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Úvod
  Nechat svět, ať se vyvíjí, jak je to pro něj přirozené. Ať člověk jedná tak, jak chce, ať není 

ničím omezen. Tak to v přírodě chodí, tak se ten svět vyvíjí. Vše je to jen postupný vývoj. To 

jsou myšlenky, které napadnou řadu ekonomů. Ale zamyslíme-li se hlouběji, uvědomíme si, 

že právě vývoj lidstva nám ukázal odlišnost od přírodní přirozenosti. I ten největší liberál 

nežije ve světě dle svých představ. Představme si situaci, že lidé hladoví, je jich mnoho a že 

mají násilnické tendence. Necháme je tedy zemřít hlady a pozabíjet se. Ono jich pak bude 

méně, budou si mezi sebe moci rozdělit více zdrojů, přežijí jen ti nejschopnější a ti zajistí růst 

ve své oblasti. A k tomu právě v dnešní době nedojde. Je to právě historický vývoj a fakt, že 

člověk je člověkem, má svůj rozum a mentalitu. Zažil-li války, je-li vychován v určitém 

prostředí, vždy to bude jen člověk a dnešní svět je v té pozici, kdy se snaží zabránit válce a 

hladu, nebude-li s tím souhlasit, bude společností smeten. Mocenské a ekonomické zájmy pak 

mohou bez problémů využívat lidskou podporu k zabránění válek a bídě. Lidstvo má tedy 

snahu pomáhat lidem v nouzi a zabránit násilnostem -to, zda je to z dobročinnosti či určitým 

záměrem, je jiné téma. A tak nehledě na efektivnost je poskytována zahraniční pomoc 

z přesvědčení, že je to „správné.“ V této práci bych se chtěl zaměřit na efektivnost 

poskytování pomoci, zejména pak na situaci afghánské ekonomiky a jejímu vztahu k pomoci. 

Rád bych ukázal, že pomoc se vždy vztahuje na konkrétní podmínky, že závěry o efektivnosti 

nejsou modelové a že odmítání určitých forem pomoci v prvních fázích ekonomického 

rozvoje by dokonce mohlo být nevýhodné.

Pohled do historie k pochopení specifik Afghánské mentality
Částečné pochopení určitých specifik Afghánistánu nám umožní pohled do historie tohoto 

státu. Mentalita lidí má kořeny ve vývoji, kterým Afghánistán prošel. Od dob Perské říše, kdy 

nad ním získal nadvládu Kýros Veliký, byl neustále cílem jiných států, kteří nad ním chtěly

získat nadvládu. V 7-10. století podlehl i Afghánistán silnému vlivu islámu a většina lidí se 

stala ortodoxními věřícími. V 19. a 20. století byl sférou zájmu Velké Británie a Ruska, po 

2.sv.válce postupně sílí levicové organizace, které se za podpory SSSR ujmou moci, následuje 

občanská válka levice a Mudžáhidů. Afghánistán i přes silný opakovaný nápor ve své historii 

nikdy úplně nepodlehl. Vždy po nějakém čase díky hornatému terénu obhájil svou 

samostatnost. Od roku 1995 do roku 2001 nastolí Tálibán tvrdý režim, ve kterém byly ženy 

bez práv, zakázána televize, focení, veřejné akce a byly potírány lidská práva. V roce 2001 

byla zahájena vojenská operace západních spojenců, která režim svrhla a nastolila mír. Nutné 
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si uvědomit, že nastolený „mír“ je velmi křehký. Stále dochází k potyčkám a bojům spíše 

teroristického rázu, což snižuje stabilitu země a jistotu pro investory.

Problémy afghánské republiky a ekonomický vývoj

 Afghánská ekonomika1 je stále velmi silně závislá na primárním sektoru. Časté podprůměrné 

srážky snižují produkci zemědělství, což následně snižuje míru růstu domácího produktu. 

Velmi silné zaměření na zemědělství v zemi, kde je převážně hornatý povrch, orné půdy je jen 

12%, střídají se  horká léta a studené zimy, či země trpí nedostatkem vody či její špatnou 

kvalitou, pak ukazuje na rozvojovou zaostalost této země. Afghánistán nevyužívá plně ani 

suroviny, které se na jeho území nacházejí, jako je ropa, zemní plyn, uhlí, měď, síra, olovo, 

železná ruda a drahé kameny. To není ani možné vzhledem k finanční náročnosti těžby 

související s povrchem a nedostatečnou infrastrukturou pro rozvoj průmyslu2.

 Negativní dopad jak na ekonomiku tak na společnost má korupce a drogový průmysl3. 

Korupce a drogový průmysl vedou ke zneužívání zahraniční pomoci a snižují tak efektivnost 

snahy ostatních zemí pomoci ekonomiku nastartovat, neboť zvyšují zločinnost v zemi. Přesto 

je produkce opia pro afghánskou ekonomiku důležitá. Afghánistán je světovým producentem 

opia číslo 1. Odhady Komise OSN pro drogy a zločin (UNODC) říkají, že produkce opia 

tvořila přibližně 11% HDP v roce 2005. Snahy mezinárodních organizací snížit jeho produkci 

a využít území pro pěstování jiných plodin ztroskotávají vzhledem k relativně vysoké výši 

zisku oproti jiným plodinám a odolnosti opia vůči suchu4. A tak nepřímé sankce či podpora 

ostatních surovin nejsou dostatečné, aby motivovaly farmáře k přechodu na jiné plodiny, 

tomu navíc napomáhá přímá potravinová pomoc5. Lidé potraviny dostanou, nejsou 

motivováni je produkovat. Otázkou je, zda omezování produkce opia spíše efektivnost 

nesnižuje. Cílem každého je přeci maximalizace zisku a toho farmáři dosáhnou 

v zemědělských podmínkách Afghánistánu při pěstování opia. Jeho vývozem pak získají 

peněžní prostředky pro nákup potravin z jiných zemí. Takže by stačila úplná liberalizace a 

volnost mezinárodního obchodu. Jenže, je-li snahou světových organizací snižování zločinu a 

                                               
1  Použity údaje CIA a OECD
2 Data CIA, OECD a stránky USAID
3 United States Government Accountability Office: Report to the Committee, Afghanistan drug control, 
November 2006
4 Forecast opium output causes concern, The economist inteligence unit, 5.10.2006
5 OECD Development Dimension Series on Policy Coherence (DACNews, Sept-Oct 2005), World Food 
programme – United Nations
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drog6, pak je to regulace, která omezuje. Vede-li ale drogová závislost k nárůstu zločinu, tj. 

omezuje svobodu druhých, je nutná regulace, aby byly vytvořeny předpoklady pro tržní 

systém. Proto drogový průmysl, když vede k nárůstu kriminality a vytváří tak nestabilní 

prostředí, vede ke snižování efektivnosti pomoci

Dalším problémem je neustálý nárůst populace7 a podmínky, ve kterých žijí. Stále mnoho 

z nich nemá přístup k energii, odpadním systémům, vodě a dalším infrastrukturám. Lidé jsou 

zde  z velké části negramotní (asi 36%), země má vysokou kojeneckou úmrtnost a nízkou 

očekávanou délku života ( asi 43 let pro muže a 45 let pro ženy). Jakousi brzdou rozvoje 

lidského kapitálu je i silná víra – islám, v Afghánistánu je přibližně 80% obyvatel tvořeno 

sunnity a 19% šíity. Přesto je počet pracovní síly odhadován na 15 000 000 lidí, je zde tedy 

levná pracovní síla, ale vysoce nekvalifikovaná.

Na druhé straně Afghánistán se dostává z problému zadlužení země8. V únoru 2006 se 

v Londýně konala konference hlavních dárců, kde Spojené státy, Rusko a Německo slíbily 

odpuštění velké části dluhu.

Celkově afghánská ekonomika9 značně expandovala od pádu Tálibánu v roce 2001, zejména

díky vlivu mezinárodní pomoci, obnově zemědělského průmyslu a růstu sektoru služeb a 

tržního systému. Zpomalení možného růstu bylo a je zapříčiněno vlivu nepříznivého počasí na 

zemědělskou úrodu, ale díky zahraničním dárcům by mohlo dojít k jisté kompenzaci tohoto 

zpomalení, neboť ti se snaží o restrukturalizaci ekonomiky a růst sektoru služeb, což snižuje 

závislost ekonomiky pouze na zemědělském sektoru. I přes pokrok v posledních letech 

Afghánistán zůstává jednou z nejchudších zemí světa a je velmi silně závislý na cizí pomoci, 

zemědělském sektoru a na obchodu se sousedícími státy. Stále většina obyvatel trpí 

nedostatkem čisté vody, elektřiny, zdravotní péče a je bez práce. Proto se také Afgánská vláda

za  velmi silné podpory zahraničních dárců zaměřuje zejména na rozvoj infrastruktury, 

vzdělání, bydlení a pracovních příležitostí. Zahraniční pomoc vedená tímto směrem, tedy 

směrem zabezpečení lidských jistot a rozvoje, umožňuje zajištění sociální stability, která je 

nutná pro hospodářský rozvoj. Postupné vybudování infrastruktury a zlepšování kvality 

                                               
6 United States Government Accountability Office: Report to the Committee, Afghanistan drug control, 
November 2006
7 Population growth causing strains, The economist inteligence unit, 5.10.2006, data OECD, CIA
8 Russia cancels most of its debt, The economist inteligence unit, 5.10.2006
9 Afghanistan online, data CIA, stránky USAID- Afghanistan country report 
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lidského kapitálu vytváří lepší výhled pro zlepšení stavu afghánské ekonomiky, avšak velmi 

pomalu a v delším časovém horizontu.

Efektivnost zahraniční pomoci
 Nabízí se otázka, zda jde pomoc opravdu potřebným v dané zemi a jak nejlépe zhodnotit 

efektivnost zahraniční pomoci. Pouze varianta porovnání nákladů a výsledků by zřejmě 

nebyla dostatečná a navíc by nebylo možné získat přesné hodnoty výsledků pomoci10. Nutné 

totiž brát v úvahu i výsledky v oblasti sociálního rozvoje, jako jsou životní podmínky, 

školství, zdravotnictví apod. Pouze výše HDP totiž neříká nic o kvalitativní změně ve 

společnosti. Ne vše lze přesně kvantifikovat. Asi nejvhodnější možný ukazatel, jak do určité 

míry kvantitativně změřit ekonomickou efektivnost pomoci, je porovnat přírůstek národního 

důchodu s výší pomoci (= „náklady“). To lze učinit jak pro celkovou úroveň pomoci a 

celkové HDP, tak i pro jednotlivá podporovaná odvětví a sektory, bohužel ale nejsou pro 

všechna odvětví a období zjistitelná data díky systému, který v Afghánistánu fungoval. Neboť 

cílem pomoci je snaha zajistit její maximální efekt, tedy zajistit dlouhodobé zvýšení domácího 

produktu, nárůst produktivity práce a akumulace kapitálu, a tak porovnání HDP s výší pomoci 

nám umožní do jisté míry ukázat efektivnost. Jako úplně přesný ukazatel ho ale nelze brát, 

neboť přírůstek HDP nezávisí pouze na výsledném efektu zahraničních investic, půjček a darů 

( to by bylo možné jen za předpokladu, že všechny ostatní veličiny by byly neměnné 

v jednotlivých letech, což je samozřejmě nemožné). Proto nelze opominout v Afghánistánu 

faktory jako například vliv počasí v daném období nebo změny zákonů (například umožnění 

pracovat a studovat více i ženám). Takže sledování národohospodářské efektivnosti pomoci 

by mělo být za dostatečně dlouhé období, neboť nutné zjistit, zda růst není pouze nahodilý.

Dalšími kritérii hodnocení efektivnosti zahraniční pomoci, je posouzení, zda zajišťuje růst 

produktivity práce, akumulaci kapitálu, růst HDP a růst zaměstnanosti. Dále lze zhodnotit 

změnu zastoupení jednotlivých sektorů a odvětví, podíl jednotlivých odvětví, růst 

zahraničního obchodu, rozvoj dopravy (nárůst hustoty sítí, délky spojů), nárůst kvalifikované 

pracovní síly (počet odborníků se střední či vysokou školou). Vliv na efektivitu pomoci má i 

politická situace, politici a fungování jednotlivých institucí, proto je nutné se v Afghánistánu 

podívat na politickou situaci, trochu zpět do historie a pochopit odlišnou mentalitu a specifika 

této ekonomiky. Ujasněním podmínek spíše kvalitativně než kvantifikováním jednotlivých 

                                               
10 Ukázáno v části: Pomoc a ekonomický vývoj v Afghánistánu
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ekonomických ukazatelů, které často nejsou dostupné a už vůbec nejsou dostupné za 

dostatečně dlouhou časovou řadu (pokud by byly, nebyly by ani srovnatelné vzhledem 

k odlišným podmínkám ve státě), nám umožní lépe nahlédnout do specifik rysů zahraniční 

pomoci v této zemi. V této zemi lze tedy částečně souhlasit se Zprávou světové banky,11 která 

tvrdí, že je lepší pomoc přímá v hotovosti než zadlužování země tam, kde je nutné překonat 

silnou počáteční bídu a pohotová pomoc. Afghánistán se totiž skutečně nachází v situaci silné 

počáteční nestability. Tedy je lepší zajistit počáteční pomoc a poradenství, než to nechat 

pouze na domácích subjektech. Neznamená to ale pouze poskytování transferů, jejich velikost 

by neměla být příliš veliká, aby nenarušovala možnosti domácích výrobců a systém 

konkurence a svobodného trhu. Dle zprávy by měla opravdu jen překlenout počáteční 

existenční podmínky lidí a připravit prostředí pro rozvoj a přímá transferová pomoc by měla 

být tedy nízká, krátkodobá a jen k zajištění určitého existenčního minima lidí. Dochází proto 

ke snaze při poskytování pomoci postupně mobilizovat afghánské domácí zdroje, a tak zajistit 

následnou samostatnost a schopnost vlastní specializace. Afghánistán nemá dostatek vlastních 

zdrojů k financování investic a už vůbec ne k financování dlouhodobých investic, jakými 

investice do infrastruktury, systémů zajišťující lepší životní úroveň obyvatelstva určitě jsou. 

V těchto investičních projektech přichází pomoc ze zahraničí ve spolupráci s afghánskou 

vládou. Hlavními dárci jsou Spojené státy, Evropská Unie, Francie, Japonsko a další, kteří 

tvoří Development Assistance Committee of OECD. Ty poskytují poradenství, dary, půjčky a 

zajišťují investice. Lze ještě rozdělit dary dle toho jakým subjektům jsou určeny a na jaký 

účel. Většinou pomáhající státy spolu s afghánskou vládou se snaží koordinovat nějaké 

rozvojové plány, a tudíž cílí peníze ke konkrétnějším účelům jako je například právě 

infrastruktura či zajištění základních životních podmínek12. Samozřejmě pomoc nepochází jen 

od těchto států, také OSN jako celek a její instituce se zaměřuje na pomoc rozvojovým 

zemím. Světová banka (IBRD) podporuje investice do infrastruktury. Potravinářská a 

zemědělská organizace (FAO) se snaží o zajištění dostatku potravin hlavně z vlastních zdrojů 

dané země, Mezinárodní organizace práce (ILO)se zaměřuje na kvalifikaci pracovní síly a 

správné zákonodárství této oblasti a Organizace pro průmyslový rozvoj (UNIDO) řeší otázky 

spojené s výstavbou průmyslu.

Samozřejmě těmto státům nejde jen o dobročinnost, ale také o zájem mezinárodní bezpečnosti 

a stability. Afghánistán je strategicky velmi významný a jeho stabilita by vylepšila 

mezinárodní obchodní vztahy, neboť by zvýšila bezpečnost. Tu lze ale zajistit jen dosáhnutím 

                                               
11 Zpráva světové banky o světovém rozvoji, 2004
12 Zdroj: Afghánské fórum rozvoje, 4.4.2005
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kvalitní životní úrovně obyvatel Afghánistánu. Vybudování modernější společnosti sníží 

napětí a neustálé konflikty plynoucí ze zaostalosti a bezvýchodnosti Afghánců, historie již 

mnohokrát ukázala, že nestabilita a bezvýchodnost z krize vyvolává nestabilitu. Právě 

nestabilita a nedostatečná infrastruktura odrazují zahraniční soukromé investory a 

Afghánistán je odkázán na pomoc ostatních států a organizací.

Přímá potravinová pomoc

 Zprávy OECD13 o efektivnosti zahraniční pomoci ukazují, že přímá potravinová pomoc, tedy 

potraviny ve formě transferů, jsou nákladnější a méně efektivnější než financování 

obchodních dovozů potravin. Světový potravinářský program, který je hlavním zdrojem 

potravinářské pomoci zajišťuje jakousi záchranou síť proti bídě a katastrofám. Řada 

statistických dat a případových studií většinou ukazují velmi slabý vztah mezi pomocí a 

ekonomickým růstem14. Dokonce některé studie tvrdí, že potravinářská pomoc je negativně, i 

když s velmi malou negativitou, či se zanedbatelným vlivem spojena s krátkodobým růstem15. 

Přímá potravinářská pomoc brzdí obnovu zemědělství, ale je poskytována s cílem zmírnit 

bídu a hladovění  nejchudších. 

 Je tedy zřejmé, že finanční pomoc je preferovanější, tak proč tedy poskytovat přímou 

potravinovou? V zaostalých zemích je nutné pomoci nejchudším, kteří se v daných 

podmínkách bojí riskovat a investovat. Je snadnější ji poskytovat opravdu těm 

nejpotřebnějším, je tedy méně zneužitelná a umožní rychle pomoci lidem v nouzi. Projekt 

potravinové pomoci je zaměřen k nejpotřebnějším, aby zajistil nehladovění a snížil tak 

křehkost nejchudších na ekonomické výkyvy vlivem přírodních katastrof, politické a 

ekonomické nestability. Kromě přímé distribuce potravin jsou poskytovány příjmové transfery

a  investice do zemědělství, infrastruktury a managementu přírodních zdrojů. Dále jsou cíleně 

poskytovány potraviny dětem ve školách, aby byly děti nalákány do škol a zlepšila se tak 

kvalita školství a tím i kvalita pracovní síly, plus jsou tvořeny speciální programy distribuce 

potravin, hlavně v oblasti podpory zdraví. 16

                                               
13 Vycházeno ze zpráv OECD, zejména Zpráva o efektivnosti potravinové pomoci, OECD, Paříž, 2006
14 Isenman,R.J. a Singer,H.,1977
15 Clay,Edward a Singer,H.: Food aid and development, Rome 1985; Maxwell, Simon: The disincentive effect of 
food aid, 1991 
16  Vycházeno z:The development effectiveness of food aid, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2006
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Trh pomoci
Oficiální pomoc rozvojovým zemím skrz vládní výdaje má negativní dopad na ekonomický 

růst, na rozdíl od soukromých toků17. „Soukromé toky peněz zvyšují celkové investice a 

akcelerují růst. Nabízí se tedy otázka, zda bychom neměli oficiální pomoc zrušit  a spolehnout 

se na soukromé financování?“18 Tedy nechat vše na trhu jak tvrdí Adam Smith. Avšak v příliš 

velké bídě a krizi nelze ze dne na den zajistit možnosti všem lidem ve společnosti. Důležité 

pro rozvoj ekonomiky a svobodného trhu je zajištění některých předpokladů, jako je 

respektování soukromého vlastnictví, existence zákonů zajišťující všem stejné podmínky, zde 

je nutné ale uvést, že zákony musí platit stejně pro všechny a musí být práva z nich plynoucí 

vynutitelná. Nacházíme-li se pak v podmínkách, kde jsou lidé z náboženských důvodů 

diskriminováni, kde chybí právní základ, kde lidé omezují práva ostatních a kde lidé neměli 

možnost rozvíjet své schopnosti, dostáváme argument pro zahraniční pomoc, zejména stojí-li 

za těmito problémy násilí a morálka, která není v souladu se zajištěním hospodářského 

rozvoje společnosti. Dalším argumentem, proč se nelze spolehnout na soukromé financování 

je, že peníze jdou jen tam, kde jsou jisté další peníze. Soukromý sektor chce zvýšit 

produktivitu, nezajímá se o venkovské lidi. Nelze ale opominout nevýhody oficiální pomoci, 

mezi které patří zkreslování a ovlivňování rovnovážné situace na trhu, částečné ničení domácí 

konkurence a obtížnost nalézt pozitivní efekt ne ekonomický růst.19

Nabízí se také otázka, jakým způsobem pomoc poskytovat, zda jsou lepší půjčky či dary. 

Z hlediska ekonomické efektivnosti za předpoklady splnění základních podmínek svobody a 

fungování přirozeného řádu jsou samozřejmě lepší obecné půjčky, neboť ty podporují 

investice, zaplňují mezeru kapitálu a mohou urychlit růst20. Na druhou stranu v zemi jako je 

Afghánistán není jistota splacení půjček, řada podniků bude rozebrána či zkrachuje a nebude 

nikdo, kdo by půjčky splatil. Dary sice nemohou urychlit ekonomický růst, ale jsou štědřejší. 

Současným trendem v poskytování pomoci jsou smlouvy, poradenství, granty, jemné a tvrdé 

půjčky21.

Pomoc a ekonomický vývoj v Afghánistánu
Do Afghánistánu proudí každoročně miliony a od roku 2002 více jak miliarda amerických 

dolarů s cílem pomoci rozvoji ekonomiky a humanitární pomoci, což jsou obrovské částky 

                                               
17 Djankov,Simon; Jose G. Montalvo, Marta Reynal-Querol: Helping the Poor with Foreign aid, WB, 
Washington D.C., 2004
18 The market for aid, str.72
19 The market for aid, str.72
20 The market for aid
21 Liší se výší úrokové míry, u jemných jsou mnohem nižší než je výše světové tržní, The market for aid, str.26
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v porovnání s HDP Afghánistánu22. Nabízí se otázka, jak ovlivňuje pomoc ekonomický 

vývoj23?

 Sledujeme-li změnu struktury výstupu HDP, vidíme24, že se Afghánistán postupně pomalu 

přibližuje modelu rozvinuté ekonomiky. Problémem je malá rozvinutost průmyslu, stále 

převažuje potravinářský a moderní druhy průmyslu, jako je například strojírenský a spotřební,

nejsou téměř rozvinuty. Musí se tedy většina náročnějších výrobků dovážet. Dochází ke 

snižování podílu zemědělství a roste podíl služeb. Zahraniční pomoc poskytuje finance 

k nákupu strojů, zaškolení pracovníků, k financování investičních projektů a zajišťuje 

odborné poradenství25. To vše zvýší produktivitu práce, usnadní převod výrobních faktorů do 

výnosnějších oblastí hospodářství, snižuje závislost ekonomiky na zemědělském sektoru a 

posouvá produkční možnosti ekonomiky. Mohla by být vznesena námitka, že tržní systém to 

také umí a proč Afghánistánu vnucovat modely typické pro ekonomiky sice vyspělejší, ale 

úplně jiných specifik. Afghánistán má například komparativní výhodu v pěstování opia, 

kterou získal přírodními podmínkami, dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Navíc pěstování 

opia je mnohonásobně výnosnější než ostatních plodin, tak proč vnucovat jinou strukturu 

plodin a zaměření na jiné oblasti. V Afghánistánu ale stále nelze hovořit o tržním systému a 

není zde splněna řada předpokladů pro fungování klasických tržních mechanismů. Nelze tedy 

uvažovat v teoretické rovině učebnicových modelů tržního systému a je nutné se podívat na 

systém v Afghánistánu. Pěstování opia je sice výhodné, ale světová politika je zaměřena na 

omezování drogového průmyslu a Afghánistán, pokud chce uspět v mezinárodním postavení a 

hlavně si získat obchodní partnery, musí ustoupit. Navíc by se v daných podmínkách těžko 

hledala soukromá osoba, která by podstoupila takové riziko v podnikání a byla ochotna 

investovat vysoké sumy. Pak neexistuje logický důvod, proč by Afghánistán neměl přijímat 

zahraniční pomoc směřující k pomoci ve směru správné struktury hospodářství, když mu tím 

ostatní země zvýší kapitálovou vybavenost, technologie a znalosti, což umožní ekonomický 

růst. Navíc snížení závislosti na zemědělství, ve kterém v Afghánistánu docházelo k velkým 

výkyvům, podporuje stabilitu ekonomického vývoje. Pomoc tímto směrem má tedy 

významný pozitivní vztah k růstu HDP.

Nyní se podívejme na zahraniční obchod. Běžný účet platební bilance je záporný a stále tento 

deficit běžného účtu roste. To je dáno vysokým importem. Afghánistán má vysoký autonomní 

import, neboť musí většinu strategických surovin a strojů dovážet. Navíc není soběstačný ani 
                                               
22 Data OECD a Asian Development Bank, příloha 2
23 Příloha 2, Tabulka1
24 Příloha 2, Tabulka 2
25 USAID: Afghanistan strategy 2005-2006, ADB Review, November 2004
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v produkci potravin, a to i přes silné zastoupení zemědělského sektoru, a tak důležitou roli 

hraje i dovoz potravin. Hlavním obchodním partnerem je Pákistán, dále Indie a Spojené státy 

americké. Obrovskou částkou, která vyrovnává platební bilanci, jsou běžné transfery, tedy 

hlavně zahraniční pomoc. Dále také dochází ke zvyšování devizových rezerv26, kdy jsou 

nakupovány USD a uvolňovány tak nadbytečné afghání (= afghánská měna) do oběhu.

Sledujeme-li vývoj inflace a nominálního kurzu27, vidíme, že v posledních 3 letech byla 

inflace několikrát vyšší než změna nominálního kurzu. Zároveň při růstu cenové hladiny 

dochází ale i k mnohem většímu zvětšování peněz v oběhu, tedy roste zásoba peněz 

v ekonomice, což snižuje úrokovou míru. Kdybychom abstrahovali od rizika, pak snížení 

úrokové míry,vede k reálné depreciaci afghání. Jenže depreciace by měla vést ke snížení 

dovozu a zvýšení vývozu, tak proč to tak není? Zaprvé je v Afghánistánu nutný připočítat 

k úroku výnos za riziko, který je značný vzhledem k vysokému riziku, takže „úroková míra“ 

je stále vysoká. Navíc počet domácích investorů, kteří by zajistili pohyb kapitálu, je mizivý. 

Volný pohyb kapitálu je tudíž velmi omezený a následný vliv na kurz afghání je mizivý. Je 

zřejmé, že lidé nejsou nijak motivování statky sami vyrábět, když je dostanou a nebo to někdo 

zaplatí za ně. Kdyby neproudila zahraniční pomoc, lidé by byli nuceni najít cestu, jak si 

základní potraviny vyrobit nebo jak získat prostředky k jejich získání jinak než pomocí. 

Museli by najít cestu ke správným výrobám, aby nemuseli zemřít hlady, když jim ty potraviny 

nikdo nedá, a uvědomili si, že pokud chtějí přežít musejí investovat svůj čas na hledání 

alternativ a vhodných příležitostí. Vysoká hodnota importu není nic špatného, ale musí být 

zároveň vytvořeny dobré podmínky pro investiční příležitosti ze zahraničí a zvýšena domácí 

produkce, nesmí být placen dary ze zahraničí, které nikoho nemotivují k podnikání a nelákají

zahraniční příležitosti. To je důvod, proč je část pomoci poskytována nejen ve formě darů, ale 

i formou investic. Je pravda, že dary vytlačí domácí konkurenci. Ale komu to ten prodávající 

prodá, když nenajde spotřebitele, který by mu za to zaplatil alespoň jeho náklady? Je jasné, že 

v krátkém období se člověk nemůže spolehnout na trh, pokud hladoví a nemá žádné 

příležitosti. Zajištění stability a uspokojení přirozených potřeb, mám na mysli potravinovou 

přímou pomoc, umožní člověku soustředit své myšlení na hledání svého místa ve specializaci 

ve společnosti. Tato pomoc však musí být krátkodobá, měla by co nejrychleji přecházet 

k pomoci formou poradenství a poskytování know-how a technologií. Dlouhodobá pomoc ve 

formě přímých transferů povede ke zneužívání a snižování ochoty lidí pracovat a vyrábět 

stejně tak jako to můžeme vidět  v případě aplikace silné sociální politiky v Evropě.

                                               
26 Příloha 2, tabulka 4, data IMF- Country report červenec 2006
27 Příloha 2, tabulka 5, data IMF- Country report červenec 2006
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Následovat by měla pomoc se zajištěním vybudování infrastruktury a právního a 

institucionálního rámce spolu se zajištěním jejich dodržování. Tak by měla postupně pomoc 

přejít pouze k překonání překážek mezinárodního obchodu a domácího podnikání. V zemi, 

kde je ale toto zajištění problémem, je určitá pomoc, minimálně ve formě ochrany, nutná.

 Dalším krokem analýzy efektivnosti může být analýza státního rozpočtu28. Příjmy 

afghánského rozpočtu rostou poměrně rychle, ale pomaleji než výdaje. Bez zahraničních 

grantů by byl státní rozpočet každý rok v deficitu a to by zvyšovalo státní dluh a vedlo by to 

k další inflaci. Výhodou grantů do státního rozpočtu je, že pomáhající státy stanovují a hlídají, 

do jakých projektů peníze půjdou a spolupracují s afghánskou vládou na těchto projektech. 

Zabraňují tak plýtvání a neefektivnímu využívání peněz. Tyto peníze jsou pak směřovány do 

vybudování infrastruktury a základní institucionální sítě. Budování dopravy, zajišťování 

komunikací a energie. To jsou podmínky příznivého podnikatelského prostředí. 

V Afghánistánu by se nenašla firma, která by byla schopná zajistit prostředky pro vybudování 

silnic a elektráren. To jsou totiž investice, u kterých se výnos navrátí až za dlouhou dobu a 

nikdo není schopen nést tak vysoké ztráty tak dlouho.

Závěr
Nelze tvrdit obecně, že mezinárodní pomoc je efektivní či, že není efektivní. Nutné se vždy 

zaměřit na konkrétní oblast, specifika dané oblasti, na formu pomoci, výši pomoci a časovou 

dobu, kdy je pomoc poskytována. Podíváme-li se na Afghánistán, nalezneme pozitivní vztah

mezi ekonomickým rozvojem a pomocí. Nelze jej samozřejmě celkově přesně vyčíslit. 

Rozebereme-li vývoj ekonomických ukazatelů a výši ekonomické pomoci, pak nalezneme 

pozitivní vztah. Mohly by se objevit námitky, že to nemusí být dáno pomocí, ale jinými 

ekonomickými skutečnostmi a že pomoc pouze vytlačuje domácí možnosti. Podíváme-li se na 

údaje a skutečnou situaci podrobněji, zjistíme opravdovost pozitivního vztahu. Přímé dary 

sice snižují motivaci lidí, ale na druhou stranu to je v souladu zajištěním stability. Umírání a 

nemoci sice donutí lidi hledat způsob, jak se uživit, a snažit se najít zdroj příjmu, ale na 

druhou stranu je to přílišná extrémní situace, která vede k nestabilitě. Soukromé domácí 

subjekty by nebyly schopny dát dohromady zdroje na počáteční obrovské investice, 

nedokázaly by samy vybudovat potřebné příznivé prostředí pro zahraniční investice, zajistit 

stabilitu a mír, pokud by lidé nebyli vzděláváni a vychovávání jiným systémem než jaký 

dosud v Afghánistánu byl. Trh navíc nedokáže rychle reagovat na největší problémy, navíc, 

                                               
28 Příloha 2, Tabulka 6
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jsou-li tyto problémy spojeny s obrovskou bídou, nevzdělaností a nemocemi. Tyto největší 

problémy neumožňují lidem se zabývat možnostmi podnikání a výroby, mají-li problémy 

sami se sebou. Nestabilní prostředí pak nemůže vést k rozvoji ekonomiky. Pomoci zvýšit 

úroveň vzdělanosti, nalákat děti do škol, poskytnout jim zdravotní péči a zabránit hladovění. 

To vše pomáhá odvrátit lidi od  extrémních násilných přesvědčení plynoucích ze strachu a 

nejistoty. Zajištění stability je bezpochyby základním předpokladem rozvoje. A tak i když 

peníze z pomoci nejsou 100% efektivní, tedy nepovedou  k většímu zhodnocení, než co bylo 

původně vloženo (vytlačení několika domácích výrobců, snížení části motivací, občasné 

zneužití podpor), ale určitě mají pozitivní vliv na vývoj ekonomiky v Afghánistánu. Když mi 

totiž někdo pomůže vybudovat zadarmo infrastrukturu a zajistit stabilitu a nalákat tak 

investory, proč toho nevyužít, když to jednoznačně vede k ekonomickému rozvoji.
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Příloha 1

Stručná historie Afghánistánu

 Ve starověku obývali toto území kočovní zemědělci, který postupně utvářeli menší říše. 

Postupně si toto území podmaňovala řada národů. Jedním z prvních významných dobyvatelů 

byl vládce Perské říše Kýros Veliký. V období expanze Řecka Peršany porazil Alexandr 

Veliký a zajistil tak pronikání řeckého vlivu, ale ani Alexandrova vojska nebyly schopni se 

dlouho udržet v nehostinném hornatém kraji a moc nad Afghánistánem postupně slábla. Po 

smrti Alexandra si říši do svých vlivů rozdělili seleukovci a Indie. Země v následujících 

letech pak čelila neustálým nájezdům kočovných kmenů ze střední Asie a toto období bylo 

obdobím válek, mnoha vládců, častých krátkodobých nadvlád jiným vládcem.

 V 7. století se afghánské území stalo kořistí arabských dobyvatelů, kteří jej chtěli začlenit do 

arabského teokratického státu, tzv. Bagdádského chalífátu. Postupně Afghánistán podléhá. I 

přes silný vliv islámu Afghánci rozvíjejí své tradice a sociálně se bouří. Koncem 1.tisíciletí 

moc arabského státu slábne, časté boje v Afghánistánu.

13.století-Nájezdy Mongolů—) součástí Mongolské říše,…hospodářský a kulturní úpadek

14.st.: Turecký dobyvatel Tumor vyhladil téměř Afghánské obyvatelstvo a zemi osídlil 

turecko-mongolskými kmeny

15.st.:země rozpadlá na několik oblastí, oblast Herát kulturním střediskem islámského světa

16. st. Rozdělení mezi tři dynastie¨

18.st.: díky oslabení sousedních států a spolupráce kmenů vznikl nezávislý Afghánský stát, 

v čele s kmenovými náčelníky kmenů. Období hospodářské prosperity a výbojů, růstu 

blahobytu, tím ale i dochází k diferenciaci společnosti
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19.st.: ocitnutí mezi zájmovými sférami Ruska a Velké Británie, tím vzrostl mezinárodní 

význam Afghánistánu a byla ohrožena jeho nezávislost. Británie chce nezávislý stát pod svým 

vlivem, aby nedošlo nikdy k jeho spojení s Persii, Ruskem či Francií, proto se snaží navázat 

přátelské vztahy. Ale Kábul spolupracuje s Ruskem a Persií.

1838-1842 Britsko-Afghán. Válka. Snaha Británie podrobit si Afghánistán. Británie zvítězí 

vytvoří si z Afghánistánu loutku, ale Afghánci vedou nadále vyčerpávající partizánskou 

válku, ve které porazí drtivě Brity a ti jsou donuceni se stáhnout. Dojde k obnově Afghánské 

říše

1869 Dohoda VB-Rusko o zabránění případné expanze Afghánistánu. Rusko ujišťuje Británii, 

že Afghánistán je mimo jeho sféru vlivu.

1874 Británie se připravuje na násilné připojení Afghánistánu

1878-80 Británie porazí ve válce Afghánistán a donutí jej podepsat ponižující mírovou 

smlouvu, což vyvolá silné boje za svobodu a opět jsou Britové nakonec poraženi

1885 Rusko-britské jednání a Rusko Afghánských hranicích: Rusko obsadí spornou část 

hranic s Afghánistánem a   potvrdí za to Británii její vliv v Afghánistánu

Konec 19.st.: postupné utváření jednotného centralizovaného státu absolutistického  typu 

emírem Abdurrahmánem, který provádí řadu reforem, např. daňového systému, armády, 

zřizuje ministerstva … . Britům se ale takové upevnění Afghánistánu nelíbí.

 Východní území je na základě jednání připojeno k Britskému impériu k Indii. Porozpadu 

Indie se v roce 1947 stalo toto území součástí Pákistánu a je do dnes důvodem afghánsko-

pákistánských sporů.

Počátek 20.st.: Formuje se Mladoafghánské hnutí s protibritskou náladou založené na islámu 

v moderní společnosti. Založilo tajnou organizaci Ústava s cílem vytvoření konstituční 

monarchie s ústavou.

1919 Emír Amánulláh vyhlásil nezávislost, vypověděl válku Británii a navázal styky se 

sovětskou vládou. Což vedlo k válce s Británií, která ale potřebovala vojsko v Indii, a tak se 

stáhla a uznala nezávislost. Následuje období reforem: uznání některých demokratických 

svobod, podpora zemědělství a průmyslu, státní pozemky převáděny do soukromých rukou, 

sekularizace školství, snaha zmenšit vliv islámu. Hlavně poslední dvě vyvolaly ale 

nespokojenost prostých lidí, kteří se přidali na stranu duchovenstva a vyvolávali nepokoje, 

které s rostoucí radikalizací reforem namířených proti vlivu islámu přešly v povstání, které 

upevnilo islámskou ideologii. 

 1929-1973 Afghánské království, období snahy  o hospodářskou a politickou obnovu

        1934 vstup do OSN
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        1936 navázány diplomatické vztahy s USA

         II.sv.v.- neutralita

 Po II.sv.válce hospodářská krize. Potřebná výstavba zavodňovacího sytému, ale chybí peníze. 

Vyřešeno půjčkou od USA a dohodou o technické spolupráci, díky čemuž americké 

monopoly kontrolují afghánskou ekonomiku.

 V 60tých letech dochází k aktivizaci levicových organizací, začínají se budovat závody 

s pomocí sovětského svazu, SSSR poskytuje dary. Narůstá počet levicových intelektuálů a sílí 

Lidová demokratická strana. Narůstají střety levicových a muslimských extrémistů-

1973 Pravicoví důstojníci svrhli monarchii a Afghánistán se stal republikou, jenže pravice 

poskytovala výhody pouze bohatším vrstvám, a tak sílí a brzy na to i zvítězí levice, která 

provede socialistické reformy (př. Pozemkovou reformu) a pozve na pomoc SSSR. Za období 

sovětské okupace, kdy je hospodářství centrálně řízeno, rostou nepokoje ze strany bojovníků 

za víru a ze strany opozice, což vyvolá občanskou válku, ve které bojují Mudžáhidé ( 

s podporou  ve formě zbraní a výcviku od USA, Británie, Francie, Izraele …) proti Lidové 

demokratické straně ( s podporou SSSR).

1992padne prosovětská vláda a určena prozatímní vláda Mudžáhidů

1993/1994 jednání o míru

1995 na scénu vstupuje vojensko-politické sunnitské hnutí islámských fundamentalistů 

Tálibán v čele s Muhammadem Umarem, které zavedlo tvrdý režim, ve kterém byly ženy bez 

práv, zakázána televize, focení, veřejné akce, potírány lidská práva. Došlo spojení Tálibánu 

s Al-Káidou

Říjen 2001 letecké bombardování Spojenými státy a zahájení vojenské operace Trvalá 

svoboda v rámci celosvětového boje proti terorismu. Brzy došlo ke svržení Tálibánu a 

vytvoření dočasné vlády. Do Afghánistánu byly vyslány mezinárodní mírové sbory USA, UK, 

Německa, Francie, ČR a dalších zemí. 

 Je ale nutné si uvědomit, že nastolený „mír“ je velmi křehký  a že probíhají neustále drobné 

boje. Někteří náčelníci dosud neuznali ústřední vládu a atentáty jsou téměř na denním 

pořádku. 

Příloha 2
Tabulka 1

v mil USD 2001 2002 2003 2004
HDP 2618 4024 4324 4788
Výše 
pomoci 408,2 1285 1595 2189,6
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Tabulka 2, zdroj: Asian Development Bank
                                                                                                                                                  2002             2003        2004

Tabulka 3

Tabulka 4

2003/04 2004/05 2005/06
Zahraniční rezervy (USD-
miliony) 820 1283 1662

                                                                                             Tabulka 5

Tabulka 6

v milionů afghání 2002/03 2003/04 2004/05
Příjmy 5864 10168 12800
Výdaje 15514 22151 26716
Dary a půjčky 9430 10074 14984
rozpočtový schodek- mimo 
grantů -9650 -11983 -13916
rozpočový schodek-včetně 
grantů -219 -1910 1068
Zdroj:IMF

V Mil 
USD

HDP= zemědělství+ průmysl+energetika+ obchod+ doprava+ ostatní

 Rok 
2002:

4024 2005 808 406 387 …

 Rok 
2003:

4324 2143 826 382 499 …

 Rok 
2004:

4788 1890 1226 511 642 …

rok 2002 2003 2004 2005
kurz AFG/USD 43,53 49,11 48,22 50,41
Inflace-
měřenáCPI

4,8 7 11,3 12,3




