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Jihoafrická republika a rozvojová pomoc 
 
Anotace 
 
Stručné pojednání se věnuje nikoli nezajímavé roli a vývoji pozice Jihoafrické republiky jako dárcovské 
země v oblasti rozvojové spolupráce. Nakolik je to aktér poskytující v absolutních číslech málo 

objemné prostředky, je to svého druhu inspirativní „vlaštovka“ podobného přístupu mezi 
africkými státy vůbec. 
 
Klíčová slova 
 
Jihoafrická republika, rozvojová spolupráce, trendy, finance. 
 
Summary 
 
A brief paper focuses not on the unimportant role and the development of South Africa's 
position as a donor country regarding the development cooperation. However that it is an 
actor providing relatively limited volumes of „aid“, it is a kind of inspirational „first foray“ of 
similar attitude among African states at all. 
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Úvod 
 
Jihoafrická republika (dále jen JAR) disponuje největší a nejsilnější ekonomikou v regionu 
subsaharské Afriky. V rámci kontinentu se jedná o vůbec nejkonkurenceschopnější 
ekonomiku. Význam této země je umocněn vstupem do skupiny zemí BRIC-S (2011) dále je 
JAR členem G 20 (skupina 20 ekonomicky nejsilnějších zemí světa), Světové obchodní 
organizace, Mezinárodního měnového fondu, a dalších regionálních organizací, například 
Africké unie (AU), sdružující všechny africké státy s výjimkou Maroka. 
 
Historie a vývoj vztahů 
 
V roce 1999 podepsala Evropská unie s JAR Dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci. Dohoda 
vstoupila v platnost v roce 2004 a položila základ pro rozvoj vzájemného partnerství. 
Obsahem dohody byl i souhlas obou stran se zahájením vyjednávání o ustanovení zóny 
volného obchodu. Vzhledem ke stále stoupajícímu významu JAR v oblasti, bylo mezi Unií  
a JAR uzavřeno v roce 2006 Strategické partnerství, v rámci něhož byl vypracován i Společný 
akční plán. Od roku 2008 se konají každoroční summity nejvyšších politických představitelů 
Evropské unie a JAR, ustanovena byla i spolupráce v rámci Společné kooperační rady  
a setkání představitelů Evropského parlamentu a jejich jihoafrických protějšků.1 
 
Obchodní vztahy 
 
Význam JAR jako nejdůležitějšího státu na africkém kontinentě dokládá i statistika obchodní 
výměny. JAR je z pohledu objemu celkového objemu 17. nejvýznamnějším partnerem 
Evropské unie a jejím vůbec nejdůležitějším v Africe. Růstu celkové obchodní výměny 
výrazně napomohla Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci. Od jejího podpisu vzrostl 
obchod o 120 %, příliv přímých zahraničních investic z Evropské unie do JAR se zvýšil téměř 
pětkrát. JAR nejvíce vyváží nerostné suroviny a minerály. Naopak Unie nejčastěji vyváží do 
JAR stroje a dopravní prostředky.2 
 
JAR a rozvojová pomoc 
 
Evropská unie je v JAR přítomna i skrze rozvojovou pomoc, definovanou v rámci Společné 
strategie. V rámci Strategie bylo pro JAR vyčleněno na 980 miliónů EUR, které by měly být 
rozděleny do třech oblastí: podpora chudých a udržitelného hospodářského růstu, zlepšení 
poskytování a kvality základních služeb chudým, podpora řádné správy věcí veřejných. 
Jihoafrická republika je také důležitým partnerem při posilování bezpečnosti afrického 
kontinentu. Rozvoj akceschopných sil rychlého nasazení v rámci Africké unie je jednou ze 
strategických priorit Evropské unie v Africe.3 

                                                           
1 KURSA, David. Jihoafrická republika. Euroskop, září 2018. 
https://www.euroskop.cz/9125/sekce/jihoafricka-republika/ 
2 KURSA, David. Jihoafrická republika. Euroskop, září 2018. 
https://www.euroskop.cz/9125/sekce/jihoafricka-republika/ 
3 Jihoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Business Info, 31. VIII. 2018. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jihoafricka-republika-obchodni-a-ekonomicka-19005.html 
Jihoafrická republika: Vztahy země s Evropskou unií, Business Info, 31. VIII. 2018.  
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JAR patří mezi tzv. nové poskytovatele rozvojové pomoci, které se začaly objevovat během 
devadesátých let. Jedná se o státy, které do té doby nebyly členy Development Assistance 
Committee Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (DAC), nebo jimi byly jen 
krátce. JAR se řadí mezi nastupující mocnosti mezinárodního systému (emerging powers), ke 
kterým dále patří například Brazílie, Čínská lidová republika nebo Indie. Tyto státy jsou 
nejvýznamnějšími státy poskytující rozvojovou činnost a zároveň státy, které nejsou členy 
DAC Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
 
„Tyto země zdůrazňují, že na rozdíl od DAC OECD nesvazují poskytování prostředků žádnými 
podmínkami a preferují spolupráci na bázi rovnosti mezi zúčastněnými aktéry. Konceptem 
rámujícím tezi o vzájemné rovnosti a prospěšnosti spolupráce je model jiho-jižní spolupráce 
(South-South Cooperation), který byl poprvé představen v době studené války, nicméně 
teprve po jejím konci začíná být chápán jako model, jenž by mohl konkurovat zavedené 
dichotomii Sever–Jih, kdy poskytovatelem prostředků je bohatý stát Severu (rozuměj člen DAC 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a příjemcem stát Jihu.“4 
 
V době politiky apartheidu, trvající v zemi od roku 1948, byla veškerá pomoc do zahraničí 
hnána několika motivy: udržet stávající stav, posílit svoji pozici v regionu a zamezit pokusům 
o oslabení země = zabránit pokusům o odstranění rasové diskriminace. V této době tak 
pomoc JAR směřovala k zemím, které byly ochotny ji podpořit na mezinárodní scéně, 
zejména pak na půdě Organizace spojených národů. Mezi hlavní příjemce jihoafrických 
prostředků patřily Lesotho, Gabon, Pobřeží slonoviny, Botswana nebo Libérie.  
 
Jednalo se zejména o výhodné finanční půjčky a materiální pomoc – zemědělské produkty,  
v některých případech také o financování projektů na výstavbu infrastruktury. Tento „druh“ 
rozvojové pomoci tak měl stejný motiv, jako v případě vztahů Východ/Západ, a byl součástí 
zahraniční politiky země.5 
 

                                                                                                                                                                                     
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jihoafricka-republika-vztahy-zeme-s-eu-19004.html 
Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky.  http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/jihoafricka_republika/index.html 
KURSA, David. Jihoafrická republika. Euroskop, září 2018. 
https://www.euroskop.cz/9125/sekce/jihoafricka-republika/ 
4 PIKNEROVÁ, Linda. Jihoafrická republika: Nový dárce. Mezinárodní vztahy, 2014, č. 1. 
https://mv.iir.cz/article/view/754 
5 PIKNEROVÁ, Linda. Jihoafrická republika: Nový dárce. Mezinárodní vztahy, 2014, č. 1. 
https://mv.iir.cz/article/view/754 
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Změna přístupu JAR k rozvojové pomoci začala s koncem režimu apartheidu. Jednalo se však 
o poměrně dlouhodobý proces, zpočátku bržděný neschopností zcela se oprostit od 
minulého režimu a stanovit priority, jak a kam začít orientovat zahraniční spolupráci. Změna 
přišla až s nástupem jihoafrického prezidenta Thaba Mbekiho, který oficiálně vyhlásil 
program africké obnovy, jejíž podstatou je „obrodit původní africké hodnoty a postavit na 
nich nový ekonomický rozmach kontinentu jako celku.“ 
 
Stěžejním dokumentem se stal Zákon o africké obnově a mezinárodní spolupráci (African 
Renaissance and International Co-operation Fund Act). Tento program z roku 2001 ukládá 
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JAR povinnost podporovat ostatní země při budování demokracie, poskytovat humanitární 
pomoc a posilovat všeobecný rozvoj. Tento zákon zároveň zavedl Fond africké obnovy 
(African Renaissance Fund – ARF) sloužící k naplňování stanovených cílů.6 
 
Institucionální zajištění rozvojové spolupráce JAR je charakteristické slabou kooperací 
zúčastněných subjektů. Mezi hlavní aktéry patří ARF, jednotlivá ministerstva, státní agentury 
(např. Rozvojová banka jižní Afriky), Jihoafrické národní obranné síly či Jihoafrické policejní 
jednotky. Dalším významným je Nové partnerství pro rozvoj Afriky (New Partnership for 
African Development – NEPAD) – projekt napříč celou Afrikou usilující o restart 
ekonomického růstu a všeobecný rozvoj. Jedná se o významný počin, díky kterému plynou 
jihoafrické finance do celého kontinentu. JAR tímto posiluje svůj vliv v Africe, protože právě 
ona je hlavním členem NEPAD zodpovědná za klíčové agendy této organizace.7 
 

 
 
Pomoc JAR se zaměřuje na oblasti demokratizace, postkonfliktní rekonstrukce 
a ekonomického rozvoje. Definování těchto témat je v podstatě produktem transformačního 
procesu z poloviny devadesátých let a odráží snahu JAR přispívat k posilování hodnot, které 
ona sama na základě vlastní zkušenosti chápe jako klíčové. JAR oficiálně odmítá politické 
podmiňování své pomoci a deklaruje, že žádné politické podmínky není nutné splňovat.  
Určitým úskalím při sledování jihoafrické rozvojové pomoci, je absence oficiálních statistik, 
které by shromažďovaly informace po delší časový úsek. Vzhledem k tomu, že v JAR chybí 
zastřešující instituce, která by měla zahraniční rozvojová spolupráce (official development 

                                                           
6 PIKNEROVÁ, Linda. Jihoafrická republika: Nový dárce. Mezinárodní vztahy, 2014, č. 1. 
https://mv.iir.cz/article/view/754 
7 PIKNEROVÁ, Linda. Jihoafrická republika: Nový dárce. Mezinárodní vztahy, 2014, č. 1. 
https://mv.iir.cz/article/view/754 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Aleš Vokoun, Jihoafrická republika a rozvojová pomoc (2018_B_09) 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

assistance, ODA) na starost jako celek, musíme spoléhat na informace poskytované 
jednotlivými aktéry. Ve většině případů však narážíme na to, že jednotlivé instituce 
neuplatňují jednotnou metodiku, která by umožnila srovnání, což činí tento systém 
mimořádně nepřehledný. Odborníci dlouhodobě uvádějí, že výše poskytovaných prostředků 
se v současnosti pohybuje mezi 100 a 400 mil. USD, a to v závislosti na tom, co je do 
statistiky zahrnuto. Přestože částka 100 (či dokonce až 400) mil. USD rozhodně není 
zanedbatelná, je JAR z „velké čtyřky“ (Čínská lidová republika, Indie, Brazílie, JAR) nových 
donorů nejmenším poskytovatelem. 
 
Výběr priorit odráží několik faktorů, které ovlivňují zahraniční politiku JAR jako celek. JAR 
usiluje o to, zůstat i nadále regionální mocností subsaharské Afriky, a proto zaměřuje svou 
pozornost na tento region. Poskytování rozvojové pomoci je pak ideálním způsobem, jak dát 
najevo potenciál země dominovat regionu celému regionu. Až na jednu výjimku byly 
podpořeny výhradně projekty ve státech subsaharské Afriky. Uvedenou výjimkou je Kuba, 
která se musela vyrovnat s následky hurikánu – tato pomoc vychází z dlouholeté tradice, 
kterou má kubánské angažmá v Africe. Fond poskytuje prostředky i zemím, které jsou někdy 
řazeny do kategorie „darebáckých států“, což je vidět na příkladu Zimbabwe, ale také 
Súdánu. JAR těmito svými kroky dává najevo schopnost řešit mnohdy velmi nestabilní situaci 
a prokázat, že její přítomnost na kontinentu je významnou hodnotou. Stěžejním cílem, který 
si rozvojové angažmá JAR klade, je jiho-jižní spolupráce – alternativa vůči dominantnímu 
severo-jižnímu modelu. Jeho podstatou má být vytvoření konkurenčního a nového vztahu 
mezi tím, kdo prostředky poskytuje, a tím, kdo je přijímá, přičemž základem partnerství má 
být rovnost a respekt. V chování JAR však můžeme vysledovat řadu specifik. Jedním z nich je 
absence jasně definované rozvojové strategie (institucionální složení) a z toho plynoucí 
nedostatky v její transparentnosti.8 
 

                                                           
8 PIKNEROVÁ, Linda. Jihoafrická republika: Nový dárce. Mezinárodní vztahy, 2014, č. 1. 
https://mv.iir.cz/article/view/754 
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Příloha: Ilustrace o výdajích JAR na zahraniční rozvojovou spolupráci mezi lety 2007 až 2010 
včetně.9 
 

 

                                                           
9 CRUZ, Aileen. South Africa's Emergence in Global Development. DEWEX, 12. XII. 2011. 
https://www.devex.com/news/south-africa-s-emergence-in-global-development-76964 
TJØNNELAND. Elling N. Providing development aid to Africa: Comparing South Africa with China, India and 
Brazil. South African Foreign Policy Initiative Policy Brief No 25, 2013.  
https://www.cmi.no/publications/4725-providing-development-aid-to-africa 


