala Dohoda z Cotonou, která určuje dosavadní 

systém spolupráce mezi EU a zeměmi ACP.  
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4. SOUČASNÁ SPOLUPRÁCE EU SE ZEMĚMI ACP 

 Po vypršení čtvrté Dohody z Lomé byla v roce 2000 podepsána další společná dohoda 

mezi EU a zeměmi ACP, dle které se řídí jejich dnešní vztahy. Dohoda z Cotonou byla uzavřena 

na období dvaceti let s moţností revize kaţdých pět let, a vstoupila v platnost v roce 2003. 

 Aktuálně jsou stále řešeny obchodní vztahy mezi EU a zeměmi ACP, jelikoţ 

jednostranný systém preferencí není v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (World 

Trade Organisation, WTO), proto vyjednává EU se sedmi regionálními skupinami ACP států tzv. 

Dohody o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreements, EPA), které povedou 

k vzájemnému otevření trhu EU a ACP
75

. 

 

4.1 DOHODA Z COTONOU 

Dohoda z Cotonou byla podepsána 23. 6. 2000 v hlavním městě Beninu – v Cotonou. 

Ratifikovaly ji všechny země ACP kromě Kuby a v platnost vstoupila 1. 3. 2003. Její obsah byl 

ovlivněn politickými diskuzemi, které byly vedeny v závěru devadesátých let a byly věnovány 

především problematice koordinace rozvojové politiky EU. V průběhu těchto vyjednávání byla 

prokázána důleţitost nejen ekonomických otázek, ale začala být kladena pozornost na nezbytnost 

politického dialogu, boje proti chudobě, ochraně lidských práv a demokratických principů. Tato 

dohoda má za cíl zavést procesy vývoje směrem od zdola nahoru, to znamená, ţe jednotlivé 

země ACP nebo jejich regionální skupiny si sami vytváří strategické plány pro udrţitelný rozvoj, 

o kterých potom vyjednává s EU. Je zaveden také princip podmíněnosti, kdy finanční podpora je 

podmíněna například řádnou správou věcí veřejných nebo zavedením trţní ekonomiky
76

. 

Dohoda z Cotonou je globální dohoda, která zavádí významné změny a ambiciózní cíle do 

spolupráce mezi EU a zeměmi ACP. 
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Dohoda z Cotonou obsahuje čtyři základní pilíře, které charakterizují oblasti 

spolupráce
77

: 

 posílení politické dimenze vztahů mezi EU a zeměmi ACP, 

 zvýšený důraz na rozvojové strategie, 

 hospodářská a obchodní spolupráce, 

 nástroje pro řízení pomoci. 

 

Tato dohoda by neměla pokračovat v nedostatcích Loméských dohod, jejichţ působení 

nevedlo k předpokládané prosperitě a efektivnosti a naopak zůstalo daleko za očekáváními. Její 

charakteristika se ve srovnání s Loméskými dohodami vyznačuje
78

: 

 komplexnějším přístupem k řešení problémů ACP. Partnerské strany se 

zaměřují na ovlivňování globálních okolností a souvislostí, v jejichţ rámci se 

odehrává rozvojová spolupráce, 

 ústupem od nereciproční k reciproční obchodní spolupráci, kdy dochází 

k uzavírání bilaterálních dohod se státy ACP podle pravidel WTO, 

 ústupem od systému poskytování finanční pomoci podle potřeb k systému 

poskytované podpory jak podle potřeb, tak podle výkonu jednotlivých zemí 

ACP, který má zajistit větší účinnost finanční spolupráce. 

Dohoda z Cotonou rozšiřuje politickou oblast vztahů o imigrační politiku a kampaň proti 

korupci. Dále se stejně jako Lomé IV soustředí na problematiku míru, bezpečnosti a na prevenci 

konfliktů. Dohoda vymezuje souvislosti mezi sociálním a hospodářským rozvojem a mezi 

politickým rámcem, který by měl podporovat rozvoj a chránit investice, a podněcuje soukromý 

sektor a občanskou společnost k aktivní účasti. Dále otevírá větší prostor pro spolupráci na niţší 

úrovni státní správy, zejména tedy na úrovni místních samospráv a také soukromých 

podnikatelských subjektů. Velký důraz je kladen na sniţování chudoby, které je strategickým 

cílem Dohody z Cotonou společně s udrţitelným rozvojem a postupnou integrací zemí ACP do 
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světové ekonomiky. Plány budoucí spolupráce jsou vystavěny na sociálním a lidském rozvoji, 

regionální integraci a spolupráci
79

. 

V oblasti ekonomické a obchodní spolupráce je nastaven nový právní rámec, kdy je 

odstupováno od nereciproční obchodní spolupráce k reciproční spolupráci a vysoká 

důleţitost je dávána liberalizaci vztahů. 

Systém finanční spolupráce byl reformován a finanční prostředky jiţ nejsou přidělovány 

prostřednictvím různých nástrojů, ale je stanovena celková částka, která bude příslušné zemi či 

regionu poskytnuta. Tuto částku lze pouţít v různých oblastech, včetně vyrovnání ztrát 

z exportních příjmů, které byly doposud kryty systémy STABEX a SYSMIN. Důleţitým 

aspektem pro alokaci finančních prostředků jednotlivým zemím se stává zhodnocení výsledků, 

jakých bylo díky vloţeným prostředkům dosaţeno
80

. 

 

4.1.1 První revize Dohody z Cotonou 

V souladu s ustanovením o revizích Dohody z Cotonou (moţnost revize kaţdých pět let) 

byla zahájena vyjednávání o první revizi v květnu 2004 a uzavřena byla v únoru 2005. Hlavním 

cílem revize bylo zvýšit účinnost a kvalitu partnerství mezi EU a zeměmi ACP. Revidovaná 

dohoda vstoupila v platnost 1. července 2008. 

V oblasti politických vztahů dává revize větší důraz na efektivní dialog a jeho výsledky, 

do smlouvy jsou zahrnuty nová ustanovení o Mezinárodním trestním soudu, spolupráci v boji 

proti šíření zbraní hromadného ničení, mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu a 

ustanovení týkající se prevence ţoldnéřských činností.  

Rozvojová strategie je zaměřena na boj proti nemocem souvisejících s chudobou, na 

ochranu sexuálního a reprodukčního zdraví a na práva ţen, na posílení spolupráce mezi státy 

ACP a jinými rozvojovými zeměmi a na podporu tradičních znalostí jako důleţité součásti 

hospodářského rozvoje jednotlivých odvětví. 
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Tato revize také předpokládá větší flexibilitu v přidělování zdrojů a jejich vyuţití na 

podporu míru, k řešení sporů, včetně podpory po skončení konfliktu
81

. 

Pro pětileté období této revize byl také vyjednán nový finanční rámec – 10. EDF, který je 

navýšen oproti minulému období o 65% a nejvýznamnější část rozpočtu směřuje na regionální 

programy
82

. 

 

4.1.2 Druhá revize Dohody z Cotonou 

Jednání o druhé revizi Dohody z Cotonou byla uzavřena v březnu roku 2010 a podepsána 

23. června2010. Druhá revize přizpůsobuje partnerství mezi EU a zeměmi ACP změnám, které 

se odehrály v průběhu prvního desetiletí 21. století, a to zejména
83

: 

 rostoucí význam regionální integrace zemí ACP. Úloha integrace je zdůrazněna 

především v oblastech míru a bezpečnosti, v podpoře ekonomického růstu a při 

řešení přeshraničních problémů, partnerem spolupráce ACP a EU se stává Africká 

unie, 

 bezpečnost a nestabilita: vývoj nemůţe probíhat bez bezpečného prostředí. Nová 

dohoda zdůrazňuje závislost mezi bezpečností a rozvojem. Pozornost je věnována 

budování míru a předcházení konfliktů. Je preferován komplexní přístup k této 

problematice zahrnující diplomacii a bezpečnostní a rozvojovou spolupráci, 

 poprvé EU a země ACP uznávají globální problém změny klimatu jako jednu 

z hlavních oblastí svého partnerství. Smluvní strany se zavazují ke zlepšení 

profilu klimatických změn v jejich rozvojové spolupráci a státy ACP jsou 

podporovány při přizpůsobení se dopadům změny klimatu, 

 obchodní části dohody odráží nové obchodní vztahy, kdy na konci roku 2007 

končí jednostranný systém preferencí. Nová revize potvrzuje roli EPA, díky nimţ 

má dojít k hospodářskému rozvoji integraci do světové ekonomiky zemí ACP. 

Zdůrazňuje význam obchodních strategií a pomoci v oblasti obchodu, 
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 široké a otevřené partnerství. Druhá revize Dohody z Cotonou jasně uznává roli 

národních parlamentů, místních orgánů, občanské společnosti a soukromého 

sektoru. 

 

4.1.3 Finanční rámec Dohody z Cotonou 

Finanční pomoc na období 2003-2008 byla realizována prostřednictvím 9.EDF a 

dosahovala výše 13,5 miliard EUR, k této částce bylo k dispozici navíc 2,5 miliard EUR 

z předchozího EDF, dále 1,7 miliard EUR z prostředků EIB ve formě půjček. V současném 

období finančního rámce 2008-2013 je vyčleněno z 10.EDF téměř 22 miliard EUR. V rámci 

investiční facility
84

 by měly státy ACP obdrţet 2 miliardy EUR
85

. 

Oproti minulosti uţ nemohou být prováděna vyrovnání z předchozích EDF, pokud Rada 

Evropské unie nerozhodne jednomyslně jinak. 

 

4.2 DOHODY O EKONOMICKÉM PARTNERSTVÍ 

Dohody o ekonomickém partnerství mají poskytnout otevřený a transparentní rámec 

pro volný oběh zboží a služeb a všechny mají svůj původ v obchodní části Dohody z Cotonou. 

EPA jsou určeny k upevnění integračních iniciativ zemí ACP
86

. Dohody jsou zaměřeny na 

podporu udržitelného rozvoje a růstu, snižování chudoby, lepší správu věcí veřejných a 

postupnou integraci zemí ACP do světového hospodářství. 

Dohoda z Cotonou předpokládá ukončení dlouhodobých nerecipročních celních 

preferencí zaručených zemím ACP jiţ úmluvou Yaoundé I. Dohoda stanoví do ledna 2008 

přípravné osmileté období pro uzavření nových obchodních dohod v souladu s pravidly WTO. 

Nový obchodní systém tedy musí být plně kompatibilní se standardy WTO, které vyţadují 

přechod z nereciproční a asymetrické obchodní spolupráce na reciproční a symetrickou 

spolupráci. 
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 Během tohoto přípravného období mají být zachovány celní preference zaručené Dohodou z 

Lomé IV. Dohody o hospodářském partnerství byly původně vytvořeny tak, aby zajistily nový 

rámec obchodní a investiční výměny mezi zeměmi EU a ACP a kromě dalších pozitivních 

faktorů podporovaly regionální integraci mezi zeměmi ACP
87

. Jsou zaměřeny na postupné 

odbourávání obchodních bariér a zároveň zohledňují úroveň rozvoje zemí ACP a dopady 

obchodních opatření na tyto země. 

 

4.2.1 Forma vyjednávání o dohodách EPA 

Dohody EPA jsou vyjednávány ne s jednotlivými zeměmi, ale se šesti regionálními 

integračními iniciativami
88

: 

 Jihoafrické rozvojové společenství (Southern African Development Community, 

SADC), 

 Východní a jižní Afrika (Eastern and Southern Africa, ESA) 

 Východoafrické společenství (East African Community, EAC) 

 Hospodářské společenství západoafrických států (Economic Community of 

West African States, ECOWAS), 

 Hospodářské společenství středoafrických států (Economic Community of 

Central African States, CEMAC), 

 Fórum pacifických ostrovů (Pacific Islands Forum, PIF), 

 Karibské fórum karibských států (Caribbean Forum of Caribbean States, 

CARIFORUM). 
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Rozdělení zemí ACP do šesti oblastí napomáhá brát plně v úvahu jejich odlišnosti a 

zvláštnosti. Dohody o ekonomickém partnerství věnují zvláštní pozornost
89

: 

 geografii a struktuře jednotlivých států, zaměřují se na zranitelnost 

vnitrozemských a ostrovních států, 

 potřebám jednotlivých zemí, které jsou zásadní pro jejich rozvoj a k vytvoření 

jejich vlastní strategie pro dosaţení růstu a prosperity,  

 zapojení nestátních subjektů při jednání o dohodách EPA, včetně občanské 

společnosti a členů podnikatelské sféry, 

 úrovni rozvoje, se zaměřením na nejméně rozvinuté země. 

Oficiální jednání o těchto obchodních dohodách začala v září 2002. Na konci roku 2005 

vstoupila jednání do třetí fáze a EU zahájila jednání o Dohodách o hospodářském partnerství s 

jednotlivými regiony ACP. Avšak proces se výrazně zpozdil kvůli zásadním neshodám mezi 

stranami, jeţ se týkaly načasování a rozsahu liberalizace obchodu, kompenzačních opatření za 

ušlé zisky a stupně asymetrie v jeho realizaci. Na konci roku 2007 bylo výsledkem uzavření 

pouze jedné „úplné“ dohody o hospodářském partnerství, a to se státy integračního seskupení 

CARIFORUM. S ohledem na jednání o úplných Dohodách o hospodářském partnerství v roce 

2008 byla s několika jednotlivými zeměmi a malými regiony Afriky a Pacifiku uzavřena řada 

prozatímních dohod o hospodářské spolupráci (interim EPA), týkajících se téměř výlučně 

liberalizace trhu se zboţím. 

Státy, které do ukončení přechodného období dohodu EPA nepodepsaly, musely začít 

obchodovat s Evropskou unií v rámci obecných pravidel WTO nebo v rámci GSP. Výjimkou 

jsou nejméně rozvinuté země, kterým iniciativa Vše kromě zbraní umoţňuje bezcelní přístup 

všech výrobků na trh Evropské unie kromě zbraní a munice. Principy EBA jiţ byly začleněny do 

všeobecného systému preferencí. 
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Evropská unie vytvořila strategii pro uzavírání Dohod o hospodářském partnerství, která 

se opírá o čtyři základní pilíře
90

: 

 partnerství – dohody specifikují práva a povinnosti obou smluvních stran a jejich 

respektování je podstatné pro dosaţení dohody jako celku, 

 regionální integrace – je základním prostředkem, jak umoţnit zemím ACP 

integraci do světové ekonomiky, proto jsou EPA vytvořeny na regionálních 

integračních iniciativách, 

 rozvoj – EPA jsou hlavním nástrojem rozvoje a budou uzavřeny s kaţdou zemí, 

která chce rozvíjet své ekonomické, sociální a environmentální prostředí, 

 spojení s WTO – EPA musí být postaveny na pravidlech WTO. 

 

4.2.2 Výhody dohod EPA 

Dohody o ekonomickém partnerství by měly zajistit jisté výhody jak pro spotřebitele, tak 

i výrobce, které napomohou vytváření pracovních míst, zlepší přístup k širší škále kvalitních 

výrobků, sníží průměrné cen a rozšíří zdroje potenciálních příjmů
91

. 

EPA mohou vytvořit vhodné podmínky pro obchod a investice a to, spolu s rozvojovou 

pomocí, přináší mnoho pozitiv pro země ACP, mezi něţ se můţe řadit např. rozšíření trhů a 

zvýšení prodeje (EU otevírá plně svůj trh pro dovoz ze zemí ACP),posilování a podpora mezi 

zeměmi ACP,lepší infrastruktura, veřejná správa a sluţba, zvýšení produkční kapacity, moţnosti 

odborné přípravy a větší transparentnost, politická a ekonomická stabilita. 

Dohody EPA se dotýkají všedního ţivota a mají přímý uţitek jak pro občany EU, tak i 

zemí ACP. Pro evropské spotřebitele mohou přinést niţší ceny (dochází k odstraňování 

obchodních bariér, vytváří zdravou konkurenci na trhu EU a niţší ceny pro spotřebitele),větší 

výběr (nové exotické výrobky a nové odrůdy jiţ známých věcí), kvalitní a dobrou hodnotu 

výrobků (tropické produkty pěstované v tropických klimatech), v dlouhodobém horizontu 

vytváří nová pracovní místa (obchod pomůţe zemím ACP, aby se staly více prosperujícími, a to 

vyvolá větší poptávku po výrobcích a znalostech z EU, která bude mít pozitivní vliv na 
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zaměstnanost). Dohody umoţní občanům EU provádět etická rozhodnutí (tisíce malých a 

rodinných podniků v zemích ACP bude těţit z moci prodávat své výrobky v EU)
 92

. 

Pro zemědělce a výrobce v Africe, Karibiku a Tichomoří znamenají tyto dohody volný 

přístup na trh EU, ţádné kvóty nebo cla na vývozní produkty do EU, zabezpečí snadnější 

vybudování regionálních trhů, nepřipustí ţádné šoky (EPA jsou prováděny tak, aby nedošlo ke 

zbytečným otřesům na trzích zemí ACP, cla budou postupně ukončeny po dobu 15 aţ 25 let). 

Dojde k pokrytí sluţeb a zahraničních investic a dále také přispějí k realizaci širších reforem 

(dohody EPA jsou součástí širšího programu rozvoje zemí ACP)
 93

. 

 

4.3 OBCHODNÍ VAZBY A VZTAHY MEZI EU A ZEMĚMI ACP 

Skupina zemí ACP představuje pro Evropskou unii spíše okrajového partnera 

v ekonomických vztazích. Ačkoliv hodnota exportu se v roce 2010 oproti roku 1980 téměř 

zčtyřnásobila a hodnota importu téměř ztrojnásobila, podíl ACP na celkovém obchodu s EU 

naopak klesal aţ do roku 2000 a v současné době je zaznamenám mírný nárůst dosahující okolo 

5 % (coţ je patrné z tabulky č. 4.1).  

Tabulka č. 4.1: Hodnota a podíl exportu, importu v letech 1980-2010 

Ukazatel/Roky 1980 1990 2000 2010 

Export (v mld. ECU/EUR) 18,0 17,4 40,4 68,8 

Podíl exportu (v %) 8,5 4,5 2,8 5,1 

Import (v mld. ECU/EUR) 21,7 21,0 44,6 64,9 

Podíl importu (v %) 7,7 4,8 2,8 4,3 
Zdroj: Eurostat, 2012; vlastní zpracování. 

Naopak Evropská unie je pro skupinu zemí ACP partnerem rozhodujícím a je jejím 

nejdůleţitějším a největším obchodním partnerem. V roce 2010 se na celkovém obchodě ACP 

podílí Evropská unie 22,2 %, na druhém místě jsou USA se 14,9 %, třetím největším obchodním 

partnerem ACP je Čína, jejíţ podíl dosahuje 14,1 %
94

. 
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4.3.1 Aktuální obchodní vztahy 

Celkový obchod v roce 2010 mezi zeměmi ACP a EU je vyčíslen na 133 miliard EUR.  

To znamená nárůst o 20 % oproti roku 2009. Růst je rovnoměrně rozdělen mezi dovoz a vývoz. 

Téměř desetiletý schodek obchodní bilance se v roce 2009 přeměnil na přebytek obchodní 

bilance a v roce 2010 je ve výši 3,8 miliard EUR
95

.  

Jihoafrická republika je nadále nejdůleţitějším partnerem EU ze zemí ACP, následuje ji 

Nigérie a Angola, jejichţ společný obchod však nedosahuje hodnot samotné Jiţní Afriky. 

Z karibských zemí jsou hlavními obchodními partnery EU Trinidad a Tobago, Bahamy, 

Dominikánská republika a Kuba. Z tichomořských států má největší podíl na obchodě s EU 

Papua-Nová Guinea a Marshallovy ostrovy
96

. Podíl zemí ACP na obchodu s EU dle jejich 

geografické příslušnosti v roce 2010 uvádí graf č. 4.1 a graf č. 4.2. 

Graf č. 4.1: Dovoz ze zemí ACP do EU dle geografické polohy zemí 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 
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Graf č. 4.2: Vývoz z EU do zemí ACP dle geografické polohy zemí 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

V roce 2010 je 41 % veškerého dovozu ze zemí ACP do EU ve formě minerálních paliv. 

Hlavním vývozním artiklem EU do zemí ACP jsou v roce 2010 stroje a dopravní prostředky 

s podílem 42 % na celkovém vývozu (podíl na dovozu a vývozu podle kategorie výrobků 

zobrazuje graf č. 4.3 a graf č. 4.4). 

Graf č. 4.3: Dovoz ze zemí ACP do EU podle kategorie výrobků 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 
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Graf č. 4.4: Vývoz z EU do zemí ACP podle kategorie výrobků 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

Skupina zemí ACP se podílí relativně málo na celkovém vnějším obchodu EU. Vytváří 

pouze 4,3% dovozu do EU, podíl vývozu z EU je 5,1%. Hlavní obchodní vztahy jsou tvořeny 

mezi africkými zeměmi a EU, ty představují více neţ 90% celkového obchodu mezi EU a 

zeměmi ACP
97

. 

Od roku 2004 se dovoz i vývoz zvyšoval a rostl aţ do roku 2008. V roce 2009 však 

hospodářská krize výrazně ovlivnila světový obchod a dotkla se i zemí ACP. Dovoz do EU ze 

zemí ACP se sníţil o 30 % vývoz z EU do zemí ACP o 15 %. V roce 2010 jiţ vývoz i dovoz opět 

roste, ale na úroveň roku 2008 se dosud nedostává (vývoj importu, exportu a obchodní bilance 

dokládá tabulka č. 4.2). 

Tabulka č. 4.2: Vývoj obchodní bilance, exportu a importu mezi EU a zeměmi ACP        

(v mil. EUR) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obchodní 

bilance 
-4218 -6682 -5100 -3188 -2090 -4453 -4265 -1900 -8843 3777 3892 -6081 

Export 40427 42511 42198 42359 43933 50206 55911 61845 67667 57487 68751 80197 

Import 44645 49193 47299 45547 46023 54659 60176 63745 76510 53710 64859 86278 
Zdroj:Eurostat, 2011;vlastní zpracování 
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V roce 2011 dochází k dalším změnám v oblasti vnějšího obchodu EU se zeměmi ACP. 

Import ze zemí ACP do EU opět převyšuje export EU do zemí ACP a obchodní bilance je 

záporná (-6,1 mld. EUR). Navíc v loňském roce dochází k rekordním objemům vývozu (80,2 

mld. EUR) i dovozu (86,2 mld. EUR). Země ACP zvyšují svůj podíl na celkovém dovozu do EU 

na 5,1 % (největším dovozcem do EU je Čína s 17,3%) a mírně je zvýšen také podíl na celkovém 

vývozu EU a to na 5,2 %
98

 (EU nejvíce vyváţí své zboţí do USA, podíl na vývozu je 17%). 

Dovoz ze zemí ACP do EU stoupl o 33,2 % a vývoz z EU do zemí ACP o 16,6 %. 

 

4.3.2 Obchod mezi Evropskou unií a jednotlivými regiony Afriky, Karibiku a Pacifiku 

Závislost na obchodování s Evropskou unií je patrná především u afrických zemí skupiny 

ACP. Evropská unie je jejich největším obchodním partnerem a v roce 2010 je její podíl na 

celkovém obchodu 24,5%, na druhém místě je Čína s 15,7 % a třetím největším obchodním 

partnerem jsou USA s podílem ve výši 12,9%. Hodnoty dovozu a vývozu EU do nebo ze zemí 

ACP neustále stoupají. V roce 2011 dosahuje export hodnoty 80,5 miliard EUR, coţ je o 35 % 

více neţ v roce 2010, import má hodnotu 74,4 miliard EUR a nárůst je oproti roku 2010 o 19%. 

Navíc se v roce 2011 do Evropské unie z afrických zemí ACP více zboţí dováţí, neţ vyváţí (coţ 

dokládá tabulka č. 4.3).  

Tabulka č. 4.3: Import, export a obchodní bilance EU s africkými státy ACP             

(v mld. EUR) 

Ukazatel/Roky 2009 2010 2011 

Import 48,4 59,5 80,5 

Export 52,6 62,5 74,4 

Obchodní bilance 4,2 3,0 -6,0 
Zdroj: Europa, 2012; vlastní zpracování. 

Země z oblasti Karibiku a Tichomoří jsou více orientovány na regionálně bliţší trhy. 

V případě Karibiku se jedná o USA, které mají více neţ dvakrát větší podíl na celkovém 

obchodu karibských zemí ACP neţ Evropská unie (USA 30,6 %, EU 11,6%), ta je přesto hned 

druhým největším obchodním partnerem těchto států. Třetí největší podíl na celkovém obchodu 

karibských zemí ACP má Venezuela, která dosahuje 6,9 %. Evropská unie má se státy z této 
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oblasti vyrovnaný import i export, který se pohybuje přibliţně v rozmezí 4 aţ 5 miliard EUR 

(viz. tabulka č. 4.4).   

Tabulka č. 4.4: Import, export a obchodní bilance EU s karibskými státy ACP             

(v mld. EUR) 

Ukazatel/Roky 2009 2010 2011 

Import 4,3 4,2 4,4 

Export 4,3 5,6 5,0 

Obchodní bilance 0 1,3 0,5 
Zdroj: Europa, 2012; vlastní zpracování. 

Na zahraničním obchodu tichomořských států ACP se účastní Evropská unie ještě méně a 

je aţ jejich pátým největším obchodním partnerem s podílem 5,3 %. Jejich největším obchodním 

partnerem je Austrálie (27,5 %), druhá je Čína (8,1 %) a třetí Japonsko (7,5 %)
99

. Obchodní 

bilance EU se státy Tichomoří je záporná, do EU se více zboţí dováţí, neţ vyváţí. Hodnota 

exportu i importu se pohybuje okolo jedné miliardy EUR (hodnoty uvádí tabulka č. 4.5). 

Tabulka č. 4.5: Import, export a obchodní bilance EU s tichomořskými státy ACP             

(v mld. EUR) 

Ukazatel/Roky 2009 2010 2011 

Import 0,9 1,1 1,3 

Export 0,5 0,7 0,7 

Obchodní bilance -0,5 -0,4 -0,6 

Zdroj: Europa, 2012; vlastní zpracování. 

Problematika vztahů mezi EU a zeměmi ACP je dána především ekonomickou 

rozdílností obou regionů. Současná Dohoda z Cotonou má platit ještě osm let a obě smluvní 

strany by se měly snaţit o co nejdůslednější naplňování jejich cílů. V roce 2015 by mělo dojít ke 

třetí revizi této dohody a výsledek jednání bude mít jistě dopad na budoucí partnerství EU-ACP. 
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5. ZÁVĚR 

 

Rozvojová politika Evropské unie je nedílnou součástí jejich vnějších vztahů jiţ od 

podepsání Římské smlouvy v roce 1957. Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové 

pomoci na světě a je v této oblasti tedy ústředním aktérem na globální úrovni. 

Legislativní základ získala rozvojová politika v Maastrichtské smlouvě, byla zařazena 

mezi sdílené kompetence Evropské unie a zavedla tři principy rozvojové politiky: koordinaci, 

koherenci a komplementaritu. Podle Lisabonské smlouvy uţ nemá být zaloţena na vztahu dárce 

a příjemce, nýbrţ má být prospěšná i samotné EU. Rozvojová politika EU je implementována 

prostřednictvím několika nástrojů, jeţ lze rozdělit do dvou hlavních skupin na regionální dohody 

a na činnosti prováděné v celosvětovém měřítku. Specifickým finančním nástrojem určeným pro 

pomoc zemím ACP je Evropský rozvojový fond. V rámci EU byly rovněţ vytvořeny instituce 

odpovědné za provádění rozvojové politiky. Nejvyšší kompetence v této oblasti má Evropská 

komise, resp. komisař pro rozvoj, jeţ předsedá Generálnímu ředitelství pro rozvoj a spolupráci. 

Důleţitou finanční institucí v oblasti rozvojové pomoci je i Evropská investiční banka. 

Skupina zemí ACP je organizace afrických, karibských a tichomořských států, které 

podepsaly Dohodu z Georgetownu v roce 1975, jedná se o nejvýznamnější formu asociace 

rozvojových zemí. Tyto země bývaly většinou koloniemi evropských států. Počátky spolupráce 

mezi EU a státy ACP souvisely s procesem dekolonizace v šedesátých letech minulého století. 

V tomto období byly podepsány smlouvy Yaoundé I a II, které se však týkaly pouze afrických 

států. V sedmdesátých letech byla započata nová etapa přidruţení podepsáním první Dohody 

z Lomé v roce 1975, která se vztahovala na země Afriky, ale také na země Karibiku a Pacifiku. 

Loméské dohody zavedly nereciproční preference pro země ACP, jejichţ cílem bylo stimulovat 

jejich ekonomický růst. Cíle Loméských dohod zůstaly daleko za očekáváním a nepřispěly 

k pozitivnímu vývoji ekonomické situace zemí ACP.  

Z důvodů poţadavků WTO na liberalizaci obchodu v celém světě bylo třeba změnit 

mechanizmus stávající obchodní spolupráce V roce 2000 byla podepsána Dohoda z Cotonou, 

která ustupuje od nereciproční k reciproční obchodní spolupráci. Kromě ekonomických otázek 

začala být kladena pozornost na nezbytnost politického dialogu, boje proti chudobě, ochraně 

lidských práv a demokratických principů, byl zaveden princip podmíněnosti a důleţitým 
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aspektem pro alokaci finančních prostředků jednotlivým zemím se stalo zhodnocení výsledků, 

jakých bylo díky vloţeným prostředkům dosaţeno. Dohoda z Cotonou byla jiţ dvakrát 

revidována na základě ustanovení o revizích, které jsou moţné kaţdých pět let, poslední revize 

proběhla v roce 2010. Do konce roku 2007 měly být uzavřeny Dohody o ekonomickém 

partnerství, které jsou zaměřeny na postupné odbourávání obchodních bariér. Dohody jsou 

vyjednávány ne s jednotlivými zeměmi, ale s regionálními seskupeními. Díky neshodám při 

vyjednávání týkajících se zejména načasování a rozsahu liberalizace obchodu, byla do 

stanoveného termínu konce přechodného období uzavřena pouze jedna úplná dohoda se 

seskupením CARIFORUM. 

Obchodní spolupráce je důleţitou součástí vztahů mezi EU a zeměmi ACP. Pro 

Evropskou unii představuje skupina zemí ACP pouze okrajového obchodního partnera, který má 

velmi malý podíl na celkovém obchodě EU. Naopak velmi důleţitý je obchod s Unií pro země 

ACP, EU je jejich největším obchodním partnerem a v roce 2010 se na celkovém obchodě 

podílela 22,2 %. Obecně nelze konstatovat, ţe by státy Afriky, Karibiku i Tichomoří byly na 

obchodování s EU závislé, je třeba diferencovat obchod s EU jednotlivě podle regionu. Pro 

africké země je obchodní spolupráce s EU nepostradatelná, EU je jejich největším obchodním 

partnerem, na celkovém obchodě se v roce 2010 podílí 24,5 %. Naopak oblasti Pacifiku a 

Karibiku jsou obchodně orientovány na geograficky bliţší trhy, u Pacifiku se jedná o Austrálii 

(podíl na celkovém obchodě v roce 2010 činí 27,5 %), u Karibiku o USA (podíl na celkovém 

obchodě v roce 2010 činí 30,6 %).  

Cílem bakalářské práce bylo, dle dostupných zdrojů, vymezit vztahy Evropské unie a 

zemí ACP od jejich počátku aţ po současnost. Cílem bylo charakterizovat veškeré smluvní 

rámce včetně pouţívaných nástrojů a analyzovat obchodní vztahy mezi těmito uskupeními. 

Stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. 
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Seznam zkratek 

 

ACP  African, Caribbean and Pacific Countries 

Skupina zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku 

CCA   Centre de la Coopération Agricole 

Centrum pro zemědělskou spolupráci  

CCI   Conseil de la coopération industrielle 

Rada pro průmyslovou spolupráci 

CDI   Centre du développement 

Centrum pro průmyslový rozvoj 

DCI  Development Co-operation Instrument 

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci 

EBA  Everything But Arms 

Iniciativa “Vše kromě zbraní” 

EDF   European Development Fund 

Evropský rozvojový fond 

EEC  European Economic Community 

  Evropské hospodářské společenství 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EIB    European Investment Bank 

Evropská investiční banka 

EPA  Economic Partnership Agreements 

  Dohody o ekonomickém partnerství 
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EU   European Union 

Evropská unie 

EVI    Economic Vulnerability Index 

Index ekonomické zranitelnosti 

GSP   General System of Preferences 

Všeobecný systém preferencí 

HAI    Human Assets Index 

Index lidských zdrojů 

HDI    Human Development Index 

Index lidského rozvoje 

HDP    Hrubý domácí produkt 

HNP    Hrubý národní produkt 

HPI    Human Poverty Index 

Index lidské chudoby 

IBRD    International Bank for Reconstruction and Development 

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

IMF    International Monetary Fund 

Mezinárodní měnový fond 

LDC    Least Developed Countries 

Nejméně rozvinuté země 

MPI  Multidimensional Poverty Index 

Index vícerozměrné chudoby 

OCT    Overseas Countries and Territories 

  Zámořské země a území 
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OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN   Organizace spojených národů 

RE    Rozvojové ekonomiky 

STABEX Système de Stabilisation des Recettes d'Exportation 

  Systém stabilizace exportních příjmů 

SYSMIN System of Stabilization of Export Earnings from Mining Products 

  Systém stabilizace výnosů v těţebních oblastech 

UNCTAD   United Nations Conference on Trade and Development 

Konference OSN pro obchod a rozvoj 

USA    United states of America 

Spojené státy americké 

USD    United States Dollar 

Americký dolar 

WB   World Bank 

Světová banka 

WTO  World Trade Organisation 

  Světová obchodní organizace 

ZZÚ   Zámořské země a území 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Nejméně rozvinuté země světa (LDC) 

 

Tabulka č. 1: Seznam nejméně rozvinutých zemí světa 

AFRIKA 
LATINSKÁ AMERIKA A 

KARIBIK 
ASIE 

Angola 

Benin 

Burkina Faso 

Burundi 

Čad 

Demokratická republika Kongo 

Dţibuti 

Eritrea 

Etiopie 

Gambie 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Komory 

Lesotho 

Libérie 

Madagaskar 

Malawi 

Mali 

Mauritánie 

Mozambik 

Niger 

Rovníková Guinea 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Somálsko 

Súdán 

Svatý Tomáš a Princův ostrov 

Togo 

Uganda 

Tanzanie 

Zambie 

Haiti 

Afganistan 

Bangladéš 

Bhútán 

Jemen 

Kambodţa 

Kiribati 

Laos 

Myanmar 

Nepál 

Samoa 

Šalamounovy ostrovy 

Timor-Leste 

Tuvalu 

Vanuatu 

Zdroj:www.unohrlls.org, 2012; vlastní zpracování 
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