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Chudoba je sice pandemickým jevem spojeným s problematikou budoucnosti èlovìka ve vztahu k ivotním
a spoleèenským podmínkám, je jsou jím samým vytváøeny na celosvìtové úrovni bez rozdílu zemí, ale zároveò
je soustøedìna hlavnì v rozvojových zemích a v tzv. vynoøujících se trzích (emerging markets) vèetnì tranzitivních ekonomik, tedy vìtinovì pouze v jednom ze
segmentù svìtové ekonomiky.
Pøestoe svìtová chudoba na mezinárodní úrovní (tj.
ve vztahu mezi národohospodáøskými komplexy) ani na
úrovni národní (tj. v podobì dùchodové nerovnosti
uvnitø jednotlivých zemí) je dnes ji obecnì za globální
problém pokládána, trvá nejednotnost jejího vymezení,
a to z èásti objektivnì, z èásti subjektivnì podmínìná.
Objektivní podmínìnost vyvìrá z toho, e chudoba mùe
být vymezena jako absolutní nebo relativní velièina.
Chudoba v rùzných zemích je pojem závislý na úrovni
spotøeby obyvatelstva v té které zemi, chudý èlovìk
napø. v USA èi Kanadì je pøi ví dramatiènosti své situace nesrovnatelnì lépe zabezpeèen ne chudý èlovìk
napø. v zemích Subsaharské Afriky. Proto relativní chudobu lze definovat jen ve vztahu k referenèním skupinám.
Jednotlivec proto mùe mít více ne dostateèný dùchod
k zachování ivota, pokud vak disponuje velmi nízkým
dùchodem ve srovnání se zbývající èástí spoleènosti,
bude zaøazen mezi chudé. Jak spoleènost bohatne, úroveò dùchodu definující chudobu se zvyuje.
Jinak je to s chudobou absolutní. Svìtová banka ji definuje jako absolutní zhorování postavení nejniích
dùchodových skupin obyvatelstva, jako ivotní situaci,
která je charakterizována podvýivou, negramotností
a nemocemi, vymykající se jakékoli definici lidských podmínek dùstojného ivota.
Pro praktické úèely zjiování její dimenze platí pak
nyní hranice 1 USD na osobu a na den (ménì ne 360
USD/rok). V této situaci ije dnes pìtina z 6 miliard
obyvatel zemìkoule, tj. cca 1,2 mld. osob. Dalích 2,8 mld.
lidí, témìø polovina, ije z pøíjmu od 1 do 2 USD na osobu
a den (730 USD na rok). Ètyøi miliardy lidí tedy ijí buï
v absolutní chudobì, anebo v tzv. stavu extrémní nouze
(extreme needy).
Metodika zjiování absolutní chudoby dosud není
dostateènì konsolidována, nebo nìkteré mezinárodní
organizace (napø. ILO) pouívají svou vlastní metodiku.
AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 169–176

Otázka, jak za tìchto podmínek mohou ètyøi estiny obyvatelstva vùbec pøeívat, je údajnì pouze dùsledek rodinné solidarity, kmenových tradic a udrování subsistenèních forem hospodaøení rodin a komunit, napø. obèinových. Tyto se vak s postupem technického pokroku,
komunikací a globalizaèních procesù zaèínají rozpadat.
Absolutní chudoba vak, jak bylo øeèeno, existuje i ve
vyspìlých trních ekonomikách (RTE). Pøes systém charitativní a sociální péèe se v ní vlivem nemocí, bezdomovectví a dalích faktorù nalézá dnes asi 100 milionù lidí,
i kdy je zde obtíné ji rozliit od stavu extrémní nouze
(napø. jde o 32 mil. Amerièanù v USA).
Je vak zøejmé, e hlavní osa problému probíhá po linii
SeverJih, resp. s linií VýchodZápad. Nejde tedy
v ádném pøípadì o subglobální èi regionální problém,
ale globální problém se vemi atributy existence i øeení,
tj. vèetnì monosti øeit jej silami celé lidské civilizace.
Pøesto je absolutní chudoba regionálnì velmi nerovnomìrnì rozprostøena (Tab. 1).
Také v dlouhodobé tendenci se tato nerovnomìrnost
má sklon zvyovat. Za posledních 12 let (19871998), za
nì jsou údaje k dispozici, se rychle pøechyluje tìitì
k Subsaharské Africe (nárùst o 75 milionù osob) a Jiní
a Jihovýchodní Asii, avak u Východní Asie se naopak
poèet absolutnì chudých sníil z cca 420 milionù k asi
280 milionùm, a to dokonce navzdory následkùm finanèní a hospodáøské regionální krize.
Tab. 1. Absolutní chudoba podle regionù v roce 1998
Region

Podíl na celkové absolutní
chudobì (odhad 1,2 mld. lidí)

Støední východ a Severní
Afrika

0,5

Evropa a Støední Asie

2,0

Latinská Amerika a Karibská
oblast

6,5

Východní Asie a Pacifik

23,2

Subsaharská Afrika

24,3

Jiní Asie

43,5

Pramen: World Development Report 2000/2001 (2002, s. 4)
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Zvìtuje se vak poèet absolutnì chudých v Latinské
Americe a v Evropì vèetnì Støední Asie (tedy vìtinou
v TE). Zde èiní nárùst skoro 25 milionù lidí. Na Støedním
východì a v Severní Africe se projevil nepatrný pokles
(asi 34 mil. osob).
Bohuel chudoba je nerovnomìrnì rozdìlena uvnitø
jednotlivých zemí samých. Výzkumy Svìtové banky napø.
odhalily malý pokles absolutnì chudých bìhem 90. let
v Mexiku jako celku, ale dobré výsledky byl znehodnoceny jejím rùstem na chudém jihovýchodì této zemì. Ke
stejným závìrùm doel výzkum v mnoha zemích Afriky 
zde ovem spíe podle kmenového klíèe.
Nejvarovnìjí je ovem základní trend nárùst propasti.
Prùmìrný dùchod na hlavu v nejbohatích 20 zemích
svìta je nyní 37krát vyí ne prùmìrný dùchod v nejchudích 20 zemích svìta. Propast se tedy za ètyøi dekády (19602000) více ne zdvojnásobila, nebo na poèátku
60. let byla odhadována na 15 : 1, èi jetì o nìco níe.
V poslední dekádì k nárùstu pøispìlo zvýení v TE (Evropa a Støední Asie), kde poèet lidí pod úrovní 1 USD na
den se více ne zdvacetinásobil. Zanikl tedy skuteènì
druhý svìt a zùstali pouze dva chudí (TE a RZ), kteøí
jsou stále chudí a bohatí, kteøí jsou stále bohatí.
Byly tak nejen potvrzeny, ale dokonce pøekroèeny, varovné predikce autorù z tìsnì pováleèného období (Fritz
Baade, Ignacy Sachs, Raúl Prebish, Paul Baran a dalí),
nemluvì ji o autorech pozdìjích, spjatých s novì zaloeným Øímským èi Dakarským klubem, kteøí mìli ji detailnìjí pøedstavu o rozmìru, trendech i moných
dùsledcích takto dichotomního vývoje v rùzných aspektech rozdìlování svìtového i národních produktù. Nelze
tedy øíci, e by lidská civilizace nebyla varována, v moderním slova smyslu je ji varována nejménì pùl století
a za toté období existuje rozsáhlý a novému geopolitickému uspoøádání pøizpùsobený statistický a jiný dokumentaèní materiál, za který ostatnì pøed nìkolika lety
obdrel Nobelovu cenu indický ekonom Amartia Sen
(1998).
To, e svìtová chudoba, nerovnomìrné rozdìlování
produktù a dichotomní vývoj ekonomických úrovní existují a jsou plnì etablovány jako jeden z nejvýznamnìjích globálních problémù, není tedy ani zapøíèinìno
vìdeckovýzkumným zanedbáním. Je zapøíèinìno zanedbáním urèitých funkcí mezinárodních ekonomických
vztahù na úrovni mezinárodní a selháváním sociálních
zøetelù na úrovních národních. Protoe vak druhé z nich
jsou spíe odvozeny od prvých (extremnì chudá zemì
mùe stìí vyøeit tento problém pøi nepatrném dùchodu
a nepatrném objemu HDP), budeme se zabývat spíe selháváním jmenovaných funkcí. Názorným pøíkladem zanedbání sociálních zøetelù na národní a mezinárodní
úrovni je osud Plánu Svìtové Banky z roku 1978 a jeho
neúspìch.
Nelze sice spolehlivì doloit, e Svìtová banka náhle
zmìnila svoji hodnotovou hierarchii a povýila boj proti
chudobì na svoji absolutní prioritu právì v polovinì
70. let z ryze úèelových dùvodù, ale tato pravdìpodobnost je velká. Shoda s dobovým kontextem revoluce cen
prvovýrobkù, úspìná akce OPEC, ropného embarga na
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dodávky do USA, pøijetí Nového mezinárodního ekonomického øádu na 6. a 7. mimoøádném Valném shromádìní
OSN a dalích jevù posílení pozice RZ (19741977) je pøíli do oèí bijící. Nikdo samozøejmì tehdy nevìdìl, e pùjde o záleitost pouze doèasnou, e ceny surovin
a prvovýrobkù rychle opadnou, e OPEC po druhém ropném oku narazí na limity své vlastní nejednoty a na
úspìné protiakce Západu. V roce 1978 se zdálo, e systém mezinárodních ekonomických vztahù dozná skuteènì zmìn (VS OSN obecným konsensem Nový mezinárodní ekonomický øád  NMEØ i Akèní plán ostatnì
schválilo). V této situaci vydává Svìtová banka neoèekávanì svou první Zprávu o rozvoji a vìnuje ji celou programu boje proti chudobì. J.K. Galbraith tehdy napsal,
e je to pøíli mnoho náhod najednou.
Nicménì i v poøadí prostøedkù boje dominuje ve Zprávì I. stále ji pøekonaný dùraz na ekonomický rùst. Aèkoli bylo známo, e První rozvojová dekáda (19601970),
její filosofii by bylo mono shrnout do hesla ekonomický rùst øeí ve neuspìla, je hierarchie takováto:
1) Rychlý a trvalý hospodáøský rùst.
2) Modifikace typu ekonomického rùstu smìrem k rùstu
produktivity a pøíjmù chudých.
3) Zlepení dostupnosti chudiny k základním veøejným
slubám.
4) Udrování mezinárodního prostøedí, které by bylo podpùrné pro rozvoj. Toho by se mìlo dosáhnout v rámci
mezinárodního obchodu, rùstem pùjèek a úvìrù za trních podmínek (at market terms) a rùstem objemù koncesivní pomoci.
Rychlý rùst je oznaèen za základní faktor jakékoli rozvojové strategie (fundamental to any development strategy).
Tento závìr je pøekvapující, protoe:
 výsledky l. rozvojové dekády OSN pøinesly rychlejí
rùst, ale nezajistily samy o sobì zlepení sociální situace
 filosofií 2. rozvojové dekády OSN (19701980) se proto
stalo heslo rùst a sociální spravedlnost (growth and
social justice).
Zpráva I. obsahuje podrobný výèet krokù a scénáøù,
jak by bylo moné dosáhnout sníení èi eliminace absolutní chudoby (tab. 2).
Dva scénáøe jsou oznaèeny za zásadní a to tzv. základní (Base Scenario) a alternativní (Alternative Scenario).
Rùst HDP mìl dosáhnout 5,7 USD pro RZ a 4,2 USD
pro RTE, co v roce 1978 musilo být pokládáno za zjevnì
nadsazená èísla (pozdìjí vývoj to potvrdil). Horí ovem
byla opìt samotná premisa, e sám urychlený rùst vyøeí, anebo se bude podstatnì podílet na øeení problémù
sociálních, dùchodové nerovnosti, vzdìlanosti, ekologické a dalích svìtových problémech.
Zakladatel Øímského klubu o Zprávì I. napsal zdrcující
kritiku. Kritizuje ji pøedevím za ekonomismus (fascinování rùstem), kdy napsal:  ...mùeme zaèít s tím, e dokonce i Svìtová banka, tak pøísný soudce pøi mnoha
pøíleitostech a nevyèerpatelný zdroj informací zde padá
za obì ekonomickým deziluzím ... je jasné, e zpráva
AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 169–176

Tab. 2. Scénáøe sníení chudoby
Stav roku 1975
Skupiny RZ

% populace

Základní scénáø 2000

Alternativní scénáø 2000

poèet absolutnì
poèet absolutnì % populace poèet absolutnì
% populace
chudých v mil.
chudých v mil.
chudých v mil.

Zemì s nízkým dùchodem

52

630

27

540

13

Zemì se støedním dùchodem

16

140

4

60



260


Vechny RZ

37

770

17

600

7

260

Pramen: The World Bank (1978, s. 33)

z roku 1978 nikde nejde za limity a omezení, která zatìují
vekeré lidské aktivity ... priorita, daná ekonomice by nikdy nemìla být pokládána za nic jiného ne za bezpodstatnou hypotézu. Zde existuje fundamentální pokrytectví, spojené s touto argumentací tøpytivých slibù,
o nich autoøi vìdí, e je nikdy nebudou schopni splnit
(Peccei 1982: 9899).
A. Peccei, kterého vskutku nelze povaovat za ádného revolucionáøe (celý ivot byl kapitalistou a manaerem
par excellence), napsal dále, e Svìtová banka touto
Zprávou vyzvala naprostou vìtinu lidstva vlastnì k rezignaci na zmìny, ...e nebude ádných zmìn v základním smìru dìní, chudí lidé na svìtì budou pokraèovat
tie v pøijímání svého ztroskotaného údìlu, e nezamìstnanost nebude nièím jiným ne jednou jedinou numerickou variantou v ekonomické rovnici, e ceny budou
urèovány pouze svìtovým trhem, kdy to ekonomika
bude potøebovat, a e ekosystém mùe kdykoli poèkat,
a se nám zdaøí znovu rozhýbat ekonomiku.
Lze asi tìko nalézt jiná slova k ohodnocení výsledkù
Zprávy I. Pøímoèarý a cynický ekonomismus pouhého
ekonomického rùstu (doplnìný a druhotnì nìkolika
dalími spíe proklamativními hesly) uèinil boj proti chudobì zcela závislým na globální a regionální ekonomické
konjunktuøe.
Ta se vak v 80. letech vyvíjela zcela v protikladu k pùvodním pøedpokladùm Zprávy I. Svìtové banky (SB).
Nejprve byly RZ vystaveny strmému pádu cen surovin
a prvovýrobkù (19811984), RTE tzv. druhému ropnému
oku (19811982), který sice napomohl rùstu nìkolika RZ
 èlenùm OPEC, ale postihl vìtinu zemí neropných 
nejprve pøes rùst cen ropy z dovozu a posléze ze ztlumení svìtové konjunktury. Nastala tzv. ztracená dekáda (decade lost) 80. let, kdy rùst neèinil pøedpokládaných 5,7 %
, ale ménì ne polovinu (2,7 % ) v RZ, a toté (1,9 % )
v RTE. V prvé polovinì 80. let dokonce vypadala situace
na úplnou katastrofu, ve druhé se ponìkud, nicménì
velmi mìlce, svìtová konjunktura zlepila. Ani jeden ze
scénáøù Zprávy I. se nepodaøilo v postupných cílech plnit, co bylo jasné ji velmi brzy po jejím vyhláení.
Jak na to reagovala Svìtová banka? K prvé zmìnì náhledu dolo hned v roce 1980, poté 1985 a koneènì
v roce 1990. V roce 1980 Svìtová banka konstatovala, e
nedostatek kapitálu není sám o sobì pøíèinou nedostateèného sbliování a boje proti chudobì. Zøejmì té jako
reakce na strategii základních potøeb (basic needs) vyAGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 169–176

hláené ILO, je se setkala s pomìrnì pøíznivou odezvou,
zaøadila mezi priority té zdravotnictví a výchovu jako
prostøedek pozvednutí rùstu dùchodu chudých lidí.
V roce 1990 byla pøidána jetì pracovnì nároèná rùstová
strategie, pøi ekonomické liberalizaci, investicích do infrastruktury a poskytování základní kolní a zdravotní
péèe. Nicménì vdy v kontextu dùrazu na zlepení hospodáøského managementu a povolení vìtího prostoru
pùsobení trních sil (World Development Report 1980,
cit. podle World Development Report 20002001, s. 6).
Ekonomické liberalizace a rozíøení trního mechanismu
nebyly ve strategii Svìtové banky nikdy ani v nejmením
zpochybnìny, a to navzdory naprostému neúspìchu
pùvodní Zprávy vdy byly a zùstaly axiomaticky základem a rámcem jakýchkoli dílèích opatøení, dokonce se
zdá, e explicitnost nutnosti jejich posílení za 20 let jetì
postupnì rostla.
NOVÉ INICIATIVY BRETTONWOODSKÝCH
INSTITUCI NA PØELOMU STOLETÍ VÙÈI
ZADLUENOSTI A CHUDOBÌ
Devadesátá léta byla pro brettonwoodské instituce
(WB, IMF) zvlátì obtíná. Tyto instituce byly tìce kritizovány za chyby, jich se dopustily pøed a v prùbìhu
ètyø regionálních finanèních a hospodáøských krizí (1994
1995 mexická tzv. pesetová krize, 19971999 asijská krize,
19982000 ruská krize a 19981999 druhá latinskoamerická, tzv. brazilsko-argentinská krize). Hlavní smìr kritiky
se nesl tím smìrem, e tyto instituce nesplnily vlastní úèel
své existence (peèovat o vyrovnanost platebních bilancí, vèas varovat pøed destabilizací národních mìn a koncipovat reformu mezinárodního penìního systému podle
závazkù, pøijatých ji v roce 1976 Jamajskou smlouvou).
Ani èistì úvìrová funkce (podmínky poskytování, traní, alokace, konzultace) a péèe o konzistencí makroekonomických politik vùbec, kteréto funkce Skupina Svìtové
banky postupnì pøebírala, nebyly podle témìø shodného mínìní èlenských zemí náleitì zvládnuty a chyby
nakonec pøiznala i Svìtová banka sama (poprvé rozsáhleji v roce 1998).
Kritika selhání systému vèasného varování (system of
early- warning), zpoèátku MF a IBRD odmítaná s poukazem na to, e varování (napø. v èase útoku na thajský baht
v létì 1997) by byla pouze dalím spoutìcím momentem
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paniky, byla pouze prvním polemickým aspektem. Tento
argument byl odmítnut s tím, e pøi dnením stavu analytických funkcí poèetných ratingových a jiných monitorovacích agentur je oddalování varovných signálù spíe
jen dalím momentem zhorování situace, co dalí vývoj potvrdil. Nakonec zkolabovaly (pøi druhé latinskoamerické krizi) témìø vechny systémy a funkce Skupiny
Svìtové banky, poèátkem roku 1999 se vyèerpaly
i finanèní rezervy a Skupina jako celek musila pøiznat naprostý neúspìch svých regulativních funkcí.
V tomto textu nám vak nejde o celou íøi kritiky, ale
pouze o tu výseè, která se týká aktivit, jimi Svìtová banka hodlala ovlivnit vyrovnávání ekonomické úrovnì
uvnitø zemí i mezi zemìmi. Tato výseè je ovem velká,
protoe Svìtová banka (s pøidruenými institucemi a afilacemi  nejen MMF, IFC ale i IDA a výzkumnou základnou) postupnì stále více odcházela od svých koøenù
a stávala se arbitrem národní èi nadnárodní makroekonomické regulace a do této neomylné úlohy se s bìhem
èasu stále více (k vlastní kodì) stylizovala, take dnes
je ji takto témìø obecnì vnímána.

Tohoto svého postavení arbitra v praktické rovinì hospodáøské politiky s ambicí stát se univerzální reakcí na
vìtinu situací dosáhla Skupina Svìtové banky (spolu
s Ministerstvem financí USA) známým Washingtonským konsensem v souvislosti s první latinskoamerickou krizí. Konsensus spoèíval na triádì maximální
liberalizace, co nejrychlejí privatizace a pøísné rozpoètové a penìní politiky restriktivního typu. Tyto recepty
nepøináely ádnou pøevratnou inovaci, nebo Svìtová
banka a zejména IMF se jich drely po celá desetiletí.
Nicménì tím, e byly vyhláeny ve formalizované podobì a výslovnì vztaeny na situace pádu bipolárního svìta, dodaly tìmto principùm punc oficiálního stanoviska
vrcholných svìtových finanèních institucí spolu
s podporou a stanoviskem nejvìtí (a jediné) skuteèné
supervelmoci svìta.
V prùbìhu 23 let se vak tento konsensus ukázal
naprosto neivotným schématem, co lze vysledovat
z èísel v tab. 3.
V roce 1999 bylo ji zøejmé, e v nìjaké formì se sociální paradigmata musí dostat alespoò na roveò rùstovým

Tab. 3. Rùst HDP a ekonomické úrovnì (HDP/obyv.) podle zemí a jejich skupin v letech 19811999
Výe HDP/obyv.
(HDP na bázi kurzu

Rùst HDP (meziroèní zmìna v %)
Zemì a skupiny zemí

USD, USD 1993)

na bázi kursu USD (USD1993)

na bázi parity kupní síly (PPP)

19811990 19911998

19811990 19911998 1999* 2000**

Svìt

2,7

2,4

3,1

3,0

3,3

Rozvinuté ekonomiky
z toho: USA

2,9

2

2,8

2,1

2,9

2,6

2,9

2,6

EU

2,3

1,7

2,3

Japonsko

4,0

1,3

Tranzitivní ekonomiky

1,5

Rozvojové zemì

1980

1998

4,2

4 078

4 789

2,5

3

18 184

25 649

4,2

4,3

20 551

28 313

1,7

2,5

3

15 041

20 838

4

1,3

0,6

0,2

23 483

35 873

3,4

1,9

3,4

2 261

1206

2,4

4,6

3,8

5,4

993

1 278

z toho: Latinská Amerika

1,0

3,4

1,3

3,2





3 262

3 396

Afrika

1,9

1,8

2

2,3





786

663

Západní Asie

2,2

2,4

0,6

2,8





6 224

3 502

Jihovýchodní Asie

7,2

6,8

6,7

4,9





369

920

Asie bez Èíny

6,6

5,2

5,8

7,1





510

1 015

Èína

9,1

10,8

9,1

10,8





181

777

èistí vìøitelé

1,5

4,3

1,3

4,1





10 250

10 393

èistí dluníci

2,5

4,6

4

5,5





886

1 158

3,2*** 5,0***

Analytické skupiny:

èistí vývozci paliv

0,7

2,5

1,1

3,0





2 298

1 695

èistí dovozci paliv

4,1

5,4

4,9

6,1





720

1 175

Subsaharská Afrika

1,7

1,7

1,2

2,6





438

353

Nejménì rozvinuté zemì

2,1

2,1

2,4

3,8





282

258

Poznámky: *Pramen: Global Outlook and Policy Environment (2000, s. 3)
**Pramen: Global Outlook and Policy Environment lnstitute of International Finance, (2000, s. 3.  pøedbìný údaj)
***Údaj za léta 1999 a 2000 u RZ se týká vech emerging markets
Pramen: UN World Economic and Social Survey (1999)
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a dalím paradigmatùm ekonomickým. Skupina Svìtové
banky na svém 54. zasedání spolu s IMF (28.30. záøí
1999 ve Washingtonu) poprvé v historii své existence
pøijala strategii uznávající, e je tøeba pøiznání, e ekonomický rùst musí jít ruku v ruce se sociálním vývojem
a sniováním chudoby.
Stalo se to jedním ze tøí základních dokumentù, které
zasedání k této problematice pøijalo. Jsou to:
a) Iniciativa spojená s posílením oddluení HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Debt Relief)
b) Iniciativa o transformaci ESAF (Enhanced Structural
Adjustment Facility) do tzv. PRGF (Poverty Reduction
and Growth Facility)
c) Memorandum o NFA  Nové finanèní architektuøe.
ad a) Iniciativa HIPC byla zahájena ji v roce 1996 za
úèelem sníení zahranièního zadluení. V èervnu 1998
vyzvala skupina G-7 k uvolnìní kritérií a rozíøení poètu
zemí a tìsnìjímu spojení dluhových úlev s bojem proti
chudobì. Výkonné rady Svìtové banky i IMF sice meritornì souhlasily, ale vymínily si, e Paøískému klubu,
Africké rozvojové bance a samotné Svìtové bance musí
být zvýeno financování. Nìjakou dobu trvalo dohodovací øízení tzv. Prozatímního výboru (Interim Committee)
a Výboru pro rozvoj (Development Committee) Skupiny
Svìtové banky, a koneènì na zmínìném 54. výroèním
zasedání se výbory na spoleèné schùzi dohodly na oddluení RZ skupiny HIPC o cca 20,5 mld. USD. Jako celek
pøedstavuje zmínìná iniciativa rutinní oddluení a nemìní systémovì situaci chudých zemí, svìtovou chudobu
a dokonce ani globální problém zadluení, protoe jde
o èástky v souhrnném dluhu malé a stejnì pokládané za
nedobytné. Navíc se èást tìchto prostøedkù týká nikoli
jistiny samé, ale dluhové sluby.
ad b) Tato nová iniciativa je ji ponìkud závanìjí.
ESAF, pozdìji facilita PRGF má za úkol významnìji propojit úsilí o sníení chudoby se strategií rùstové expanze. Úsilí o sníení chudoby je jednak definováno
samostatnì a jednak s explicitním vyjádøením øady krokù,
mezi nimi i v sociální oblasti, a to dokonce s rùstem urèité státní ingerence, kterou banka i IMF vdy vehementnì odmítaly. Tyto kroky jsou:
 Kadá zemì by mìla mít zpracován tzv. Poverty Reduction Strategy Paper, ovem pod patronací IMF a Svìtové banky.
 Pøi formulaci hospodáøské politiky by èlenské zemì mìly
zpracovávat sociální programy, a to podle odvìtví
a sektorù sociální infrastruktury. Je výslovnì zmiòován
i udritelný ekonomický rùst, tj. pojem, který brettonwoodské instituce vdy velmi iritoval.
 Na národních úrovních by bylo tøeba dbát na dobrou
správu (governance) ve vládních aktivitách, vìtí transparentnost, efektivního dohledu a antikorupèních iniciativ, na které nyní navíc vlády mohou získat v urèitých
pøípadech i pùjèky IMF.
Jako celek pøedstavuje tedy iniciativa PRGF jistý krok
vpøed. Její vadou ovem je, e se týká spíe národních
úrovní ne nadnárodní strategie a mezinárodních ekonoAGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 169–176

mických vztahù. Také pouití nìkterých do této doby tabuizovaných pojmù jako trvale udritelný rozvoj, pøiputìní vìtí úlohy státu (by podmínìné a pouze v jistých
pøípadech) lze pokládat za zajímavý dílèí posun.
ad c) Nejzajímavìjí, by dosud neuzavøenou iniciativou je jednání o Nové finanèní architektuøe (NFA), kterou se Skupinou Svìtové banky iniciovala Banka pro
mezinárodní platby v Basileji a vytvoøila se té v souvislosti s volbou nového øeditele IMF za odstupujícího
M. Camdessuse. Objevuje se nìkdy i pod akronymem
NIFA (New International Financial Architecture).
Iniciativa NIFA vznikala postupnì. Její poèátek lze
pravdìpodobnì poloit do konce roku 1997, kdy vznikl
tzv. Systém speciálních standardù distribuce dat (Special
Data Dissemination Standards  SDDS) z iniciativy IMF.
Pùvodním úèelem byla vìtí transparentnost mìnových
rezerv nejen z hlediska okamitého stavu, ale i z hlediska
jejich moného odlivu. Impulsem byla samozøejmì asijská
finanèní krize. ÈR pøistoupila k SDDS v dubnu 1998, kdy
ale byly standardy rozíøeny i o ukazatele sledování zadluení. Systém SDDS mìl být dobudován do konce
1. kvartálu 2000, dosud vak vechny zemì nesplnily
vechny poadavky. Nicménì existuje ji internetový
systém IMF a svou stránku zde má i ÈR. Nìkteré diskutabilní oblasti pøetrvávají v problematice dùvìrnosti údajù (IMF má ve svém statutu, e mj. je dùvìrnou poradenskou institucí). Proto se uvauje o nutnosti pøedchozího souhlasu publikování (Public Information Notice 
PIN).
Razance a agresivita spekulativního kapitálu pøi asijské
krizi, která pak v jetì zvýené míøe pokraèovala za druhé
latinskoamerické krize 1998/1999, nutnost budování NIFA
jetì více potvrdily. J. Wolfensohn, prezident Svìtové
banky, zaèal ji v roce 1999 hovoøit o nutnosti vytvoøit
jetì nìco více. Znovu se objevil termín nový ekonomický øád jako sui generis koalice Skupiny Svìtové
banky, ale i OSN, vlád, multilaterálních organizací, soukromých spoleèností, TNK a obèanské spoleènosti
vùbec. Zaèalo se hovoøit o Nové mezinárodní rozvojové
(tedy nikoli jen finanèní) architektuøe (NIDA).
Pøedstavy, jak sladit zájmy jmenovaných subjektù
(napø. TNK, OSN a obèanské spoleènosti) jsou vak natolik mlhavé a svou podstatou rozdílné, e NIDA není
zatím nièím více ne sloganem, zejména pøipomeneme-li
si osud Nového mezinárodního ekonomického øádu ze
70. let, který byl nejen schválen VS OSN, ale ke kterému
existovala i Deklarace a Akèní plán. Pøesto vyumìl ji
na poèátku 80. let.
Pod iniciativou NFA si hledá kadý svoji vlastní interpretaci. Jak se ukázalo na zasedání v Praze 2000, jsou tyto
interpretace rozdílné i mezi svìtovými finanèníky. Zatímco jedni zdùrazòují sloku transparence kapitálových trhù
a zabraòování dalímu vzniku regionálních a subregionálních finanèních a ekonomických krizí, druzí jako prioritu chápou dalí liberalizaci ve shodì s programem MAI
(Multilateral Agreement on Investment) dle pùvodních
návrhù WTO.
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Kdyby vlastním úèelem byla prioritnì prevence regionálních finanènì-ekonomických krizí, bylo by zajisté dosaení dohody o NFA mnohem snadnìjí. Také zvýení
efektivnosti rozvojové pomoci nejchudím zemím, lepí
koordinace finanèních institucí a podobné záchranné
a profylaktické aktivity by jistì naly podporu na mnoha
vrcholných politických a ekonomických fórech, nemluvì ji vùbec o násilných protestech v ulicích. A to pøesto, e by základní trní kontext mezinárodních ekonomických vztahù byl vystaven pochybnostem. Skupina
Svìtové banky se vak ani v roce 2003 zøejmì nehodlá
vzdát oné úlohy arbitra a nehodlá se vrátit zpìt ke
svým koøenùm, jak je namnoze doporuèováno.
REALIZAÈNÍ PRAVDÌPODOBNOST TÌCHTO
INICIATIV
Jakkoli jsou tyto iniciativy pøi bìném textovém posouzení jednoznaènými posuny, jejich realizaèní pravdìpodobnost (tj. pravdìpodobnost reálného sniování
rozdílù v ekonomické úrovni v národním i nadnárodním
rámci) je podle naeho názoru nevelká. Jedná se toti
o klasický støet verbálních proklamací a administrativních opatøení, pøevánì subjektivnì moná i dobøe mínìných, s procesy pøevánì systémového fungování,
které jsou ze své valné èásti objektivní povahy.
Iniciativy nemohou  a ani se o to nepokouejí  zruit objektivní dopady globalizace. Také principy trního
mechanismu, které mají jak kladné aspekty (napø. vyí
efektivnost), tak aspekty záporné (kupení výhod na stranu silnìjích a nevýhod na stranu slabích), abychom jmenovali jen vlastnosti, které se nejvíce váí k tématu tohoto
textu a které nejsou popírány ani liberálními autory.
Také globalizace je slitinou kladných i záporných aspektù a nelze-li samozøejmì zruit pádivý technický pokrok, nelze zruit ani globalizaci. Je ale moné její
negativní aspekty zmírnit a pøizpùsobovacími procesy
nìkteré nejvíce negativní aspekty buï eliminovat, nebo
oslabit.
V oblasti zmíròování rozdílù v ekonomické úrovni to
bude v nadnárodní i v národní sféøe obzvlátì obtíné.
Signalizuje to stálé roziøování absolutní chudoby a marginalizace postavení rozvojových zemí a v poslední dobì
emerging markets vùbec. Tyto jevy jsou natolik dlouhodobé a sledují natolik vytrvalou tendenci, jako i odolnost proti pøedcházejícím iniciativám (viz osud Zprávy I),
e lze tìko pøedpokládat jakékoli alespoò relativnì snadné a bezbolestné øeení. K øeením bolestným vak je
tøeba politická vùle.
Dobøe to lze dokumentovat na vývoji rozvojové pomoci, která je ji desetiletí standardním nástrojem boje
s chudobou a je pøitom relativnì nezávislá na hlubokých
systémových spoleèenských zmìnách. Také její mravní
imperativ lze tìko zpochybòovat. Pøesto je zde situace
tristní a spíe se zhoruje. Aèkoliv v zemích  èlenech
DAC v 90. letech vzrostl HDP/obyv. z cca 25 500 USD,
oficiální rozvojová pomoc (ODA) se sníila (!) ze 75 USD
na obyv. na 58 USD. Oficiální hranici 0,7 % HDP plní èi
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pøekraèuje jen nìkolik zemí (zejména skandinávských)
a Nizozemí, USA dosahuje 0,20,3 % , aèkoli samozøejmì
v absolutních èíslech je americká pomoc nejvìtí. ODA
tedy ani nestagnuje, a1e  sice nepøíli, ale pøece  klesá.
Témìø 40 % (pøes 20 mld. USD) této pomoci ale zemì
OECD opìt z RZ odèerpají jen ve formì tarifních a netarifních pøekáek obchodu. Není tedy divu, e tanzanijský
president na Svìtovém ekonomickém foru v Davosu 2000
opìt opakoval, e RZ ... nemají zájem o charitu, ale o rovné pøíleitosti. To ostatnì øíkaly RZ vdy  viz motto
l. Svìtové konference o obchodu a rozvoji (zaloení
UNCTAD) v roce 1964 trade  not aid. Rovné pøíleitosti vak v podmínkách globalizaèních procesù a na trním mechanismu zcela postaveného systému mezinárodních ekonomických vztahù lze zajistit jen zázrakem.
Ji z tìchto nìkolika okolností z oblasti rozvojové pomoci je zøejmé, jak obtíné by bylo prosadit podstatné
pøerozdìlovací procesy ve svìtové ekonomice. Protokol
o NIFA vak takové pøerozdìlení obsahuje, samozøejmì
spíe v proklamativní rovinì.
Iniciativy sub a) a sub b) mají snad ponìkud lepí ance na alespoò èásteènou realizaci, protoe se týkají èásteènì i rutinních krokù, které v ponìkud skromnìjí
podobì ji v pováleèné historii uskuteènìny byly. U iniciativy PRGF je navíc ji zabudován a schválen urèitý
organizaèní, lépe øeèeno kontrolní mechanismus.
Nejde jen o zpracování národních plánù redukce chudoby, ale o výsledek (Deklarace) posledního 55.VS OSN,
který zavazuje vechny èlenské zemì a organizace
k pøedkládání roèních zpráv s indikativním cílem sníení
absolutní chudoby v kadé zemi o 50 % v prùbìhu deseti let (20002010). Tento bod (jeden z 32) sice nelze pøeceòovat, protoe vekerá usnesení OSN mají (a na
peace-keeping) nezávazný charakter, ale je to rozhodnì
závaný podpùrný moment. Protoe Skupina Svìtové
banky patøí ji od konce 40. let do orbitu OSN, nebude
moné, aby se vechny instituty Svìtové banky absolutní chudobou alespoò formálnì nezabývaly.
To ostatnì nebude moné i z jiných, ménì formálních
dùvodù. Absolutní chudoba i extrémní nouze dosáhly
nejen nové kvantity, ale i kvality. To se týká hlavnì situace v TE, kde tzv. stará skupina (penzisté, mnohoèetné
rodiny a rodiny samoivitelù) se v transformaèním období rozíøila o tzv. novou skupinu (dlouhodobì nezamìstnaní, zemìdìltí dìlníci, mladí lidé bez kvalifikace
a bìenci z obèanských konfliktù). Svìtová banka uvádí, e nejhorí situace je v nástupnických zemích SSSR
(bez Pobaltí) a zmiòuje té Polsko (tzv. jev chronické chudoby), které staví do protikladu k Èínì, kde se údajnì díky
rùstovým výkonùm ekonomiky chudoba sníila.
Existuje jetì jeden dalí podpùrný moment realizaèních moností iniciativ Skupiny Svìtové banky (alespoò
snad HIPC a èásteènì ESA). Tím je vzrùstající obava
z trvající a prohlubující se volatility a køehkosti svìtového konjunkturního prostøedí. Dá se témìø s jistotou pøedpokládat, e se objeví brzy dalí jedna nebo nìkolik krizí,
obdobných ètyøem regionálním krizím druhé poloviny
90. let. Kadá taková krize (co ukázala velmi názornì
poslední, z nich tzv. druhá latinsko-americká 19981999)
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dává do pohybu obrovské masy migrujícího kapitálu
a hrozí pøerùst do globální ekonomické krize. Ukázalo se
(na podzim 1998), e ani spojené síly brettonwoodských
institucí a amerických velkobank ji nejsou schopny ani
masivními intervencemi takový vývoj odvracet. Pravda,
v roce 1998 byly tyto instituce vyèerpány asijskou
a zejména ruskou krizí a nyní se ji ponìkud zotavily.
Bohuel vak se horí ekonomika USA, take taková
hrozba stále latentnì existuje.
Toto není naprosto ani v intencích, ani tolerovatelné
naprostou vìtinou kapitálových skupin nikde na svìtì
(snad kromì ryze spekulativního kapitálu). Stabilita mezinárodního mìnového systému se stává nejen ekonomickým, ale stále více i politicko-sociálním faktorem.
Nezvládnutí dalích regionálních krizí by patrnì pøineslo
i sociální výbuch, jak ostatnì ukazují sílící protesty
(Seattle, Praha, Neapol atd.). Absolutní chudoba navíc
pøibliuje konfrontaci v dimenzi Sever-Jih a ztìuje dokonèení transformaèního procesu v TE. To také není
v zájmu elit RTE, zejména dlouhodobì, protoe smìøuje
proti základnímu cíli, tj. zhodnocování kapitálu.
Pøes nemìnnost základního rámce fungování svìtové
ekonomiky nejsou poslední iniciativy brettonwoodských institucí jen prázdnými rétorickými cvièeními, ale
reálným pokusem o zlepení svìtových rozdìlovacích
procesù. Jejich realizaèní pravdìpodobnost je vak pouze marginální; svého úèelu nemohou v plném rozsahu dosáhnout, protoe vycházejí z parciálních a nikoli
komplexních zmìn, podmiòujících sbliování ekonomických úrovní na národních i mezinárodních úrovních. Jsou
tedy iniciativami ceteris paribus, které budou sice znamenat, e svìt vkroèil do nového století s obdobnými
problémy jako døíve, ale s ponìkud lepími ancemi na
zabránìní jejich nekontrolovatelnému a kataklizmatickému vývoji.
Kadému, kdo si pozornì pøeète World Development
Report 2000/2001 (Zprávu II) a porovná jej s World Development Report 1978 (Zpráva I), eventuelnì i dalí
doprovodné dokumenty, musí být jasné, e jednak tendence roziøování gapu je nepøíznivá, jednak e se
nedaøí tento problém zvládat. Na druhé stranì je ale také
zøejmé, e svìtové kapitálové elity tento problém znepokojuje a budou se nyní  v daném sociálnìekonomickém rámci  ovem snait o jeho omezení, k èemu
vyuijí svého nezanedbatelného finanènì-ekonomického vlivu a zázemí. Není a nebude tedy ádného kouzelného proutku, ale tyto elity nejen nebudou bránit
národnímu i mezinárodnímu úsilí k pozitivnímu øeení,
ale uvítají jej a podle monosti (a v daném spoleèenském rámci) jej i podpoøí.
Je to hodnì nebo málo ? Na tuto otázku mùe být obtíné hledat nezaujatou odpovìï. Napøíklad z pohledu vìtiny streetworkerù samozøejmì málo a podobný pohled
mùe mít i levicovì zamìøený intelektuál vèetnì ekonoma podobného raení. Druhá, neoliberální skupina èi tzv.
privilegované vrstvy vak upozorní, e z jejich pohledu
je nejen ve v poøádku (individuální odpovìdnost subjektù od jednotlivce k národním spoleènostem), ale mùe
se i zdát, e se zde vychází a za rámec strohých ekonoAGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (4): 169–176

mických kalkulù a tedy nepatøiènì vstøícnì (napø. projekty oddluení).
Podle naeho názoru je nejlepí posuzovat iniciativy
brettonwoodských institucí bez ideologických premis,
tedy èistì pragmaticky. Takový pøístup je moný a dokonce vhodný i proto, e samotné zmiòované dokumenty o tìchto iniciativách jsou psány neemociálním,
technokratickým stylem.
ZÁVÌR
Sdìlené poselství je podle naeho názoru toto: EU
a brettonwoodské instituce budou rozdíly v ekonomické
úrovni ÈR a prùmìru EU posuzovat prioritnì jako ná
problém vlastní. Uvítají sice sbliování a technicko-organizaènì je i podpoøí, vìcnì vak jen do míry zcela nezbytné pro udrení procesu v chodu a pro vlastní zájmy
a udrení svého image. ádná analogie s novým Marshalovým plánem èi akcí UNRRA se konat nebude
a nelze poèítat ani se zásadními zásahy do fungování SE
a mezinárodních ekonomických vztahù.
Na druhé stranì se vak nebude konat ani tlak na nìkteré diskutabilní a potenciálnì zátìové kroky (úplná
harmonizace legislativy, vylouèení vech pøechodných
období, apriorní tlak na soubìný vstup do EU a EMU
vèetnì zavedení eura, protoe bez monosti kandidátských zemí jetì nìjaký èas ovlivòovat svoji hospodáøskou politiku mìnovými zásahy by se zkomplikovala
i problematika vyrovnávání apod.). Brettonwoodské instituce moná pøihlédnou i k nìkterým regionálním specifikùm. Skupina Svìtové banky (zejména IMF) se vak
své úlohy mentora bude vzdávat jen obtínì, nebo jí
pøíli pøivykla a její slíbený návrat ke koøenùm bude
pomalý.
Absolutní chudoba a extremní nouze, aèkoliv je pro ÈR
oznaèena za sekundární, nejsou ale naprosto nevýznamné. I tyto jevy v ÈR existují a rozhodnì by nemìly rùst.
Tato nutnost po pøijetí do EU vzroste a ÈR by si mìla
uvìdomit, e 0,017 % vìnovaných nyní na rozvojovou
pomoc ji diskvalifikuje pro budoucnost vùèi statutu rozvinuté zemì, na kterou pretenduje. Také toto iniciativy
brettonwoodských institucí signalizují.
Pøes kritický postoj by nemìlo být zapomínáno i na øadu
pozitiv v iniciativách tìchto institucí. Moná jsou úspìnìjí v oblasti èistì dluhového problému, ne u boje proti chudobì. Kadoroènì jsou napø. promíjeny nejzadluenìjím zemím asi 34 mld. USD dluhù a brettonwoodské instituce jsou také pokládány za nejvýznamnìjího
iniciátora akcí dluhových pøestaveb a kapitálové pomoci
zemím, které se ocitají ve víru mìnovì finanèních turbulencí. Ve svìtových finanèních kruzích jsou známé pod
svými akronymy, tvoøenými nejèastìji ze zaèáteèních písmen názvù v angliètinì èi panìltinì pøísluných agencií. Napø. INDRA (Indonesian Debt Restructuring
Agency), FICORCA (pro Mexiko a Støedoamerické zemì),
CDRC (pro Thajsko a Kambodu) apod. Brettonwoodské
instituce tu celkem úspìnì spolupracují jak s vládami
pøísluných zemí, tak se soukromými velkobankami
175

a Bankou pro mezinárodní zúètování (Bank of International Settlement, BIS).
Nicménì jak dluhový globální problém, tak problém
chudoby nejene likvidovány nebyly, ale nadále stále
více ohroují stabilitu globální konjunktury a svìtové
ekonomiky vùbec. V dubnu 2003 ostatnì sama zpráva
hlavního ekonoma IMF Kennetha Rogoffa pøiznala nejnovìji, e IMF pøi postupující globalizaci nemá prakticky
ádné pozitivní výsledky s øeením chudoby ve svìtì.
Nicménì svoji základní politiku volného svìtového trhu
hodlá zachovat.
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