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Mgr. Michala Feistingerová 
 
Poskytování humanitární pomoci ze strany mimoevropských zemí: 
aktuální situace a trendy 
 
Anotace 
 
Tématem předkládané studie je humanitární pomoc a rozvojová spolupráce s důrazem na 
aktuální trendy ve sledované oblasti. V textu nechybí definice stěžejních pojmů, důležitých 
pro ujasnění problematiky. Samostatná pozornost je věnována roli mezinárodních organizací 
a vybraných mimoevropských donorských zemí. Teoretická zjištění jsou demonstrována na 
jednotlivých konkrétních projektech. Autorka se snaží o ujasnění problematiky a poukázání 
na poskytování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce nejen z důvodu solidarity  
a lidskosti. Nelze totiž vyloučit projekty založené na dalších, povětšinou skrytých úmyslech, 
jako je například snaha donorských zemí získat nadstandardní pozice ohledně těžby 
nerostných surovin nebo hledání nových odbytišť. Cílem přitom je představit tuto,  
v literatuře zatím neuceleně zpracovanou, problematiku. 
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Annotation 
 
The topic of the article is humanitarian aid and development cooperation, with an emphasis 
on current trends in the monitored area. The text consist the definition of key terms, 
important for clarifying the issue. Special attention is paid to the role of international 
organizations and selected Non-European donor countries. The theoretical findings are 
“practically” demonstrated on individual projects. The author tries to clarify the issues and 
pointing out the provision of humanitarian aid and development cooperation not only 
because of solidarity and humanity. It is because we can hear the rumours that some 
projects are based on other, mostly hidden intentions, such as the efforts of donor countries 
to get premium position regarding mineral extraction or finding outlets in the individual 
affected country. The aim of the study is also to introduce this topic, not too thoroughly 
elaborated in the literature. 
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Seznam zkratek 
 
ADFD  Abu Dhabi Fund for Development, Fond Abu Dhabi pro rozvoj 
BRICS  Seskupení zemí: Brazilská federativní republika, Ruská federace, Indická 

republika, Čínská lidová republika, Jihoafrická republika 
ČLR  Čínská lidová republika  
ČR  Česká republika 
DAC  Development Assitance Committe; Výbor OECD pro rozvojovou spolupráci 
ECHO  European Community Humanitarian Aid Office, Úřad pro humanitární pomoc 

EU  Evropská unie 
FAGIA  Foreign Aid and Government-Sponsored Investment Activities 
FAO  Food and Argiculture Organization of the United Nations, Organizace pro výživu 

a zemědělství  
HDP  Hrubý domácí produkt 
HNP  Hrubý národní produkt 
IBRD  International Bank for Reconstuction and Development, Mezinárodní banka pro 

obnovu a rozvoj 
ICRC  International Committee of Red Croses; Mezinárodní výbor Červeného kříže 
IDA  International Development Association; Mezinárodní asociace pro rozvoj 
 IHL  International Humanitarian Law; mezinárodní humanitární právo 
IMF  International Monetary Fund; Mezinárodní měnový fond 
JAR  Jihoafrická republika 
LAS  League of Arab States; Liga arabských států 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
NGO´s  Non-governmental Organizations; nevládní organizace 
OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; Úřad pro koordinaci 

humanitární pomoci 
OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development; Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OFID  The Opec Fund for Development; Fond pro mezinárodní rozvoj OFID 
OIC  The Organization of the Islamic Conference; Organizace islámské konference 
OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries; Organizace zemí vyvážející 

ropu 
OSN  Organizace spojených národů 
SAK  Saúdskoarabské království 
UN  United Nations 
UNDP  United Nations Development Programme; Rozvojový program OSN 
UNICEF  United Nations Children´s Fund; Dětský fond OSN 
USA  Spojené státy americké 
USD  americký dolar  
WB  World Bank; Světová banka 
WFP  United Nations World Food Programme; Světový potravinový fond 
WHO  World Health Organization; Světová zdravotnická organizace 
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Úvod: Struktura studie 
 
V rámci studie jsou nejprve vysvětleny rozdíly mezi stěžejními pojmy humanitární 

pomoc a rozvojová spolupráce. Poté přichází na řadu další pojmy důležité pro porozumění 
této oblasti. 

Následující kapitoly se zabývají pomocí poskytovanou mezinárodními organizacemi  
a dále vybranými neevropskými zeměmi. Je přitom důležité si uvědomit, že ne všechna 
pomoc a spolupráce je poskytována bez vedlejších úmyslů. Mnoho pomáhajících zemí vidí 
v delším časovém horizontu výhody, vděčnost obdarované země, či jiné podobné vedlejší 
úmysly. I to bude v této práci zmíněno. 

Již na tomto místě lze konstatovat, že humanitární pomoc a rozvojová spolupráce již 
dávno nejsou doménou „evropských“ či „západních“ zemí světa. Stále větší roli zde sehrávají 
aktéři noví, kteří byli ještě donedávna příjemci obou forem výše uvedené asistence. A právě 
tito noví aktéři v některých případech převzali i určité „nectnosti“ tradičních dárců, co se týče 
nestrannosti nebo nezištnosti při poskytování prostředků do řady zemí či regionů světa. 

V práci jsou uvedeny i konkrétní příklady a formy pomoci, prostor bude věnován  
i analýze obsahu rozhovorů s některými zástupci zainteresovaných humanitárních organizací 
nebo států. 

Cílem studie je tedy poskytnout určitý integrující pohled na toto téma, a přitom  
u současných významných mimoevropských donorů (dárců) poukázat mimo jiné i na další 
důvody pomoci méně vyspělým státům. V této podobě nebylo téma v Českém jazyce zřejmě 
ještě ve větší míře zpracováno, proto se může autorčino smýšlení lišit od názorů 
kvalifikovaných a z praxe zkušených odborníků. Autorka usilovala o to, aby se její tvrzení 
opírala o co nejvíce aktuální a ověřitelné zdroje a data. 

 
Studie si v této souvislosti klade následující otázky: 
 

 Jaké státy a oblasti poskytují největší objem pomoci?  

 Jaké státy a oblasti jsou největším příjemcem pomoci; jak je pomoc rozdělována? 

 Jsou v současné době noví dárci; je předpoklad, že předstihnou dárce tradiční? 
 
Za pomoci výše uvedených otázek je snaha potvrdit nebo vyvrátit následující 

hypotézy: 
 

 Hypotéza č. 1: Co se týče podílu na objemu celosvětově distribuované humanitární 
pomoci a rozvojové spolupráce setrvale klesá podíl „tradičních“ (západních) dárců  
a roste podíl dárců nových, včetně zemí, které byly donedávna příjemci obou forem 
výše uvedené asistence. Sledováno bude zejména období po roce 2000. 

 Hypotéza č. 2: V současném světě se vytváří určitá forma „bloků“ a „protibloků“, tedy 
uskupení vzájemně propojených zemí, mimo jiné i vazbami mezi poskytovateli  
a příjemci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. 

 Hypotéza č. 3: Již v této fázi je možné narazit na konkrétní příklady napětí mezi 
různými poskytovateli pomoci v konkrétním regionu nebo zemi (kdy se jeden dárce 
snaží vytlačit nebo omezit vliv dárců jiných). 
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V souvislosti s tím, že je téma internacionální a není v češtině ve větší míře dostupné, 
jsou grafy, tabulky a mapy v původním znění, povětšinou v Anglickém jazyce. Autorka 
přehledy příloh pouze okomentovala, legendy zůstaly v původním znění.  
 

„Západní země“: pro účel této studie se sledovaným pojmem rozumí původních  
15 členských zemí Evropské unie,1 Spojené státy americké, Kanada.2 

„Tradiční dárcovské země“: Pro účel této studie se tímto rozumí země spolupracující 
ve Výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci (tzv. 
Development Assistance Committee, DAC), tedy všech 15 „starých“ zemí Evropské unie, dále 
Norsko, Švýcarsko a z mimoevropských Spojení státy americké, Kanada, Japonsko, Austrálie 
a Nový Zéland. Za samostatného dárce se považuje i Evropská komise, která je tedy  
i členem.3  

Mimoevropské země (Non-European Countries): mimoevropskou zemí se v kontextu 
této studie rozumí stát mimo prostor kontinentu Evropa. Tedy například Spojené státy 
americké, Kanada, Čínská lidová republika,4 Indie a další.5 

Muslimské země: tento pojem se vztahuje k celosvětové komunitě muslimů, tedy 
vyznavačů islámu. Naprosto přesný počet muslimů samozřejmě neexistuje, ale při zvyšujícím 
se tempu přírůstků věřících se předpokládá, že brzy bude vyznavačů islámu více než 
křesťanů. Podle některých odhadů už počet muslimů převýšil počet křesťanů.6  
 

Současná situace 
 

Zahraniční rozvojovou spolupráci financují v současnosti především členské státy 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,7 ale i některé rozvojové země (například 
Čínská lidová republika nebo státy s bohatými ropnými zásobami). Jako základní formy 
                                                           
1
 Až do přijetí 10 nových členských zemí v roce 2004, tvořily Evropskou unii: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 

Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Spojené království, 
Švédsko.  
2
 Pojem západní země není nikde definován, není ani geografickou entitou. Poprvé se zřejmě vyčlenil před  

25 staletími, kdy Řekové sami sebe pokládali za západní, nikoli orientální Peršany. Existuje domněnka, že Západ 
je definován třemi základními vlastnostmi, které v takzvaných východních civilizacích nelze snadno nalézt: 
vášeň pro inovace (naproti tomu Východ postupuje podle tradičních hodnot), schopnost sebekritiky, rovnost 
pohlaví. 
Project Syndicate: Guy Sorman Co je to Západ?. 2008 
http://www.project-syndicate.org/commentary/what-is-the-west-/czech 
3
 Členy Výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci jsou v současné 

době i další státy zmíněné dále v textu, pro účely této diplomové práce ale nepovažovány za tradiční. 
S tradičními spolupracují i další státy: Ruská federace, Brazilská federativní republika, Čínská lidová republika, 
Indická republika, Indonésie, Jihoafrická republika. 
Members and partners. Organisation for Economic Cooperation and Development. 2013 
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 
4
 V textu je důsledně rozlišována Čínská lidová republika („Mainland“, s hlavním městem Peking a „Čínská 

republika“ na ostrově Taiwan, s hlavním městem Taipei). 
5
 Pro snazší rozlišení a přehled jsou všechny státy, které nepatří do Evropy, považovány za mimoevropské země. 

6
 Zvýšení je způsobeno vyšší mírou porodnosti a vyšším ekonomickým blahobytem v islámských zemích. Naproti 

tomu křesťanské země (Evropa, Amerika, Austrálie) se potýkají s nízkou mírou porodnosti, případně i odklonu 
od víry. Počet muslimů se tedy pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,08 miliard věřících.  
Muslim Population in the World. 2013 http://www.muslimpopulation.com/ 
7
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je hlavní dárce, viz dále v textu. 
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pomoci existují bilaterální a multilaterální smlouvy. Mnohostranná pomoc převážně zapojuje 
mezinárodní organizace, například Organizaci spojených národů (United Nations), Evropské 
společenství, Světovou banku (World Bank) a Mezinárodní měnový fond (International 
Monetary Fund).  

Dalším způsobem dělení organizací je rozdělení na univerzální,8 partikulární9  
a regionální.10 

 
Tabulka: Přehled univerzálních, partikulárních a regionálních mezinárodních organizací 

 

Univerzální mezinárodní 
organizace 

 Zkratka 

Mezinárodní měnový fond, MMF International Monetary Fund IMF 

Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj 

Organisation for Economic  
Co-operation and Development 

OECD 

Organizace spojených národů United Nations UN 

Světová banka World Bank WB 

Světová zdravotnická organizace World Health Organizations WHO 

Partikulární a regionální 
organizace 

  

Evropská unie European Union EU 

Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě 

Organization for Security and 
Cooperation in Europe 

OSCE 

Severoatlantická aliance 
North Atlantic Threaty 
Organization 

NATO 

Organizace zemí vyvážející ropu 
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries 

OPEC 

 
 

                                                           
8
 Univerzální, tedy všestranná organizace je ta, která se uplatňuje při různých druzích činností nebo upotřebení. 

Typicky je za univerzální považována Organizace spojených národů. 
9
 Partikulární se naopak vztahují jen k určité oblasti, specifické činnosti atd. 

10
 Převážně geografické uspořádání. 
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Tradiční dárci: Světová banka 
  

Světová banka (World Bank, WB) je instituce, která zabezpečuje finanční a technickou 
pomoc rozvíjejícím se zemím, s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky lidí na celém 
světě. Spadá pod OSN, ale má nezávislé vedení a strukturu. Tvoří ji dvě instituce:11 

 
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and 

Development, IBRD): pomáhá k ekonomickému růstu a je nástrojem pro boj s chudobou.12 
Peněžní prostředky získává z vkladů členských zemí.13 

 
Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association, IDA): snaží 

se zabezpečit finanční prostředky pro nejchudší státy světa. Činí tak prostřednictvím 
bezúročných půjček a grantů, poradenstvím. Hlavními oblastmi hospodářského a sociálního 
rozvoje jsou zemědělství, energetika a doprava. Mezinárodní asociace pro rozvoj má  
172 členských zemí.14 

 
Programy Světové banky jsou následující: investice do lidského rozvoje, ochrana 

životního prostředí, podpora soukromého sektoru, podpora ekonomických reforem, potírání 
korupce, pomoc zemím postižených konfliktem, stimulace investic. Celkem jde o 11 841 
projektů ve 172 zemích světa.15 
 

Světová banka financuje například následující projekt:  
 
Bangladéš: Zotavení a obnovení země po cyklonu v roce 200716 
 
Cílem je podpořit vládní úsilí obnovy a zotavení (regenerace) z poškozených zdrojů 

obživy a infrastruktury způsobené cyklonem Sidr. Tento program běží od listopadu 2008 a je 
plánován do konce roku 2015. Celkové náklady budou 109 milionů USD. 

 

                                                           
11

 Světová banka. World Bank. 2013 http://www.worldbank.cz/ 
12

 Snaží se o rozvoj, posílení investic, poskytuje půjčky. 
13

 Členové světové banky: jsou jimi státy po celém světě, celkový počet činí 188 zemí. 
Member Countries. The World Bank. 2013  http://www.worldbank.org/en/about/leadership/member 
14

 Member Countries. The World Bank. 2013 http://www.worldbank.org/en/about/leadership/member 
15

 Projects and Operations. The World Bank. 2013  http://www.worldbank.org/projects 
16

 Projects and Operations: Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoraction Project. The World Bank. 2013 
http://www.worldbank.org/projects 
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Tradiční dárci: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
 
Mezivládní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD) vznikla roku 1961 s cílem podpořit 
hospodářský rozvoj a mezinárodní ekonomickou spolupráci.17 Organizace sdružuje  
34 ekonomicky nejrozvinutějších států světa,18 které přijaly principy demokracie a tržní 
ekonomiky. Cílem je napomáhat dalšímu ekonomickému rozvoji, snižovat nezaměstnanost, 
stabilizovat a rozvíjet mezinárodní finanční trhy. Záběr této organizace je velice široký, 
funguje zde několik desítek výborů. 

Většina finančních prostředků určená pro zahraniční pomoc pochází ze zemí 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tyto země jsou celosvětově největším 
poskytovatelem bilaterální pomoci a také největším zdrojem financí pro multilaterální 
organizace. 

 
Výbor Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou pomoc 

(Development Assistance Committee, DAC) se zabývá rozvojovou spoluprací. „Vyspělé země 
se snaží podpořit sociálně-ekonomický rozvoj v méně rozvinutých částech světa.“19 

Tento výbor slouží zemím poskytujícím rozvojovou pomoc, aby zde projednaly  
a upravily modely své pomoci v závislosti na měnící se priority a nové perspektivy. Cílem je 
co nejlepší koordinace, efektivnost a zvýšení rozvojového úsilí všech dárcovských zemí. Dnes 
má DAC 29 členských zemí.20 

I když se částky plynoucí na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci mohou zdát 
obrovské a dostatečné, opak je pravdou. Pokud porovnáme výdaje, které přesahují  
100 miliard USD s výdaji států v rámci státního a veřejného rozpočtu, jsou zřetelné obrovské 
rozdíly. Například „vlastní vojenské výdaje Spojených stát amerických jsou pětinásobné  
a objem transferů prostředků Německa do tzv. nových spolkových zemí (bývalé Německé 
demokratické republiky) je srovnatelný s celkovou částkou podpory států Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj pro celý rozvojový svět.“21  
 

                                                           
17

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a její orgány. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/oecd_dac/oecd_a_
jeji_organy.html 
18

 Členové: Austrálie, Belgie, Chile, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Irsko, Island, Izrael, 
Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Nový 
Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, 
Spojené království, Švédsko, Švýcarsko, Turecko. 
19

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a její orgány. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/oecd_dac/oecd_a_
jeji_organy.html 
20

 Členské státy: všech 15 „starých“ zemí Evropské unie, dále Norsko, Švýcarsko, z mimoevropských pak 
Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Korejská republika, Austrálie a Nový Zéland, během roku 2013 se 
dalšími členy stala Česká republika, Irsko, Slovenská republika, Slovinsko, Polsko. Jako samostatný dárce je 
brána i Evropská komise.  
Development Co-operation Directorate: DCD-DAC. OECD. 2013 
http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm 
21

 Novinář, rozvojová pomoc a humanitární pomoc. Praha: Člověk v tísni, 2007, s. 10. 
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Noví dárci 
 

Po desetiletích pomoci, která v naprosté většině plynula ze Západu, přichází 
zaostalým zemím i pomoc nová. Prostředky pochází z teprve rostoucích ekonomik jako 
Čínské lidové republiky, Indické republiky, Brazilské federativní republiky, Saúdskoarabského 
království, Spojených arabských emirátů. Příjemci pomoci, tedy recipienti, byli a jsou často 
znechucení zbytečnou byrokracií, nenaplněným očekáváním a dalšími podmínkami 
dárcovských států. Od nových dárců čekají především větší objem prostředků pomoci 
a hlavně nekladení si dalších dodatečných podmínek. 

Za nového donora je považovaný každý, kdo začal poskytovat zahraniční pomoc. 
Pokud se berou v úvahu ti tzv. „noví“ z rozvojových ekonomik, je lepším vyjádřením termín 
„Emerging Donors (tzv. vznikající, objevující se). Ti jsou jako protiklad k tradičním 
Established,Traditional DAC dárcům.“22  

Obecně lze zaznamenat nárůst pomoci nejchudším rozvojovým zemím, nicméně 
tento nárůst nelze přičítat donorům oficiální rozvojové pomoci, DAC, ale spíše nárůstu počtu 
nových aktérů (donorů). Ti jsou pak členěni do několika skupin.23 Novými donory se zvyšuje 
množství a objem pomoci, ale na druhou stranu se s větším počtem dárců zhoršuje 
koordinace a hrozí i překrývání snah o rozvojovou spolupráci. 

U bilaterálních donorů se rozlišují skupiny dle členství/nečlenství v DAC respektive 
Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a dle regionální příslušnosti. 

Homi Kharas24 rozděluje mimo členské státy DAC skupiny následovně: arabští donoři, 
ostatní donoři a nové členské státy Evropské unie. 

 
Tabulka: Bilaterální donoři.25 

 

Arabské země Irák, Írán, Kuvajt, Saudská Arábie, Katar, Libye, Spojené 
arabské emiráty 

Ostatní donoři Čínská lidová republika, Indická republika, Čínská republika, 
Izrael, Venezuela, Chile, Brazilská federativní republika, 
Jihoafrická republika, Ruská federace, Malajsie, Thajsko 

Nové členské země 
Evropské unie mimo 
Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci 
a rozvoj 

Bulharsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Rumunsko 

 
Celkový objem pomoci lze naprosto přesně vyčíslit jen obtížně, ale je důležité vzít 

v potaz, že i přes příspěvky od nových donorů je suma pomoci od států DAC stále nejvyšší. 

                                                           
22

 Noví donoři a proměna systému rozvojové pomoci. Rozvojovka.cz: Odborné analýzy. 2013. str. 2 
http://www.rozvojovka.cz/download/docs/69petra-hacecka.pdf 
23

 Noví bilaterální donoři, soukromé nadace, nevládní organizace (NGOs), například: Save the Children, Oxfam 
a další. 
24

 Článek The New Reality of Aid autora Homi Kharas vyšel roce 2006, v této práci je upraven do současných 
podmínek a podob zemí a donorů. 
25

 Noví donoři a proměna systému rozvojové pomoci. Rozvojovka.cz: Odborné analýzy. 2013  
http://www.rozvojovka.cz/download/docs/69petra-hacecka.pdf 
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Noví donoři jsou zajímaví z pohledu toho, jak dynamicky objem jejich pomoci roste. Je ovšem 
poněkud zrádné považovat za nové donory všechny v současnosti rozvíjející se ekonomiky. 
Již v minulosti, ve druhé polovině 20. století se například Čínská lidová republika angažovala 
na mezinárodním poli pomoci, lze ji proto považovat za tzv. „Re-emerging Donors“.26 Dále se 
berou v potaz dvě hlediska. Tím prvním je růst ekonomiky, druhým nárůst objemu pomoci.  

Existuje názor, že dárcovské země DAC se svými standardy a normami dominují na 
poli humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Od ostatních poskytovatelů humanitární 
pomoci se očekává, že budou „hrát podle stávajících pravidel a pokud tak nečiní, jsou 
považováni za arogantní a neochotné zapojit se na stejné úrovni pomoci.“27 

Oficiální rozvojová pomoc je stále více podmiňována politickými reformami 
v přijímacích zemích. Právě dárcovské země si určují podmínky, za kterých dovolí 
potencionálnímu příjemci čerpat zahraniční pomoc. 

 
Na následující mapě je znatelné, kolik činí pomoc v amerických dolarech 

celosvětových donorů. Největšími dárci jsou Spojené státy americké, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Německo, Švédsko. Je velmi znatelný i objem 
pomoci od států tzv. „BRICS platformy“.28 

 
A dále mapa příjemců, kde jsou největšími příjemci humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce Pákistán, Somálsko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Afghánistán, Etiopie. Je 
zajímavé, že i v této mapě z roku 2011 jsou zastoupeny státy Čínské lidové republiky, 
Jihoafrické republiky a Indické republiky. 

 

                                                           
26

 Tedy znovu se objevující dárce. 
27

 AL-YAHIA, Khalid; Nathalie FUSTIER. Saudi Arabia as Humanitarian Donor. Global Public Policy Institute, 2011  
http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub/2011/al-yahya-fustier_2011_saudi-arabia-as-humanitarian-
donor_gppi.pdf 
28

 Státy Brazilská federativní republika, Ruská federace, Indická republika, Čínská lidová republika, Jihoafrická 
republika, viz vysvětlení pojmu dále v práci. 
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Mapa: Světoví donoři.29 
 

 
 

Mapa: Světoví příjemci.30 
 

 
 

                                                           
29

 Country Profiles. Global Humanitarian Assistance. 2013 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/country-profiles 
30

 Country Profiles. Global Humanitarian Assistance. 2013 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/country-profiles 
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BRICS 
 

Platforma BRICS (Brazilská federativní republika, Ruská federace, Indická republika, 
Čínská lidová republika, Jihoafrická republika; anglicky: Federative republic of Brazil, Russian 
federation, Republic of India, People´s Republic of China, Republic of South Africa) bývá 
někdy označována jako „vycházející hvězda“ a nové mocenské těžiště světa, založené na tzv. 
„South-South Relations“. Toto označení, původně BRIC,31 uskupuje země, které mají 
potencionál stát se, vzhledem ke svému rychlému růstu, dominantními ekonomikami světa. 
Tyto státy zabírají téměř třetinu území celé planety a žije v nich téměř polovina všech lidí. 
Oproti západním zemím (nacházejícím se v jiné fázi hospodářského cyklu) mají navíc vysoké 
tempo růstu hrubého domácího produktu. 

Existuje předpoklad, že do 40 let budou mít země BRICS dohromady vyšší míru 
hrubého domácího produktu,32 než země G6.33  

 
Graf: BRIC jako celek dosáhnou v následujících 40 letech vyšší HDP než země G6.34 

 

 
                                                           
31

 Až do roku 2010 BRIC, poté přistoupila Jihoafrická republika. Od tohoto roku se jedná o akronym BRICS. 
32

 Hrubý domácí produkt, HDP (anglicky Gross Domestic Product, GDP), je peněžním vyjádřením celkové 
hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení 
výkonnosti ekonomiky. 
Hrubý domácí produkt. Český statistický úřad. 2013  
 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_(hdp) 
33

 Existuje mnoho označení nejvyspělejších zemí světa. Za země G6 je považována Francie, Itálie, Japonsko, 
Německo, Spojené království, Spojené státy americké.  
34

 Bric Consulting. BRIC CONSULTING. 2013 http://www.bricconsulting.com/ 
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Následující graf poukazuje na výše částek mezi státy BRICS a G7.35 Tedy to, že podle 
odhadů bude výše příspěvků zemí BRICS brzy vyšší než pomoc tradičních zemí (G7). 
Výhledově se objem pomoci zemí G7 bude snižovat, naopak BRIC(S) posilovat, i když  
z hlediska podílu hrubého domácího produktu na obyvatele jsou země BRICS výrazně slabší. 
Růst objemu pomoci od roku 1990 s výhledem do roku 2014: zatímco hrubý domácí produkt 
zemí BRICS roste, zemí G7 se snižuje. 

 
Graf: Země BRIC budou představovat více než polovinu světového bohatství.36 

 

 
 

                                                           
35

 Označení zemí G7 poukazuje na nejvyspělejší ekonomiky světa. V roce 1975 se uskutečnilo neformální 
setkání hlav států a vlád vyspělých ekonomik světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené 
království, Spojené státy americké). V roce 2002 se připojila Ruská federace a začaly se vést dialogy s hlavními 
rozvíjejícími se ekonomikami (Brazílie, Čínská lidová republika, Indie, Mexiko, Jihoafrická republika). Skupina se 
zabývá následujícími otázkami: vyhlídky světové ekonomiky, mezinárodní obchod, energetika, změny klimatu, 
vztahy s rozvojovými zeměmi. A dále projednávají téma bezpečnostních otázek, lidských práv, regionální 
bezpečnosti a kontrolují zbrojení. 
G7/G8. European Commission. 2012 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/forums/g7_g8_g20/index_en.htm  
36

 Brics: The changing faces of Global Power. The Financial Time. 2010 
http://www.ft.com/cms/s/0/95cea8b6-0399-11df-a601-00144feabdc0.html#axzz2uKIi018b 
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Charakter pomoci 
 
 Pomoc nových dárců je poskytována odlišnou formou, než je tomu u tradičních dárců. 
Peněžní sumy z vládních rozpočtů jsou minimální, naopak velký význam mají projekty ve 
formě příspěvků a půjček na jednotlivé programy.37 Intenzivní je také spolupráce a vysílání 
expertů. Často využívanou formou pomoci jsou i úlevy od dluhů nejchudším státům světa. 

„Finanční pomoc je důležitá zejména v humanitární oblasti.“38 Neobyčejně vleklá 
válka, která sužuje Súdán již celá desetiletí,39 by mohla destabilizovat i sousední Čadskou 
republiku (Čad). Mezinárodní společenství podniklo diplomatické kroky, aby s pomocí Čínské 
lidové republiky přesvědčilo súdánské politické vedení, že humanitární akce v Dárfúru40 
je nepostradatelná a neodkladná. 
 

Alokace pomoci 
 

„Donoři převážně uplatňují regionální charakter, tedy i jejich projekty identifikují 
regionální specifika. Znamená to, že se převážně zaměřují na státy sousední a okolní, jim 
blízké. Výjimkou je Čínská lidová republika, která pomáhá samozřejmě také regionálně, avšak 
na rozdíl od většiny se značně podílí na pomoci do Afriky.“41 

Brazílii zase pomáhá jazyková blízkost s portugalsky mluvícími zeměmi. Forma pomoci 
u nových donorů vede přes tradiční kanály pomoci (Světovou banku, Mezinárodní měnový 
fond, agentury OSN), značnou část tvoří technické znalosti a zkušenosti, následná formulace 
a distribuce pomoci bohatších donorů rozvojovým zemím.  

 
Motivace 

 
Noví, teprve objevující se dárci „Emerging Donors“ sledují převážně ekonomické 

zájmy. „U Číny autoři zdůrazňují zejména její energetické a obchodní zájmy v afrických 
zemích jako Angola, Nigérie, Sudán, Tanzánie nebo Zambie. Stejně jako u Číny (a mnoha DAC 
donorů) lze ekonomické – tedy zejména investiční a obchodní zájmy postihnout i v případě 
Indie, Korejské republiky nebo Ruské federace, kde je pomoc navázána, resp. podporuje 
intenzivní obchodní a investiční vztahy. Na stejné úrovni jsou i politické vztahy, kdy například 
Malawi po navázání diplomatických vztahů s ČLR získalo významnou finanční podporu.“42  

 

                                                           
37

 Noví donoři a proměna systému rozvojové pomoci. Rozvojovka.cz: Odborné analýzy. 2013. str. 5 
http://www.rozvojovka.cz/download/docs/69_petra-hacecka.pdf 
38

 KLÍMA, Vladimír. Půlstoletí subsaharské dekolonizace. Mezinárodní politika. 2006, č. 12. 
39

 Ve 20. století proběhla občanská válka ve dvou fázích, první mezi lety 1955-1972 a druhá 1983-2005. 
Důvodem válek byl spor muslimského severu proti černošským obyvatelům na jihu země, kde převládají domácí 
africká náboženství spolu s křesťanstvím. 
40

 Společně s miliony uprchlíků zde pobývá většina hladovějících a jinak strádajících obyvatel. 
41

 Noví donoři a proměna systému rozvojové pomoci. Rozvojovka.cz: Odborné analýzy. 2013. str. 5  
http://www.rozvojovka.cz/download/docs/69_petra-hacecka.pdf 
42

 Tamtéž. 
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Graf: Odhadovaná zahraniční pomoc ze zemí BRICS 2005 – 2009.43 
 

 
 

Stát Izrael 
 

V Izraeli tvoří naprostou většinu z 8 milionů obyvatel Židé. Stát není příjemcem 
rozvojové pomoci v tradičním slova smyslu. Hlavní zahraniční pomoc orientovaná do této 
země proudí ze Spojených států amerických prostřednictvím hospodářské, později i vojenské 
pomoci. V roce 2007 poskytly Spojené státy americké přibližně 3 miliardy USD.44 „Izrael 
rozvojovou pomoc poskytuje, ale některé země, kterým chtěl Stát Izrael rozvojovou spolupráci 
nabídnout nebo dodat humanitární pomoc, ji z politických důvodů nepřijaly, a to v žádné 
navrhované formě.“45 

Formy pomoci jsou různorodé od vzdělávání expertů (z oblasti zdravotnictví, 
zemědělství, vodohospodářství), až po jejich vysílání do rozvojových zemí a budování 
konkrétních projektů. Hlavním koordinátorem je Ministerstvo zahraničních věcí, které řídí 
rozvojovou spolupráci prostřednictvím agentury MASHAV. 

Izraelská rozvojová agentura, MASHAV (hebrejský akronym pro Israel´s Agengy for 
International Development Cooperation): Izrael přináší rozvojovým zemím největší možný 
přínos v oblastech, které za svou krátkou historii nahromadil a vyvinul. Hlavními výzvami je 
školení odborníků a kapacit pro stavební činnost, vzdělávání a posílení dovedností a 
schopností, potřebných pro trvalý růst přijímacích zemí. V Africe se podílí na celé řadě 
projektů, zaměřených především na pěstování plodin a zemědělství obecně.46  

                                                           
43

 Non-DAC Donors and Humanitarian Aid. Global Humanitarian Assistance. 2011  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/NDDs-humanitarian-aid.pdf 
44

 U.S. and Israel Sign Military Aid Deal. The New York Times. 2007 
http://www.nytimes.com/2007/08/16/world/middleeast/16cnd-israel.html?_r=2&hp& 
45

 Izrael: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_z
eme.html 
46

 Selected MASHAV Activities. MASHAV. 2013 
http://www.mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Pages/default-old.aspx 
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V Ethiopii působí MASHAV ve třech projektech: 
 

1. Izraelsko-německo-etiopský zavlažovací projekt: V červnu 2009 zahájily tyto země 
tříletý zemědělský rozvojový projekt k posílení rozvoje zavlažovacích systémů po celé 
Etiopii. Očekává se, že projekt pomůže více než 1 000 zemědělců. Projekt směřuje ke 
snaze o zajištění potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. 

2. MASHAV-USAID-MoARD:47 Společný program zaměřený na rozvoj zemědělství, 
zahradničení, výsadbu, pěstování a množení rostlin. V programu se zkoumají nejlepší 
možnosti pro růst avokáda, citrusů, manga, ananasů, banánu atd. 

3. Společný projekt MASHAV a Save the Children na podporu dětí a zrovnoprávnění žen 
v Etiopii. 
 
V Ghaně MASHAV působí ve spolupráci s Německem a Ghanou samotnou na 

programu pěstování citrusů. Do programu je formou přednášek zapojeno více než 100 
farmářů. Cílem bylo sdělit farmářům nejlepší praktiky a nejúčinnější trendy v pěstování 
plodin, zvýšení výnosu z půdy a s tím spojené vyšší zisky. 

V Keni probíhá 9 projektů, z nichž se téměř polovina opět zaměřuje na zemědělství. 
Prvním je podpora ryb druhu terčovec (Symphysodon). Projekt je plánován do června roku 
2014 s cílem podpořit tření ryb a následný růst rybí populace. 

Dalším je ochrana Viktoriina jezera. Tento vodní zdroj, zásobující až 30 milionů lidí 
vodou, je také nutný pro rybolov, zemědělství, turismus, místní průmysl, a tak dále. 

Projekty zaměřené převážně na zemědělství a pěstování rostlin podporuje MASHAV  
i v dalších afrických zemích: Malawi, Jižním Súdánu, Senegalu a Ugandě. Projektů je 
nespočet, bohužel ne všechny výsledky má běžný uživatel možnost prohlédnout. Podrobné 
informace o projektech v uvedených zemích nejsou k dispozici.  

I z tohoto důvodu, tedy neúplných a nedostupných informací, převládá názor, že 
Izrael testuje a zkouší na území Afriky různé nové postupy a metody pěstování plodin. Dá se 
předpokládat, že výsledky pokusů využijí v Izraeli. Pokud by Izrael nebyl schopen nebo neměl 
možnost pěstovat plodiny ve své zemi, mohl by využít prostory a podmínky z afrických 
zemí.48 
 

                                                           
47

 USAID, neboli Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for 
International Development, USAID), je zodpovědná za zahraniční pomoc. Poskytuje ekonomickou, rozvojovou  
a humanitární pomoc po celém světě na podporu amerických zahraničně-politických cílů. 
Mission, Vision and Values. USAID. 2014 http://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values 
48

 Tento názor ostatně nevyloučila ani Ing. Andrea Míková z České rozvojové agentury. 
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Čínská lidová republika 
 

Oficiální název země zní Čínská lidová republika. Jedná se o čtvrtou nejrozlehlejší zemi 
světa.49 Podle počtu obyvatel je s 1,354 miliardami50 nejlidnatější.  

V zemi s druhou největší ekonomikou světa se využívají možnosti pomoci 
v rozvojových programech a vládních investicích na trzích zaostalých i rozvojových zemí. 
V prvním desetiletí 21. století rozšířila Čínská lidová republika své zájmy do 93 zemí.51  

Až do začátku nového tisíciletí se toho o čínské formě pomoci moc nevědělo. To vše 
se změnilo během minulých let. Jako první podal svůj odhad Thomas Lum z Congressional 
Research Services ve Spojených státech amerických. Na něj navazovali další odborníci,  
a proto vznikla studie čínské pomoci a vládou sponzorovaných investičních aktivit v Africe, 
Jižní Americe a Jihovýchodní Asii. Studie obsahuje data, metody, databáze, trendy a popis 
programů v šesti regionech světa.52  

Čínská FAGIA (Foreign Aid and Government-Sponzored Investment Activities) má 
rozsah pomoci mnohem širší, než jsou programy pod vedením Spojených států amerických, 
ostatních států nebo organizací. Oficiálně se čínská pomoc dělí do tří hlavních skupin: dotace, 
bezúročné půjčky a zvýhodněné půjčky. První dva způsoby jsou financované ze státního 
rozpočtu, zatímco třetí možnost – zvýhodněné půjčky – poskytuje Čínská dovozní a vývozní 
banka.53 Mnohé z programů tak splňují podmínky pro kategorizaci do zahraniční pomoci.54 

Celková slíbená pomoc byla v roce 2009 124,8 miliard USD; v roce 2010 168,6 miliard 
USD a v roce 2011 celkem 189,3 miliard USD. Částky v letech 2010 a 2011 přesahují 3 % 
hrubého domácího produktu Čínské lidové republiky. Výše pomoci je dvakrát vyšší 
než vykázané částky pro Čínské ministerstvo obrany.55 

Pomoc se výrazně zvyšuje od roku 2004, do té doby byla zanedbatelná. 

                                                           
49

 Po Ruské federaci, Kanadě, Spojených státech amerických. Rozloha je 9.596.961 km
2
. 

Čína. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ 
50

 Údaje za rok 2012, značí nárůst oproti roku 2011 o 6,69 milionů, celkově tvoří 19,2 % obyvatelstva země, 
zdroj tamtéž. 
51

 RAND CORPORATION. China´s Foreign Aid and Government-Sponzored Investment Activities: Scale, Content, 
Destinations, and Implications. 2013 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
52

 China´s Foreign Aid and Government-Sponzored Investment Activities, dále jen FAGIA 
53

 Čínská dovozní a vývozní banka hraje hlavní roli při financování čínské vlády ve vývozu strojírenských  
a elektronických produktů, komplexních řízení a špičkových technických výrobků a v investování v zahraničí. 
Čínská dovozní a vývozní banka. Economic and Commercial Counsellors Office of the Embassy of the Peoples 
Republic of China in the Czech Republic. 2004 
http://cz2.mofcom.gov.cn/article/chinanews/200412/20041200009509.shtml 
54

 Oficiální rozvojová spolupráce (ODA) je definována jako soubor transferů do rozvojových zemí  
a multilaterálních institucí, poskytovaných vládami států či místních vlády, nebo jejich výkonnými orgány. Každá 
transakce by měla splňovat následující kritéria: 1. Je poskytována s cílem podpořit ekonomický rozvoj  
a blahobyt v rozvojových zemích; 2. Nemá komerční charakter a obsahuje grantovou složku, která tvoří 
minimálně 25 %. 
Stát, prostor, politika: vybrané kapitoly z politické geografie. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 
2000. 
55

 To však může být zavádějící, protože na rozdíl od Ministerstva obrany ČLR je zde očekávaná návratnost 
prostředků. Oficiálně měl resort v letech 2010 a 2011 k dispozici 76, respektive 90 miliard USD. 
RAND CORPORATION. China´s Foreign Aid and Government-Sponzored Investment,. 2013 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
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Graf: Zahraniční pomoc a vládou sponzorované aktivity v letech 2001 – 2011. 
 

 
 

Projekty se dělí do tří skupin: 
 

 Přírodní zdroje56 (Natural-resource Development Projects), kterým je 
přislíbeno 42 % z objemu půjček; 

 Infrastruktura57 (Infrastructure) zabírá projekty do výše 40 %; 

 Ostatní projekty58 (Other) do výše 18 %.  
 

                                                           
56

 Ropa, plyn, uhlí a těžba nerostných surovin a kovů (měď, železo a další neželezné kovy). 
57

 Silnice, přístavy, elektrárny a školy. 
58

 Prominutí dluhů, technická pomoc, humanitární pomoc, naturální, vzdělávací či kulturní pomoc. 
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Graf: Pomoc dle sektorů v letech 2001 – 2011.59 
 

 
 

Graf: Celková pomoc rozdělena do jednotlivých sektorů v letech 2001 – 2011.60 
 

 
 

                                                           
59

 RAND CORPORATION. China´s Foreign Aid and Government-Sponzored Investment Activities, str. 22. 2013 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
60

 Tamtéž, s.23. 
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Důvody pomoci61 
 
Jako nejčastější důvody pro poskytování pomoci bývají uváděny následující: 
 
Ekonomické a obchodní zájmy: Motivem čínské pomoci jsou zejména nedostatečné 

zdroje energetických surovin, například ropy a dalších.62 Čínská lidová republika považuje 
tyto zdroje z hlediska dovozu za klíčové. Tím je zabezpečen další průmyslový pokrok. 
Humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací se zajišťuje těžba surovin z chudých zemí. Právě 
na zaostalých trzích může být ČLR přítomna, podnikat a exportovat své zboží. V tomto 
ohledu je na africkém kontinentě ideální trh. Čínské zboží je levné (na trhu není dostatečná 
konkurence) a ani nároky afrických spotřebitelů nejsou vysoké. Obdobné podmínky panují 
i v jihovýchodní Asii a Jižní Americe. I když v druhé zmíněné oblasti mají stále dominantní vliv 
Spojené státy americké. 

Regionální blízkost: Vliv regionální blízkosti je nejvíce znatelný při pomoci sousedním 
zemím v jihovýchodní Asii. Byl logický již v počátcích rozvoje pomoci. Nicméně je velice 
aktuální i v současnosti, a to z důvodu bezpečnosti a stability v regionu, které by mohly 
negativně ovlivnit čínský růst.  

Ideologická blízkost: Tento faktor byl v popředí převážně v minulém století, kdy byl 
svět rozdělen na Západ a Východ. V současné době je situace znatelná při podpoře režimů 
s podobnou ideologií. 

Politické zájmy: Zde často dochází k distribuci pomoci až po splnění určitých 
politických podmínek. Velmi častou podmínkou (u zemí, které navázaly předtím – a často 
rovněž z vypočítavých důvodů – diplomatické styky s Čínskou republikou „na Taiwanu“), je 
přehodnocení tohoto kroku a navázání diplomatických vztahů s Pekingem.63 Příliv pomoci 
zpravidla nastává bezprostředně poté. Jako další může být hlasování “pro Peking” 
v mezinárodních organizacích na mezinárodní úrovni, čímž dárcovská země dosáhne většího 
vlivu a větší podpory svých zájmů. 

Image, vliv a prestiž: Nejčastěji se v tomto směru poukazuje na tzv. “soft power”.64  
S ohledem na ČLR je tím myšlena zejména podpora čínské kultury, jazyka, rozvoj techniky, 
výměnné programy či stipendia.  

Nezájem Pekingu o domácí standardy: V oblasti ochrany lidských práv, boje proti 
korupci, praní špinavých peněz, zkreslování údajů o hospodaření, zneužívání informací, 
úplatkářství, legalizace výnosů z trestné činnosti, jednání ve střetu zájmu, korupce,65 tedy 
nejen hospodářský, ale rovněž i sociální nezájem v oblasti rovnosti práv, rovnoprávnosti žen, 
emancipace, prostituce, nucených prácí, apod. 
                                                           
61

 HAČECKÁ, Petra. Čínská lidová republika jako nový donor zahraniční pomoci?. In: Rozvojovka.cz. 2013  
http://www.rozvojovka.cz/analyzy/134-cinska-lidova-republika-jako-novy-donor-zahranicni-pomoci.html 
62

 Za další můžeme považovat dřevo, gumu, zemní plyn, rudy, železo, měď, zlato. 
63

 Neexistují státy, které by navázaly oficiální vztahy s oběma „Čínami“. Konkrétně Česká republika to řeší tím, 
že zastoupení Čínské republiky „na Taiwanu“ je oficiálně nazýváno Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář 
v České republice. 
64

 Tzv. měkké nástroje, kdy se k mezinárodním vztahům přistupuje využitím ekonomického a kulturního vlivu. 
Opakem jsou „hard power“ (tvrdé nástroje – užití vojenské síly). 
Soft power: definition of soft power in Oxford dictionary. Oxford Dictionaries: The World´S Most Trusted 
Dictionaries. 2013 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/soft-power 
65

 Za korupci je považováno přijetí i nabízení úplatku, klientelismus (zvýhodňování známých), nepotismus 
(zvýhodňování příbuzných). 
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Pomoc do šesti oblastí světa 

 
Tabulka: Seznam zemí, které jsou příjemci pomoci.66 

 

 
 

Jižní Amerika 
 

Mezi roky 2001 až 2011 byl do zemí Jižní Ameriky vydán největší objem podpory. 
Nejvíce pomoci směřovalo k projektům zabývajícími se přírodními zdroji. Čínská lidová 
republika v Latinské Americe neposkytuje pomoc v rámci multilaterálních smluv, s každým 
státem jedná samostatně.67 Jednání jsou tedy o poznání složitější. 

 
Čínská lidová republika soustřeďuje své zájmy především do zemí bohatých na 

přírodní zdroje, tedy Venezuely,68 Brazílie,69 Argentiny70 a Ekvádoru.71 
                                                           
66

 RAND CORPORATION. China´s Foreign Aid and Government-Sponzored Investment Activities, 2013, str. 59 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
67

 Například v oblasti Asie existuje Šanghajská organizace pro spolupráci (Shangai cooperation Organization in 
Asia, SCO), nebo na území Afriky Fórum k čínsko-africké spolupráci (Forum on China-Africa Cooperation, 
FOCAC). 
68

 Venezuela má značné a zatím nevyužité zásoby nerostného bohatství. Kromě světových zásob ropy  
a zemního plynu má také zásoby železné rudy, bauxitu, mědi, uranu, uhlí, zlata, diamantů a niklu. Dále těží také 
fosfáty, síru, sádru, sůl, kaolín, křemičité písky aj. 
Venezuela: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/venezuela/ekonomika.html  
69

 Přehled surovinových zdrojů: zásoby ropy jsou po Venezuele druhé největší v této oblasti; produkce zemního 
plynu stále roste, země chce omezit závislost na dovozech; etanol z pohledu produkce jako paliva je 
celosvětovým číslem dva, co se exportu týče číslo jedna. Další důležitou surovinou je uhlí. 
Brazílie: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/brazilie/ekonomika/ekonomicka_charakteristika
_zeme.html 



Ochrana & Bezpečnost – 201-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michala Feistingerová, Poskytování humanitární pomoci ze strany mimoevropských zemí: aktuální situace  

a trendy (2014-2015_A_04) 
 

 
21 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Objem se zvýšil osmdesátkrát v roce 2009. Tento nárůst byl způsoben investičními 
programy do těžby nerostných surovin. 
 

Graf: Výše pomoci dle typu v miliardách USD.72 
 

 
 

Afrika 
 

Společné vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Afrikou existují již téměř od 
nepaměti. První zmínky o spolupráci se datují již do 10. století před naším letopočtem, tedy 
do doby známé jako Antika. V moderní historii se za mezník rozvoje obchodu považuje rok 
1955, kdy se 29 zemí z Afriky a Asie sešlo na tzv. Bandungské konferenci.73  

Vzájemné vztahy Čínské lidové republiky a afrických států se rozvíjely velmi dlouhou 
dobu a opírají se o pevné body z minulosti. „V současné době jsou klíčové následující složky: 
vojenská spolupráce, obchod se strategickými surovinami, rozsáhlá investiční činnost, 
budování infrastruktury a „obyčejný“ obchod s běžnými spotřebními komoditami. Čínská 

                                                                                                                                                                                     
70

 Od roku 2010 je ČLR druhou největší destinací argentinského exportu i importu (po sousední Brazílii). Objem 
vzájemné obchodní výměny za prvních 9 měsíců v roce 2011 vzrostl o 140 %, přičemž argentinský export do ČLR 
meziročně vzrostl čtyřnásobně. Argentina využívá bohaté přírodní zdroje. 
Argentina: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/argentina/ 
ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html 
71

 Rozvoj ekvádorské ekonomiky umožňují kromě státních investic též rozsáhlé čínské investice a půjčky 
odměnou za preferenční ceny ekvádorské ropy (59 USD/barel), (roku 2012 je cena ropy za barel cca 100 USD).  
72

 WOLF, Charles, Xiao WANG a Eric WARNER. China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment 
Activities: Scale, Content, Destinations, and Implications. 2013  
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
73

 V roce 1955 uskutečnila mezinárodní konference 23 asijských a 6 afrických států. Výsledkem bylo přijetí 
deklarace (Deklarace na podporu světového míru a spolupráce), která obsahovala pět zásad mírové spolupráce.  
Čínský ministr s chladnou hlavou. Historieweb. 2012 
http://www.historieweb.cz/cinsky-ministr-s-chladnou-hlavou 
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lidová republika v této rovině hraje roli silnějšího a aktivnějšího hráče.“74 Především 
v politických postojích jedná Čínská lidová republika v souladu se zásadou „nevměšování“  
a „vzájemného respektu“. Investice i dlouhodobé kontrakty jsou s typicky čínskou pečlivostí 
dlouhodobě promyšlenou strategií. 

Jak řekl čínský prezident Hu Jintao75 během své návštěvy Západní Evropy v roce 2006: 
„čínská rozvojová spolupráce nepřinese nikomu strach a obavy, ale pouze a jen příležitosti  
a místo pro celosvětový rozvoj.“ 76 I jeho další projevy, tentokráte na téma spolupráce 
s Afrikou, jsou plné optimismu, síly a partnerství. 

Navzdory snahám vyspělých zemí podílet se na rozvoji afrického trhu, mají africké 
státy nejlepší zkušenosti s pomocí od ČLR, potažmo jsou čínské humanitární pomoci a hlavně 
rozvojové spolupráci otevřeni nejvíce. Čínská lidová republika má v Africe takový úspěch 
částečně i z důvodu, že se nebojí investovat a pomáhat v těch částech, které ostatní státy 
považují za nejisté a rizikové. „Pomoc má několik úrovní a forem, od zdravotnických 
a vzdělávacích projektů do výstavby budov, stadionů nebo cest. Pomoc je sice směřována 
zemím, kde je množství ropy a výrobků (Angola, Nigérie, Jihoafrická republika), nebo kde by 
se mohly suroviny vyskytnout v budoucnu (Demokratická republika Kongo).“77 

Současná čínská struktura pomoci se dělí na tři skupiny: granty, bezúročné půjčky  
a půjčky se sníženou sazbou. V afrických zemích by Čínská lidová republika mohla nalézt 
odpověď a hlavně řešení svého nejpalčivějšího problému – tedy nedostatku energií. Ačkoli je 
Čínská lidová republika veliký výrobce v oblasti energetiky, nestačí to ani pro její spotřebu  
a musí hledat zdroje v jiných zemích. 

„Obchod mezi oběma stranami stoupl z 12 milionů USD v roce 1950 na 55 miliard USD 
v roce 2006. Čínská lidová republika, s přímou investicí ve výši 6,64 miliard USD, je dnes 
třetím největším obchodním partnerem Afriky. Kromě získávání surovin – ropy, chromu apod. 
– zahrnují čínské investice zemědělství, průmysl, stavebnictví, ale také moderní 
telekomunikace, energie a zachování přírodních zdrojů.“78 

„Ve skutečnosti je největším obchodním partnerem Afriky stále Západ, a to jak 
z hlediska objemu, tak i různorodosti; Čínská lidová republika dováží ani ne 10 % africké ropy, 
zatímco čísla pro Evropskou unii a Severní Ameriku se pohybují okolo 40 %, respektive  
35 %.“79 Čínská lidová republika Africe nevnucuje ideologii, sociální systém ani model 
rozvoje, a proto je na poli diplomacie stále úspěšnější.  

Čínská lidová republika financuje stipendia pro africké studenty (pro cca 5 500 
studentů ročně), lékařské týmy, rekonstruuje stadiony, vládní budovy, telekomunikační sítě  
a ostatní infrastrukturu, to vše tzv. „na klíč“. 

                                                           
74

 BERDYCH, Antonín a Václav PRÁŠIL. Půlstoletí čínsko-africké mesaliance. Mezinárodní politika. 2006, č. 12. 
75

 Hu Jintao byl prezidentem ČLR do března roku 2013, poté ho v prezidentské funkci vystřídal dosavadní 
viceprezident Xi Jinping. 
Čínská lidová republika: Vnitropolitická charakteristika. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/politika/vnitropoliticka_charakteristika.html 
76

 Viz podrobněji na: Full Text of President Hu´s Speech at FOCAC 2006. Chinaview. 2006 
http://www.dawodu.com/china1.htm 
77

 DENT, Christopher. China and Africa development relations. London: Routledge, 2010, s.134. 
78

 Afrika: zahraniční politika periférie. Zahraniční politika. 2007, č. 5. 
79

 Afrika: zahraniční politika periférie. Zahraniční politika. 2007, č. 5. 
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Dále Peking asistuje v sektoru zemědělství a dalších odvětvích, pořádá krátkodobé 
vzdělávací programy, zapojuje mladé dobrovolníky a pomáhá materiálně (vyváží čínské 
zboží).80 

Poprvé Čínská lidová republika zveřejnila statistiku humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce ke konci roku 2009. Celkem pomoc činila 37,7 miliard USD na pomoc zahraničním 
zemím. Z toho 15,6 miliard USD poskytla Čínská lidová republika formou grantů, 11,3 miliard 
USD bezúročnými půjčkami a 10,8 miliard zvýhodněnými půjčkami. Podpora stále roste, je 
patrný meziroční nárůst až o téměř 30 % mezi lety 2004 a 2009. „V roce 2009 bylo africkému 
kontinentu poskytnuto téměř 50 % peněžních prostředků. Ačkoli se tato informace může zdát 
velice stručná, je to poprvé, kdy čínská vláda poskytla tyto informace.“81 

 
Ilustrace: Výše pomoci jednotlivým zemím v roce 2005.82 

 

 

                                                           
80

 BRAUTIGAM, Deborah. Chinese Development Aid in Africa: What, Where, Why, and How Much? American 
University Washington D. C., nedatováno, patrně 2012 
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf 
81

 BRAUTIGAM, Deborah. Chinese Development Aid in Africa: What, Where, Why, and How Much? American 
University Washington D. C., nedatováno, patrně 2012 
http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Chinese-Aid-in-Africa.pdf 
82

 China in Africa: Friend or foe?. BBC NEWS. 2013 httpnews.bbc.co.uk2hiafrica7086777.stm 
Čína. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ 
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Mezi lety 2001 – 2011 činila pomoc africkým zemím přibližně 175 miliard USD.83 
Největší podpora připadala na infrastrukturu a nerostné bohatství. Mezi africkými národy 
získala největší objem pomoci Nigérie.84 Je tedy znatelná změna mezi rokem 2005 (viz 
tabulka) a současnou situací.  

 
Graf: Systém pomoci. 

 

 
 
V letech 2001 – 2003 spočívala pomoc Africe především zrušením všech dluhů. Každé 

tři roky se koná politicko-ekonomický summit mezi Čínskou lidovou republikou a Afrikou. Po 
summitech v letech 2003 a 2006 se pomoc přesunula do programů na těžbu nerostných 
surovin a zejména na rozvoj infrastruktury. Tyto programy se liší stát od státu, v závislosti na 
potřebách afrických zemí. Napříč Afrikou byla „provedena výstavba celkem 17 vodních 
přehrad a elektráren, 19 silničních a 17 železničních projektů. Další projekty zahrnovaly 
výstavbu nemocnic a škol.“85 

Během minulého století byly navázány vztahy mezi ČLR a Afrikou, převážně z důvodu 
„uznání politiky „jedné Číny“, kterou v šedesátých letech Čínská lidová republika velmi 
výrazně potřebovala. Peking byl připraven poskytnout politickou podporu, velkorysou 
finanční a materiální pomoc či zbraně a vojenské experty. Právě expertní a vojensko-
technická pomoc stály na počátku čínsko-africké spolupráce.“86 

                                                           
83

 WOLF, Charles, Xiao WANG a Eric WARNER. China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment 
Activities: Scale, Content, Destinations, and Implications. 2013  
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
84

 Tamtéž. 
85

 Tamtéž. 
86

 Princip jedné Číny je ideologickým východiskem ČLR pro její plánované budoucí sjednocení s Taiwanem. 
Avšak navzdory politickým a právním argumentům zde panuje mnoho nejasností. Taiwan (tedy Čínská republika 
na Taiwanu) teoreticky i prakticky splňuje řadu kritérií pro potvrzení existence nezávislého státu (má stále 
obyvatelstvo, území i vládu již několik desetiletí). Schopnost vykonávat mezinárodní vztahy je omezená (není 
členem významných mezinárodních organizací), avšak tato omezenost je přímým důsledkem čínského 
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Dnešní vztahy ČLR a afrických zemí spočívají v neuvěřitelném nárůstu vzájemného 
obchodu, dále společnými politickými otázkami, vojenskou spoluprací a obchodu se 
zbraněmi. Čínské dodávky zbraní do Afriky jsou často přímo napojeny na dovoz ropy. Nigérie 
byla v polovině devadesátých let 20. století pod mezinárodním tlakem kvůli 
ne/demokratickým volbám.87 Čínští představitelé se ovšem s postavením západních 
demokracií neztotožnil a nadále zásoboval režim v Nigérii zbraněmi. Stejně se zachovala 
Čínská lidová republika i k dalším zemím se slibnými zásobami ropy – k Angole88  
a Súdánu.89 Také její intervence v Rovníkové Guinei90 či Zimbabwe91 nejsou západními 
demokraciemi vítány. 

 
Jaké zájmy Peking v Africe sleduje? Obecně by se zahraniční politika měla zajímat  

o následující oblasti: 
 

 Strategicko-bezpečnostní zájmy; 

 Politické zájmy; 

 Surovinová bezpečnost; 

 Diverzifikace zdrojů; 

 Produkce energie; 

 Zbrojní kontakty; 

 Hospodářské zájmy. 
 
Pokud vezmeme výše uvedené a porovnáme se situací ČLR v Africe, dojdeme 

k následujícím závěrům: strategicko-bezpečnostní zájmy v oblasti jsou zřejmě až 
sekundární.92 Naopak politické zájmy uplatňované na tomto kontinentě, jsou více než jasné. 
S pragmatickým přístupem vidí ČLR potenciál v rozvojových zemích, které jsou dále užitečné 
mimo jiné v politické spolupráci, přátelských vztazích a využitelností s ostatními zeměmi. 
Výhoda této spolupráce tkví i v zásadě nevměšování se do vnitřní politiky jiných států. ČLR, 

                                                                                                                                                                                     
diplomatického tlaku. Doporučením pro demokratické státy, instituce Evropské unie a další, je tak apelovat na 
čínskou stranu, aby sjednocení s Taiwanem proběhlo nenásilným způsobem a s ohledem na požadavky slabšího 
partnera. 
Politika jedné Číny. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2004 
https://www.mzv.cz/file/16698/RM_01_14_04.doc 
87

 Volby v letech 1999 a 2003 označili zahraniční pozorovatelé za zmanipulované, ale vláda i tak podnikla četné 
kroky pro povzbuzení zmírající demokracie a potírání korupce. 
Africký obr na ropných nohách. Rozvojovka.cz. 2011 
http://www.rozvojovka.cz/clanky/1132-africky-obr-na-ropnych-nohach.htm 
88

 Během Angolské občanské války probíhající v letech 1975 až 2002, upevnil Peking svou pozici v Africe.Čínské 
zbraně měla vítězná strana později splatit ropou.  
89

 Mezi lety 1995–1997 dodala Čínská lidová republika do Súdánu 6 bojových letounů, 50 vrtulníků, 100 kusů 
děl a řadu „drobnějších“ položek. Tuto pomoc ocenil Súdán koncesemi na těžbu ropy v jižní části země, tedy na 
území, které je po mnoho let předmětem nejrůznějších konfliktů. 
90

 Tato malá země, která svými zásobami ropy na jednoho obyvatele převyšuje Saudskou Arábii, využila 
zbrojních kontraktů s ČLR k výcviku vlastních vojenských jednotek a k obsluze těžké vojenské techniky. 
91

 Vinou extrémní politiky prezidenta, má země omezený výběr spojenců. Jeho politické metody zahrnovaly 
útlak opozičních stran, kontroverzní kampaně za vymýcení nelegálních zástavby chudinských předměstí i tichou 
podporou bělošských pogromů. 
92

 Žádné africké zemi přímo ani nepřímo nehrozí ČLR konfliktem. Nelze ani předpokládat, že by se situace 
v budoucnu měnila (veliká geografická vzdálenost, odlišné priority zemí). 
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vědoma si problematičnosti svého politického systému vůči Západu, tuto zásadu bez výjimky 
dodržuje ve všech zemích Afriky. Mimořádně zodpovědně Čínská lidová republika 
diverzifikuje své zdroje nerostných surovin. Dřívější snaha o soběstačnost se však postupem 
času stala nemyslitelnou, a tak je patrná snaha ČLR o co nejrozmanitější produkci. Výborným 
prostředkem pro uzavírání smluv a licencí týkající se surovin, se jeví zbrojní kontrakty 
poskytované ČLR africkým (ale nejen jim) zemím. V oblasti hospodářských zájmů platí stejné 
čínské pravidlo, jako kdekoli jinde na světě, tedy produkce s nízkými náklady a širokým 
rozsahem.93  

ČLR nebere Afriku jako rovnocenného partnera, čínské zájmy jsou spíše v oblasti 
zajištění nerostných surovin a odbytiště vlastního zboží. Pohled ČLR na Afriku se zdá být čistě 
obchodní. Spíše než o čistou a důslednou humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, se 
Číňané snaží o co nejvyšší zisk. 

I na přijetí Jihoafrické republiky, jako nového člena uskupení BRIC, měla hlavní vliv 
Čínská lidová republika. Jako strategicky výhodnější pro alianci BRIC se zdály státy jako 
Turecko, Indonésie, Jižní Korea, Mexiko, nikdo z nich však přijat nebyl. Protože má JAR dluhy, 
jedná a směňuje je za nerostné bohatství převážně s Čínskou lidovou republikou. Spíše než 
jako nejsilnější z kandidátů se účast Jihoafrické republiky jeví jako důkaz utvrzení vlivu ČLR 
v Africe. 

Níže jsou uvedeny příklady konkrétních projektů. Jako důkaz různorodosti projektů 
jsou dále uvedeny tři případy. Příklad konkrétního projektu, modelová situace ve státě  
a problém, který se snaží představitelé Pekingu řešit. 

 
Ghana: Přehrada Bui 
 
V roce 2007 začala výstavba jednoho z největších děl spolufinancovaných ghanskou 

vládou – přehrady Bui. Ochránci životního prostředí tuto 400 megawattovou přehradu, 
financovanou dvěma různými půjčkami Čínské banky kritizovali. Jeden z úvěrů byl  
292 milionů USD se splatností 12 let. Druhý úvěr s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2 % na 
270 milionů USD. Čínská Eximbank si větší úvěry zajišťuje systémem „buyback“94 – a to 
i v tomto případě. Zárukou jsou zisky za vývoz kakaových bobů, a to po dobu 20 let trvání 
úvěru. Detailnější informace nebyly zveřejněny. 

Dále si banka vyjednala smlouvu s elektrárenskou společností Ghany. Čistý výnos 
vodních elektráren bude uložen na účet do úschovy a jeho pomocí se bude úvěr splácet. 
Cena pro budoucí elektřinu byla předběžně dojednána v rozmezí 0,035 – 0,055 USD za kW/h. 
Průměrná sazba v Africe je přitom mnohem vyšší 0,13 USD kW/h. I když se zdá cena 
rozumná, lze předpokládat, že se ceny budou po dobu životnosti přehrady měnit – a další 
informace jsou taktéž neprůhledné. V této studii jsou poukázány různé formy finančních 
nástrojů používané pro financování projektů. Také je uvedena možnost splácení dluhů. 

                                                           
93

 Existuje ovšem hrozba nedostatečné konkurence na africkém kontinentu, ruku v ruce s úpadkem vlastní 
produkce, nezaměstnaností a dalšími, dohromady tvoří tzv. synergický efekt. 
94

 Buyback, tedy systém zpětného odkupu, kdy vývozce souhlasí s tím, že odkoupí část výrobků či služeb jako 
pobídku pro výrobce. Zahraniční podnik například poskytne půjčku podniku v rozvojové zemi společně 
s dohodou o pozdějším odkoupení části výrobků. Tím má výrobce zajištěné peněžní prostředky i z pozdějšího 
prodeje. 
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Demokratická republika Kongo 
 
V roce 2007 podepsaly dvě čínské strojírenské firmy (China Railway Engineering 

Corporation a Sinohydro) s Demokratickou republikou Kongo smlouvy o velikém objemu 
pomoci. V původní smlouvě bylo navrženo financovat dva odlišné projekty, každý za  
3 miliardy USD, které by byly použity na obnovu a rekonstrukci válkou zničené země. Úvěry 
by byly splaceny ze zisku dolu na kobalt a měď. Později byla pomoc zúžena jen na jeden 
projekt ve výši 3 miliardy USD. Důvodem byla obava Konžské demokratické republiky z výše 
dluhu. Původní projekty počítaly s financováním 3 402 kilometrů na zpevnění cest, včetně 
tratí spojující důležitá města. Dále s výstavbou a opravou 450 kilometrů silnic v hlavním 
obvodu Kinshasa, 3 213 kilometrů železničních tratí a také výstavbou a vybavením 
145 zdravotnických středisek, 31 nemocnic, 5 000 nízkonákladových staveb a dvou univerzit. 
Později byly do plánů přidány možnosti výstavby dvou letišť a rozvoden elektřiny a také dvou 
vodních přehrad. A jaké byly podmínky? Financování způsobem „joint venture“95 se týkalo 
z 32 % Konga a z 68 % čínských strojírenských firem.  

Později se od původní podoby smlouvy odstoupilo a zůstal jen projekt ve výši  
3 miliard USD. Problémem je kategorizace rozvojové spolupráce. Demokratická republika 
Kongo nepovažuje projekt za formu rozvojové spolupráce, protože protiváhu financování 
tvoří přírodní zdroje. 
 

Nedostatek půdy 
 
Čínská lidová republika využívá přibližně 20 % veškerých na světě spotřebovaných 

potravin, ale sama má k dispozici jen 9 % zemědělské půdy. V posledních letech tak Číňané 
musí kvůli stále se zvyšující populaci řešit, kde pro všechny své obyvatele seženou potraviny 
a hlavně kde vypěstují plodiny. 

Se vzrůstající populací se zvyšuje poptávka po plodinách. Lidé bydlí v lepších a větších 
domech, čímž se snižuje objem úrodné půdy, kde by plodiny mohly růst. Svůj vliv také hrají 
klimatické změny – už není možné pěstovat plodiny v místech, kde to ještě donedávna bylo 
možné.96 

Médii také proběhly zprávy, že ČLR koupila na Ukrajině půdu o velikosti 1/20 rozlohy 
státu. Avšak již za dva dny byly tyto zprávy vyvráceny. Nicméně i tak stále platí, že ČLR 
koupila či dlouhodobě pronajala mnoho set tisíc hektarů v Africe, Jižní Americe a Asii.  
I v Evropě samotné, potažmo ve většině zemí Evropské unie, vyprší v květnu roku 2014 tzv. 
„přechodné období“, v němž platí zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům.97 Není těžké 
předpokládat, kdo bude hlavním zájemcem o půdu v Evropě. 

                                                           
95

 Joint venture je způsob strategické aliance, kdy se dvě či vice stran spojí (navzájem si poskytnou duševní 
vlastnictví, majetek, znalosti, finance), ale nedojde k převodu vlastnictví. Pouze pro splnění předem 
stanoveného účelu spojí své síly. 
96

 Například pěstování obilí v místech, která se nacházejí v záplavových územích a musí tak čelit povodním. 
97

 K zákazu prodeje půdy cizincům se ovšem každá členská země Evropské unie staví individuálně. Například 
Řecko omezuje prodej v příhraničních oblastech, Dánsko a Maďarsko před nákupem požadují provozovat 2 roky 
zemědělskou výrobu, některé země si výjimku prodloužily o další 3 roky. 
Bulharsko řeší prodej půdy cizincům. Ústav mezinárodních vztahů Praha. 2014  
http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/bulharsko-resi-prodej-pudy-cizincum 
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„Čínská lidová republika disponuje v zahraničí celkem 30 miliony hektarů 
obdělávatelné půdy, což odpovídá například rozloze zemědělské půdy ve Francii.“98 Opět se 
opakuje ten samý scénář. Ze získaných surovin a plodin v zemi, kde byly vypěstované, nic 
nezůstává. Vše je odváženo do Čínské lidové republiky, kde jsou později potraviny úspěšně 
produkovány na čínský trh.99 Na polích sice pracují místní lidé pod čínským dohledem, ale dle 
plánů by se měl v Africe „usadit milion čínských zemědělců.“100 

Čínská lidová republika však podle svých slov poskytuje Africe kapitál a pomoc 
formou rozvojové spolupráce. Zemědělství, půda a voda, vlastnictví těchto strategických 
surovin je považováno za nejzákladnější. Ovšem čínské projekty se dotýkají i jiných oblastí, 
zejména v oblasti infrastruktury.101 Jak již bylo v práci zmíněno dříve, velikou měrou se ČLR 
podílí na výstavbě železnic a dálnic,102 nemocnic a zdravotních středisek, univerzit a dalších. 

Nejpalčivějším problémem, a do budoucna pro Afriku největším problémem, 
je pronájem nerostných nalezišť. Po dlouhá desetiletí dobývali nerosty v Africe pouze místní 
obyvatelé, avšak nyní je problémem obrovské nezákonné jmění, které si vydobyli pochybní 
investoři a zlatokopové. Největším problémem je nezákonnost těchto dolů a s tím spojený 
úbytek zemědělské půdy, pastvin a křovin. Hledání dalších nalezišť a rozšiřování dolů 
likviduje zemědělství, kde posléze po vytěžení nerostů zůstává opuštěný štěrk, jámy  
a sesouvající se haldy suti. 

Pohled z druhé strany je samozřejmě optimistický. Číňané se považují za ty, kteří 
dávají místním práci, ale už nikdo nehodnotí, nakolik jsou mzdy pracovníků v dolech 
podhodnocené. 

 
Blízký východ103 

 
FAGIA působí v pěti zemích Blízkého východu:104 Íránu, Iráku, Afghánistánu, 

Jordánsku a Turecku. Tato pomoc tvoří 16 % celkové pomoci. Většina podpory směřuje na 
rozvoj energetiky v Íránu a Iráku. Dále je pomoc použita na financování těžby ropy a zemního 
plynu a výstavbu železnic. V rámci pomoci byl zejména Iráku v posledním desetiletí odpuštěn 
dluh ve výši 12 miliard USD.105 

                                                           
98

 Čína kolonizuje Afriku. Česká pozice. 2011  
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/cina-kolonizuje-afriku-ekonomicky 
99

 Domněnka, kterou ostatně nevyvrátila ani Ing. Andrea Míková z České rozvojové agentury, tedy že Číňané 
staví plnohodnotné vesnice „jen pro sebe“, pěstují si vlastní jídlo, nikam nemusí vycházet a v budoucnu použijí 
vesnice a jejich území pro sebe. Bohužel se informaci, za jakých podmínek tyto vesnice vznikají, autorce 
nepodařilo zjistit. 
100

 Čína kolonizuje Afriku. Česká pozice. 2011  
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/cina-kolonizuje-afriku-%E2%80%93-ekonomicky 
101

 Ing. Andrea Míková z České rozvojové agentury nevyvrátila domněnku, že například za pronájem dolů 
dostaví Číňané kus silnice. 
102

 Ačkoli místní lidé nemají přístup k čisté vodě, Číňané staví v těch samých oblastech čtyřproudé dálnice. 
103

 Pokud není uvedeno jinak, je základním zdrojem kapitol 4.2.3 až 4.2.6. následující WOLF, Charles, Xiao 
WANG a Eric WARNER. China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment Activities: Scale, Content, 
Destinations, and Implications. 2013  
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
104

 V Anglickém jazyce předkládaném jako “Middle East”, tedy spíše Střední východ. V České republikce se však 
tento termín příliš nepoužívá. 
105

 WOLF, Charles, Xiao WANG a Eric WARNER. China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment 
Activities: Scale, Content, Destinations, and Implications. 2013  
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Většina závazků směřuje do ropných průzkumů a ropné produkce. Na Blízkém 
východě je nejrozšířenější pomocí podpora přírodních zdrojů.  

 
Grafu: Přehled pomoci na Blízkém východě. 

 

 
 
Jižní Asie 

 
Pomoc do této oblasti je poskytována zejména Pákistánu, Indii, Srí Lance, Nepálu 

a Bangladéši. Na rozdíl od jiných regionů, kde dominují programy na podporu těžby 
nerostných surovin, tvoří většinu objemu pomoci příspěvky na infrastrukturu a ostatní 
finanční pomoc. To je způsobeno omezenými možnostmi této oblasti světa v nerostném 
bohatství.  

Přibližně pětinásobný roční nárůst pomoci (rok 2003 ve výši 0,5 miliardy USD a rok 
2011 s částkou 33 miliard USD) byl způsoben dvěma hlavními příčinami: ekonomickým 
vývojovým balíčkem podepsaným v roce 2006106 a dohodou podepsanou v roce 2010 ve výši 
15 miliard USD na výstavbu dvou vodních elektráren.107  

Mezi zeměmi Jižní Asie získal Pákistán největší objem pomoci,108 Srí Lanka je s velikou 
ztrátou druhá109 a Nepál s částkou 2 miliardy USD přehled těchto největších příjemců 
uzavírá. Zatímco Pákistán získal nejvíce finančních prostředků mezi lety 2006 a 2010, většina 
ostatních v roce 2011. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR100/RR118/RAND_RR118.pdf 
106

 Zahrnuje vybudování mořských přístavů, ropných rafinérií a rozvoj zemědělství. 
107

 Výstavba začne v roce 2015. 
108

 Přijal částku ve výši 66 miliard USD, což činí 87 % celkové pomoci v této oblasti. 
109

 Částka ve výši 5 miliard USD. 
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Čínská lidová republika nepodporuje tuto oblast světa z důvodu bohatých zásob 
nerostných surovin. Spíše se dovoz do ČLR skládá ze zemědělských produktů a surovin. 
Existuje předpoklad, že spíše než hledáním zdrojů se ČLR snaží v této oblasti vyvážit 
politickou a ekonomickou moc jiných aktérů.  

 
Střední Asie 

 
Tato oblast zahrnuje především následujících pět zemí: Kazachstán, Kyrgyzstán, 

Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán. Střední Asie obdržela v uplynulém desetiletí 
nejmenší objem finanční pomoci ze všech zmíněných oblastí.110 Většina projektů se 
zaměřovala na ropu, zemní plyn a nerostné bohatství. V roce 2001 činila pomoc do této 
oblasti 27 milionů USD, v roce 2011 už objem pomoci vzrostl na 7,8 miliardy USD. Hlavními 
faktory tohoto růstu bylo financování několika velkých projektů, například výstavba 
ropovodů a plynovodů a financování průzkumů měděných dolů.  

 
Graf: Přehled pomoci ve střední Asii. 

 

 
 

                                                           
110

 Výše pomoci se pohybovala pouze na úrovni 2 až 5 %. 
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Východní Asie 
 

Do této oblasti spadá následujících 12 států: Barma, Filipíny, Indonésie, Kambodža, 
Laos, Mongolsko, Severní Korea, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor. Pomoc do této 
oblasti je považována za nejvyváženější. Východní Asie je v čerpání pomoci na třetím místě 
z uvedených šesti oblastí. Je celkově druhá v oblasti infrastruktury, čtvrtá ze šesti v oblasti 
nerostných surovin a druhá pro ostatní formy pomoci.111 Také zde ovšem není pravidlem 
koordinovaná pomoc a ČLR jedná s každým státem samostatně. 

 
Graf: Přehled pomoci ve východní Asii. 

 

 
 

                                                           
111

 Pomoc potravinová nebo palivová mezi Čínskou lidovou republikou a Korejskou lidově demokratickou 
republikou nejsou považovány za pomoc ve smyslu této studie. 
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Muslimské země jako dárcovský region 
 

Muslimové tvoří přibližně čtvrtinu obyvatel planety.112 Protože je většina 
muslimských zemí chudých, je pro ně rozvojová pomoc velmi důležitou částí příjmu. Najdou 
se ale i takové státy, které jsou i z pohledu celosvětového měřítka významnými dárci. Mezi 
největší dárce patří (již dříve v práci zmíněné) státy bohaté na ropu, tedy členové Organizace 
zemí vyvážející ropu, OPEC. Mnoho kritiků vidí hlavní problém v přerozdělování pomoci 
pouze zemím kulturně blízkým a projektům neřešících chudobu, ale spíše pomoc smyslem 
projektů, které propagují islám a potažmo i teroristické organizace.113 

Muslimové odmítají argumentaci, že o jejich pomoci jiným zemím je rozhodováno na 
základě náboženského vyznání. Jako příklad slouží údaje členských a nečlenských zemí 
Výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou pomoc, DAC a výše 
jednotlivých příspěvků: v letech 2008 a 2009 bylo šest z deseti největších příjemců pomoci 
z oblasti zemí Blízkého východu. Ve stejném období získaly islámské a arabské země největší 
podíl humanitární pomoci z pohledu non-DAC členů. Saúdskoarabské království jako 
nejštědřejší dárce pomohlo z této částky do výše 51 %.114 

 
Muslimský svět spojuje země s islámským vyznáním do mnoha organizací. Tou 

největší je Organizace islámské konference (The Organization of the Islamic Conference, 
OIC), založená roku 1969, která sdružuje všechny islámské státy a je po OSN druhou největší 
mezinárodní organizací.115 V únoru 1972 byla přijata Charta organizace,116 podle které by 
Organizace islámské konference měla usilovat o posílení: 

 

 Islámské solidarity mezi členskými zeměmi; 

 Spolupracovat v politické, ekonomické, společenské, kulturní a vědecké oblasti; 

 Ochraňovat důstojnost, nezávislost a národní práva. 
 

Druhou velice důležitou organizací v muslimském světě je Liga arabských států 
(League of Arab States, LAS), založena roku 1945. Dnes má organizace 22 členských zemí.117 
Působí na Blízkém Východě a severu Afriky. Organizace zajišťuje a koordinuje spolupráci 

                                                           
112

 Za předpokladu, že je celkový počet obyvatel 7 miliard a muslimů je přibližně 1,8 miliard (některé odhady 
činí více než 2 miliardy), dojdeme k počtu téměř 26 %. 
113

 Tyto obavy se vyrojily převážně po 11. září 2001, kdy se do pomoci na mezinárodním poli začaly více 
zapojovat muslimské země. Ty jsou dále obviňovány ze skrytého financování terorismu v rámci „pomoci“ do 
zaostalých, nebo živelnou pohromou zničených zemí. Například Súdán (občanská válka), Pákistán (obnova po 
povodních).  
114

 AL-YAHIA, Khalid; Nathalie FUSTIER. Saudi Arabia as Humanitarian Donor. Global Public Policy Institute, 2011  
http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub/2011/al-yahya-fustier_2011_saudi-arabia-as-humanitarian-
donor_gppi.pdf 
115

 Celkový počet členských zemí je 57. 
Member States. Organisation of Islamic Cooperation. 2014 http://www.oic-oci.org/oicv2/states/ 
116

 About Organization of Islamic Conference. Organisation of Islamic Cooperation. 2013  
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en 
117

 Členské země: Alžírsko, Bahrajn, Džibutsko, Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libanon, 
Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Palestina, Saúdskoarabské království, Somálsko, Spojené arabské emiráty, 
Súdán, Sýrie (členství od roku 2011 pozastaveno), Tunisko.  
League of Arab States. 2013 http://www.lasportal.org/wps/portal/las_en/home_page/ 
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svých členů v oblastech politiky, ekonomiky a kultury. 
 

Saúdskoarabské království 
 

Saúdskoarabské království (dále „SAK“), známé také jako Saúdská Arábie je stát 
na Blízkém východě. Zabírá velkou část Arabského poloostrova a je druhým největším státem 
arabského světa. Celkový počet obyvatel činí téměř 29 milionů.118 SAK je velmi bohatá země. 
Příčinou jsou obrovské zásoby ropy a zemního plynu, přičemž zásoby nevytěžené ropy se 
odhadují na přibližně jednu čtvrtinu světových rezerv. Ropa a ropné deriváty tvoří 85 % 
vývozu. Příjmy z ropy tvoří 90 % příjmů státního rozpočtu.119 

Saúdskoarabské království není příjemcem rozvojové pomoci, ale naopak po USA 
jejím druhým největším poskytovatelem. V ukazateli poměru pomoci k hrubému národnímu 
produktu přitom několikanásobně překonává hodnotu 0,7 % doporučenou Organizací 
spojených národů. Výše pomoci se pohybuje kolem 3,7 % hrubého národního produktu.120 
Mezi muslimskými zeměmi je její výsadní postavení v této oblasti nezpochybnitelné. Při 
současné situaci se ovšem těžko humanitární pomoc a rozvojová spolupráce organizuje. 
Slabinou jsou často chaoticky pracující zaměstnanci, přičemž pracovníci často nejsou 
ani dostatečně vyškoleni a nemohou tak rychle a efektivně reagovat. Jako záporná se jeví  
i role Saúdskoarabského království vůči ostatním aktérům na poli humanitární pomoci, 
protože neexistuje uspokojivá spolupráce a koordinace. Z tohoto pohledu se jeví SAK ne jako 
země s postavením vedoucím, ale spíše zpátečnická.  

„Saúdskoarabské království podporuje vládními, polovládními a soukromými 
programy prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných smluv projekty ve více než  
80 zemích, a to prostřednictvím dvoustranných i mnohostranných smluv.“121 

 
Z historického hlediska byla většina podpory orientována nevládním organizacím na 

pomoc arabským a muslimským zemím, menší část na pomoc zemím asijským a africkým. 
Takto zaměřené projekty byly sponzorovány i od soukromých osob.122 

Na druhé straně stojí vládou financované projekty a programy, které se nevztahují 
pouze na arabský a muslimský svět. Vláda se snaží pomoci i v zemích a regionech, které 
považuje za strategické partnery.  

 

                                                           
118

 Saudská Arábie. 2013 http://www.saudskaarabie.info/ 
119

 Saudská Arábie: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/saudska_arabie/ekonomika/ekonomicka_charak
teristika_zeme.html 
120

 AL-YAHIA, Khalid; Nathalie FUSTIER. Saudi Arabia as Humanitarian Donor. Global Public Policy Institute, 2011  

http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub/2011/al-yahya-fustier_2011_saudi-arabia-as-
humanitarian-donor_gppi.pdf 
121

 Tamtéž. 
122

 Pouze 18 z 962 Saúdskoarabských charitativních organizací působí mezinárodně. Přitom jsou v největší míře 
financovány ze soukromých a firemních příspěvků. 
Tamtéž. 
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Graf: Oblasti pomoci dle zemí. 
 

 
 

 
Mapa: Porovnání výdajů na pomoc v letech 2005 a 2010. 

 

 
 

Celkově se přístup SAK jeví jako směs příležitostí a snah. Humanitární pomoc vnímá 
mnoho ostatních zemí jako nesouvislou, chaotickou a regionálně zaujatou. Těmto nařčením 
se samozřejmě SAK brání a staví se do role: „nejštědřejšího dárce na Haiti roku 2010, kdy 
poskytlo 50 milionů USD.“123 

Vzrůstající trend poskytování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce může být 
připsán i zvýšenému pocitu důvěry a národní hrdosti v důsledku zvyšujícího se regionálního  

                                                           
123

 V roce 2010 poskytlo Haitské republice účelovou finanční pomoc 41 zemí v celkové výši 81 milionů USD. 
Bezkonkurenčně nejvyšší byla částka 50 milionů USD, kterou poskytl SAK. V roce 2008 činila pomoc tří zemí 
(Norsko, Švédsko, Spojené království) téměř 4 miliony USD, v roce 2012 už jen asi 0,5 milionu USD. Z tohoto 
pohledu je opravdu SAK nejštědřejším dárce i v celkovém objemu poskytnutých finančních prostředků. 
Donors 2008-2012. In: Humanitarian Response: Haiti. 2014  
https://haiti.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Donors%202008-2012.pdf  
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a potažmo i globálního ekonomického vlivu. Příkladem může být začlenění SAK do skupiny 
G20,124 což představuje skupinu největších ekonomik světa. Ekonomiky G20 představují 85 % 
světového hrubého domácího produktu, 80 % mezinárodního obchodu a dvě třetiny světové 
populace.125  

Většinu pomoci dodává Saúdskoarabské království prostřednictvím bilaterálních 
smluv, ačkoli je i jedním z největších dárců na poli mnohostranných smluv. Je jedním 
z nejštědřejších dárců v rámci Agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě 
(The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 
UNRWA), dále věnovalo 500 milionů USD na program Světové potravinové pomoci v roce 
2008. 
 

Pákistán: Povodně 2010126 
 

Na tomto příkladu financování je názorně patrná spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru. Na ničivé povodně Pákistánu v roce 2010 reagovalo Saúdskoarabské království 
rázně. Obě země jsou strategickými partnery a pro zachování stability byla nutná okamžitá 
pomoc. Navíc se odhaduje, že na území SAK žije přibližně 1 milion Pákistánců. I proto se SAK 
snažil pomáhat všemi možnými způsoby uvnitř i vně státu. Už 17. srpna 2010 král Abdullah127 
zřídil fond na podporu Pákistánu, přičemž král společně s korunním princem Sultanem  
a princem Nayefem věnovali do fondu 5,3 milionu, respektive 2,66 a 1,33 milionů USD. 
Instrukce a úkoly dostali i další významní představitelé, měli například shromažďovat dary od 
podnikatelů. Vlna solidarity byla obrovská, král Abdullah své občany silně motivoval. V tisku 
se objevily články s důrazem a nutností podpořit humanitární pomoc. Během několika dní 
bylo shromážděno více než 120 milionů USD. Další pomocí byla například přímá pomoc 
Saúdskoarabských leteckých sil ve výši 100 milionů USD, či převedení cca 270 milionů USD 
do Saúdskoarabského fondu pro rozvoj, z čehož téměř polovina plyne na obnovu zničeného 
Pákistánu. Dohromady tvoří příspěvky z veřejných a soukromých zdrojů až 500 milionů 
USD.128  

                                                           
124

 Skupina G20 má 19 členských zemí plus je za samostatného člena považována Evropská Unie. Skupina G20 
funguje od roku 1999, přičemž je předsednictví určováno dle ročního rotujícího systému. Tím je zajištěna 
kontinuita a návaznost předsednictví. Využívá se tzv. systém „trojka“, který se skládá z aktuální, minulé a 
budoucí předsednické země. Členy skupiny G20 jsou: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čínská lidová republika, 
Evropská unie, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Kanada, 
Mexiko, Německo, Ruská federace, Saúdskoarabské království, Spojené království, Spojené státy americké, 
Turecko. 
G20 Members. G20. 2014 https://www.g20.org/about_g20/g20_members 
125

 G20 Members. G20. 2014 https://www.g20.org/about_g20/g20_members 
126

 Největší povodně v této oblasti od roku 1929 začaly na konci července 2010. Výsledkem prudkých 
monzunových dešťů bylo přibližně 2 tisíce mrtvých, 6 milionů obyvatel bez střechy nad hlavou a více než 20 
milionů jinak postižených obyvatel. Celkem povodně zasáhly pětinu území. Obecně se země potýkala s apatií a 
nezájmem ostatních zemí a donorů. K 15. srpnu bylo k dispozici jen 20 % z přislíbených prostředků. 
Česká televize: Zpravodajství. 2013 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ 
127

 Nejvyšší představitel Saúdskoarabského království, král Abdalláh ibn Abd al-Azíz vládne zemi od roku 2005. 
Je jedním z nejbohatších monarchů na světě. 
128

 AL-YAHIA, Khalid; Nathalie FUSTIER. Saudi Arabia as Humanitarian Donor. Global Public Policy Institute, 2011  
http://www.gppi.net/fileadmin/media/pub/2011/al-yahya-fustier_2011_saudi-arabia-as-humanitarian-
donor_gppi.pdf  
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Mezinárodní pomoc Pákistánu po této živelné pohromě byla mimořádně nízká, spojena 
s neochotou a apatií, což ostatně potvrzují i statistiky. Pákistán je považován za zemi 
vzdálenou geograficky, kulturně i myšlenkově. Dokonce se začalo spekulovat o tzv. 
„humanitární rasismu“. Neochota byla spojena s působením Tálibánu a islámských radikálů 
v oblasti. 

 
Ostatní významní dárci 

 
Ostatními významnými dárci v muslimském světě jsou Stát Kuvajt a Spojené arabské 

emiráty. Následující kapitola se těchto zemí, z důvodu rozsahu studie, dotkne jen okrajově. 
Z níže uvedeného grafu je patrné, že výše pomoci Saúdskoarabského království je ostatním 
zemím v této oblasti zatím nedosažitelná. 

 
Graf: Arabské země a výše jejich oficiální rozvojové spolupráce 2005 – 2009.129 

 

 
 
Kuvajt130 je díky příjmům z vývozu ropy finančně soběstačný a není příjemcem 

rozvojové pomoci. Naopak je významným dárcem131 pro jiné, převážně arabské země. 
Poskytuje půjčky za výhodných platebních podmínek, zejména na infrastrukturu. 

 

                                                           
129

 Non-DAC Donors and Humanitarian Aid. In: Global Humanitarian Assistance. 2011.  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/NDDs-humanitarian-aid.pdf 
130

 Stát Kuvajt o rozloze téměř 18 000 km
2
 a počtem obyvatel přes 3,5 miliónu je považován za vyspělý stát. 

Kuvajt. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/kuvajt/ 
131

 Poskytuje rozvojovou pomoc do výše 1,31 % hrubého národního produktu. 
Kuvajt: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2014 http://www. 
mzv.cz/ jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/kuvajt/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html 
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Graf: Pomoc Kuvajtu jednotlivým státům a dle sektoru.132 
 

 
 

Spojené arabské emiráty jsou státem s pouze 7 miliony obyvatel, řadí se přitom 
mezi nejbohatší státy světa.133 Zahraniční pomoc (humanitární i rozvojovou) koordinuje ve 
Spojených arabských emirátech Úřad pro koordinaci zahraniční pomoci (Office 
For The Coordination of Foreign Aid). V roce 2011 vynaložily Spojené arabské emiráty na 
zahraniční pomoc 2,12 miliard USD, z toho větší část na rozvojovou pomoc 
(1,88 miliardy USD).134 

Rozvojová pomoc je poskytována především z Fondu Abu Dhabi pro rozvoj, tzv. Abu 
Dhabi Fund for Development (ADFD), který byl založen v roce 1971. Fond Abu Dhabi pro 
rozvoj financuje 210 projektů v 58 rozvojových zemích světa formou grantů a úvěrů 
s výhodnými úrokovými sazbami. V roce 2012 poskytl Fond pro rozvoj pomoc ve výši 385 mil 
USD.135  

 

                                                           
132

 Data Lab. Organisation for Economic Cooperation and Development. 2013 
http://www.oecd.org/statistics/datalab/oda-recipient-sector.htm 
133

 Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele (v přepočtu na paritu kupní síly) dosáhl hodnoty 55 083 USD. 
Pro porovnání Česká republika: 24 400 USD na obyvatele 
Spojení arabské emiráty: Ekonomická charakteristika země. Ministerstvo zahraniční věcí České republiky. 2013  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/spojene_arabske_emiraty/ekonomika/ekonomic
ka_charakteristika_zeme.html 
134

 Tamtéž. 
135

 Tamtéž. 
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Graf: Pomoc SAE jednotlivým států a dle sektoru.136 
 

 
 
Organizace zemí vyvážející ropu 

 
Organizace zemí vyvážející ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 

OPEC) byla založena roku 1960 v Bagdádu pěti zakládajícími státy: Irákem, Íránem, Kuvajtem, 
Saúdskoarabským královstvím a Venezuelou. Později se přidal Katar,137 Indonésie, Libye,138 
Spojené arabské emiráty,139 Alžírsko,140 Nigérie,141 Ekvádor,142 Gabon143 a Angola144. Za dobu 
existence se počet členů více než zdvojnásobil.145 Cílem organizace je „koordinace  
a sjednocení ropné politiky, zajištění stability na ropných trzích s cílem zajistit efektivní, 
ekonomický a pravidelný přísun ropy spotřebitelům, stálý příjem producentům a přiměřený 
výnos pro toho, kdo investuje do ropného průmyslu.“146  

„Podle současných odhadů je více než 81 % světových zásob ropy v držení členských 
zemích OPEC. Ze všech členských zemí OPEC, tedy Blízkého východu a Jižní Ameriky, se právě 
na Arabském poloostrově nachází zásoby v celkové výši až 66 % z celkového objemu ropných 
zásob organizace OPEC.“147  

                                                           
136

 Data Lab. Organisation for Economic Cooperation and Development. 2013 
http://www.oecd.org/statistics/datalab/oda-recipient-sector.htm 
137

 V roce 1961. 
138

 Obě v roce 1962. 
139

 V roce 1967. 
140

 V roce 1969. 
141

 V roce 1971. 
142

 V roce 1973. 
143

 V roce 1975. 
144

 V roce 2007. 
145

 Od prosince roku 1992 do října roku 2007 pozastavil své členství Ekvádor. Gabon ukončil své členství v roce 
1995. Indonésie pozastavila členství od ledna roku 2009, protože domácí těžba už nestačí domácí spotřebě.  
Member Countries. OPEC. 2014 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.html 
146

 Our Mission. OPEC. 2014 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.html 
147

 OPEC Share of World Crude Oil Reserves. OPEC. 2014  
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.html 
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Graf: Podíl na světových zásobách ropy pro rok 2012 
 

 
 
Mezinárodní organizace OPEC zřídila v roce 1975 svůj Fond pro mezinárodní rozvoj, 

OFID (The OPEC Fund for Development, OFID). Původně byl plánovaný jako dočasný, ovšem 
přetrvává do současnosti. Prostředky jsou financovány z dobrovolných příspěvků členských 
zemí organizace. Přednostní pomoc získávají nejvíce zaostalé země především v rámci 
„South-South Relationships“.148  

OFID například poskytuje finanční pomoc ve formě úvěrů na rozvojové projekty  
a programy, financuje soukromý sektor v rozvojových zemích, poskytuje dotace na podporu 
technické pomoci, potravinové pomoci, výzkum a vývoj a humanitární pomoc v nouzi.  

Finanční pomoc pochází z dobrovolných příspěvků členských zemí OPEC. Například 
„na konci roku 2011 byly příspěvky ve výši 3 435 milionů USD, z nichž 3 079 milionů USD bylo 
distribuováno přímo na pomoc OFID.“149 

Za dobu působnosti se OFID angažoval ve více než 134 zemích světa. Z toho bylo  
53 zemí z Afriky, 43 zemí z Asie, 31 zemí z Jižní Ameriky a Karibiku a 7 zemí z Evropy.150  

 

                                                           
148

 Spolupráce „Jih-Jih“ je název pro široký rámec spolupráce mezi zeměmi Jihu v politických, ekonomických, 
sociálních, kulturních, ekologických a technických oblastech. Zapojení dvou nebo více rozvojových zemí může 
probíhat na bilaterální nebo regionální úrovni. Rozvojové země sdílejí znalosti a dovednosti k uspokojení svých 
rozvojových cílů prostřednictvím koordinace. Poslední vývoj těchto vztahů směřuje ke zvýšení obchodu, 
většímu toku investic, sdílení řešení, výměně odborníků a další. 
What is SSC?. United Nations Office for South-South Cooperation. 2011 
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html 
149

 FAQs. OPEC Fund for International Development. 2013. http://www.ofid.org/ABOUTUS/FAQs.aspx#nr2 
150

 Například v roce 2012 financoval OFID sektor zdravotnictví Bosny a Hercegoviny ve výši 100 tisíc USD. 
Europe. OPEC Fund for International Development. 2013. http://www.ofid.org/COUNTRIES/Europe.aspx 
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Graf: Celková přislíbená pomoc a skutečné plnění grantů k listopadu 2013.151 
 

 
 

Je patrné, že nejvyšší podíl má oblast technické pomoci.152 Na ní bylo přislíbeno 157 
miliard USD, zatím bylo vyplaceno 124 miliard dolarů. Nejméně je sponzorována oblast 
„energetické chudoby“.153 Na tu bylo přislíbeno pouze 8 miliard USD, zatím byly vyplaceny 
jen 3 miliardy USD. Celková částka, kterou se OFID zavázal poskytnout, činí 569 miliard USD, 
přičemž již 480 miliard USD bylo vyplaceno.  

 

                                                           
151

 OFID Profile. OPEC Fund for International Development. 2013. http://www.ofid.org/HOME/OFIDProfile.aspx 
152

 Technická pomoc, či technická spolupráce znamená poskytnutí odborné expertízy ve specializované oblasti, 
která má příjemci umožnit rozvoj produktivních zdrojů a kapacit. Prosazuje se i formou investic do lidského 
kapitálu. 
Technical cooperation. Rozvojovka.cz. 2013.  
http://www.rozvojovka.cz/abeceda-rozvoje/178-technical-cooperation-assistance-technicka-spoluprace-
asistence-ts-ta.html 
153

 Energetická chudoba znamená nedostatek energetických zdrojů, omezený nebo dokonce žádný přístup ke 
zdrojům elektrického proudu. 
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Graf: Srovnání množství a počtu projektů dle zemí a sektorů.154 
 

 
 

První část grafu, tedy půjčky veřejnému sektoru dle kontinentů odhalují, že největší 
objem pomoci ve výši téměř 900 miliard dolarů směřuje do Afriky. Druhý graf zdůrazňuje 
objem pomoci dle druhu. Nejvíce prostředků bylo přislíbeno do veřejného sektoru, zatím 
tam i nejvíce prostředků směřovalo. 

 
Ukázka názorného příkladu financování z prostředků OFID: 
 
Srí Lanka: Renovace silnic155 
 
Srílanská demokratická socialistická republika (dále jen „Srí Lanka“). Financování 

proběhlo poskytnutím půjčky veřejnému sektoru ve výši 40 milionů USD. Projekt 
spolufinancovala vláda Srí Lanky. Hlavní prioritou země je ekonomický rozvoj. Vzhledem 
k tomu jak tristní je místní infrastruktura, bude po 60 letech většina silnic opravena 
a zrenovována. Celkem bude modernizováno 202 kilometrů cest na západě a severozápadě 
země. Projekt se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi: výkupem pozemků, poradenstvím, 
projektovým managementem a inženýrskými pracemi. Výsledkem bude zlepšení a rozšíření 
silnic, opravení mostů, umisťování značek a udržování bezpečnosti na dopravních 
komunikacích. Zlepšením silniční sítě by měl být plynule zvládnut větší objem dopravy, měla 
by se zvýšit bezpečnost, účinněji dopravovat zboží a služby na místní a mezinárodní úrovni 
zlepšit přístup občanů do zaměstnání.  
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 OFID Profile. OPEC Fund for International Development. 2013. http://www.ofid.org/HOME/OFIDProfile.aspx 
155

 The OPEC Fund for International Development. Annual Report 2012. Vienna, 2013, s. 27 
http://www.ofid.org/LinkClick.aspx?fileticket=y1_S1AD0TRM%3d&tabid=66&mid=575 
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Jemen: Spojení energie a vzduchu156 
 
V Jemenské republice (dále jen „Jemen“), probíhá projekt Al Mocha 60 MW 

(megawattů) Větrný park, celková částka 20 miliard USD. Financování projektu probíhá 
formou půjček veřejnému sektoru a spolufinancuje je arabský fond a jemenská vláda. 

Problémem Jemenu je energetická chudoba. Asi polovina celkového počtu obyvatel 
nemá přístup k elektrickému proudu. V chudých venkovských oblastech, kde žije více než 
polovina obyvatelstva, je situace ještě horší. Důvodem je rychlý nárůst obyvatel  
a průmyslový růst. I proto jsou alternativní zdroje energie dobrým důvodem.  

Jemen má sice zásoby ropy i zemního plynu, ale ty budou při současné spotřebě velmi 
rychle vyčerpány. Země může díky své geografické poloze využít alternativní zdroje elektřiny, 
například geotermální, solární nebo právě větrnou. OFID, který spolufinancuje Projekt 
větrného parku Al Mocha 60 megawattů, vybral a podpořil větrný zdroj. Tento způsob zdroje 
energie bude nejen výhodný, ale zvyšuje diverzifikaci a podporuje celou jemenskou 
ekonomiku. 

Projekt zahrnuje získání a instalaci všech součástí, včetně turbín, větrných lopatek  
a elektrických sítí, dále výstavbu rozvoden a rozvodných sítí. Navíc je část financí určena na 
reklamu a marketing. Měl by tak být zajištěn další rozvoj alternativních zdrojů v Jemenu. 
Dále se předpokládá, že v západní části země se zvýší kvalita života přibližně 75 000 obyvatel.  

 
Albánie: Rozvoj venkova v pohoří157 
 
Oficiálně Albánská republika (dále jen „Albánie“) spolufinancuje projekt s plněním až 

do výše 24,26 milionů USD. Projekt financuje zemědělství a rozvoj průmyslu. Společně s OFID 
financuje projekt i místní vláda a další investoři. 

Horské regiony čelí specifickým problémům. Albánská vláda vytvořila dvě 
specializované instituce pro rozvoj těchto horských oblastí. Cílem je řešení chudoby  
a podpora hospodářského růstu. Tyto dvě instituce by měly i díky tomuto projektu efektivně 
vykonávat stanovené úkoly. Současně s tímto fungují tzv. mikro-projekty, které se zaměřují 
na investice v oblasti infrastruktury a další, související s kvalitou výrobků, hygienou, 
bezpečností. 
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 Tamtéž, s.23. 
157

 Albania. OFID. 2013 http://www.ofid.org/COUNTRIES/Europe/Albania.aspx 
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Výhled do budoucna 
 

Během úvah nad současnou situací vyspělých západních států a jejich pozicí 
k rozvíjejícím se státům (muslimské země, asijští tygři,158 NIC159), se může zdát, že jsou 
tradiční dárci s objemem své pomoci na ústupu. Po zakomponování dalších parametrů, jako 
například finanční krize z roku 2008, krizí postmoderní doby, nízké porodnosti a jiných 
důvodů, které, jak se zdá paralyzují západní společnost, nastává převratná doba, ve které 
hrají rozvíjející se ekonomiky stále důležitější roli nejen na poli humanitární pomoci  
a rozvojové spolupráce. 

Hlavním cílem je plnění doporučení Organizace spojených národů ve výši s 0,7 % 
hrubého národního produktu země. Z níže uvedeného grafu je patrné, že pouze minimum 
tradičních dárců je tuto kvótu schopno dodržet. Celkový souhrn členských zemí Výboru 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci DAC, je pouze 
o málo vyšší než 0,25 % hrubého národního produktu.  

 
Graf: Příspěvky členských států DAC za rok 2012.160 

 

 
 

                                                           
158

 Asijští tygři (též asijští draci), představují asijské země s rychlým hospodářským růstem. Proces zprůmyslnění 
proběhl ve 3 fázích. 1. vlna: Korejská republika, Hongkong, Singapur, Taiwan; 2. vlna: Thajsko, Malajsie, 
Indonésie, Filipíny; 3. vlna: Vietnam, Laos, Kambodža, Pákistán, Indie.  
159

 NIC: Nové průmyslové země (Newly industrialized countries, NIC), představují země, které měnily svou 
ekonomiku ze zemědělství na průmyslovou výrobu na konci 20. a začátku 21. století. Mezi země patří: 
Argentina, Brazilská republika, Čínská lidová republika, Hong-Kong, Indická republika, Jihoafrická republika, 
Korejská republika, Malajsie, Mexiko, Singapur, Taiwan, Thajsko, Turecko. 
Newly Industrialized Countries. Encyclopedia Britannica. 2014 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/412983/newly-industrialized-country-NIC 
160

 Canada among OECD-DAC Donors. Canadian International Development Platform. 2013 
http://cidpnsi.ca/blog/foreign-aid-and-crises/ 
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Graf: Srovnání růstu či poklesu objemu pomoci mezi lety 2011 – 2012.161 
 

 
 
Z výše uvedeného je patrné, že objem pomoci členských zemí DAC tvoří sice 

naprostou většinu veškeré zahraniční pomoci, ale vysokými příspěvky a pobídkami pomalu 
ukrajují z dominantního postavení západního světa rozvojové státy.  

 
Graf: Zahraniční pomoc nečlenských zemí DAC mezi roky 2005 – 2009.162 

 

 
 

Oficiální rozvojová pomoc, ODA, se od poloviny prvního desetiletí nového tisíciletí 
zvyšuje především zásluhou nečlenských zemí Výboru Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci, DAC, přičemž nejvyšším dílem přispívá 
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 Tamtéž. 
162

 Non-DAC Donors and Humanitarian Aid. In: Global Humanitarian Assistance. 2011.  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/NDDs-humanitarian-aid.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 201-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michala Feistingerová, Poskytování humanitární pomoci ze strany mimoevropských zemí: aktuální situace  

a trendy (2014-2015_A_04) 
 

 
45 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Saúdskoarabské království, Stát Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Uvedený graf znázorňuje 
situaci a především výši příspěvků muslimských zemí, zemí platformy BRICS a dalších. 

 
Graf: Koncentrace humanitární pomoci dle typu dárce  2000 – 2010.163 
 

 
 

Graf: největších příjemců humanitární pomoci z non-DAC zemí v roce 2010.164 
 

 
 

Z uvedených grafů je patrné, že největším poskytovatelem finanční pomoci je 
Saúdskoarabské království. To se projevuje i v grafu největších příjemců pomoci. Největšího 
objemu pomoci z nečlenských zemí skupiny DAC se dostalo, především zásluhou SAK, 
Pákistánu. V přehledu pomoci Saúdskoarabského království ostatním zemím je na druhém 
místě Haiti. I to se projevuje v předchozím grafu. 
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 Non-DAC Donors and Humanitarian Aid. In: Global Humanitarian Assistance. 2011.  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/07/NDDs-humanitarian-aid.pdf 
164

 Tamtéž. 
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Graf: Vyplacená částka non-DAC zemí v roce 2009165 
 

 
 
V uvedeném grafu je názorně patrné výše stanovené tvrzení, tedy že největší objem 

pomoci mezi zeměmi nepatřící k Výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
pro rozvojovou pomoc, DAC, poskytuje Saúdskoarabské království. 

Ačkoli má Západ stále dominantní vliv, jsou země, mimo Výbor Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou pomoc, DAC, stále výraznější. Je 
samozřejmé, že není možné všechny státy mimo DAC paušalizovat, protože každý má 
jedinečnou historii, politický, hospodářský i sociální rozvoj. Navíc mnoho z těchto nových 
dárců čelilo humanitárním krizím na svém domácím poli. I to jim mohlo pomoci pochopit, že 
pro příjemce podpory má podstatný vliv i regionální blízkost a podobná ideologie. Největší 
výzvou pro všechny dárcovské státy je koordinace, komunikace a zapojení se do struktury 
Výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci, DAC. 
Ovšem země tradičních dárců by se neměly pouze slepě držet svých zajetých kolejí, ale 
uvědomit si, že i nové země mohou přispět podněty a příležitostmi, které by mohly 
v budoucnu ve výsledku pomoci všem. 

Pomoc nečlenských zemí DAC, především země platformy BRICS, je už vyšší než 10 % 
veškeré oficiální rozvojové pomoci.166 I při porovnání zemí DAC a Saudskoarabského 
království, je patrné, že tato země přispívá podstatně více, než většina členských zemí 
DAC.167 
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 New Donor Countries. Resourceflows.org. 2011 
http://resourceflows.org/sites/default/files/RF%20Report%20New%20donor%20countries%20_Oct2011_.pdf 
166

 New Donor Countries. Resourceflows.org. 2011 
http://resourceflows.org/sites/default/files/RF%20Report%20New%20donor%20countries%20_Oct2011_.pdf 
167

 New Donor Countries. Resourceflows.org. 2011 
http://resourceflows.org/sites/default/files/RF%20Report%20New%20donor%20countries%20_Oct2011_.pdf 
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Závěr 
 

Cílem studie bylo poskytnout integrující pohled na téma humanitární pomoci  
a rozvojové spolupráce ze strany mimoevropských dárců. Autorka se snažila objasnit  
a popsat situaci současných dárců v období, které dramaticky transformuje chápání 
zahraniční pomoci. Staré známé zvyky a tradice sice stále zůstávají, avšak vzrůstající tempo  
a rychlost nových dárců přispívá k premise o změně trendů v poskytování zahraniční pomoci.  

 
V úvodu stanovené otázky jsou zde zodpovězeny: 
 

 Jaké státy a oblasti poskytují největší objem pomoci?  
 
Největší objem pomoci stále poskytují tzv. tradiční dárci, tedy země Výboru 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro rozvojovou spolupráci, DAC. V celkové 
výši poskytnutých finančních prostředků převyšují všechny ostatní dárcovské země. 

 

 Jaké státy a oblasti jsou největším příjemcem pomoci, jak je pomoc rozdělována? 
 
V případě humanitární pomoci nelze jednoznačně určit největší příjemce, protože jde 

o nahodilé akce. Je ovšem patrný trend, že se ke všem státům nepřistupuje stejně (viz dříve 
v práci zmíněný případ Pákistánu). Pro oblast rozvojové spolupráce lze vysledovat, že 
největšími příjemci pomoci jsou státy s velkými zásobami nerostných surovin, kde převážně 
nový dárci využívají svůj vliv. Často tak spolupracují země, kde se ani jedni představitelé 
nezajímají o dodržování základních lidských práv a svobod, země, kde není zrovnoprávněno 
postavení žen a dětí a země, kde neexistuje demokratický režim a kde je veškerá moc 
soustředěna do rukou představitelů státu. 

 

 Jsou v současné době noví dárci; je předpoklad, že předstihnou dárce tradiční? 
 
Co se finančních prostředků týče, lze předpokládat, že se zvyšující se životní úrovní 

obyvatel a rychle rostoucí ekonomikou nových dárcovských zemí, bude v dohledné době 
pomoc ve větším objemu poskytovat více zemí. Logicky tak následuje předpoklad, že noví 
dárci předstihnou dárce tradiční. 

 
Bilance hypotéz stanovených v úvodu: 
 
Hypotéza č. 1: Co se týče podílu na objemu celosvětově distribuované humanitární 

pomoci a rozvojové spolupráce setrvale klesá podíl „tradičních“ (západních) dárců a roste 
podíl dárců nových, včetně zemí, které byly donedávna příjemci obou forem výše uvedené 
asistence. Sledováno bude zejména období po roce 2000. 

Odpověď: I když je objem pomoci „tradičních“ (západních) dárců stále nejvyšší, podíl 
nových dárců, kteří opravdu byli ještě před lety příjemci zahraniční pomoci, výrazně roste. 
Mezi nové dárce patří i země tradičními dárci opomenuty. Tento jev nastal především 
v novém tisíciletí, tedy po roce 2000.  
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Hypotéza č. 2: V současném světě se vytváří určitá forma „bloků“ a „protibloků“, tedy 
uskupení vzájemně propojených zemí mimo jiné i vazbami mezi poskytovateli a příjemci 
humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. 

Odpověď: Ano, tato hypotéza se také částečně potvrdila. Zejména humanitární 
pomoc je rozdělována a přidělována bez větších rozdílů všemi a všem (existují ovšem 
i případy, kdy mezinárodní společenství nechtějí pomáhat postiženým zemím, viz v práci 
zmíněný případ Pákistánu, či odmítnutí pomoci od Izraele). Při pohledu na rozvojovou 
spolupráci jsou znatelná seskupení, která se snaží pomáhat, prosazovat vliv a podporovat 
režim v té či oné oblasti. Takže ano, zejména v oblasti rozvojové spolupráce se vytváří forma 
vzájemně propojených bloků a protibloků. 

 
Hypotéza č. 3: Již v této fázi je možné narazit na konkrétní příklady napětí mezi 

různými poskytovateli pomoci v konkrétním regionu nebo zemi (kdy se jeden dárce snaží 
vytlačit nebo omezit vliv dárců jiných). 

Odpověď: I přes omezené možnosti doložit konkrétní příklady napětí lze vysledovat 
trendy v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které s sebou nesou napětí. Ať 
se jedná o napětí mezi poskytovateli (oba mají tendence pomoci svým osobitým způsobem 
v konkrétní zemi), nebo napětí mezi příjemci (zpravidla nechtějí být poskytovatelům zavázaní 
a plnit další jimi stanovené podmínky). Navíc se ani odborníci z praxe a zkušení zahraniční 
praktici údajně nesetkávají s omezováním či prosazováním vlivu dominantní země na úkor 
druhých. Další polemika ohledně výše uvedeného spočívá především ve sférách rozhodování 
a mají-li vůbec terénní pracovníci možnost ovlivnit a prohlédnout pozadí, které 
se za rozhodováním o pomoci může skrývat. 

 
Cíl studie, tedy poukázání na aktuální situace a trendy ve sledované oblasti z pohledu 

mimoevropských dárců, je oblast mnohem širší, než by se mohlo zdát. Protože však Evropa  
a ostatně celý Západ čelí finanční krizi, krizi postmoderní doby, nízké porodnosti, sílící 
migraci ze zemí s jiným vyznáním, krizí identity a tlaku rozvíjejících se zemí aktivně se podílet 
na světovém dění, může se zdát, že „západ už není, co býval“. Stále však, i přes sílící tlaky 
a tendence rozvíjejících se států, hraje v globálním měřítku nezastupitelnou roli. 

Neměli bychom však podceňovat nové donory, kteří si svůj vliv v rozvojových zemích 
s jejich hlavními představiteli smluvně dohodli na mnoho budoucích desetiletí. Lidstvo se 
nachází na křižovatce, kdy se jedna část snaží pomoci tam, kde je to opravdu zapotřebí, ta 
druhá (doufejme menší) se snaží prosadit bez ohledu na náklady tam, kde je to pro ni 
ekonomicky nejvýhodnější. 

Tvrdí se, že současné rozvojové země působí jako neokolonialisté a zabírají státům na 
jejich výsostném území půdu. Ale přijímací země jim pozemky dobrovolně a za nemalý 
finanční obnos samy poskytují. Je otázkou kdo a z jakého důvodu takto v zemi rozhoduje, 
jestli mají možnost zúčastnit se hlasování i běžní obyvatelé, nebo je vše v rukou vládních 
představitelů a lobbistů. Ale to už je téma na další studie. 

Řešení této situace by mohlo spočívat v dojednání přesných podmínek a stanovisek  
– co je a co není považováno za humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, dále  
v poskytování pravdivých a podložených informací všem, bez ohledu na sociální statut a také, 
alibisticky řečeno, kladením většího důrazu na skutečné potřeby běžných občanů před 
mocenstvím a vlastními zájmy státních představitelů. 
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Je taktéž potřeba si uvědomit, že současný svět klade větší důraz na ziskovost a vidinu 
vlastního úspěchu, než solidaritu, soucit a pomoc bez vidiny hmotné odměny. I proto je 
velice prospěšná činnost tradičních dárců, kteří již v mnoha případech nedisponují tolika 
finančními prostředky jako noví dárci, ale svou práci dělají z vlastního přesvědčení, s láskou  
a odhodláním. 

 


