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Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými
produkty na rozvojové země
Abstrakt:
Práce se zabývá možnými dopady liberalizace trhu se zemědělskými produkty na rozvojové země.
V rámci analýzy je prodiskutováno, jakou roli hraje sektor zemědělství pro rozvojové země a jakým
způsobem protekcionismus v mezinárodním obchodě tyto země poškozuje. Na základě zjištění, že
protekcionismus v zemědělství je stále významný, jsou pak zkoumány dopady, jaké by další liberalizace
přinesla. Zaměřuji se zejména na tři otázky: za prvé, jaký by byl přínos pro rozvojové země jako celek; za
druhé, jak by byly liberalizací ovlivněny jednotlivé země, zda zde existují země, které by na liberalizaci
prodělaly; a za třetí, jak budou zisky z liberalizace rozděleny v rámci rozvojové země mezi jednotlivými
skupinami obyvatel-

The Effects of Agricultural Trade Liberalization on Developing
Countries
Abstract:
This study is concerned with the impacts that a global trade liberalization in agriculture might bring to
developing countries. We firstly discuss the role of the agricultural sector for the development of these
countries and the negative effects that protectionist policies cause. This paper concludes that the level of
protectionism in agriculture is still high and so there is huge scope for further trade liberalization. To see
the impacts of this process on developing countries we concentrate on three questions. Firstly, what would
be the gains for developing countries as a whole. Secondly, how are different countries within the group
going to be affected - are there any countries to lose from the liberalization? And finally, how are the gains
going to be distributed within the developing country.
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Úvod
Zemědělství zůstává i přes výsledky, kterých bylo dosaženo od Uruguayského kola jednání,
nejvíce chráněným sektorem v

mezinárodním obchodě. Státní zásahy jsou významné

v dovozech, vývozech i v domácí politice vůči zemědělcům, a to v rozvinutých i rozvojových
zemích. Základní otázkou této práce je, jaký význam a dopad by měla liberalizace obchodu se
zemědělskými produkty pro rozvojové země. Jaké a jak silné lze očekávat kladné a záporné
efekty, jak by mohl být podpořen ekonomický rozvoj chudých zemí, kterým zemím a kterým
skupinám obyvatel by liberalizace přinesla největší prospěch a kterým nejmenší – na to vše bude
v práci hledána odpověď.
Ptáme-li se, jak by liberalizace obchodu se zemědělskými produkty ovlivnila ekonomiku
rozvojových zemí, pak se nejdříve musíme zabývat tím, jakou roli hraje pro rozvojové země
zemědělský sektor. Liberalizace by jistě podpořila prosperitu zemědělství, podpoří ale prosperita
v zemědělství prosperitu celé ekonomiky? Je tento sektor vůbec významný pro celkový růst
země? Názory zde zaznamenaly značný posun, nejdříve se rozvojová ekonomie domnívala, že
růst v zemědělství je pro ekonomiku téměř nepodstatný. Převažovalo přesvědčení, že tento sektor
má být využit pouze pro jednostranný transfer zdrojů do průmyslu, a že samotný růst v tomto
sektoru má jen slabé možnosti podpořit růst v dalších sektorech. Změna pohledu je patrná od
konce 80. let, kdy naopak začal být růst v zemědělství považován za významný stimul pro růst
celé ekonomiky. Roli zemědělství pro rozvoj proto bude věnována první kapitola.
V druhé kapitole bude cílem poskytnout teoretický rozbor nástrojů a důsledků protekcionismu,
který bude nezbytným základem pro zodpovězení otázek, které si tato práce klade. Nejprve popíši
konkrétní protekcionistická opatření. Jedná se nejen o přímé zásahy do mezinárodního obchodu
například pomocí cel a kvót, ale i o některé politiky podpory zemědělcům, které pak významně
situaci mezinárodního obchodu ovlivňují. Poté budou prodiskutovány efekty těchto opatření.
K vlastní analýze dopadů liberalizace na rozvojové země, přistoupím ve třetí kapitole, a to ve
dvou krocích. V prvním kroku se zaměřím na dosavadní výsledky jednání o liberalizaci
mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty. Budou vysvětleny hlavní nedostatky dohod a
bude zhodnoceno, jak podstatné liberalizace bylo ve skutečnosti dosaženo. Jak bude ukázáno,
protekcionismus v zemědělství je stálé velmi silný, a to je přímou pohnutkou ptát se po tom, jaké
dopady by mohla přinést další liberalizace. V druhém kroku se proto budu snažit zodpovědět,
8
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jaký vliv by měla liberalizace na rozvojové země, jak velké lze očekávat přínosy a jak významné
negativní efekty.
Zatímco v prvních třech kapitolách jde o teorii liberalizace mezinárodního obchodu se
zemědělskými produkty, v poslední, čtvrté, kapitole se pokusím o rozšíření rozboru na reálné
podmínky mezinárodního vyjednávání. V současné době probíhá tzv. Doha kolo jednání WTO,
jehož prioritou je dosažení nové dohody o liberalizaci mezinárodního obchodu v zemědělství.
Osud dohody se odvíjí od toho, které země a s jakými zájmy budou mít nejsilnější vyjednávací
pozici. Jaké jsou šance rozvojových zemí prosadit své zájmy v tomto jednání?
Práce se zaměřuje na rozvojové země jako celek, přičemž za rozvojovou zemi jsou označovány
země podle klasifikace WTO1. Mezi rozvojovými zeměmi však existují značné rozdíly, například
se liší hlavní plodiny, exportní zemědělské komodity, úroveň soběstačnosti produkce, struktura
vlastnictví půdy a mnoho dalších charakteristik. V práci bude na rozdíly, tam kde budou pro
rozbor podstatné, upozorněno. Přesto, společným rysem rozvojových ekonomik je silný podíl
zemědělského sektoru a zejména silný podíl obyvatelstva na venkově, a proto zde existuje určitý
prostor pro generalizaci závěrů o dopadech liberalizace mezinárodního obchodu v zemědělství na
tyto země.

1

WTO přímo nedefinuje, co je rozvojová země a co rozvinutá. Klasifikace se řídí do určité míry také tím, za co sama
sebe země označí, a zda je to uznáno ostatními zeměmi. Přesto striktní klasifikace existuje, a to pro statistické účely a
pro účely uplatňování úlev, přechodných období a dalších speciálních pravidel určených pro rozvojové země. Zdroj:
WTO, www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm
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1. Role sektoru zemědělství v ekonomickém rozvoji
Ekonomický rozvoj označuje nejen pouhý vzrůst národního produktu, ale i mnoho dalších
aspektů, především odstraňování chudoby a nerovnosti a zásadní změny v sociální a ekonomické
struktuře a v institucích (Todaro 1994). Cílem této kapitoly je objasnit význam sektoru
zemědělství pro ekonomický rozvoj země – jeho přínos a interakce s ostatními sektory
ekonomiky.
Význam zemědělství je diametrálně odlišný pro rozvojové a rozvinuté země, zde je otázka
položena v perspektivě problematiky rozvojových zemí současnosti. I mezi rozvojovými zeměmi
existují značné rozdíly, ovšem jejich společnou charakteristikou, která je zde klíčová, je silný
podíl sektoru zemědělství v ekonomice a významné procento obyvatelstva žijícího na venkově
(viz tabulka 1).
V těchto podmínkách je pak plně relevantní otázka, jakou roli hraje tento sektor při rozvoji země.
Je možné zemědělství zanedbat jako málo podstatné pro celkový rozvoj, nebo naopak, může růst
v tomto sektoru podpořit růst i v jiných sektorech?
Odpověď nám pomůže pochopit dopady, jaké by měla liberalizace mezinárodního obchodu
se zemědělskými komoditami. Pokud zemědělství důležité není, nebo jen v tom, že zajišťuje
levné potraviny, pak by liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty byla jen
málo přínosná, nebo dokonce v některých zemích kontraproduktivní, protože by ceny potravin
mohly vzrůst. Pokud má naopak růst v zemědělství silnější vazbu na rozvoj celé země, pak lze
očekávat větší zisk z liberalizace.
Tabulka 1: Role zemědělství v rozvojových zemích podle regionů
Přidaná hodnota
Obyvatelstvo na venkově
v zemědělství (% GDP)
(% populace)
Oblast
1980
2000
1980
2000
Východní Asie a Pacifik
24,4
12,6
78
65
Evropa a Střední Asie
10,5
41
35
Latinská Amerika a Karibik
10,3
7,1
35
25
Střední východ a Severní Afrika
10,3
14,3
52
41
Jižní Asie
38,0
25,1
78
72
Subsaharská Afrika
17,6
17,0
77
66
Zdroj: Ingco and Nash: What's at Stake? Developing-Country Interests in the Doha
Development Round, in Ingco and Nash (2004)
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1.1. Lewisův model
Studie role zemědělství v ekonomickém rozvoji byly součástí rozvojové ekonomie od samých
počátků této disciplíny2. Nejdůležitější místo zde zaujímal Lewisův model vycházející z práce
Arthura W. Lewise Economic Development with Unlimited Supplies of Labor z roku 1954.
Arthur W. Lewis za tento příspěvek k rozvojové ekonomii dostal Nobelovu cenu v roce 1979 a
jeho teorie hrála ústřední roli v této oblasti výzkumu až do 70. let. Navíc Lewisův model
významně ovlivnil rozvojové strategie a v mnohých zemích byl až do konce 80.let propagován
jako vodítko rozvojových politik.
Lewisův model má stále své stoupence, například Kirkpatrick a Barrientos (2004) považují
analýzu Lewise i dnes za velice relevantní a užitečnou. Ale již od počátku měla tato práce silné
odpůrce a kritiky, kteří zpochybňovali relevanci modelu a jeho závěry pro politiku. Podle Todara
(1994) Lewisův model vedl k velmi mylným politikám rozvojových zemí vůči zemědělství, kdy
byla role zemědělství velmi nedoceněna. Obhájci Lewise, včetně Lewise samotného, namítají, že
kritizován je spíše než „model Arthura W. Lewise“, tak „Lewisův model“ – model, který vznikl
v rukou interpretů a rozšiřovatelů. Zejména je přitom zmiňována práce Fei a Ranise (1964), tam
se poprvé objevuje název „Lewisův model“ a i nádech podřadné role zemědělství při rozvoji3.
Odhlédneme-li od debat, co v Lewisovu modelu pochází od Lewise samotného, význam modelu
pro rozvojové politiky vůči zemědělství byl velký. Základním východiskem je rozdělení
ekonomiky na sektor tradiční – zemědělský, a sektor moderní - průmyslový. Na počátku
v rozvojové zemi zcela dominuje zemědělství; model popisuje mechanismus, jakým sektor
zemědělství ztrácí na významu ve prospěch moderního sektoru. Role, kterou tento model
zemědělství připisuje, spočívá v pouhém přispění k rozvoji moderního sektoru, a to uvolněním
zdrojů, které moderní sektor potřebuje.

2

Kirkpatrick a Barrientos (2004) dokonce uvádějí, že Lewisův článek Economic Development with Unlimited
Supplies of Labour, kde je role zemědělského sektoru v centru pozornosti, je jedním z nejdůležitějších příspěvků
k ustavení disciplíny rozvojové ekonomie.
3
Lewis původně pracuje se sektorem s přebytkem pracovní síly a se sektorem vybaveným kapitálem. Podle Figueroa
(2004) začíná problém v okamžiku, kdy Fei a Ranis vztáhnou veškerou analýzu na sektor zemědělství a na sektor
průmyslový. Fei a Ranis upozorňují, že tak dělají jen pro zjednodušení výkladu, a že nelze charakteristiky
Lewisových sektorů automaticky připsat zemědělství a průmyslu. Figueroa ale argumentuje, že ve skutečnosti se
právě rozlišení zemědělský versus průmyslový sektor stane stěžejní pro jejich práci. Později je pak zanedbání sektoru
zemědělství při rozvoji připisováno Lewisovi, ačkoli ten nevztahuje svůj model přímo na zemědělství, ale pouze na
sektor s přebytkem pracovní síly, kterým zemědělství v mnoha zemích být může, ale nemusí.
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1.1.1. Vysvětlení modelu
Zdrojem, který v Lewisově modelu zemědělství pro průmysl uvolňuje, je pracovní síla. Sektor
zemědělství přispívá k růstu moderního odvětví transferem přebytečné pracovní síly, díky níž lze
v průmyslu udržet nízké mzdy i přes růst poptávky po práci.
Obrázek 1: Lewisův model
Zdroj:Todaro(1994)
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Předpokladem je zde, že sektor zemědělství disponuje přebytkem pracovní síly4. Pro obyvatelstvo
na venkově neexistuje jiné uplatnění než v zemědělství, jediným dalším faktorem zemědělské
výroby mimo práce je půda, a ta je omezená. Při počátečním stavu pracovní síly se mezní produkt
rovná nule (MPLA = 0), to je pro Lewise ekvivalentem tvrzení, že existuje přebytek pracovní síly.
Odchod části pracovníků (až do bodu LA0) nebude znamenat snížení celkového produktu
v zemědělství (YA). Mzda v zemědělství přitom není určena mezním produktem MPLA, který je
nulový, ale průměrným produktem APLA. To souvisí s dalším předpokladem, a to že se pracovníci
podílí rovným dílem na produkci potravin, které jsou pak mezi ně rozděleny.
V moderním sektoru je celkový produkt dán produkční funkcí
YM = f(LM, K, t)
kde kapitál a technologie jsou v daném časovém období fixní a celkový produkt závisí na
množství najímané práce. Poptávka po práci je dána mezním produktem práce MPLM =
∂YM(K)/∂LM, na obrázku je poptávka znázorněna pro každé období křivkou D(K).
Mzda v průmyslovém sektoru (WM) je určována zaměstnavateli, a to tak, aby přilákala pracovníky
ze zemědělského sektoru. Lewis předpokládal, že by podnikatelé měli nabídnout mzdu alespoň o
30% vyšší než je v mzda v tradičním sektoru (WA), aby motivovali zemědělce k migraci do měst.
Ovšem tento rozdíl ve mzdách není fixně určen, může se měnit, stačí když bude výše mzdy
dostatečně lákavá.
Při mzdě WM je nabídka práce SLM perfektně elastická, podnikatelé za ni najmou jakékoli
množství práce. „Jakékoli“ množství práce je zde míněno vzhledem k objemu pracovní síly ve
městech. Ta se řádově liší od objemu pracovní síly v zemědělství, rozdíl je na obrázku vyjádřen
rozdílnými měřítky – tisíce oproti milionům. Díky tomuto rozdílu v měřítkách je v levé části
obrázku zachycen růst pracovní síly v průmyslu pro tři období, aniž by na pravé straně bylo nutno
označení měnit.
Podle Lewise nebude potřeba zvyšovat mzdu v průmyslu po dlouhou dobu, protože přebytek
pracovní síly v tradičním sektoru je obrovský. Případné zvýšení mezd by mělo dva důvody. Za
prvé, průměrný produkt v zemědělství, který definuje mzdu v tomto sektoru, s odchodem
4

V poznámce 3 již byla této otázce věnována pozornost. Lewis původně nepracoval se zemědělským sektorem, ale
se sektorem s přebytkem pracovní síly, kterým zemědělství bylo jen v některých zemích. Až později byl model plně
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pracovníků stoupá (APLA = YA/LA). Potom se snižuje rozdíl mzdy v průmyslu WM oproti mzdě
v tradičním sektoru, a mohlo by dojít k poklesu migrace do měst. Podle Lewise je ale tento trend
vzhledem k vysokému počtu pracovníků v tradičním sektoru pozvolný a nabídka práce
v moderním sektoru SLM zůstane i při konstantní mzdě WM dlouho plně elastická.
Druhý důvod vychází najevo, pokud do modelu včleníme obchod mezi oběma sektory. Potraviny
představují nejdůležitější poptávanou komoditu pro chudé obyvatele rozvojových zemí. Proto se
vzrůst ceny potravin promítá výrazně do životní úrovně pracovníků ve městě (zemědělci by
naopak měly ze vzrůstu cen těžit). Bude-li odchod pracovní síly ze zemědělství natolik
významný, že mezní produkt stoupne a celkový produkt v zemědělství poklesne, ceny potravin by
mohly vzrůst. To by vyvolalo tlak na zvýšení mezd ve městě. Ovšem i zde Lewis tvrdí, že
přebytek pracovní síly v tradičním sektoru je natolik významný, že bude trvat velmi dlouho než
k této situaci dojde.
Konkrétní množství najaté práce v moderním sektoru je určeno průsečíkem poptávky po práci
D(K) a nabídky práce SLM.
Důležitým spojovacím článkem modelu je, že plocha pod křivkou poptávky po práci D(K), která
je rovněž křivkou mezního produktu práce MPLM, vyjadřuje celkový produkt v moderním sektoru
(0LM1D1F). Výnosy z jeho prodeje jsou děleny mezi mzdy a zisky.
P YM1 = ∏ + C = ∏ + WM LM1
Plocha pod úrovní WM připadne zaměstnancům ve formě mezd (WM LM1), zatímco plocha nad
úrovní WM představuje zisk (∏).
Zisk bude podnikateli investován do rozšíření moderního sektoru, model to zachycuje změnou
produkční funkce po navýšení kapitálu. V prvním období je produkční funkce YM1(K1) dána
úrovní kapitálu K1. S touto produkční funkcí je poptávka po práci znázorněna křivkou D1(K1) =
∂YM(K1)/∂LM a bude najata práce LM1. Zisk se rovná ploše D1FWM, a tento zisk bude následně
reinvestován. Investicí se dostáváme na jinou produkční funkci, a to YM2(K2) s úrovní kapitálu K2.
Nyní bude poptávka po práci vyšší, D2(K2) = ∂YM(K2)/∂LM. A zde docházíme ke klíčovému
momentu Lewisova modelu. Protože je nabídka práce SLM plně elastická, je možné bez zvýšení

přenesen na sektor zemědělství. V této práci budu pro zjednodušení prezentovat pouze obvyklou interpretaci modelu,
nebudu tedy rozlišovat mezi sektorem s přebytkem pracovní síly a zemědělstvím.
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mzdy WM, najmout pracovní sílu LM2. Oproti alternativě, kdy by SLM měla pozitivní sklon, je tato
situace pro podnikatele mnohem příznivější, takto dosáhnou většího produktu a i podstatně
vyššího zisku. Vyšší zisk pak znamená vyšší investice a vyšší růst.
Proces rychlé akumulace kapitálu může pokračovat, dokud bude možné udržet plně elastickou
nabídku práce pro moderní sektor při konstantní úrovni mezd WM. Důvody, které vytváří tlak na
navýšení nabízené mzdy v průmyslu jsem již zmínila. Až bude tento tlak významný, pak dojde
k tomu, že původní konstantní mzda WM nebude motivem k přestěhování pro dostatečný počet
pracovníků. Budou-li chtít podnikatelé najmout více pracovníků, budou muset nabídnout vyšší
mzdu než WM, což omezí jejich zisky.
To můžeme ilustrovat tím, že křivka nabídky práce v moderním sektoru přestane být plně
elastická, ale získá kladný sklon (zpočátku mírný, později větší). Neboli jen pro určitou
marginální část pracovníků bude rozdíl ve mzdách popudem k přestěhování z venkova do měst.
Oproti předchozímu stavu připadne větší část produktu ve formě mezd pracovníkům, zisky
v moderním sektoru výrazně poklesnou, a tím bude vyčerpán tento zdroj růstu. Zároveň to bude
stav, kdy již došlo k určité strukturální přeměně ekonomiky – vyrostl moderní sektor, zatímco
zemědělství ztratilo na relativním významu.
1.1.2. Teorie v kontextu rozvojových politik
V Lewisově modelu je zachycen význam zemědělství pro celkový rozvoj země jako poskytování
zdrojů pro rozvoj moderního sektoru – a to levné pracovní síly, na níž je úspěšná expanze
průmyslu závislá.
Dříve než přistoupím k závažným výhradám k tomuto modelu, je nejprve potřeba objasnit
souvislosti, ve kterých tato teorie vznikla a ve kterých podpořila aplikaci určitých, tehdy
preferovaných, hospodářských politik. Článek Development with Unlimited Supplies of Labor
vyšel v roce 1954, tedy v době, kdy probíhala dekolonizace a vznikalo mnoho nových států. Nové
státy s naprosto dominantním sektorem zemědělství5 začaly hledat cesty, jak dosáhnout
ekonomického rozvoje.
Důležité je, že tyto země považovaly silný zemědělský sektor za znak své chudoby. Synonymem
rozvoje se pro ně stal růst průmyslu, a tomuto cíli podřídily svoji hospodářskou politiku a politiku
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zahraničního obchodu. Průmysl byl to, co je odlišovalo od bývalých kolonizátorů, a dovážení
průmyslových výrobků na domácí trh bylo pokládáno za součást vykořisťování a závislosti.
Zemědělství bylo hodnoceno jako neperspektivní sektor zejména ze dvou důvodů. Prvním bylo
působení tzv. Engelsova zákona. Ten popisuje trend, kdy s rostoucím důchodem klesá podíl
výdajů na potraviny na celkovém důchodu (neboli potraviny jsou podřadný statek).
V podmínkách rostoucího důchodu vyspělých i rozvojových zemí by zaměření se na zemědělské
výrobky znamenalo velice chabé výhledy na to profitovat z rostoucích výdajů domácností. Druhý
důvod souvisí s tendencí poptávkové funkce po zemědělských produktech k nízké cenové
elasticitě6. To pak vyvolává při navýšení nabídky výraznější snížení tržní ceny. Rozvojové země
v tom viděly nebezpečí, že budou-li se koncentrovat na vývozy zemědělských produktů,
dosáhnou tím především negativního poklesu svých směnných relací, a tedy jen malých zisků.
V takové atmosféře, kdy byl rozvoj průmyslu viděn jako hlavní cíl a měřítko ekonomického
rozvoje, nacházely teorie strukturální změny silnou odezvu. Lewisův model přitom poskytoval
ukázku, jak lze využít přebytečné pracovní síly v zemědělství k pohánění rozvoje průmyslu.
Z modelu přímo nevyplývá rada zapomenout za sektor zemědělství – dokonce v jistém smyslu
naopak. Zvýší-li se produktivita v zemědělství, například technologickým pokrokem, dojde
poklesu celkového produktu v zemědělství až při odchodu většího objemu pracovní síly. To
oddálí zdroj tlaku na mzdy v podobě dražších potravin, rychlá akumulace kapitálu a rozvoj
průmyslu tak budou moci pokračovat déle. Ale hlavní vyznění modelu a jeho interpretací zůstává,
že sektor zemědělství má sloužit jako pouhá zásobárna zdrojů pro rozvoj průmyslu, a politika se
má soustředit hlavně na zajištění transferu těchto zdrojů do průmyslu. Růst tohoto sektoru má
význam jen natolik, nakolik uvolní víc zdrojů pro průmysl.
1.1.3. Kritika Lewisova modelu
Lewisův model je postaven na některých velmi silných předpokladech, které se často ukázaly
jako mylné. Na jejich zpochybnění stojí převážná část kritiky modelu.
Prvním silným předpokladem je chování podnikatelů v moderním sektoru, kteří jsou schopni
akumulovat kapitál, a následně jej reinvestují. Jak vysvětluje Todaro (1994), k upřednostnění
5

V průměru kolem 70% populace bylo zaměstnáno v zemědělství a zemědělská výroba, i přes velmi nízkou
produktivitu, dosahovala ve většině zemí 50% HDP, Krueger (1995).
6
Například cenová elasticita poptávky po mléku je –0,01; pro kávu je to –0,17; pro cukr –0,04; pro banány –0,50;
pro jablka –0,19 a pro kuřecí maso –0,37 (Schrimper 2001).
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rozvoje průmyslu vedlo přesvědčení, že pouze průmysl je schopen v rozvojových zemí
akumulovat kapitál. Zemědělství má naopak charakter zajišťování životního minima, a není tam
prostor pro podnikatele, kteří by šetřili a investovali. Zde je patrná aplikace modelů rozvoje, které
akcentují potřebu dostatečné akumulace kapitálu, aby byl nastartován růst – a věřilo se, že toho
zemědělství samo nikdy schopno nebude.
Právě reinvestice zisků pohání růst průmyslu, a co je důležité – i současný růst zaměstnanosti,
který absorbuje přísun pracovní síly z venkova. Problém ale nastává, je-li kapitál investován
místo do nových kapacit do nové technologie, která práci naopak šetří. V tom případě sice
průmyslová výroba roste ale s malým efektem pro zaměstnanost a snižování chudoby. Dále se
jako zpochybnitelný ukázal předpoklad, že podnikatelé budou investovat ve své zemi a ne
v zahraničí, nebo neutratí zisky za luxusní zahraniční zboží.
S tím souvisí další výhrada k modelu – místo, aby ve městech byla nedostatková práce, kterou by
bylo nutné doplňovat zdroji z venkova, spíše se potvrdilo, že města trpí nezaměstnaností (a
naopak, že ve venkovských oblastech je jen malý nebo žádný přebytek pracovní síly)7. Velmi
závažným problémem se staly nesprávné předpoklady ohledně produktivity práce v zemědělství.
Model je postaven na tom, že v zemědělství je mezní produktivita práce velice nízká až nulová,
neboli je zde přebytek pracovní síly. V takové situaci se příliš nesníží celková produkce, odčerpáli se pracovní síla, pouze farmáři začnou pracovat produktivněji.
Lewis uvažoval pouze o transferu práce, politici přikročili v praxi k odčerpání i dalších zdrojů.
Zejména časté bylo vysoké zdanění zemědělců, i zde se totiž argumentovalo, že se produkt nijak
významně nesníží. Zdanění sníží mzdy, ale zemědělci mají prostor na to zvýšit svoji produktivitu
(už jen třeba tím, že část nespokojená s daněmi odejde). S vyšší produktivitou dosáhnou zpět
původní mzdy, a zároveň se nesníží celkový produkt.
Ale ukázalo se, že předpoklad nulové mezní produktivity byl mylný, a zemědělský produkt po
zavedení některých opatření a po odchodu části pracovní síly významně poklesl8. Rovněž nebyla
7

Přitom migrace do měst se nezastaví, vzroste-li ve městech nezaměstnanost. Todarův model ukazuje, že motivace
odejít do města není dána rozdílem příjmů venkova a města (bez sehnané práce by příjem ve městě byl roven nule a
vyplatilo by se zůstat na venkově). Důležitý je rozdíl očekávaného příjmu se zohledněním pravděpodobnosti získání
práce. Očekávaný příjem ve městech pak o mnoho převyšuje očekávaný příjem na venkově, a proto i při
nezaměstnanosti migrace do měst pokračuje.
8
První zpochybnění nulové mezní produktivity v zemědělství poskytl Schultz (1964). Ten využívá příkladu Indie,
která náhle přišla o podstatnou část venkovského obyvatelstva kvůli epidemii chřipky. Oproštěno od ostatních vlivů,
produkt v zemědělství klesl podstatně. V oddílu 1.2.2 bude ještě upozorněno na některé významné studie ze současné
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prokázána nízká schopnost hromadění úspor. Podle výzkumů9 zemědělci nešetří pouze proto, že
nemají motivaci investovat, protože se jim kvůli negativní politice státu investice nevyplatí.
Další kritika se soustředí na některé technické předpoklady modelu, například na způsob určení
mezd. Kritiku zde však neuvádím pro samotné zpochybnění Lewisova modelu. Důležité je, že
hlavní výhrady ilustrují, jak došlo k podcenění role zemědělství a naopak k přecenění role
průmyslu. Nerealizován zůstal také aspekt pojmu ekonomický rozvoj, který zohledňuje rozšíření
přínosů z růstu na široké vrstvy obyvatelstva. Zde docházelo k tomu, že sektoru zemědělství
nebyl přikládán dostatečný význam, ačkoliv na něm byly závislé příjmy většiny obyvatelstva.

1.2. Sektor zemědělství – zneužít nebo využít?
1.2.1. Diskriminace zemědělského sektoru
Lewisův model je jen jedním z náhledů na to, jak má být využit sektor zemědělství pro rozvoj
průmyslu. Za prospěšný pro průmysl a pro celý rozvoj země byl považován i transfer dalších
zdrojů. Například nízkých mezd pro průmyslové dělníky mělo být dosaženo levnými potravinami
– ať již dovozem subvencovaných zahraničních výrobků, nebo regulací cen domácích
producentů. Levné neměly být jen potraviny, ale i zemědělské produkty, které pak dále průmysl
zpracovával, například bavlna. Dalším opatřením bylo zdanění zemědělců a výtěžek z těchto daní
byl státem využit na podporu průmyslu. A stejně tak bylo možné navýšit státní rozpočet uvalením
exportních cel na zemědělské výrobky. Exportní cla navíc přispívaly k politice nízkých cen na
domácím trhu, protože zadržovaly zemědělské výrobky v zemí.
Zatímco průmysl byl v rozvojových zemích silně podporován, a to zejména politikami
vycházejícími z „infant industry“ teorií, zemědělství bylo naopak diskriminováno. Význam růstu
v zemědělství byl viděn pouze ve větším objemu zdrojů, které mohly být využity pro průmysl.
Ačkoli v rozvojové ekonomii se kritika upřednostňování průmyslu oproti zemědělství objevila
velmi brzo (té bude věnována další podkapitola), nahlížení a politiky rozvojových zemí se často
nezměnily až do konce 80. let.

doby, které zkoumají reakci zemědělství na politiky odčerpávající zdroje z tohoto sektoru. Jedná se o Bautista a
Valdés (1993) a Krueger, Valdés a Shiff (1992).
9
To prokazuje Schultz (1964) i další zmíněné práce v poznámce 8.
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Růst v zemědělství státní politikou velmi trpěl, negativní dopad přitom neměly jen již zmíněná
přímá opatření, která snižují zisky zemědělců a motivy pro produkci. Ve významné míře stav
zemědělství ovlivnily nepřímé vlivy ochrany průmyslu v zahraničním obchodě, a to přes
deformaci relativních cen zemědělských a průmyslových výrobků. Rovněž kurz měny byl touto
politikou nadhodnocen - restrikce dovozu průmyslových výrobků snižují celkovou poptávku po
dovozech, a tím snižují cenu zahraniční měny. Ve výsledku dochází k relativnímu snížení cen
obchodovatelného zboží oproti neobchodovatelnému. Podobný efekt na kurz měny mají i dotace
průmyslových exportů díky zvýšení vývozu.
Vzhledem k tomu, že zemědělské výrobky jsou svým charakterem převážně obchodovatelné,
dopad nepřímé diskriminace je obrovský. Krueger, Valdés a Shiff (1992) odhadují, že
diskriminace snížila ceny zemědělských produktů o více než 30%, kde 2/3 z tohoto poklesu lze
přičíst nepřímému zatížení. Navíc analyzují transfery důchodu ze zemědělství; v průměru
sledovaných let byly odčerpány příjmy v hodnotě 46% HDP ročně. Bautista a Valdés (1993)
rovněž docházejí ve svém rozsáhlém sborníku The Bias against Agriculture k závěru, že nepřímá
diskriminace vůči zemědělství má větší význam než přímá. Důsledkem makroekonomické a
obchodní politiky ochrany průmyslu jsou deformace investic a produkce ve směru poklesu
zemědělské výroby.
Ze zmiňovaných studii vyplývá síla politiky podpory industrializace na úkor zemědělství –
zemědělství bylo znevýhodněno, jak přímými opatřeními na odčerpání zdrojů z tohoto sektoru,
tak nepřímými důsledky politik preferujících a ochraňujících domácí průmyslovou výrobu. Velmi
důležitá je síla těchto efektů – především na ceny a objem produkce v zemědělství. Přitom
v původních teoriích zabývajících se rolí zemědělství při rozvoji země byla předpokládána nízká
mezní produktivita v zemědělství a argumentovalo se, že efekt zdanění nebo odčerpání pracovní
síly bude zanedbatelný vzhledem k možnostem navýšit produktivitu práce.
1.2.2. Rehabilitace role zemědělství
Politika diskriminace zemědělství a silné podpory rozvoje domácího průmyslu selhala v mnoha
zemích. Velkou část viny na tom nesl samotný charakter politiky vůči průmyslu. Takzvané
„import substituing“ programy, silná protekce domácí výroby před zahraniční konkurencí a
mnoho dalších faktorů vedly k vybudování neefektivních a nekonkurenceschopných podniků.
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Zaměříme-li se na sektor zemědělství, pak politika velkého zatížení tohoto sektoru měla silné
negativní důsledky. Vážné protiargumenty lze vznést proti vysokému zdanění, přímému a
nepřímému, které vyvolalo velký propad produktu a příjmů v zemědělství. Ještě závažnější
kritika se ale soustředí na samotný předpoklad, že hlavní přínos zemědělství spočívá v transferu
zdrojů pro průmysl, přičemž vlastní růst v zemědělství nemá význam.
Zde spočívá zásadní předěl nahlížení na zemědělský sektor. Význam zemědělského sektoru pro
růst ostatních sektorů můžeme vyjádřit pomocí vazby vstupů a výstupů. První vazbou jsou
výstupy ze sektoru, které lze prodat nebo jinak přesunout do jiných sektorů, kde jsou poptávané.
Čím levnější tyto výstupy jsou, tím lépe pro zbytek ekonomiky. Nejedná se přitom pouze o
samotný produkt – potraviny, ale i o přesun výrobních faktorů – kapitálu a levné pracovní síly,
které zemědělský sektor může poskytnout ostatním sektorům.
Druhá vazba vyjadřuje vstupy do sektoru v podobě poptávky po produktech ostatních sektorů.
Opět jsou vstupy chápané v širokém smyslu jako vše, co je za příjmy zemědělců nakupováno,
nejen o vstupy nutné pro produkci.
Lewis (1954), Hirschman (1958) a další zdůrazňovali pouze vazbu výstupů, to je přesun levných
zdrojů a výrobků pro potřeby ostatních sektorů. Růst v zemědělství je z tohoto hlediska důležitý
jen natolik, nakolik vyprodukuje větší přebytek prostředků pro průmysl. Samotný stav
zemědělství a příjmy venkovského obyvatelstva nejsou považovány za podstatné pro zbytek
ekonomiky. V tomto nahlížení má liberalizace mezinárodního obchodu vliv především na objem
a cenu výstupů, a může mít tedy i silně negativní dopad v podobě vyšších cen potravin, které
zvýší náklady průmyslové výroby.
Vazba vstupů byla naopak dlouhou dobu podceňována. Uznávaný byl především závěr Alberta
O. Hirschmana v práci The Strategy of Economic Development in Developing Countries z roku
1958, kterým zemědělství zhodnotil jako sektor mající jen slabou poptávkovou vazbu na ostatní
sektory, a tedy podporovat rozvoj v tomto sektoru by jen slabě podpořilo růst celé ekonomiky.
Postupně však poptávkový efekt získával stále více pozornosti. Jak uvádí Stringer a Pingali
(2004), na jeho sílu upozornili například Kuznets v roce 1968 a Kalecki 197110. Za významnou je
považována práce Mellora A new economics of growth: A strategy for India and the developing
10

Autoři uvádějí práce: Kuznets, S. (1968): Toward a Theory of Economic Growth with Reflections on the Economic
growth of nations, Kalecki, M. (1971): Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-1970.
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world z druhé poloviny 70. let, kde navrhuje založit strategii rozvoje Indie na využití domácí
poptávky zemědělců. Nejpropracovanější studii prokazující existenci a sílu poptávky
zemědělského sektoru představuje sborník Agriculture on the way to industralization, který vyšel
v roce 1995 pod vedením Mellora.
Abychom viděli význam růstu v zemědělském sektoru, je potřeba obrátit pozornost na fakt, že
populace na venkově zůstala i přes rozvoj měst velmi početná. Přitom důchody lidí ve městech
převyšovaly a převyšují příjmy ve venkovských oblastech. Politika podpory průmyslu, zejména
udržování nízkých cen zemědělských výrobků, aby byla zachována levná pracovní síla, znamená
transfer příjmů od početné a chudé vrstvy obyvatelstva k méně početné a relativně bohatší
skupině obyvatel ve městech11.
Tento poznatek je důležitý nejen pro posouzení, jakým způsobem byly výsledky růstu
distribuovány mezi obyvatelstvo, ale hlavně jako doklad o tom, jak byla potlačena domácí
poptávka. Rostou-li příjmy početného venkovského obyvatelstva, pak roste jejich poptávka po
zboží. Přitom, jak popisuje již zmíněný Engelsův zákon, při rostoucím důchodu klesá podíl
poptávky po potravinách a roste podíl poptávky po průmyslových výrobcích. A co je
nejpodstatnější, domácí poptávka má velkou sílu při odbytu domácích průmyslových výrobků.
Skladba této poptávky je podle výzkumů výrazně zaměřena na domácí výrobky náročné na práci
a nenáročné na kapitál12.
Podle Mellora (1995) je toto zjištění zcela zásadní. Rozvojové země většinou nenacházejí odbyt
pro své průmyslové výrobky na zahraničních trzích, protože míra technické sofistikovanosti a
konkurenceschopnosti jejich produktů je nízká. Pro počáteční stádia výroby je tedy velmi důležitá
méně náročná domácí poptávka, a proto růst v zemědělství může přes růst příjmů početného
chudého zemědělského obyvatelstva výrazně podpořit růst celé ekonomiky.
Ve sborníku Mellora (1995) autoři uvádí velmi silnou korelaci mezi růstem v zemědělství a
růstem ekonomiky, přičemž nejvýrazněji je to patrné v asijských rozvojových zemích. Vztah
mezi růstem celé ekonomiky a růstem zemědělství byl také odhadován v již zmiňovaných
11

V Africe žije na venkově 80% z celkového počtu obyvatel pod hranicí chudoby. V Asii je toto číslo 75% a pro
země Latinské Ameriky 50 až 60% (Mellor 1995).
12
Z analýz ve sborníku Mellora (1995) vyplývá, že farmáři šetří asi 30% svého příjmu a zbylých 70% utrácí. Jen
málo z výdajů připadá na základní potraviny. Přibližně 20% výdajů tvoří zemědělské výrobky náročné na práci a
s vysokou cenovou elasticitou poptávky (například živočišné výrobky). Přes 40% výdajů farmáři utratí za domácí
nezemědělské výrobky náročné na práci a za služby.
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pracích, které se zabývaly sílou diskriminace vůči zemědělství. Například Krueger, Valdés a Shiff
(1992) shrnují výsledky práce tak, že vysoká míra zdanění zemědělství (explicitního i
implicitního) vedla k slabému růstu nejen v zemědělství, ale i v celé ekonomice.
Příklad efektu, kdy růst v zemědělství naopak významně podpořil celkový ekonomický růst
země, podle mnohých představuje zkušenost tzv. asijských tygrů. Podle Mya Than (1998) sehrálo
zemědělství velmi podstatnou roli v úspěchu Japonska, Tchajwanu a Jižní Koreje, kde silný růst
v zemědělství předcházel silnému růstu v průmyslu.

1.3. Shrnutí
Cílem první kapitoly bylo prozkoumat význam zemědělského sektoru pro ekonomiku rozvojové
země. To umožní pochopit význam liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými
produkty. Pokusila jsem se ukázat, že v původních teoriích sehrávalo zemědělství pouze roli
zásobárny zdrojů pro průmysl, zatímco od konce 80. let je stále více uznávána důležitost růstu
v zemědělství.
Zdroje, které může zemědělství poskytovat ostatním sektorům ekonomiky, jsou levná pracovní
síla, kapitál, levné potraviny a polotovary pro průmysl a příjmy ze zahraničního obchodu.
Liberalizace mezinárodního obchodu má proto význam v tom, že může ovlivnit objem a cenu
těchto zdrojů. Jak bude rozvedeno v dalších kapitolách, existuje zde i nebezpečí negativního
dopadu liberalizace skrze navýšení cen potravin, a to vede některé země k opozici vůči
liberalizaci.
Vezmeme-li v úvahu důležitost poptávky početného a chudého zemědělského obyvatelstva
(nehledě na samotnou otázku odstraňování chudoby a nerovnosti), pak liberalizace obchodu
získává důležitější roli. Liberalizace by podpořila růst v zemědělském sektoru, tím by se zvýšily
příjmy zemědělců, a to by dále mělo výraznější efekt na celou ekonomiku.
Jaké konkrétní efekty by liberalizace přinesla bude tématem dalších kapitol.
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2. Nástroje a důsledky protekcionismu
Mezinárodní obchod se zemědělskými výrobky je velmi zatížen protekcionismem, na kterém se
podílejí nejen bohaté země, ale ve významné míře i rozvojové země. Mimo přímé regulace
mezinárodního obchodu zde důležitou roli hraje i vnitřní politika – subvencování zemědělské
výroby. V této kapitole nejprve popíši, jaká konkrétní protekcionistická opatření jsou pro
mezinárodní obchod v zemědělství nejvýznamnější.
Dále se zaměřím na dopady těchto opatření na rozvojové země. Tím, že identifikujeme hlavní
důsledky protekcionismu, zároveň zkoumáme i možné výsledky liberalizace jako opaku
protekcionismu. Druhá část kapitoly tedy navazuje teoretickým rozborem efektů, které
protekcionismus způsobuje, respektive, efektů, které lze očekávat při odstraňování ochranářských
opatření.

2.1. Nástroje protekcionismu
Při popisu nástrojů protekcionismu je potřeba mít na zřeteli účel, s jakým je do zemědělství
zasahováno. Účel politiky se totiž odráží na struktuře uplatňovaných opatření.
Jak jsem ukázala v první kapitole, ne vždy bylo cílem politiky zemědělství chránit.
V rozvojových zemích byl cíl politiky po dlouhou dobu, a v některých případech i dodnes, téměř
opačný. Opatření směřovala k odčerpání zdrojů ze zemědělství a k zajištění levných potravin a
surovin pro obyvatelstvo a průmysl. Pro tuto politiku jsem použila termín diskriminace
zemědělství.
Ačkoli název kapitoly odkazuje na protekcionismus, a protekcionistická opatření jsou mnohem
častější a významnější, na diskriminační opatření nelze zapomínat. V rozvojových zemích
diskriminační politika, i pokud byla částečně nebo zcela opuštěna, zanechala určité stopy.
Rozvojové země se proto od rozvinutých zemí ve svém přístupu k zemědělství liší. Zdrojem
rozdílů jsou i další skutečnosti, například prostředky, které může rozvojová země na podporu
zemědělství z rozpočtu uvolnit. Rozvojovým zemím se proto budu věnovat odděleně.
V první části se zaměřím na rozvinuté země, kde vyjmenuji a vysvětlím hlavní opatření
zemědělské politiky. Druhá část bude patřit rozvojovým zemím. Zde již nebude cílem objasnit
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fungování a efekty jednotlivých nástrojů politiky. Spíše se pokusím vysvětlit, v čem se struktura
jejich opatření liší od rozvinutých zemí.
2.1.1. Rozvinuté země
Základním cílem zemědělské politiky rozvinutých zemí je zajistit dostatečnou životní úroveň
svým farmářům13. Ta se v prvni řadě odvíjí od výše jejich příjmů, a za druhé od volatility těchto
příjmů.
Mezi méně podstatné cíle patří například zabezpečení nezávadnosti dovážených potravin,
dodržování standardů výroby, zmírnění dopadů strukturální přeměny a všeobjímající argument
multifunkcionality zemědělství14. S rostoucím tlakem na snižování přímé podpory a ochrany
zemědělství se objevuje tendence využít těchto lehce obhajitelných cílů jako zástupných nástrojů
protekcionismu.
Protekcionistické nástroje můžeme rozdělit podle základního klíče – zda se jedná o tarif (clo)
nebo netarifní opatření.
Cla

Cla jsou nejpoužívanějším nástrojem v obchodu ze zemědělskými výrobky, a to již jen z toho
důvodu, že se země na Uruguayském kole jednání WTO zavázaly přeměnit ostatní nástroje na
cla.
Principem cla je zatížení dovozce platbou určité sumy za dovezené zboží, a to buď procentem
hodnoty zboží (tarif "ad valorem") nebo určitou částkou za každý kus zboží ("ad rem"). Clo
zobrazené na obrázku15 (obrázek 2) je "ad rem", ilustrováno je rovnoběžným posunem nabídkové
křivky zahraničních dovozců (z Sf na Sf+clo), a zároveň i posunem celkové nabídky (z Sh+f na
Sh+f+clo). To má za následek zvýšení rovnovážné ceny (z P1 na P2), ze kterého profitují domácí
výrobci, kteří rovněž budou nabízet větší objem zboží (posun po křivce Sh z Qh1 na Qh2). Naopak
13

Zájmy spotřebitelů jsou většinou opomíjené, rovněž je tato politika zátěží státního rozpočtu, a znevýhodňuje tedy i
skupinu daňových plátců. Opomíjení zájmů spotřebitelů a daňových plátců je vysvětlováno nízkou schopností této
velmi početné a různorodé skupiny prosadit své zájmy oproti kompaktní menší zájmové skupině zemědělců. To je
dáno rozdílnými transakčními náklady nutnými k prosazení skupinového zájmu. Olson (1965).
14
Multifunkcionalitu zemědělství obhajují jako důvod státní podpory zejména Japonsko, Korea, Norsko, Švýcarsko a
EU. Hlavními argumenty jsou zachování tváře krajiny, problém eroze půdy, rozvoj a udržení vesnických komunit a
jejich kultury a pro Japonsko i cíl zajištění proti nebezpečí nedostatku potravin. Více ve Vanzetti. D a Wynen E.: The
“Multifuncionality” of Agriculture and it‘s Implications for Policy, in Ingco a Nash (2004).
15
Na obrázcích 2 až 4 je používáno značení, kde index f označuje "zahraniční" a index h "domácí".
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spotřebitelé platí vyšší cenu a v normální situaci sníží celkové poptávané množství. Na takové
politice tedy prodělají spotřebitelé a zahraniční výrobci (v našem kontextu rozvojové země), zisk
připadne vládě a domácím producentům.
Obrázek 2: Clo
Zdroj: Hill a Ingersent (1982)

WTO preferuje cla oproti netarifním nástrojům, protože jsou transparentnější a umožňují lépe
navzájem porovnávat míru protekce různých zemí. Ingco(1995) shrnuje další výhody zavedení
cel – snižuje se prostor pro korupci a diskriminaci mezi jednotlivými dovozci, snadno lze
dosáhnout snížení či navýšení míry protekce a jednodušší je i odhadování dopadů cel. Dále,
oproti například kvótám, cla zachovávají vazbu na mezinárodní ceny a zároveň i určitý prostor
pro konkurenci ze strany zahraničních producentů. Pro zemědělství je rovněž důležitá souvislost
s dotacemi exportů, protože výše cla poskytuje mez pro výši dotace exportu. Pokud by totiž
dotace převýšila clo společně s náklady přepravy, mohlo by docházet k arbitráži, vyvezené zboží
by bylo znovu importováno.
Netarifní opatření

Z tlaku WTO používaní některých netarifních nástrojů ustupuje, proto zmíním jen ty podstatné
pro mezinárodní obchod a pro dopady na rozvojové země. Zde se budu držet klasifikace, kterou
uvádí Hillman (1996).
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MNOŽSTEVNÍ

OMEZENÍ.

Nejvýznamnějším množstevním omezením jsou dovozní kvóty, dalším

z důležitějších opatření v této kategorii jsou dobrovolná omezení exportu. Oba nástroje byly po
Uruguayském kole jednání odstraněny a nahrazeny buď cly, nebo opatřením na hranici cel a kvót,
tzv. tarifní kvótou. V takovém případě je do určitého objemu dovozu uvaleno nízké clo, a poté je
clo výrazně vyšší. Smyslem zavedení tarifních kvót bylo zajistit rozvojovým zemím alespoň
určitý přístup na trhy rozvinutých zemí, a to stanovením hranice, po kterou bude clo nízké.
Alokovány byly většinou těm samým zemím, které měly přístup na trh i v rámci kvót a
dobrovolných omezení exportů.
I když není stanoven žádný explicitní strop dovozů, cla nad kvótou dosahují velmi vysokých až
prohibitivních hodnot16. To způsobuje, že dovozy nad kvótou jsou často nulové. Tarifní kvóty tak
mají podobný účinek jako samotné kvóty, a to snížení množství importů, které vyvolá zvýšení
rovnovážné ceny. Z vyšších cen profitují držitelé oprávnění na dovoz a domácí výrobci, kteří
rovněž navýší úroveň produkce. Naopak spotřebitelé a dovozci mimo kvótu prodělávají.
Nevýhodou kvót, a i tarifních kvót, je otázka udělování licencí na dovoz, v mnohých případech je
rozhodnutí o licenci netransparentní nebo diskutabilní.
NETARIFNÍ POPLATKY. Pro politiku Evropských společenství byla od jejich zavedení na počátku
60.let velmi podstatná variabilní cla ("variable levies"). Variabilní cla byla po Uruguayských
jednáních také odstraněna, přesto častý rozdíl mezi maximální výší standardního cla, ke které se
země v dohodách zavázala, a skutečně vybíraným clem poskytuje prostor, aby byl dosažen
podobný účinek jako s variabilním clem. Zmíněný rozdíl totiž tvoří dostatečný interval, ve kterém
lze podle potřeb politiky běžné clo měnit.
Při variabilním clu má vláda za cíl udržet určitou cenu na domácím trhu, ta je na obrázku 3
označena jako P2. Společná nabídková funkce domácích i zahraničních výrobců však protíná
poptávkovou křivku při ceně P1. Při cílové ceně P2 lze očekávat změnu poptávky i nabídky oproti
původnímu stavu. Nová poptávka D(P2) bude nižší než D(P1), poklesne o objem A, a domácí
výrobci zvýší nabídku na Sh(P2), tedy o objem B. Vláda dosahuje cílové ceny pomocí variabilního
cla ∆P, které uvalí v takové výši, aby platila následující rovnost:
D(P2) – Sh(P2) = Sf(P2 - ∆P)
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Zahraniční výrobci díky clu čelí nižší ceně P3 (P3 = P2 - ∆P), a proto omezí svojí nabídku (na
obrázku o objem A + B). Tím je dosaženo rovnováhy a na domácím trhu platí cílová cena P2. Clo
vláda mění podle situace, levou stranu rovnice odhaduje podle domácích statistik a pravou podle
dat o zahraničním obchodě.
Obrázek 3: Variabilní clo
Zdroj: Hill a Ingersent (1982)

Stejně jako v případě standardního cla, důsledkem variabilních cel je vyšší cena a objem
produkce pro domácí zemědělce a přesný opak pro dovozce. Spotřebitelé poptávají menší
množství za vyšší cenu, vláda naopak inkasuje příjmy.
Velmi důležitým účinkem je stabilizace domácí ceny na úrovni cílové ceny P2. Aby byla tato
cena udržena, musí být clo měněno podle aktuálního vývoje na trhu. Pak ale dochází, je-li země
dostatečně hospodářsky významná, k přenesení volatility cen na mezinárodní trh. Například při
zvýšení zahraniční nabídky se bude země snažit udržet stabilní cenu na vlastním trhu
odpovídajícím navýšením cla. Tím omezí přístup zahraničních produktů, které následně hledají
uplatnění na světových trzích. Cena na světových trzích tak poklesne více, než by tomu bylo,
16

Diakosavvas (2003) uvádí, že pro většinu komodit je v mnoha zemích clo nad kvótou trojciferné. To pak
způsobuje, že ve skutečnosti jsou dovozy mimo kvótu nulové. K závěru, že clo nad kvótou působí často
prohibitivně, dochází i Anderson, Dimararan et al.(2001).
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kdyby se efekt vyšší nabídky promítl i do cen na trhu uvažované země. To není pouhá teorie, ale
bolestivá zkušenost. Zejména v 80. letech byla politikou rozvinutých zemí výrazně poškozena
stabilita cen na mezinárodních trzích. V podkapitole o důsledcích protekcionismu bude otázka
volatility cen rozvedena podrobněji.
Dalším nástrojem této kategorie jsou antidumpingová a vyrovnávací opatření, což jsou většinou
formou cla17 uvalené poplatky tak, aby byla napravena výhoda dovozce pramenící z nekalé
konkurence. U antidumpingových cel je sledováno, zda cena není pod náklady výroby, účelem
vyrovnávacích cel je kompenzovat exportní dotace. Dále sem patří ochranná opatření
("safeguards"), které mohou státy využít, pokud zahraniční obchod výrazně ohrožuje domácí
výrobce. Používání antidumpingových, vyrovnávacích i ochranných opatření se řídí podle
stanovených procedur WTO, kdy je nutné nejprve případ prošetřit.
Michalopoulos (1999) zkoumá roli těchto opatření v obchodní politice rozvinutých zemí. Dochází
k závěru, že ačkoliv rozvinuté země nezvyšují počet uvalených antidumpingových cel, rozvojové
země jimi zůstávají disproporčně postiženy. Zejména postiženy jsou země mimo WTO. Pravidla
pro zavádění těchto opatření nejsou podle Michalopoulose nijak přísná, a proto je pro rozvinuté
země snadné jich využívat, a to i tam, kde proto není zcela obhajitelný důvod18.
ADMINISTRATIVNÍ

PROCEDURY A TECHNICKÉ BARIERY OBCHODU.

Do této kategorie spadají

opatření jako procedury při odbavení, zdravotní a hygienické předpisy, předpisy týkající se balení
a etiket a standardy kvality. Jejich používání je regulováno dohodami WTO, které zavazují
uplatňovat tyto nástroje pouze na základě vědeckých podkladů, a nikoli jako formu bariéry vůči
importům. Croome (1999) však uvádí, že rozvojové země ve většině upozorňují, že k zneužívání
těchto nástrojů ve skutečnosti dochází. Rozvojové země často nemají dostatečné prostředky na
plnění kritérii, a navíc při určování mezinárodních standardů mají oproti rozvinutým zemím jen
malý vliv, rovněž mají mnohem slabší pozici v případném projednávání stížnosti u WTO. Silný
dopad na rozvojové země potvrzují zjištění Andersona (1998a), který odhaduje, že v některých
případech dosahuje protekce v důsledku technických bariér ekvivalentu stoprocentního cla.

17

Michalopoulos (1999) uvádí, že ačkoli se o konkrétním antidumpingovém opatření rozhoduje podle individuální
situace, v naprosté většině je použito clo.
18
Na druhou stranu rozvojové země začínají ve významné míře také využívat těchto nástrojů. To je podle
Michalopoulose pozitivní jev, protože vzniká protiváha jednáni rozvinutých zemí, a tím i tlak na zpřísnění dosud
flexibilních podmínek pro zavádění těchto opatření.
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STÁTNÍ

PODPORA A DOTACE.

Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty je velmi silně

ovlivněn dotacemi státu, a to především podporou zemědělcům na domácím trhu a exportními
dotacemi.
Pro opatření na domácím trhu poskytují klasifikaci dohody z Uruguayského kola jednání.
Klasifikace je založena na zhodnocení míry, jakou dané opatření deformuje trh, a tedy jak
prioritní by mělo být jeho odstranění. Označení se shodují s barvami dopravních světel – zelená
("green box") pro opatření, která jen minimálně ovlivňují trh a produkci, a oranžová ("amber
box") pro opatření, která naopak vliv mají. Červená skupina opatření nebyla vytvořena.
Podle tohoto rozdělení tvoří oranžovou skupinu politiky, které garantují určitou výši prodejní
ceny. Dále jsou to dotace vstupů (kapitálu, meziproduktů, atd.) a dotace výstupů (platby vázané
na produkci). Z oranžové skupiny byla dodatečně vyčleněna významná kategorie opatření, u
kterých došlo po problematických jednáních k dohodě, že budou považována za méně trh
deformující. Tím byla vytvořena nová kategorie opatření, tzv. modrá skupina ("blue box"), do
které patří podpora farmářů, která je vázána na požadavek produkci nezvyšovat19. Do zelené
skupiny opatření jsou řazeny ekologické a regionální programy, podpora výzkumu a
infrastruktury, dále vytváření zajišťovacích zásob potravin, pojištění příjmů a platby zemědělcům
bez vazby na produkci.
Klasifikace především reflektuje, nakolik daná politika zaručuje farmářům větší a stabilnější
příjmy. Mohou-li totiž farmáři očekávat větší a stabilnější příjmy, pak je to pro ně motivace
navýšit produkci. Podpora zemědělcům je tak zdrojem nadprodukce, tedy větší produkce než by
odpovídala situaci bez zásahů státu. Různá opatření mají jinak významný efekt na produkci.
Například dotace vázána na stálý objem chovu neumožňuje dále produkci zvyšovat, přesto
zachovává původní nadprodukci. Platby zcela oddělené od produkce mají jen malý vliv, ačkoli
určitý vliv mají - motivují farmáře nadále zůstat farmáři, protože jim stát garantuje určitý stálý
příjem.
Již samotná vyšší produkce by vyvolala negativní dopad na rozvojové země, protože vyšší
nabídka snižuje cenu na daném trhu. Za nižší cenu by pak rozvojové země vyvezly méně, a jejich
exportní příjmy by klesly. Ovšem v důsledku vzniklé nadprodukce je nerovnováha na trhu řešena

19

Podpora je vázána na podmínku, aby produkce nepřevýšila 85% produkce v základním období (1986-1988), nebo
aby zůstala rozloha obdělávané půdy nebo objem chovu stálý.
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dalšími opatřeními, a to omezováním importů (to již bylo popsáno) a dotováním exportů.
Exportní dotace jsou tak další velmi podstatnou součástí politik rozvinutých zemí. Exportní
dotace se rovněž dostaly na pořad jednání Uruguayského kola, a bylo dosaženo určitého omezení,
přesto zůstávají jedním z hlavních nástrojů protekcionismu.
Důsledkem exportních dotací (a politik podpory zemědělcům) pro rozvojové země jsou přebytek
nabídky na mezinárodních trzích, a tedy nižší světové ceny a ztížená konkurenceschopnost oproti
dotovaným vývozcům. Nejméně rozvinutých zemí se problém dotýká nejvíce20.
Určitým kladným efektem může být pro některé země dostupnost levnějších dovozů potravin.
Záleží proto na struktuře importů a exportů, nakolik se jedná o komodity dotované v rozvinutých
zemích. Pro některé rozvojové země21 je význam dotovaných komodit vyšší u importů než
exportů, díky tomu jim může celkově politika exportní dotací přinášet užitek. Ovšem výhoda
dovozu levných potravin je výhodou jen v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém časovém
období dochází k deformaci alokace zdrojů v exportující i importující v zemi, v rozvojové zemi
budou zemědělci odrazeni od produkce a investic.
Shrnutí

Rozvinuté země mají k dispozici mnoho nástrojů, jak chránit a podporovat svůj zemědělský
sektor. Po Uruguayském kole jednání byly některé nástroje opuštěny - například kvóty a
variabilní cla, ovšem téhož efektu je často dosaženo v podobě jiného nástroje (např. tarifními
kvótami). Nejdůležitějšími nástroji, které je nutno brát v úvahu při analýze dopadů další
liberalizace mezinárodního trhu se zemědělskými produkty, jsou cla, tarifní kvóty, domácí
podpora zemědělcům a exportní dotace. Roste význam technických bariér obchodu,
administrativních procedur a anti-dumpingových cel.
2.1.2. Rozvojové země
Rozvojové země se navzájem velmi liší v přístupu k zemědělství. To je dáno rozdílnými zájmy
bohatších a chudších rozvojových zemí. Zatímco v středně a více bohatých rozvojových zemích

20

Například pro Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Malawi, Mali, Rwandu, Súdán, Tanzanii, Ugandu a Zimbabwe
tvoří 60 až 80 procent vývozů komodity dotované alespoň v jedné zemi WTO (Hoekman, Ng a Olarreaga 2002).
21
Hoekman, Ng a Olarreaga (2002) vyjmenovávají Bangladéš, Egypt, Gambii, Guineu, Jordánsko, Komory, Koreu,
Maledivy, Mauretánii, Maroko, Nigérii, Omán, Saudskou Arábii, Senegal, Tchajwan, Tunis, a Venezuelu. Jedná se o
státy s různou úrovní HDP na hlavu, do skupiny nejméně vyspělých zemí patří 7 z nich.
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se zájmy v oblasti protekce domácího zemědělství blíží zájmům rozvinutých zemí, v chudších
zemích je postoj poněkud odlišný.
Na jedné straně je zde zájem o prosperitu domácího sektoru zemědělství, cílem je zajistit příznivé
exportní podmínky a zároveň poskytnout ochranu před konkurencí importů. Ten převládá v
bohatších rozvojových zemích22.
Jak ale bylo ukázáno v první kapitole, mnoho chudších rozvojových zemí uplatňovalo spíše
diskriminační politiku vůči zemědělství. Opatření směřovala k zajištění levných potravin pro
domácí trh, levných meziproduktů pro výrobu a rovněž k transferu příjmů do průmyslového
sektoru. Proto tyto země dotovaly importy, důležitou roli hrálo zdaňování exportů a v neposlední
řadě velmi významně poškozovala zahraniční obchod se zemědělskými produkty tzv. nepřímá
diskriminace (například nadhodnocený kurz měny).
Tuto politiku již mnoho zemí opustilo, přesto v některých chudších zemích je diskriminace
zemědělství stále silná. Pozůstatky diskriminačních opatření se přitom v určitých komoditách
udržují i přes změnu celkové politiky.
Protekcionistická politika

Protekcionistická politika je silná především v zemích Latinské Ameriky a Asie, méně pak ve
státech Afriky a Středního východu, které zemědělství stále spíše diskriminují.
Jak uvádí Michalopoulos (1999) ve studii shrnující informace obsažené v Trade Policy Reviews23
pro 42 rozvojových zemí za období 1989 až 1998, struktura nástrojů ochrany zemědělství
v mezinárodním obchodě se stále více blíží rozvinutým zemím. Rozvojové země, které jsou členy
WTO, jsou rovněž vázány dohodami, proto sílí váha cel oproti netarifním nástrojům. Cla na
zemědělské výrobky dosahují v průměru podobné výše jako u rozvinutých zemí a dokonce i
podobného rozptylu hodnot. I v této skupině zemí platí, že cla na zemědělské výrobky jsou vyšší
než na průmyslové, ovšem rozdíl není tak velký jako u rozvinutých zemí.

22

Zde nacházíme souvislost s procesem přeměny struktury zemědělství. S klesajícím podílem obyvatel v tomto
sektoru se výroba stává koncentrovanější, tím je zájmová skupina farmářů kompaktnější a je schopna účinněji
prosazovat své zájmy. To vysvětluje, proč bohatší rozvojové země chrání svoje zemědělství, zatímco u chudších
rozvojových země se slabá zájmová skupina zemědělců ani nedokáže bránit proti diskriminačním opatřením.
23
Trade Policy Reviews jsou podrobné analýzy obchodní politiky jednotlivých zemí, které vypracovává WTO. Pro
každou zemi je studie pořizována jinak často v závislosti na důležitosti země v mezinárodním obchodě.
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Z netarifních opatření byly rozvojovými zeměmi užívány kvóty, dovozní licence, variabilní cla a
další opatření. Podobně jako u rozvinutých zemí se země zavázaly na Uruguayském kole jednání
k jejich odstranění, ovšem existují zde i země mimo WTO. Velmi roste používání
antidumpingových opatření, což se týká především středně a více vyspělých rozvojových zemí.
Naopak vyrovnávací cla a ochranná opatření rozvojové země téměř neuplatňují.
Administrativní požadavky jako nástroj omezení importů nehrají v těchto zemích velkou úlohu.
Většina z rozvojových zemí má spíše problémy vyrovnat se se standardy rozvinutých zemí, na
což jim chybí prostředky a institucionální kapacita. Dotace exportů využívá jen malý počet
nejbohatších rozvojových zemí24, a v rámci dohod WTO platí závazek k jejich snižování.
Podobně je tomu u státní podpory zemědělcům, protože takto nákladnou politiku si nemohou
rozvojové země dovolit25.
Úloha státu je však velmi významná v oblasti státních obchodních podniků. Ty v mnoha
případech disponují monopolem nejen na zahraniční obchod se značným počtem komodit ale
často i na domácí obchod. Jedná se o velmi účinný nástroj ochranářské politiky, který je navíc
pod slabým dohledem WTO. Síla státních obchodních agentur vyplývá z jejich možnosti stanovit
nákupní a prodejní cenu, a obejít tak zavedení cla či exportní dotace. To samé platí o stanovení
objemu dovezeného a vyvezeného zboží, které obchází používání kvót.
V rozvojových zemích činí objem činnosti státních obchodních agentur v průměru 13% HDP,
přitom zemědělství má na tom dominantní podíl (Ingco a Ng 1998). Význam státních agentur se
sice pro jednotlivé země26 liší, ale i tam, kde jejich činnost není rozsáhlá, často disponují
monopolem na nejdůležitější exportní komodity. Možnost obejít dohody WTO skrze obchodní
agentury využívají v menší míře i některé rozvinuté země, jsou to především Austrálie, Kanada,
Nový Zéland, Švýcarsko a USA.

24

Například Brazílie, Kolumbie a Venezuela (Ingco 1995).
Rozvojové země se podílí na celkové podpoře zemědělcům pouze 12 procenty, tento nástroj používají jen bohatší
rozvojové země, předně Brazílie, Thajsko, Venezuela a Polsko (Hoekman, Ng a Olarreaga 2002).
26
Jako silné klasifikují Ingco a Ng (1998) postavení státních obchodních agentur u Bangladéše, Bolívie, Ghany,
Indie, Keni, Maďarska a Nigérie. Středně silné jsou v 16 ze sledovaných 65 rozvojových zemí (Dominikánská
republika, Egypt, Indonésie, Jihoafrická republika, Kostarika, Mauritius, Mexiko, Pákistán, Peru, Pobřeží Slonoviny,
Rumunsko, Srí Lanka, Tunis, Uruguay, Venezuela a Zimbabwe). Z dalších 19 zemí, kde je hodnocen význam
státních obchodních agentur jako slabý, je v 8 z nich přenechán státní agentuře monopol na klíčové komodity.
25
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Diskriminační politika

Za diskriminační politiku označuji takový přístup k zemědělství, kdy státní zásahy zemědělce
nechrání, ale naopak zatěžují. Diskriminační opatření uplatňují v první řadě nejchudší rozvojové
země, a to zejména země Afriky a Středního východu. Hlavní nástroje, které přímo znevýhodňují
zemědělství v mezinárodním obchodě, jsou daně z exportů, exportní kvóty, dovozní dotace, a
v tomto směru také působící obchodování státních agentur.
V první kapitole jsem vysvětlila teorie a názory, které rozvojové země vedly k tomu, aby
zemědělský sektor zanedbávaly na úkor průmyslového. Zemědělství mělo zajistit zdroje pro
úspěšný rozvoj průmyslu, a to v podobě nízkých cen potravin a meziproduktů pro zpracování27 a
pomocí transferů příjmů přes uvalené daně a exportní daně. Takto striktní politiku s původními
motivy praktikuje již jen málo zemí.
Mnohé země již svůj přístup k zemědělství změnily, celkově od diskriminační politiky ustoupily
a spíše se přiklánějí k protekcionistickému postoji. Přesto v těchto zemích, i bez zastřešující
teorie, jednotlivá diskriminační opatření přetrvávají. Tato opatření jsou pak především
motivována příjmem do státního rozpočtu. Proto se diskriminace většinou týká jen těch plodin,
které jsou určeny pro mezinárodní trh, zatímco produkce potravin pro domácí spotřebu se těší
ochraně28. Příjem státního rozpočtu rovněž vysvětluje větší oblibu některých opatření nad jinými
– jak uvádí Michalopoulos (1999), častější je udělování licencí na export a exportní daně.
Příjem z exportních daní je velmi důležitým motivem těch zemí, které se v určité plodině těší
dominantnímu postavení na mezinárodních trzích. Potom náklady daně nenesou domácí
producenti, ale spotřebitelé na celém světě přes vyvolaný vzrůst cen. V takové situaci může být
dalším cílem zavedení exportních daní vylepšit směnné relace země a zabránit trendu klesajících
cen zemědělských produktů29. Příkladem může být Ghana a její vývozy kakaových bobů.

27

Například bavlna pro textilní výrobce v Pákistánu, Indii a frankofonní západní Africe, exportní daně na
nezpracovaný kašmír v Mongolsku nebo exportní daně na nezpracované kešu ořechy v Mozambiku (Hoekman,
Michalopoulos et al.2002).
28
To je případ například Nigérie, či Senegalu. V Nigérii jsou zdaňováni producenti kakaa a naopak silně chráněni
producenti kukuřice, obilí, rýže a cukru; v Senegalu se diskriminace týká arašídů, zatímco producenti sóji a rýže jsou
chráněni, Ingco (1995).
29
Exportní daně tedy mohou mít jiné cíle, než pouze udržet nízkou cenu určitých komodit na domácím trhu a zdanit
vývozce. Mohou být použity pro stabilizaci domácích cen a příjmů z vývozů (Papua Nová Guinea), snížení inflace
(Indonésie v roce 1994) a vylepšení směnných relací (např. Ghana), Piermartini (2004).

33

Nástroje a důsledky protekcionismu
Exportní daně jsou nejvýznamnější pro kakao, kávu, cukr, rybolov a dřevo, méně významné jsou
pro řadu dalších komodit, například olej, rýže, kůže, různé druhy ořechů a ovoce. V rámci WTO
jich využívá 36 rozvojových zemí30, u rozvinutých zemí se vyskytují jen výjimečně (například v
Norsku pro rybolov).
Shrnutí

Rozvojové země významně chrání svůj zemědělský sektor v mezinárodním obchodě, výše i
rozptyl uplatňovaných cel jsou podobné rozvinutým zemím. Oproti rozvinutým zemím je státní
podpora zemědělcům nepodstatná, rozvojové země také méně využívají exportních dotací,
technických bariér obchodu a dalších opatření, která více zatěžují státní rozpočet.
I přes změnu politiky od 80. let, kdy došlo k přehodnocení role zemědělství, některé země,
zejména Afriky a Středního východu, sektor zemědělství nadále diskriminují. Jednotlivá
diskriminační opatření přitom mohou přetrvávat i přes celkové zaměření na protekcionistickou
politiku.

2.2. Důsledky protekcionismu
Cílem této práce je analyzovat dopad liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými
produkty na rozvojové země. Zde se budu snažit teoreticky zachytit sílu a směr efektů, které by
liberalizace přinesla. V rámci rozboru bude pozornost omezena pouze na nejpodstatnější aspekty,
zároveň se nebudu zabývat důsledky diskriminačních opatření rozvojových zemí vůči
zemědělství, jejichž dopad byl již probrán v první kapitole. Tato opatření jsou navíc jistým
způsobem komplementární k protekcionistickým opatřením, například snížení exportní daně
znamená pro vývozce to samé jako snížení dovozního cla v cílové zemi dovozu.
Dosud byly popsány hlavní nástroje, které jednotlivé země ve své zemědělské politice používají.
Zaměříme-li se na dopady těchto opatření, ať již na ostatní země, nebo na samotnou zemi, která je
zavedla, pak jsou vždy ve hře dva aspekty: výše příjmů a stabilita příjmů. V úzkém pohledu se
jedná o výši a stabilitu příjmů zemědělců. Protože jsou však protekcionistickou politikou

30

Nejvíce jich využívají Burkina Faso, Guinea, Indonésie, Kostarika, Kolumbie, Madagaskar, Malajsie, Mozambik,
a Thajsko (Michalopoulos 1999)
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ovlivněni také spotřebitelé, státní rozpočet a daňoví plátci, v širším pohledu můžeme zkoumat
dopady na výši příjmů a stabilitu celé ekonomiky.
Oba hlavní aspekty dopadů protekcionismu, výše příjmů a jejich stabilita, budou blíže
analyzovány v následujících dvou podkapitolách.
2.2.1. Dopady na příjmy
Dopady změn opatření v mezinárodním obchodě na příjmy země jsou nejčastěji modelováné
pomocí funkce vyrovnaného obchodu31 dané země. Ta má tvar
e(p,w,u) – r(p,w,v) – (p-p*) zp(p,w,v,u) – f = 0
kde p je vektor domácích cen, p* vektor světových cen, w vektor cen výrobních faktorů a v vektor
vybavenosti země výrobními faktory, u je užitek spotřebitelů a e výdaje nutné k dosažení
spotřebitelského užitku o úrovni u, r jsou domácí tržby, f je čistý finanční příjem ze zahraničí a
zp(p,w,v,u) je vektor čistých dovozů/vývozů. Z této funkce lze pak při změně například cla
zkoumat, jak velký dodatečný transfer příjmů by byl nutný, aby byla zachována původní úroveň
spotřebitelského užitku u. Tento transfer odpovídá poklesu či nárůstu bohatství.
Na základě této funkce Martin (1997) odvozuje pomocí Taylorových polynomů grafické
vyjádření různých efektů změn protekcionismu v mezinárodním obchodě. Tento přístup
umožňuje přímo určit a modelovat změny na deformovaných trzích, a i změny na souvisejících
trzích. Za předpokladu konstantních výnosů z rozsahu mohou být vlivy liberalizace na danou
zemi zobrazeny na poměrně jednoduchých grafech. Přitom lze rozlišit přínosy pramenící ze
změny směnných relací a ze zvýšení alokační efektivnosti. V následujícím textu budou
analyzovány čtyři situace:
(a) liberalizace jiných zemí a její dopad na exporty;
(b) vlastní liberalizace uvažované země;
(c) vliv liberalizace jiných zemí na domácí importy;
(d) změny na souvisejících trzích.
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Martin (1997) uvádí, že funkce vyrovnaného obchodu je využívána nejčastěji, protože umožňuje větší přesnost a
stojí na pevných teoretických základech. Dalšími dvěma častými metodami jsou analýza šoků na základě výdajové
nebo užitkové funkce v rámci modelu všeobecné rovnováhy a analýza založená na měření spotřebitelského přebytku,
přebytku výrobců, daňových a tarifních příjmů.
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(a) Liberalizaci ostatních zemí, tedy odstraňovaní překážek exportů z dané země, můžeme na
grafu (obrázek 4) vyjádřit posunem křivky poptávky po exportech (z De0 na De1). To při exportní
nabídce Se způsobí nárůst exportů (z Q0 na Q1) a navýšení ceny, za kterou jsou tyto exporty
nakupovány (z P0 na P1). Přínos pro zemi je dán plochou abP0P1. Přínos můžeme rozdělit na
přínos z navýšení hodnoty původních exportů (obdélník bP0P1c) a na přínos z navýšení objemu
exportů (trojúhelník abc). První efekt pramení ze zlepšení směnných relací země, druhý vyjadřuje
zlepšení alokační efektivnosti.
Obrázek 4: Liberalizace ostatních zemí
Zdroj: Anderson, Dimaranan et al. (2001)

(b) Vlastní liberalizaci, tedy snížení bariér dovozů, můžeme popsat pomocí změny ceny na
domácím trhu. Přitom v grafu (obrázek 5) je zobrazena poptávka (Df) pouze po importech (tzv.
"excess demand"). Světová cena je vyznačena jako P* a clo způsobuje, že je cena na domácím
trhu (P0) vyšší o hodnotu cla. Při snížení cla dochází k odpovídajícímu snížení ceny importů, a to
na P1. Tím vzroste objem poptávaných importů z Q0 na Q1.
Opět můžeme rozlišit dva přínosy. Prvním je zvýšení alokační efektivnosti s tím, jak roste objem
importů – plně alokačně efektivní by byl objem importů, pokud by platila cena na světových
trzích. Tento přínos zachycuje trojúhelník abc. Druhým efektem je vzrůst příjmů z cla jako
výsledek nárůstu importů při ceně P1 (obdélník bcde). Jedná se o tzv. "second best" přínos, pokud
by bylo clo ideálně odstraněno úplně, pak by jediným efektem byl vzrůst alokační efektivnosti, a
vzrůst příjmů z cla by neexistoval. Na první pohled by měla být také započítána ztráta příjmů
z tarifu (plocha abP1P0), ovšem ta je z hlediska bohatství země neutrální, protože je plně
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vyrovnána nárůstem spotřebitelského přebytku. Na základě podobného principu neuvažujeme ani
ztráty bohatství producentů, protože budou opět vyrovnány nárůstem spotřebitelského přebytku.
Z grafu je patrné, že přínos liberalizace je vyšší, čím vyšší je původní úroveň cla.
Obrázek 5: Vlastní liberalizace země
Zdroj: Martin (1997)

(c) Pokud země importuje komodity, jichž se týká liberalizace jiných zemí, je potřeba vzít v
úvahu další efekty způsobené změnou světové ceny. Nejprve uvažujme případ, kdy země chrání
svůj trh clem; při absenci cla pak z modelu pouze vyloučíme část efektů. Na grafu (obrázek 6) je
poptávková funkce Df opět pouze poptávkou po importech. V původní situaci je světová cena na
úrovni P0*, domácí cena P0 je vyšší než světová o hodnotu cla a země dováží množství Q0. Po
liberalizaci světová cena vzroste na P1*, domácí cena je opět vyšší o hodnotu cla a poptávané
množství se sníží (Q1).
Efekty této změny můžeme identifikovat třemi plochami – trojúhelníkem abc a obdélníky
ahfg (= bcde) a gdP0*P1*. Plocha abc zobrazuje přínos ze zvýšení alokační efektivnosti, kdy jsou
dražší importy nahrazeny levnějšími domácími produkty. Obdélník ahfg (respektive bcde)
odpovídá poklesu příjmů z cel v důsledku snížení objemu dováženého zboží. Negativní efekt má
také zhoršení směnných relací, kdy země za stejný objem importů musí zaplatit více – to
reprezentuje obdélník gdP0*P1*. Celkově, po odečtení překrývajících se ploch, představuje ztrátu
plocha abc + bcde + efP0*P1*.
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Pokud by se vzrůst světové ceny týkal komodity, na kterou není uvaleno clo, pak by se efekty
zredukovaly pouze na negativní efekt gdP0*P1* a pozitivní efekt abc. Ovšem obdélník gdP0*P1*
by byl větší (protože bez cla by byl poptávaný objem importů vyšší) a u trojúhelníku abc by se
změnilo umístění na grafu.
Obrázek 6: Vliv změny světové ceny na importy
Zdroj: Martin (1997)

(d) Při liberalizaci na jednom trhu, v našem případě v zemědělství, lze očekávat příjmové efekty i
na dalších deformovaných trzích (chráněných cly). Stane se tak, pokud spolu tyto trhy souvisí,
například vyšší příjmy exportérů zemědělských výrobků mohou zapříčinit nárůst poptávky po
dovozech hnojiv, zemědělských strojů a spotřebního zboží.
Obrázek 7: Zvýšení importů s clem
Zdroj: Anderson, Dimaranan et al. (2001)
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Platí-li na tyto dovozy cla, pak můžeme identifikovat „second best“ pozitivní efekt v podobě
zvýšených příjmů z cel. Tomu na obrázku 7 odpovídá plocha obdélníka abcd, kdy poptávka po
importech vzroste z Df0 na Df1, a tím se zvýší objemy dovozů z Q0 na Q1.
Tento efekt by při světové liberalizaci v zemědělství mohl být významný. Anderson, Dimaranan
et al. (2001) argumentují, že lze očekávat navýšení reálných příjmů domácností v rozvojových
zemích, a proto by mohly importy na souvisejících trzích výrazně vzrůst. Rovněž s růstem cen
exportních komodit, tedy zemědělských výrobků, které nalézají odbyt v zahraničí, se spotřebitelé
přizpůsobí částečným zvýšením poptávky po dovozech.
Efekty zobrazené na grafech samozřejmě zjednodušují, nezachycují všechny možné doprovodné
změny. Modely založené na tomto přístupu nicméně zahrnují celou světovou ekonomiku, a proto
mají výhodu, že zachycují i komplexnější dopady. To je případ analýz dopadů světové
liberalizace, které budu prezentovat ve třetí kapitole. Tyto analýzy vycházejí z funkce
vyrovnaného obchodu a na základě velkého souboru informací se pokouší odhadnout ztrátu či
vzrůst bohatství, které by liberalizace přinesla pro světovou ekonomiku i jednotlivé země.
Důležité je, že v dosud popsaných efektech liberalizace uvažujeme pouze komparativně statickou
reakci. Vidíme jen, jak se spotřebitelé přizpůsobují nové ceně a výrobci realokují svojí produkci.
Není zde postižen dynamický efekt například ve formě investičního chování. Dynamické efekty
přitom zesilují vazbu růstu produktivity na otevřenost v mezinárodním obchodě. Produktivita
může růst učením se a adaptováním nových technologii, investicemi do dosažení potřebných
standardů nebo výnosy z rozsahu. Anderson (2004) porovnává výsledky statického modelování
s výsledky zohledňujícími dynamické efekty. S dynamickými efekty se odhad celosvětového
zisku z liberalizace zvyšuje dvou- až trojnásobně.
2.2.2. Dopady na stabilitu příjmů
Protekcionistická opatření mohou mít za následek navýšení volatility cen na světových trzích.
Jedná se především o ta opatření, která směřují k udržení stabilní ceny na domácím trhu nebo
jinak izolují domácí trh od světového. Například za situace zvýšené nabídky nějaké komodity
země používající taková opatření zabrání, aby se to projevilo na domácích cenách. Pokud je tato
země dostatečně významná z hlediska velikosti trhu, pak tím, že nepřipustí pokles ceny u sebe,
přenese celou tíhu zvýšené nabídky na vnější trhy. To je případ dovozních kvót a dalších
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objemových omezení, které zůstávají stejné, ať je jakákoli nabídka na světových trzích. Dále jsou
to variabilní cla, která jsou upravována přesně tak, aby zajistily stálou cenu na domácím trhu.
Jedním z výsledků Uruguayského kola jednání WTO byla dohoda o převedení netarifních
nástrojů, například množstevních omezení a variabilních cel, na tarify. S tímto procesem tzv.
tarifikace dochází k dvěma změnám. Za prvé, země, která přistupuje k tarifikaci a zbavuje se kvót
a variabilních odvodů, se stává více vázanou na volatilitu světových cen, neboli přichází o
opatření, která ji před pohyby na světových trzích izolovaly. Důležité je to zejména pro rozvojové
země, kde mají zemědělci menší možnosti, jak se proti pohybům cen zajišťovat (např. s "futures"
a "forward" obchody). Druhou změnou je odstraňovaní opatření, která k volatilitě cen přispívají
nejvíce, a proto lze očekávat menší fluktuace.
Liberalizace zemědělství (a v rámci ní i tarifikace) byla zahájena v roce 1994 na základě dohod z
Uruguayského kola jednání. Ještě předtím se některé práce snažily odhadnout, jak by mohla být
stabilita cen liberalizací ovlivněna. Například World Development Report Světové banky z roku
1986 obsahuje prognózy, že by úplná liberalizace obchodu s hlavními produkty snížila volatilitu
na světových trzích o polovinu i více. Také Anderson a Tyers (1991) dochází k závěru, že by
úplná liberalizace měla podstatný vliv na stabilitu cen; například pro obilí a rýži výsledky jejich
modelování ukazují na snížení variačního koeficientu o tři čtvrtiny. Současné práce zabývající se
možnými dopady další liberalizace ve většině také předpovídají snížení volatility cen32.
Pro ověření hypotéz však zatím neexistuje dostatečný materiál – k úplné liberalizaci, jak bude
pojednáno v následující kapitole, zatím ani zdaleka nedošlo. I výsledky pouze procesu tarifikace
nejsou zcela jednoznačné. Určená opatření byla sice odstraněna (až na země mimo WTO). ovšem
některé nové nástroje33, např. tarifní kvóty, mají podobný efekt jako zrušené nástroje. Výsledky
studii, zda došlo k snížení volatility cen, jsou proto nejednoznačné34.
Na grafu 1 je zobrazena variabilita jednotkových cen exportů a importů pro jednotlivé skupiny
zemí za období 1961 až 2001 jako variační koeficient vzhledem k dlouhodobému trendu cen.
32

Hertel, Keynee a Valenzuela (2004) shrnují tyto výsledky. Jejich práce ale ukazuje, že model používaný
k odhadům výsledků liberalizace není schopen volatilitu cen adekvátně určit. Argumentují, že studie volatilitu cen
významně podhodnocují.
33
Viz str. 26-27. Tarifní kvóty mají podobný účinek jako kvóty, protože výše cla nad kvótou je prohibitivní. Efekt
variabilních cel je možné nahradit úpravami standardních cel, protože limity cel nejsou omezující.
34
Například Gurkan (2002) potvrzuje snížení volatility reálných cen pro 14 z 15 sledovaných komodit v 90. letech
oproti 80. letům, a také dochází k závěru, že v 90. letech bylo odeznění cenových šoků rychlejší. Ovšem práce
Cashina a McDermotta (2002) změnu volatility v 90. letech nepotvrzuje.

40

Nástroje a důsledky protekcionismu
Graf 1: Variabilita nominálních jednotkových
cen exportů a importů (koeficient variace v procentech)
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Je patrné, že rozvojové země (a především nejméně rozvinuté země) jsou vystaveny volatilitě cen
u svých exportních a dovozních komodit více než rozvinuté země. Volatilita cen je pak velkým
problémem pro domácnosti závislé na příjmech ze zemědělské výroby, což je pro rozvojové země
velmi podstatná část obyvatelstva. Tyto domácnosti se mohou při podstatném poklesu cen
propadnout do chudoby, přitom jejich možnosti zajistit se proti nepříznivému pohybu cen jsou
malé.
Vzhledem k tomu, že zemědělství má silné vazby na ostatní sektory ekonomiky, je volatilita cen
v zemědělství problémem i pro další oblasti. Také na úrovni státu se musí rozvojové země
vyrovnávat s tímto problémem, protože jsou velmi často závislé na exportních příjmech jen z
několika málo komodit. Pro více než 50 rozvojových zemí tvoří 50% příjmů z vývozů obchod
s třemi nebo méně primárními zemědělskými komoditami. Ve skupině silně zadlužených zemí
("heavily indebted countries“) je situace ještě horší. Patnáct silně zadlužených zemí závisí
dokonce z 90% svých exportních příjmů na méně než třech zemědělských komoditách, například
jen na kakau nebo kávě (Světová banka 1999). To má pak pro tyto země vážné důsledky pro
stabilitu a pro jejich schopnost dostát svým závazkům.
Vedle obtíží, které způsobuje nestálost příjmů sama o sobě, má volatilita cen další negativní
důsledky. Především ovlivňuje rozhodnutí postižených zemědělců na výši investic a produkce.
Zvýšená volatilita znamená větší riziko, a proto dlouhodobě snižuje optimální produkci a mění
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investičních rozhodnutí. Zemědělci v rozvojových zemích například raději diverzifikují produkci
i tam, kde se tím přesouvají na výrobu produktů, u kterých dosahují mnohem menší efektivnosti.
Například ze zjištění Světové banky (1999) vyplývá, že nejistota v důsledku volatility cen
zemědělských výrobků snižuje celkový růst ekonomiky.
V modelech prezentovaných v třetí kapitole bohužel není tento vztah mezi rizikem a produkcí
zachycen. Za předpokladu, že liberalizace sníží volatilitu cen, výsledné odhady celkový zisk
z liberalizace podhodnocují.

2.3. Shrnutí
V této kapitole byly popsány hlavní nástroje, kterými rozvinuté a rozvojové země do
mezinárodního trhu se zemědělskými produkty zasahují. Dále byly identifikovány důsledky
používání těchto ochranářských opatření, které můžeme rozdělit na dopady na výši a na stabilitu
příjmů.
V rámci rozboru dopadů na výši příjmů byly na základě funkce vyrovnaného obchodu
analyzovány hlavní kladné a záporné efekty, které by přinesla případná liberalizace. Ze čtyř
prezentovaných situací připouští teorie negativní efekty pouze v případě vlivu liberalizace
ostatních zemí na importy dané země (pokles bohatství země je způsoben zhoršením směnných
relací a snížením příjmů z cel, kladně naopak působí zvýšení alokační efektivnosti). Ostatní tři
situace, vliv liberalizace ostatních zemí na vývozy, vlastní liberalizace a efekty na souvisejících
trzích, blahobyt země pouze navyšují35.
S protekcionistickými opatřeními také souvisí vyšší variabilita cen. Proto byla vzniklá volatilita
příjmů prodiskutována jako druhý hlavní negativní důsledek protekcionismu. Volatilita příjmů
sama o sobě způsobuje problémy rozvojovým zemím na úrovni celé ekonomiky i jednotlivců.
Dalším jejím důsledkem jsou distorce produkčních a investičních rozhodnutí.

35

Jedná se však o bohatství celé země, jednotlivé skupiny obyvatel, například producenti v případě vlastní
liberalizace země, mohou ztrácet.
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3. Liberalizace mezinárodního obchodu
Zemědělství dlouho nebylo součástí dohod o mezinárodním obchodě, poprvé byla vytvořena
multilaterální dohoda o zemědělství až na Uruguayském kole jednání WTO. Od té doby bylo
dosaženo určitých úspěchů v liberalizaci této oblasti, ovšem mnoho problémů přetrvává. Některé
změny po Uruguayském kole jednání jsem nastínila v minulé kapitole. Zde bych chtěla posoudit,
jak daleko se v liberalizaci zemědělství dospělo, zda výsledky odpovídají dohodám a jaká je
současná míra protekcionismu.
Jak bude ukázáno, mezinárodní trh se zemědělskými produkty je i nadále silně deformován. Ve
druhé části této kapitoly se proto budu zabývat dopady, které by další liberalizace přinesla. Různé
efekty, které se při liberalizaci projeví, jsem již teoreticky popsala, nyní uvedu konkrétní odhady
a prognózy. Pokusím se zodpovědět, jaký přínos by liberalizace měla pro rozvojové země jako
celek, jak budou ovlivněny různé skupiny rozvojových zemí a jak budou přínosy z liberalizace
rozděleny v rámci rozvojové země, mezi jednotlivými skupinami obyvatel.

3.1. Postup a výsledky dosavadních jednání
První multilaterální dohoda o zemědělství byla podepsána na Uruguayském kole jednání WTO,
které probíhalo od září 1986 do dubna 1994. Pro rozvinuté země platila šestiletá lhůta na
implementaci závazků (do 2000), pro rozvojové země desetiletá (do 2004). Po uplynutí šestileté
lhůty pro rozvinuté země bylo zahájeno nové kolo jednání. Svůj název získalo po městě Doha
v Kataru, kde byla v listopadu 2001 sestavena agenda pro další jednání. Toto kolo jednání ještě
probíhá.
3.1.1. Uruguayské kolo jednání
Dohodou o zemědělství z Uruguayského kola jednání bylo dosaženo závazků k snížení míry
protekcionismu ve třech hlavních oblastech – přístup na trhy, domácí podpora zemědělcům a
exportní dotace.
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Přístup na trhy

Pro existující cla se země zavázaly dodržovat limit, který si samy určily, ovšem výše limitu
nesměla překračovat úrovně cel v základním období 1986-1988. Přitom skutečně uvalená cla se
mohou pohybovat pod limitem.
Dále bylo dohodnuto, že všechna necelní omezení obchodu, například kvóty, variabilní odvody a
další, musí být nahrazena cly. Limity na tato nová cla mohly dosahovat maximálně
výše ekvivalentu rozdílu mezi domácí a světovou cenou. To znamená, že pokud by netarifní
omezení způsobovalo, že domácí cena byla 150 místo 100, pak by bylo možné stanovit clo
maximálně ve výši 50%. Pro rozvojové země byl požadavek mírnější, limit cla mohl být stanoven
v jakékoli výši nezávisle na tom, jak silné bylo předchozí netarifní omezení.
V rámci šestileté lhůty měly rozvinuté země snížit limity cel v průměru o 36%, minimálně pro
jednotlivá cla o 15%. Pro rozvojové země platila desetiletá lhůta se závazkem snížit limity cel
v průměru o 20% a minimálně o 10%.
Důležité bylo zavedení tarifních kvót, které měly zajistit minimální přístup na domácí trhy (pouhá
tarifikace kvót by zapříčinila vysoké clo i tam, kde byl původně na trh připouštěn určitý objem
dovozů). Tam, kde původní přístup na trh tvořil více než 5% domácí poptávky, měly tarifní kvóty
přístup zachovat. V ostatních případech měly být tarifní kvóty stanoveny na úrovni alespoň 3%
domácí poptávky se závazkem zvýšit je na 5%.
Domácí podpora zemědělcům

Jak již bylo popsáno, opatření domácí podpory zemědělství byla rozdělena na tři skupiny –
zelenou, oranžovou a modrou ("green box", "amber box" a "blue box"). Snížit podporu se země
zavázaly jen v rámci nejvíce trh deformujících opatření (oranžová skupina). Jako měřítko výše
podpory v rámci této skupiny opatření byl vytvořen speciální indikátor, tzv. agregátní míra
podpory ("agregate measurement of support", AMS). Rozvinuté země se zavázaly snížit podporu
o 20% AMS do roku 2000 a rozvojové země o 13.3% do roku 2004.
Dále zde platí ustanovení, že podpora pod určitou hranicí není včleněna do AMS, jde o tzv. de
minimis opatření. Hranice pro de minimis byla stanovena na 5% celkové hodnoty produktu pro
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rozvinuté země a 10% pro rozvojové země. Pokud výše podpory nedosahuje této hranice, pak se
na ní nevztahují žádné závazky. Díky tomu platí dohody o omezování podpory jen pro 30 zemí36.
Exportní dotace

Dohody o snižování exportních dotací se týkaly 25 zemí WTO, 14 rozvojových a 11 rozvinutých.
V základním období tvořily dotace Evropské unie přes 70% všech dotací, významnější podíl
měly také USA, Polsko a Mexiko (asi 4%), dále Kanada (2.71%) a Švýcarsko (2.37%).
Země se zavázaly omezit dotace vzhledem k objemu exportů i k výši výdajů, oboje počítané pro
každý produkt jednotlivě. Rozvinuté země měly do roku 2000 snížit objem dotovaných exportů o
21% a výdaje na dotace o 36%. Pro rozvojové země platila desetiletá lhůta na snížení objemu
dotovaných exportů o 14% a výdajů o 24%,
3.1.2. Doha kolo jednání
Doha kolo jednání zatím není ukončené. Nejproblematičtější částí jednání je opět zemědělství,
kde se největší spor vede o další liberalizaci v oblastech přístupu na trhy, domácí podpory
zemědělcům a o exportních dotacích.
V listopadu roku 2001 se zástupci vlád v Doha v Kataru dohodli na agendě jednání, za jeden z
hlavních cílů bylo prohlášeno zajištění rovnějšího postavení v mezinárodním obchodě pro
rozvojové země. Rozvojové země a zejména skupina Cairns37 jsou zastánci prohlubování
liberalizace, a to v opozici proti nejvíce protekcionistickým zemím jako EU, USA, Japonsko,
Norsko a Švýcarsko. Ovšem v tomto kole jednání je vyjednávací pozice rozvojových zemí a
skupiny Cairns hodnocena jako silnější než na Uruguayském jednání.
V roce 2003 v Cancunu selhala vyjednávání právě na zemědělství a nedošlo k žádné rámcové
dohodě. Posun v jednáních nastal v srpnu 2004 v Ženevě, kde rozvinuté země přislíbily
významně snížit exportní dotace a dále redukovat podporu zemědělcům a cla, ovšem na základě
dalších jednání. Rozvojové země by na oplátku měly snižovat míru protekcionismu v průmyslu.

36

Z těchto 30 zemí patří 14 k rozvinutým (EU-15 je počítaná jako 1 země). Při podepsání dohod se nejvýznamněji na
podpoře v rámci AMS podílely EU, USA a Japonsko (přibližně 90 procenty).
37
Cairns skupina je označení pro zájmovou skupinu 17 zemí vyvážejících zemědělské výrobky, jsou to Argentina,
Austrálie, Bolívie, Brazílie, Chile, Columbie, Filipíny, Guatemala, Indonésie, Jihoafrická republika, Kanada,
Kostarika, Malajsie, Nový Zéland, Paraguay, Thajsko a Uruguay.
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Cílem je dospět ke konečné dohodě v roce 200638, to však předpokládá poměrně rychlý pokrok v
jednáních.
3.1.3. Výsledky a limity dosažené liberalizace
Přístup na trhy

Limity cel byly podle domluvených závazků sníženy, ovšem celkový úspěch liberalizace v oblasti
lepšího přístupu na trhy je podstatně omezen několika skutečnostmi.
Samotné limity jsou často výrazně vyšší než uplatňované hodnoty cel. Ve skutečnosti limity, ke
kterým se země zavázaly, o mnoho převýšily ekvivalent základního období 1986-1988 (tzv.
špinavá tarifikace). Například pro EU byly limity v průměru o 60% vyšší než skutečně uvalená
celní a necelní opatření v základním období, pro USA o 45% vyšší, a pro většinu rozvojových
zemí o 50% a v některých dokonce o 150% vyšší (Hoekman a Anderson 1999). Potom má
snižování limitů omezený význam na snižování skutečných cel.
Ani samotné snižovaní limitů nebylo tak přísné, protože kalkulace byla založena na průměrném
snížení cel, nikoli na snížení průměrných cel. Například snížení cla z 1% na 0.5% bylo
považováno za 50% snížení. Potom bylo možné dosáhnout celkového naplnění závazků
snižováním cel pro nepodstatné komodity39.
Cla i limity cel tak zůstaly vysoké. Průměr limitů činí 62%, ovšem některé limity přesahují i
500%. Skutečně uplatňovaná cla se od limitů velmi liší, rozdíl je významný pro rozvojové země,
ne již tak pro rozvinuté - to pro několik zemí shrnují údaje v tabulkách 2 a 3. Průměry uvalených
cel se pro rozvojové země rovnají 18% a pro rozvinuté země 16%, tedy protekcionismus
rozvojových zemí je podle tohoto ukazatele vyšší než u rozvinutých zemí. V tabulce 4 jsou cla
navíc rozdělena podle dovozní a vývozní oblasti.

38

Určitým neoficiálním termínem, do kterého by bylo potřeba dohodu podepsat, je červenec 2007. To je datum, kdy
prezidentu Bushovi vyprší pravomoc uzavírat mezinárodní obchodní smlouvy se souhlasem Kongresu pouze v rychlé
proceduře (hlasování bez možnosti dodatků). Poté je silně nepravděpodobné, že by podobnou pravomoc George
Bush opět prosadil, a proto by o podepsání a i znění dohody WTO rozhodoval Kongres. Ten je protekcionisticky
zaměřen, a rozprava o dohodě by spíše skončila neschválením. Je-li konečný termín pro podepsání dohody červenec
2007, a dojednání všech technických detailů trvá minimálně rok, pak musí politická rozhodnutí padnout velmi brzy.
Například The Economist (2005) považuje za klíčové setkání ministrů v Hong-Kongu v prosinci 2005.
39
Dohoda o zavedení jiné formule pro snižování cel je jednou z hlavních konfliktních otázek Doha kola jednání.
Zastánci liberalizace se snaží prosadit takovou formuli, která by vedla k většímu snížení vysokých cel.
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Nesrovnalost mezi limity cel a uplatňovanými hodnotami je problematická pro další vyjednávaní
o liberalizaci. Muselo by být totiž dohodnuto podstatné snížení limitů, aby měly závazky
praktický smysl.
Tabulka 2: Cla v rozvojových zemích
Tabulka 3: Cla v rozvinutých zemích
Limit Uplatňované Rozdíl
Limit Uplatňované Rozdíl
cla
clo
cla
clo
Venezuela
52
15
37
Austrálie
1,1
0,2
0,9
Uruguay
32
13
19
Nový Zéland
4,4
2,0
2,4
Tunis
110
35
75
Evropská unie 73,5
77,0
-3,5*
Filipíny
34
19
15
USA
14,8
11,7
3,1
Paraguay
35
10
25
Kanada
43,8
36,4
7,4
Panama
43
12
31
Japonsko
152,7
111,8
40,9
Pákistán
101
43
58
Norsko
270,8
170,3
100,5
Nikaragua
61
11
50
*U Evropské Unie v důsledku speciálních okolností
Mexiko
43
20
23
některá cla převyšovala limity, poznámka převzata
Guatemala
49
11
38
Salvador
41
13
28
Ekvádor
26
14
12
Kolumbie
87
15
72
Brazílie
37
13
24
Argentina
35
13
22
Zdroj: Gorter, Ingco and Ignácio: Market Access, in Ingco and Nash (2004),
(vlastní výpočty autorů)
Tabulka 4: Průměry uplatňovaných cel, podle skupin zemí, 2001

Importující země: Země s vysokým Rozvojové
příjmem*
země**
Exportující země:

Svět

Země s vysokým příjmem*
Rozvojové země**
Všechny země

17,8
15,6
16,7

18
14
16

18
18
18

* K rozvinutým zemím byly do této kategorie přidány některá území Východní Asie (Hong Kong, Korea,
Singapur a Tchajwan) a země, které vstoupily do EU v roce 2004.
** Započítané jsou i preferenční cla

Zdroj: Anderson a Martin (2005)

Dalším důležitým problémem je častá eskalace cel, kdy je na zpracovanou komoditu aplikováno
vyšší clo než na nezpracovanou. Například na hroznové víno EU uvaluje 18% clo, ale na džus
z vína 215%. (Ingco and Nash 2004). Velké nesnáze rozvojovým zemím způsobují také
mimořádně vysoká cla (tzv. "peak tariffs"), která jsou v číslech udávajících průměrná cla
schovaná. Jedná se podle definice o cla alespoň třikrát vyšší než průměrná nominální cla. Pro
vývozy nejméně vyspělých zemí tvoří tvrdou bariéru – 30% jejich vývozů čelí vysokému clu
v USA, EU, Japonsku nebo Kanadě.
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Očekávaný výsledek nepřinesly ani tarifní kvóty, tarify nad kvótou jsou často prohibitivní, proto
spíše připomínají samotné kvóty. Ani cla uvnitř kvóty nejsou nízká, ale v průměru 51%
(Diokassavas 2003). Hlavním problémem je, že dovozy ani zdaleka nedosahují úrovně kvót,
například v roce 1999 byly kvóty využity v průměru jen z 59%. Tedy cíl jejich zavedení zajištění určitého minimálního přístupu na trhy protekcionistických zemí – nebyl naplněn.
Důvody tohoto neúspěchu jsou viděny zejména ve způsobu administrace tarifních kvót, který
může sloužit jako forma protekcionistické politiky (Diokassavas 2003)40. Anderson, Dimaranan
et al. (2001) také v této souvislosti upozorňují, že kvóty jsou často, ať už záměrně či náhodnou,
alokovány nekonkurenceschopným výrobcům. Používání tarifních kvót je koncentrované pouze
do několika zemí, ale významné je u velmi citlivých komodit – hlavně ovoce, zelenina, mléčné
výrobky, obiloviny, maso a olejniny.
Domácí podpora zemědělství

Dohoda o zemědělství se ukázala jako nejméně účinná právě v omezování domácí podpory
zemědělcům. Většina zemí splnila závazky s velkou rezervou, to bylo dáno už tím, že podpora
v základním období 1986-88 byla extrémně vysoká.
Rovněž způsob kalkulace dosaženého snížení státní podpory (index AMS) ulehčil plnění dohod.
Do hodnoty AMS pro základní období byla včleněna opatření, která byla později v rámci modré
skupiny ze závazků vyškrtnuta. Pro další roky již tato opatření tedy zahrnována nebyla, zatímco
pro základní období v AMS zůstala. Dosáhnout dohodnutého procentního snížení AMS pak bylo
mnohem snazší. Závazky o redukci AMS se navíc nevztahují ke konkrétním produktům, ale na
celý sektor. Důsledkem je, že vlády mohly u některých komodit podporu dokonce zvýšit, pokud
to vyrovnaly snížením podpory v jiné oblasti.
Existují také vážné námitky, zda opatření, u kterých země nemusí snižovat podporu (zelená a
modrá skupina), skutečně trh nedeformují. Opatření modré skupiny jsou totiž stále vázána na to,
že zemědělci produkují. Dokonce i opatření zelené skupiny mají vliv, protože udržují zdroje
v zemědělství a garantují zemědělcům určitý stálý bezrizikový příjem, který je motivuje v
zemědělství zůstat. Podpora v rámci těchto dvou skupin přitom nyní tvoří v průměru 60% celkové

40

Diokassavas uvádí výsledky studie OECD (The Uruguay Round Agreement on Agriculture: An Evaluation of its
Implementation in OECD Countries, 2001, Paris), která prokázala závislost míry naplnění kvót na metodě
administrace licencí.

48

Liberalizace mezinárodního obchodu
podpory. To je obrovský nárůst oproti základnímu období, například pro OECD bylo používání
zelené skupiny opatření dvojnásobné již v letech 1995-1998.
Významnou výjimku ze závazků představuje klauzule "de minimis", díky níž nemusí státy
omezovat podporu, která nedosahuje 5% hodnoty produktu (respektive 10% pro rozvojové země).
Například v Kanadě "de minimis" tvoří 30% celkové podpory, a jak uvádí Diokassavas (2003),
pod "de minimis" se často skrývají opatření, která velmi deformují trh.
Podpora zemědělcům tak zůstává vysoká, jako měřítko celkové podpory se používá tzv. odhad
podpory výrobcům ("producer support estimate", PSE), který shrnuje veškeré transfery, které
přichází výrobcům, nezávisle na konkrétní kategorii podpory. Procentní údaj odpovídá podílu
podpory na hodnotě produktu. Rozdíly mezi zeměmi OECD jsou velké, údaje pro rok 2003
odhadují průměrnou podporu na 32% hodnoty produktu, nejvíce je to pro Japonsko, Koreu,
Norsko a Švýcarsko (v průměru 60%), Evropská unie podporuje v průměru 35% a USA 20%.
Podle komodit patří největší podpora produkci rýže, cukru, mléka a masa.
Graf 1 ukazuje vývoj podpory od roku 1986 do roku 2003 pro země OECD, a to jako procento
hodnoty produktu i celkovou výši podpory. Z grafu je patrné, že nebylo dosaženo poklesu
celkové podpory, a od roku 1989 se nesnížil ani podíl podpory na hodnotě produktu.
Graf 1: Vývoj podpory výrobcům (PSE), 1989 - 2003

PSE

Procentuální PSE

Poznámka: Pro rok 2003 se jedná o predikci
Zdroj: OECD
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Exportní dotace

Od Uruguayského kola jednání bylo dosaženo určitého snížení exportních dotací, rovněž poklesl
počet dotovaných komodit. Některé země se rozhodly nadále nevyužívat tohoto nástroje, nebo
výrazně omezily míru dotování. Například Austrálie, Brazílie, Lotyšsko, Mexiko, Nový Zéland,
Uruguay a Indonésie v sledovaném období exporty nedotovaly, u Izraele, Kanady a Islandu došlo
k významnému omezení objemu dotací.
Ovšem pro ty země, které dotace nadále používaly, nepředstavovaly závazky nijak tvrdé
ohraničení, a to z několika důvodů. Především v základní obdobím byla úroveň světových cen
velmi nízká, a proto dotace vysoké. Dále měly země možnost zvolit za základní období 19911992, pokud byly dotace v těchto letech vyšší. Plnění závazků také velmi ulehčila klauzule, že
nevyužité limity dotací mohou být přesunuty na další roky.
Dotace tak zůstávají vysoké, nejvíce jsou dotovány mléčné a masné výrobky, rýže a obilí41, ale i
pro mnoho dalších komodit je dotována významná část exportů. Evropská unie zůstává nadále
největším hříšníkem s 90.2% podílem na exportních dotacích, na druhém a třetím místě jsou USA
(5.3%) a Švýcarsko (3.0%).
Závěr

Dohoda o zemědělství z Uruguayského kola jednání je zatížená mnoha nedostatky, které zásadně
omezily její účinnost .Velkým problémem je, že limity cel, exportních dotací i domácí podpory
jsou většinou stanoveny na úrovni převyšující skutečně uplatňované hodnoty. Potom dohodnuté
závazky vytváří jen minimální tlak na to, aby státy výrazněji svou ochranářskou politiku měnily.
Navíc zde existují další opatření, na která se závazky z Uruguayského kola jednání nevztahují.
Jejich využívání vzrůstá s tím, jak jsou omezovány standardní nástroje. Jsou to již v druhé
kapitole zmíněná omezení importů na základě technických a dalších norem, antidumpingová cla a
činnost státních obchodních agentur. (Opatření diskriminující zemědělství v rozvojových zemích
nebyla do Uruguayských jednání zahrnuta vůbec.)
Úspěchy liberalizace jsou proto zatím jen skrovné, míra protekcionismu v zemědělství zůstává
vysoká.
41

Země OECD dotují až 70 procent z celkového objemu vývozů mléčných výrobků, asi 40% vývozů masných
výrobků, a přes 50% vývozů obilí a rýže, Gorter, Ruiz, Ingco: Export Competition Policies, in Ingco and Nash
(2004).
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3.2. Očekávané dopady liberalizace
Jak víme z předcházející části, v liberalizaci zemědělství nebylo zatím dosaženo výrazných
výsledků. Otázka proto zní, k jak velkým ztrátám blahobytu v důsledku protekcionismu dochází,
respektive jaký přírůstek blahobytu lze od další liberalizace očekávat. Byly-li dosud popsány
dopady protekcionismu jen teoreticky, nyní nás zjištění, že protekcionismus je v zemědělství stále
významný, vede k tomu, abychom teorii aplikovali na současnou situaci.
V následujícím textu se zaměřím na tři otázky, které považují za stěžejní pro analýzu dopadů
liberalizace na rozvojové země. Za prvé se pokusím zodpovědět, jaký by byl přínos liberalizace
mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty pro rozvojové země jako celek. Za druhé se
budu snažit identifikovat, jaký by byl vliv na různé skupiny rozvojových zemí. Zejména je
potřeba věnovat zvláštní pozornost rozvojovým zemím, které dováží potraviny a které by tak
mohly být postiženy vzrůstem světových cen zemědělských výrobků. A třetí důležitá otázka zní,
jak budou rozděleny přínosy a negativní efekty v rámci rozvojové země, mezi jednotlivými
skupinami obyvatel. To souvisí s určením významu liberalizace pro snižování chudoby
v rozvojových zemích.
3.2.1. Celkový přínos pro rozvojové země
Studie a odhady přínosu liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty se
navzájem velmi liší. Pro období do poloviny 80.let není přínos z liberalizace pro rozvojové země
považován za významný. Například Lundborg (1981)42 analyzuje scénář odstranění veškerých
protekcionistických opatření a dochází k závěru, že zatímco vyspělé země by výrazně profitovaly,
u rozvojových zemí by byl přínos HDP nepatrný. Za hlavní pozitivum pro rozvojové země
považuje snížení migrace do měst a nárůst příjmů venkovského obyvatelstva, velkou váhu ale
přičítá i negativním efektům, kterými by bylo postiženo městské obyvatelstvo a průmysl přes
navýšení nákladů práce.
Lundborgova studie zkoumala jiné podmínky, než jaké panují dnes. Napsána byla před obdobím
nízkých světových cen na konci 80. let, kdy se v plné síle projevila nadprodukce spojená
s deformacemi trhu. Rovněž ještě nepočítá se silnější vazbou růstu v zemědělském sektoru na růst
42

Lundborg (1981) porovnává svou práci se studiemi jiných autorů. Jeho výsledky a závěry jsou až na jednu výjimku
ve shodě s ostatními analýzami té doby.
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celé ekonomiky, a proto je také větší váha dána vyvolanému zvýšení cen potravin, které může
zvýšit ceny práce ve městech.
Ke změně dochází od poloviny 80. let, kdy práce naopak předpovídají rozvojovým zemím velký
relativní zisk z liberalizace (měřeno procentem HDP). Rozdíly v odhadech jsou nicméně značné.
Jedním z hlavních zdrojů rozdílů je, zda model obsahuje dynamické efekty, či nikoli s dynamickými efekty přínosy z liberalizace výrazně stoupají. Analýzy se liší i v řadě dalších
předpokladů, například v odhadech současné míry protekcionismu43, v předpokládané rychlosti
odstraňování ochranářských opatření a v časovém horizontu projekce.
Liberalizace zemědělství by podle současných studii měla jednoznačně znamenat globální
přínos44 – například Anderson, Dimaranan et al. (2001) odhadují globální zisky na 164 miliard
dolarů45 ročně, a v nejnovější studii Anderson a Martin (2005) docházejí k číslu 178 miliard
dolarů46 ročně. Francois, van Meijl a van Tongeren (2003) při předpokladu 50% liberalizace
vyčíslují roční přínos na 65,7 miliard dolarů47. Světová banka (2002) aplikuje statický i
dynamický model; u statického modelu úplné liberalizace by roční zisky dosáhly v roce 2015
hodnoty 248 miliard dolarů48, u dynamického modelu dokonce 587 miliard dolarů.
Zaměřme se ale na přínos pro rozvojové země. Podle Andersona, Dimaranana et al. (2001) by
rozvojovým zemím připadla 26 procentní část zisků, tj. 43 miliard dolarů ročně, Anderson a
Martin (2005) dochází k mírně vyššímu procentnímu podílu (30.3%, tj. 54 miliard dolarů ročně).
Výrazně jiný výsledek ale předkládá Světová banka (2002), podle této studie by rozvojovým
zemím při statickém modelování připadlo 57 procent z celkového přínosu. Opět se údaje liší
podle toho, zda byly přidány dynamické efekty, či nikoli – s dynamickými by rozvojové země
získaly až 67% zisků. Pro studie Světová banka (2002), Anderson, Dimaranan et al. (2001) a
Anderson a Martin (2005) shrnuje výsledky tabulka 5.

43

Odhady výsledků liberalizace zahrnují i odstraňování diskriminačních opatření rozvojových zemí.
Z prací rovněž vyplývá, že liberalizace v oblasti zemědělství přináší celkově větší zisky oproti další liberalizaci
v průmyslu. Světová banka (2002) uvádí, že liberalizace v zemědělství tvoří přes 70% celkových zisků, Anderson,
Dimaranan a další (2001) dochází k číslu 64% a Anderson a Martin (2005) k 62%. Přitom zemědělství tvoří jen 4%
světového HDP a jen 10% světového obchodu.
45
Projekce k roku 2005, v cenách z roku 1995
46
Projekce k roku 2015, v cenách z roku 2001
47
Odhad k roku 1997, v cenách z roku 1997
48
Projekce k roku 2015, v cenách z roku 1997
44
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V tabulce 5 je rovněž vyznačeno, kolik každá z oblastí (rozvojové země jako skupina oproti
skupině rozvinutých zemí) získává z vlastní liberalizace a z liberalizace druhé oblasti. Zisky
rozvojových zemí jsou podrobněji rozepsány podle jejich zdroje v tabulce 6; procenta představují,
kolik ze zisku rozvojových zemí pramení z liberalizace rozvinutých zemí, a kolik z liberalizace
rozvojových zemí.
Tabulka 5: Zisky z liberalizace podle liberalizující a profitující oblasti
Anderson,
Dimaranan (2001)

Světová banka
Světová banka
Anderson a Martin
(2002) statický
(2002) dynamický
(2005)
Liberalizují Profitující
model
model
cí země
země
miliardy % z celk. miliardy % z celk. miliardy % z celk. miliardy % z celk.
přínosu
USD
přínosu
USD
přínosu
USD přínosu USD
Rozvinuté
Rozvinuté

Rozvojové

Všechny

110,5

67,0

80

32

143

24

106,4

59,6

Rozvojové 11,6

7,1

32

13

98

17

25,7

14,4

celkem

122,1

74,1

112

45

241

41

132,1

74,2

Rozvinuté

11,2

6,8

26

11

53

9

17,7

9,9

Rozvojové 31,4

19,0

110

44

293

50

28,3

15,9

celkem

42,6

25,8

136

55

346

59

46,0

25,8

Rozvinuté

121,7

73,9

106

43

196

33

124,1

69,7

Rozvojové 43,0

26,1

142

57

391

67

54,0

30,3

celkem

100,0

248

100

587

100

178,1

100,0

164,7

Zdroj: Anderson, Dimaranan et al. (2001), Světová banka (2002), Anderson a Martin (2005)
Tabulka 6: Zisk rozvojových zemí z liberalizace rozdělený podle liberalizující se oblasti, procenta.
Liberalizující se
země

Anderson,
Dimaranan (2001)

Světová banka
(2002) statický
model

Světová banka
(2002) dynamický
model

Anderson a Martin
(2005)

Rozvinuté

27,0

23

25

47,6

Rozvojové

73,0

77

75

52,4

Zdroj: Anderson, Dimaranan et al. (2001), Světová banka (2002), Anderson a Martin (2005)

Závěry zde pro obě starší práce hovoří jasně – největším přínosem je liberalizace samotných
rozvojových zemí. To je velmi důležité zjištění. Pro politiku rozvojových zemí poskytuje náhled
na to, zda mají zaměřit své úsilí na vlastní liberalizaci, nebo vyvíjet tlak na rozvinuté země.
Rozvinuté země poškozují rozvojové země svojí protekcionistickou politikou, a to velmi
významně. Ovšem není pravdou rozšířený názor, že by za ztráty rozvojových zemí v oblasti
obchodu se zemědělskými výrobky mohly především rozvinuté země.
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Postihnout všechny důvody, proč rozvojové země získávají nejvíce z vlastní liberalizace, je
samozřejmě komplikované. Zde bych chtěla vyzdvihnout dva faktory – za prvé, silnou míru
protekcionismu v rozvojových zemích, a za druhé, rostoucí orientaci obchodu rozvojových zemí
na ostatní rozvojové země.
Průměrná cla na zemědělské výrobky v rozvojových zemích činí 18% (viz tabulka 4, str. 47), to
představuje značný prostor pro navýšení blahobytu země, která začne sama liberalizovat. Situace
byla teoreticky popsána v druhé kapitole (obrázek 5, str. 37), ziskem bude vzrůst alokační
efektivnosti, a pokud nebudou cla zrušena úplně, pak i "second best" přínos z navýšení příjmů
z cel.
Protože k liberalizaci země nepřistoupí osamoceně, ale v rámci multilaterální dohody, musíme
zahrnout také vliv liberalizace ostatních zemí. Vývozy rozvojových zemí do dalších rozvojových
zemí čelí v průměru 18 % clu, zatimco jejich vývozy do rozvinutých zemí 14% clu (viz tabulka 4,
str. 47). Význam cel pro vývozy do ostatních rozvojových zemí je podtrhnut druhým zmíněným
faktorem - trendem rostoucího vzájemného obchodu. Nyní směřuje téměř 45% exportů
rozvojových zemí do rozvojových zemí, to je nárůst z 32% procent v roce 1990 (Aksoy 2005).
Liberalizace ostatních rozvojových zemí tak zvýší bohatství dané rozvojové země přes větší
poptávku po jejích exportech.
Ze studií tedy vyplývá, že aby rozvojové země získaly co nejvíce z liberalizace trhu se
zemědělskými produkty, musí se samy do procesu aktivně zapojit.
Vraťme se však k otázce, nakolik jsou rozvojové země poškozeny politikou rozvinutých zemí.
Jak již bylo řečeno, nejedná se o hlavní zdroj ztrát. Přesto jsou ztráty zapříčiněné rozvinutými
zeměmi vysoké. Stejně jako byl použit argument vzájemného obchodu pro objasnění, proč
liberalizace samotných rozvojových zemí hraje tak důležitou roli, i zde je potřeba upozornit na
tento faktor. Do rozvinutých zemí stále, i přes klesající trend, směřuje přes 50% vývozů
rozvojových zemí. Uvedené studie se však liší v odhadech významu liberalizace rozvinutých
zemí pro rozvojové země.
Anderson a Dimaranan (2001) a Světová banka (2002) odhadují ztráty rozvojových zemí
v důsledku politik rozvinutých zemí na 23-27%. V práci Anderson a Martin (2005) hraje
liberalizace rozvinutých zemí mnohem větší roli, téměř 48% příjmů rozvojových zemí by mělo
zdroj v liberalizaci této oblasti. To je výrazně jiný výsledek, určité vysvětlení rozdílu lze hledat v
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uplatnění jiných předpokladů modelu. Autoři využívají údajů, které ukazují, že v posledních
letech udělaly rozvojové země mnohem větší pokrok ve snižování cel než rozvinuté země49.
Zároveň s postupem jejich vlastní liberalizace pak stoupá relativní váha liberalizace rozvinutých
zemí. A jak uvádí Anderson a Martin (2005), jedním z hlavních podnětů silného tlaku
rozvojových zemí v Doha jednáních je právě jejich pocit, že zatím samy udělaly větší kroky.
Na závěr shrňme klíčová zjištění tohoto oddílu. Liberalizace zahraničního obchodu se
zemědělskými produkty může přinést podstatné globální zisky. Pro rozvojové země by zisky
měly být vysoké, jejich výše však velmi záleží na postupu samotných rozvojových zemí vůči
liberalizaci. Ačkoli politiky rozvinutých zemí nejsou primárním zdrojem ztrát rozvojových zemí,
přesto je významně poškozují. Podle nejnovější práce Anderson a Martin (2005) přitom stoupá
relativní váha ztrát zapříčiněných politikami rozvinutých zemí.
3.2.2. Přínos z liberalizace pro jednotlivé rozvojové země
Ačkoli by liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami měla znamenat
přínos pro rozvojové země jako celek, skupina rozvojových zemí je natolik různorodá, že je
potřeba zkoumat, jak budou ovlivněny jednotlivé země. Zde se budu věnovat dvěma skupinám
zemí, které se obávají, že by jim liberalizace přinesla spíše ztráty. Za prvé jsou to některé
nejméně rozvinuté země, které mohou být poškozeny očekávaným nárůstem cen potravin. Za
druhé se jedná o země, které využívají výhod preferenčních smluv, a ve všeobecné liberalizaci
vidí nebezpečí, že o tyto výhody přijdou.
V prvním případě jde především o skupinu čistých dovozců potravin, ovšem nejsou to jen tyto
země, klasifikace WTO často nepostihuje všechny problémy jednotlivých zemí50.
V základu obav stojí možné navýšení cen potravin. To pak může zhoršit bilanci zahraničního
obchodu, výrazně přitížit nejchudším vrstvám obyvatelstva a prohloubit problémy nedostatečné
výživy. Dalším důsledkem jsou negativní efekty na ostatní sektory z důvodu růstu životních
nákladů ve městech a možného tlaku na růst mezd. Pozitivním efektem může být navýšení
49

Anderson a Martin (2005) se odvolávají na studii Finger a Winter (2002): ‘Reciprocity in the WTO’, Ch. 7 in
Development, Trade and the WTO: A Handbook, edited by B. Hoekman, A. Matoo and P. English, Washington, DC,
World Bank, kteří ukazují, že průměrné snížení tarifů rozvojovými zeměmi bylo podstatně větší než u rozvinutých
zemí.
50
Anderson (2004) zahrnuje i kategorii „nízkopříjmových zemí s deficitem potravin“ definovanou FAO. Ovšem i při
tomto rozšíření skupiny ohrožených zemí zde stále ještě chybí například Zimbabwe, kde trpí podvýživou 38%
obyvatelstva, a pohyby cen potravin budou tedy konkrétně pro tuto zemi velmi důležité.
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produkce a zisků v sektoru zemědělství, což může následně podpořit růst celé ekonomiky. Země,
které jsou čistými dovozci potravin, přikládají větší váhu negativním efektům, které podle nich
převýší pozitivní.
Situace je však mnohem složitější, roli zde hraje mnoho dalších aspektů. Ačkoli jsou uvažované
země čistými dovozci některých potravin, u jiných zemědělských výrobků mohou být naopak
čistými exportéry. Potom je potřeba uvažovat i kladné dopady liberalizace na exporty. Navíc, u
některých komodit se díky vyšším světovým cenám mohou země přeměnit z čistých dovozců na
čisté vývozce, protože zemědělci budou motivováni k navýšení produkce.
V následujícím textu se budu zabývat argumenty, které ukazují, že obavy z negativního dopadu
navýšení cen potravin mohou být přehnané.
Prvním argumentem je, že ačkoli jsou očekávané příjmy z liberalizace velké, a odhad navýšení
objemu obchodů činí například podle Andersona (2004) více než 50%, hladina světových cen by
podle většiny prací51 neměla výrazně vzrůst. Anderson (2004) odhaduje vzrůst světových
reálných cen na 5% v průměru, proto negativní změna směnných relací nemusí být významná.
Odhady navýšení cen se však liší pro různé komodity, záležet tak bude na konkrétní skladbě
dovozů.
Za druhé je nutno brát v úvahu, že v zde uvažovaných zemích často existují deformace trhů
způsobené vlastní politikou. Často jsou to právě tyto země, které stále ještě zemědělství
diskriminují. Potom může být země čistým dovozcem potravin, i pokud by v zemědělství
disponovala komparativní výhodou. Vzrůst ceny diskriminované komodity, jak argumentuje
Ingco (1997), by přesunul zdroje z preferovaného odvětví do diskriminovaného zemědělství, a
tím by se zvýšila celková alokační efektivnost v zemi. Vyjádřeno jinak, pokud bychom převedli
veškerou přímou i nepřímou diskriminaci zemědělství na dotaci importů, pak by snížení objemu
importů snížilo náklady dotace. Proto může tento efekt částečně neutralizovat ztrátu na směnných
relacích.
Celkový efekt se rovněž odvíjí od postoje země vůči vlastní liberalizaci. U těchto zemí často
existují silné bariéry obchodu (i pokud země nebrání dovozům některých potravin, cla na ostatní
51

Ingco (1997) i Anderson (2004) dochází k tomuto závěru na základě shrnutí několika různých analýz. Také vývoj
od Uruguayského kola jednání zatím žádnému výraznému, či trvalému navýšení cen hlavních potravin nenasvědčuje
(Ingco, Mitchell a Nash: Food Security and Agricultural Trade Policy Reform, in Ingco a Nash 2004), ovšem
dosavadní liberalizace nebyla výrazná.
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produkty mohou být vysoká), proto mohou země získat velmi mnoho, pokud se do procesu
liberalizace aktivně zapojí. Přínos z liberalizace pak může překonat ztrátu z vyšších cen potravin.
Navíc jednání neprobíhají jen o liberalizaci sektoru zemědělství. Pokud by tyto země netříštily
postup rozvojových zemí v jednáních, pak by bylo možné docílit větší liberalizace i v průmyslu a
službách. Čistí dovozci potravin by pak mohli na celém procesu získat, ačkoli v části o
zemědělství zaznamenají ztrátu (to se může týkat například zemí vyvážejících suroviny).
Situace je tedy komplikovaná. Studie ukazují, že zde budou země, které i přes protipůsobící
vlivy, v konečném součtu na liberalizaci prodělají. V analýzách dopadů liberalizace jsou země
pro účely modelu seskupovány do geografických oblastí, celkově by podle Andersona a
Dimaranana. (2001) prodělala pouze skupina zemí Středního východu a Severní Afriky a Čína.
V nejnovější práci Andersona a Martina (2005) by žádný región, ani Střední východ a Afrika,
neprodělal, ovšem některé jednotlivé země nadále ano. Důležitým zjištěním Andersona a
Martina (2005) je, že počet zemí (regionů), které ztrácí, a výše ztráty klesá s rostoucím stupněm
vlastní liberalizace, ke které tyto země přistoupí. To je evidentní z výsledků modelů, kde jsou
navrženy různé scénáře míry zapojení rozvojových zemí do celého procesu.
Důležitým závěrem tohoto rozboru zůstává, že některé země celkově na liberalizaci prodělají.
Přínos liberalizace mezinárodního trhu se zemědělskými produkty tak nelze generalizovat na
všechny rozvojové země. A i pokud bude u těchto zemí celkový negativní efekt odvrácen
zmíněnými protipůsobícími vlivy, vzrůst cen potravin může způsobit problémy některým vrstvám
obyvatel. Země s pomocí WTO by se měly na to připravit. Proto také byla na Marakéšském
setkání ministrů v roce 1994 dohodnuta některá opatření týkající se potravinové a rozvojové
pomoci, která by měla ulehčit situaci postiženým zemím. Také v současných jednáních rozvojové
země usilují o podobnou dohodu.
Mimo obav z navýšení cen potravin zde existuje další významný důvod, proč některé rozvojové
země vidí v liberalizaci ohrožení. Tím je eroze preferenčních obchodních smluv, které při
všeobecné liberalizaci přestávají přinášet příslušným rozvojovým zemím výhody. Podpora
liberalizace je proto u těchto zemí slabší než u zemí bez preferenčních smluv.
Příkladem preferenční smlouvy může být smlouva Evropské unie se zeměmi ACP o snížených
clech na dovoz. Podstatou těchto smluv je poskytnutí přístupu na trh i bez recipročních
požadavků. Výhodou pro příslušné rozvojové země je nejen samotný přístup na trh, ale i větší
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konkurenceschopnost oproti všem ostatním dovozcům. Odstranění preferenčních cel by mohlo
tyto země poškodit, ovšem existují zde důvody, proč by tomu tak nemuselo být.
Preferenční smlouvy totiž v sobě obsahují i nevýhody52. Za prvé, v rozvojové zemi, na kterou se
preferenční smlouva vztahuje, často dochází k neefektivní alokaci zdrojů. Navyšována je
produkce těch komodit, které bude možno vyvézt v rámci preferenční smlouvy, a to na úkor
jiných komodit, ve kterých by země měla vyšší komparativní výhodu. Za druhé, ne všechny
exporty jsou vyvážené v rámci preferenční smlouvy, ostatní musí čelit nižším cenám, než jaké by
platily, pokud by byl trh liberalizován. Celkové zisky z exportů, tedy zisky z exportů v rámci
preferenční smlouvy spolu se zisky z ostatních exportů, mohou být nižší než za situace bez
preferenčních smluv ale s liberalizovaným mezinárodním obchodem.
Tyto i další důvody nasvědčují, že rozvojové země, které těží z preferenčních smluv, nemusí při
liberalizaci zaznamenat ztrátu. Odstranění preferenčních smluv by přitom ostatní země jen
uvítaly. Preferenční přístup totiž poškozuje rozvojové země, které jej vyjednaný nemají. Přímým
negativním efektem je ztížená konkurenceschopnost oproti preferovaným dovozcům na daném
trhu. Nepřímo jsou postiženy menšími vyhlídkami na liberalizaci. Postup zemí, které se snaží
uchránit preferenční smlouvy, totiž zeslabuje tlak rozvojových zemí na liberalizaci
v mezinárodním vyjednávání.
3.2.3. Přínos z liberalizace v rámci rozvojové země
V důsledku liberalizace si některé vrstvy obyvatelstva mohou polepšit, jiné pohoršit. Rozdělení
zisků mezi různé skupiny obyvatel logicky souvisí s velmi důležitou otázkou, zda bude snížena
chudoba v zemi, respektive zda se na ziscích bude podílet chudé vrstvy. Klíčovým poznatkem,
který byl již prodiskutován v první kapitole, je, že většina chudých lidí v rozvojových zemích žije
na venkově. U nejméně rozvinutých zemí je to dokonce 90% obyvatel pod hranicí chudoby.
Pro další analýzu je vhodné rozdělit obyvatelstvo na několik skupin. První skupinou jsou
domácnosti, které produkují zemědělské výrobky. Za další označme pracovníky v zemědělství
bez vlastního pozemku – tedy zemědělskou nájemní sílu. Třetí je nekvalifikovaná pracovní síla
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Preferenční smlouvy jsou neefektivní i jako způsob poskytování pomoci rozvojovým zemím. Příkladem mohou být
smlouvy na dovozy banánů do EU. Borell (1999) ukazuje, že na každý 1 dolar, který získaly země ACP díky
preferenční smlouvě, ztratili výrobci v ostatních rozvojových zemích také 1 dolar. Ztráta spotřebitelů v EU
odpovídala 13 dolarům. Pomoc rozvojovým zemím by v tomto případě mohla být za stejných nákladů jinými
metodami účinnější.
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mimo sektor zemědělství. Poslední skupinou jsou pak domácnosti poskytující kvalifikovanou
pracovní sílu nebo kapitál, tato skupina nepatří v rozvojových zemích k chudým vrstvám.
Liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky přinese navýšení cen (pokud na chvíli
odhlédneme od rozvojových zemí, kde existuje silná protekce a vlastní liberalizace by domácí
ceny snížila). Při zvýšení ceny rostou příjmy domácností, které produkují zemědělské výrobky.
V závislosti na konkrétním rozdělení vlastnictví půdy je tato skupina obyvatel jinak početná,
ovšem jak uvádí Anderson (2004), ve většině zemí se jedná o majoritní část chudého
obyvatelstva. Další kladný efekt by se měl projevit na nájemné zemědělské práci – zemědělští
dělníci by měly zaznamenat navýšení poptávky po své práci, a předpokládá se, že nárůst mezd
předstihne růst cen potravin. Tito dělníci by si proto měli polepšit.
Obyvatelstvo ve městech na růstu cen potravin ztrácí. Bohatší vrstvy, tedy domácnosti
poskytující kvalifikovanou práci nebo kapitál, by ovšem neměly mít problém vyrovnat se s
vyššími cenami potravin. Druhou uvažovanou skupinou obyvatel ve městě jsou nekvalifikovaní
pracovníci, ty by vzrůst cen mohl výrazně poškodit. Zde však můžeme předpokládat, že růst
v zemědělství podpoří poptávkou růst i v dalších domácích odvětvích, a poptávka po
nekvalifikované práci by měla vzrůst. Díky tomu by měl být zmírněn nebo překonán negativní
efekt vyšších cen potravin.
Podobné výsledky jako u liberalizace mezinárodního obchodu lze očekávat i při odstraňování
diskriminačních opatření vůči zemědělství, protože tento krok by měl rovněž ceny zemědělských
výrobků navýšit. Určitým problémem z hlediska chudoby může být situace, kdy sama rozvojová
země odstraňuje svá protekcionistická opatření, která udržovala na domácím trhu vyšší ceny.
Potom může dojít k negativnímu efektu na chudší zemědělské vrstvy. Opačným směrem působí
ten fakt, že liberalizace dané země zřejmě nebude provedena samostatně, ale jako součást
multilaterální dohody. Potom může celková liberalizace zvýšit světové ceny, a tím zmírnit snížení
cen na domácím trhu.
K tomu, že celkově liberalizace napomůže odstraňování chudoby a nerovnosti příjmů, dochází
všechny zde uvedené práce. Světová banka (2002) uvádí odhady výnosnosti jednotlivých faktorů
(kapitál, kvalifikovaná práce a nekvalifikovaná práce) jako procentní nárůst oproti situaci bez
liberalizace (tabulka 7). Největší růst zaznamenávají mzdy nekvalifikované práce a kvalifikované
práce.
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Dále by podle Světové banky (2002) měl klesnout počet lidí žijících pod hranicí chudoby 1 dolar
za den o 110 milionů a pod hranicí 2 dolary na den o 320 milionů. To představuje 15% pokles
chudoby světově, největší pokles by nastal v Subsaharské Africe a Jižní Asii.
Tabulka 7: Procentuální změna reálných cen výrobních faktorů v roce 2015
v porovnání se situací bez liberalizace, statický model
Mzdy
Kapitálové
Mzdy
výnosy nekvalif. práce kvalif. práce
Země s vysokým příjmem
USA

0,1

0,5

0,4

Západní Evropa

0,1

0,7

2,6

Japonsko

1,2

1,5

2,7

Ostatní OECD země s vysokým příjmem

0,8

3,1

0,6

Nově industrializované země

0,5

4,1

2,9

Subsaharská Afrika

0,8

6,9

4,5

Východní Asie a oblast Pacifiku

4,6

6,2

7,8

Jižní Asie

1,7

6,0

3,4

Východní Evropa a Střední Asie

1,4

5,4

4,3

Blízký východ a Severní Afrika

8,0

4,1

12,5

Latinská Amerika a oblast Karibiku

0,7

5,3

2,5

Ostatní země

0,8

3,3

2,2

Země s vysoký příjmem

0,2

1,0

1,6

Země se středním a nízkým příjmem

2,7

5,7

5,6

Země se středním a nízkým příjmem

Souhrn

Všechny země
1,0
2,3
2,5
Poznámka: Nominální ceny faktorů jsou deflované pomocí CPI pro celou oblast.
Zdroj: Světová banka (2002)

3.3. Shrnutí
V této kapitole jsme dospěli k několika zásadním zjištěním. Především bylo ukázáno, že postup
liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty byl dosud velmi pomalý. Na
Uruguayském kole jednání byla dohodnuta omezení protekcionismu ve třech hlavních oblastech –
přístup na trhy, domácí podpora zemědělcům a exportní dotace. Ovšem základním problémem
všech tří oblastí je, že stanovené limity převyšují skutečně uplatňované hodnoty cel, podpory a
dotací. Potom splnění závazků nevyžaduje žádné reálné kroky. Důsledkem tohoto a dalších
nedostatků dohod je, že míra protekcionismu v zemědělství je nadále vysoká.
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Na základě tohoto závěru pak vyvstává otázka, jak velké ztráty protekcionismus rozvojovým
zemím způsobuje. To bylo předmětem druhé části kapitoly, kde byly zkoumány tři podotázky –
co by přinesla liberalizace rozvojovým zemím jako celku, jaké by byly dopady na jednotlivé
skupiny rozvojových zemí a jaké na různé skupiny obyvatel v rámci rozvojové země.
Odpovědí na první podotázku je, že liberalizace by znamenala přínos pro rozvojové země.
Odhady velikosti tohoto přínosu se však velmi liší, záleží na předpokladech konkrétní analýzy.
Například pro dynamický model Světové banky (2002) se jedná o 391 miliard dolarů ročně, a pro
Anderson, Dimaranan et al. (2001) o 43 miliard ročně.
Velmi důležité jsou odhady, jaká část zisků rozvojových zemí pramení z liberalizace rozvinutých
zemí a jaká z liberalizace samotných rozvojových zemí. Podle studií je vlastní liberalizace pro
rozvojové země důležitější, a to má své implikace pro politiku těchto zemí vůči odstraňování
protekcionistických opatření na vlastní straně.
Pokud obrátíme tvrzení, a neptáme se po zdrojích zisků z liberalizace, ale po zdrojích současných
ztrát z protekcionismu, pak nám ta samá čísla ukazují, jak jsou rozvojové země postiženy
politikou rozvinutých zemí. Tím získáváme náhled na to, jak je pravdivé tvrzení, že jsou to
především rozvinuté země, které svojí zemědělskou politikou poškozují rozvojové země. Ztráta
v důsledku politik rozvinutých zemí je významná, a práce Anderson a Martin (2005) dokonce
naznačuje relativní nárůst této ztráty. Přesto uvedené studie ukazují, že politiky rozvojových zemí
jsou v tomto podstatnější.
Druhá podotázka se ptá po rozdělení zisků mezi rozvojovými zeměmi, respektive, zda zde
existují země, které by na liberalizaci prodělaly. Ohroženy jsou zejména země, které jsou čistými
dovozci potravin, a mohly by být postiženy vzrůstem světových cen. Proti negativnímu dopadu
zvýšení cen působí řada efektů, které byly prodiskutovány. U některých zemí bude negativní
efekt překonán pozitivním, přesto zde zůstanou země, které na liberalizaci zemědělství prodělají.
Podobný závěr lze učinit i o dopadu na země, které přijdou o výhody preferenčních smluv.
Třetí podotázka se týká rozdělení zisků v rámci rozvojové země, které vrstvy obyvatel na
liberalizaci prodělají, a které si polepší. Ze všech uvedených prací vyplývá, že by liberalizace
měla výrazně vylepšit situaci chudých vrstev a napomoci snižování chudoby a nerovnosti příjmů.
Podle Světové banky (2002) by chudoba celosvětově měla poklesnout dokonce o 15%.

61

4. Politická ekonomie liberalizace mezinárodního obchodu
V předchozí kapitole jsme ukázala, že pokud by došlo k liberalizaci mezinárodního obchodu,
znamenalo by to značné přínosy jak pro rozvojové tak rozvinuté země. S výjimkou některých
nejchudších zemí by měly všechny ostatní země profitovat, největší podíl na globálním zisku by
připadl rozvinutým zemím, kde jsou ochranářské politiky nejsilnější. Logická otázka tedy zní,
proč již nebylo o liberalizaci rozhodnuto. Nové kolo jednání WTO se potácí v obtížích, dosažení
dohody je problematické právě v oblasti zemědělství – proč je tak těžké využít potenciálních
zisků liberalizace?
Postihnout všechny aspekty jednání zachází mimo rozsah a cíle této práce. Zde se zaměřím pouze
na některé potíže, které provází dosažení multilaterální dohody. V první části bude načrtnuto, jak
v praxi probíhá jednání na půdě WTO. To je velmi důležité, protože tím je determinován
výsledek jednání. Z analýzy vyplyne, že pro úspěch v jednání jsou klíčové koalice, proto v druhé
části textu budou rozebrány jednotlivé působící koalice, jejich síla a postoje k liberalizaci
zemědělství.
Tématem práce je vliv liberalizace trhu se zemědělskými produkty na rozvojové země, proto i zde
bude problematika vztažená především k situaci rozvojových zemí. Jsou-li koalice klíčové pro
dosažení výhodné dohody, pak i úspěch rozvojových zemí v jednání závisí na jejich schopnosti
účinně společně prosazovat zájem. Proto bude zkoumána jejich šance vybudovat silnou koalici a
skutečnosti, které jejich postavení v jednání ztěžují.
Navrhnout řešení, jak rychle a efektivně dosáhnout liberalizace mezinárodního obchodu
v zemědělství je samozřejmě komplikované. Zde bude spíše cílem ukázat, jaké možnosti a
alternativy existují v postupu rozvojových zemí při jednání v rámci WTO, které by je přiblížily
k dosažení pro ně výhodné dohody. Na to, co je výhodná dohoda pro rozvojové země, budou
uplatňovaná hlediska odvozená v předchozím textu: zemědělství je velmi důležitý sektor pro
rozvojové země, který může významně podpořit růst v ostatních sektorech; liberalizace přinese
většině rozvojových zemí zisky; jejich významná část pramení z vlastní liberalizace rozvojových
zemí; a existují zde země, které mohou být liberalizací negativně postiženy. Postoje rozvojových
zemí přitom často neodpovídají teorii, co by pro ně bylo nejvýhodnější.
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4.1. Jednání na půdě WTO
Světová obchodní organizace je fórum, kde dochází k multilaterálnímu vyjednávaní. V tomto
vyjednávání mohou mít některé státy silnější jiné slabší pozici. Vyjednávací síla je podle Drahose
(2002) dána několika faktory, nejdůležitější z nich je tržní síla země – čím větším a
lukrativnějším trhem země disponuje, tím více může za jeho otevření požadovat. Velmi
důležitým faktorem je rovněž kapacita státních i nestátních institucí získat, distribuovat a správně
analyzovat informace týkající se ekonomiky, dopadů navrhovaných dohod, ale i postojů ostatních
států. Roli hrají také další podmínky53, ovšem již z těchto dvou je patrné, že větší vyjednávací sílu
mají bohaté země, primárně Evropská unie a Spojené státy. Naopak rozvojové státy mají na
základě své tržní síly a kapacity institucí jen slabou vyjednávací pozici.
Pro podrobnější analýzu však musíme vzít v úvahu způsob rozhodování na půdě WTO. V dohodě
ustavující Světovou obchodní organizaci je specifikováno: "WTO by měla nadále uplatňovat
pravidlo příjímání rozhodnutí na základě konsensu dodržované v rámci GATTu. Pokud není
stanoveno jinak, není-li možné dosáhnout konsensu, pak by o otázce mělo být rozhodnuto
hlasováním"54. Teoreticky, pokud by byla uplatňována hlasovací procedura, kde má každý stát
jeden hlas, pak by rozvojové země disponovaly enormní silou vzhledem k jejich počtu. Situace je
však jiná.
Ve skutečnosti možnost hlasování není využívána, a je hledán konsensus. Konsensus je definován
jako rozhodnutí, proti kterému žádný zúčastněný stát na daném setkání oficiálně nevznese
námitku55. Procedurální pravidla přitom stanoví, že každá země má právo účastnit se jednání,
vznášet návrhy a dodatky, a také zablokovat jednomyslný souhlas.
Při konsensuálním rozhodování bychom opět mohli předpokládat, že pozice rozvojových zemí
bude silná nebo minimálně rovnocenná bohatým zemím. Tyto země by mohly blokovat dohody,
které nejsou v jejich zájmu, nebo které vnímají jako nespravedlivé z hlediska rozdělení zisků.

53 Drahos (2002) dále zmiňuje schopnost státu vtáhnout další aktéry, státní i nestátní (zejména nevládní organice),
do koalice prosazující společný zájem. Rovněž institucionální faktory, jako rozhodovací procesy a volnost daná
vyjednavačům ovlivňují vyjednávací sílu. Například často může být pozitivní, pokud je vyjednavač vázán předem
určitými instrukcemi.
54 (Překlad autora). "The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT
1947. Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be
decided by voting", Agreement Establishing the World Trade Organisation, Článek IX.
55
Agreement Establishing the World Trade Organisation, Článek IX.
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Podle Steinberga (2002) ale mají země rovnocenné postavení v jednání jen málokdy56. Jakmile se
dohoda dotýká vážnějších otázek, vlivné země začínají využívat nátlaku a síly, jednání se
přesouvají mimo formální setkání WTO a princip rovnocennosti se vytrácí.
Jak v takových podmínkách dochází ke konsensuálnímu rozhodnutí popisuje Drahos (2002),
historicky se podle něj vyvinul následující model hledání dohody. Nejprve se dohodnou klíčoví
hráči pro danou otázku, jakýsi centrální okruh zemí. Ty pak hledají konsensus s o něco slabšími
státy, a postupně je vtahován do dohody širší a širší okruh států. Až nakonec jsou vedena jednání
s nejslabšími zeměmi, pomyslně s vnějším okruhem států. Nejslabším státům, poté co jsou již
silnější partneři jednotní, se již nevyplatí proti celé koalici vystupovat a blokovat dohodu. Takový
postup by je stál mnoho zdrojů s minimální vyhlídkou na úspěch, navíc si slabé země nemohou
dovolit riskovat nepřízeň ostatních zemí pro budoucí jednání. Jak uvádí Madeley(2003),
atmosféra v tomto stadiu jednání je taková, že vzdorující země sklízí velmi negativní reakce.
Silnými státy v centru dohody bývají bohaté rozvinuté země, nejslabšími státy na vnějším okruhu
jsou rozvojové země.
V procesu hledání dohody a rozšiřování konsensu na větší okruh států jsou využívána neformální
setkání, kde je na slabší země vyvíjen tlak, aby přistoupily na určité podmínky. Jako nejúčinnější
nástroj, ale také nejkontroverznější, se ukázala být jednání v tzv. Zeleném salónku. Přístup na
takové setkání má jen omezený počet států, jen ti pozvaní, ostatním je přístup odepřen. Často jsou
na takové setkání pozvány rozvojové země osamoceně tak, že pak jednají samy za sebe a musí
čelit nátlaku ostatních partnerů. Jednání na neformálních setkáních s takto nerovnoměrným
postavením slabších států má za následek to, že dohoda jen málo reflektuje postoje rozvojových
zemí.
Z této praxe jednání na půdě WTO vyplývají dva velmi důležité závěry. Za prvé, počet
rozvojových zemí není pro výsledek jednání určující - to jim při takové praxi jednání nepřinese
prosazení zájmu. Určující je jejich vyjednávací síla. Tím se vracíme zpět k faktorům, které
determinují vyjednávací sílu, a k závěru, že zde rozvojové země nejsou těmi silnými. Za druhé,
to, co vede k výsledku, je koalice. Jak bylo popsáno, na začátku stojí konsensus partnerů, kteří
pak rozšiřují dohodu na další okruhy zemí. Jejich síla je v koalici, a slabina států na vnějším
56

Jako příklad jednání, kde jsou dodržovány formální postupy a všechny země participují na dohodě, uvádí
sestavování agendy při zahajování nového kola jednání. Do programu nového kola jsou přidávány další a další
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okruhu v osamocení. Zejména se to projevuje v jednání v Zeleném salónku, kde mají slabší státy
jedinou šanci jak odolat nátlaku, a to pokud jsou zaštítěny koalicí.
Pro silné hráče, USA a Evropskou unii, nemusí být existence koalice nutná, pro slabé rozvojové
země je ovšem zcela zásadní.

4.2. Koalice při jednání o zemědělství
Koalice jsou pro jednání na půdě WTO klíčové, proto se nadále zaměřím na existující, nebo
potencionální koalice jako základ analýzy. Rozbor bude rozdělen na tři části. Nejprve popíši
postoje rozvinutých protekcionistických zemí, hlavně USA a Evropské unie. Tyto dvě velmoci
jsou vlivné samy o sobě, ale také spolu často tvoří koalici (popřípadě vystupují v koalici tzv. Čtyř
- navíc s Japonskem a Kanadou). Velmi úspěšnou koalicí se ukázala být tzv. Cairns skupina,
tvořená deseti rozvojovými a čtyřmi rozvinutými zeměmi, té bude věnována pozornost v druhé
části. V třetí části budou tématem rozvojové země - to je velmi různorodá a početná skupina,
jejich zájmy se často liší, a proto je sestavení účinné koalice obtížné.
4.2.1. USA, EU a další protekcionistické rozvinuté země
Postoje USA, Evropské unie, Japonska, Kanady, Švýcarska a Norska jako hlavních odpůrců
výrazné liberalizace se samozřejmě navzájem liší. Například Kanada patří do skupiny Cairns, ale
zároveň v některých otázkách vystupuje výrazně protekcionisticky (příkladem může být neochota
regulovat státní obchodní agentury). Přesto je společným jmenovatelem jejich postoje
k liberalizaci snaha vyhnout se razantním krokům.
Máme-li zobecnit, pak Spojené státy prosazují větší liberalizaci než Evropská unie. Již od začátku
Doha jednání proklamovaly ochotu snížit cla, a to pomocí zavedení přísnější formule na vysoká
cla, a odstraňovat podporu a exportní dotace. Ovšem i přes tato prohlášení, jednání pak dopadala
jinak, a americký postoj je zejména ochranářský v otázce exportních dotací bavlny (velmi
důležité pro africké země) a ochranných bariér obchodu.
Evropská unie zastávala od počátku jednání více protekcionistický postoj. Ve třech hlavních
oblastech jednání (snižování cel, domácí podpora a exportní dotace), se snažila o mírné závazky,
otázky, dokud nejsou všechny země spokojené, a zároveň jsou přijímány vágní formulace, tak aby se žádná země
jednání neobávala.
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a také odmítala přísnější formuli pro snižování vysokých cel. Rovněž prosazovala širší agendu
jednání, která by zahrnovala pravidla pro zahraniční investice, celní odbavování a další otázky
(tzv. Singapurské otázky). To se stalo velkým problémem pro rozvojové země, které to
považovaly za manévr EU, jak se ubránit větším závazkům v zemědělství. Rozvojové země by
totiž úlevy v otázkách, kde nemají dostatečné prostředky na plnění přísnějších standardů, musely
vyvažovat ústupky vůči EU v zemědělství.
I přes tyto rozdíly, USA a Evropská unie často jednají v koalici. Výrazně se to projevilo při
ministerském setkání v Cancunu 2003, kde přišly se společným návrhem dohody o zemědělství,
který byl ale terčem kritiky ze strany rozvojových zemí. Selhání jednání v Cancunu bylo
zapříčiněno především tímto rozporem návrhu US-EU oproti postojům rozvojových zemí, a také
problémem, zda včlenit Singapurské otázky do programu Doha jednání.
Mimo koalice US-EU kooperují země i v rámci skupiny Čtyř spolu s Kanadou a Japonskem, a
samozřejmě v závislosti na otázce tvoří i jiné koalice. Například proti výraznému snižování cel
stojí EU, Japonsko a Korea a při prosazování pravidel geografického původu zboží spolupracuje
Evropská unie s Indii. Na posledním ministerském setkání v Paříži došlo k výraznému posunu
v jednání díky dohodě o snižování vysokých cel mezi EU, USA, Austrálií, Brazílií a Indií.
Rozvinuté země tak někdy spolupracují v koalicích s rozvojovými zeměmi, ale koalice EU, USA
a dalších rozvinutých zemí mimo Cairns skupinu jsou častější.
Politika protekcionistických zemí, zejména USA a EU, je terčem kritiky rozvojových zemí, které
požadují výraznější kroky směrem k liberalizaci zemědělství. V minulé kapitole byla
prodiskutována otázka, jaká část ze ztrát rozvojových zemí v důsledku protekcionismu má svůj
zdroj v politikách rozvinutých zemí a jaká v politikách samotných rozvojových zemí. Všechny
uvedené práce, až na nejnovější studii Anderson a Martin (2005), považují protekcionismus
rozvojových zemí za daleko větší příčinu jejich celkových ztrát. Odhad, na kolik se rozvinuté
země podílí na ztrátách, se pohybuje od 23-27 procent, pro Anderson a Martin (2005) je to asi 48
procent. Ať již vezmeme menší, či větší odhad, vždy se jedná o významné procento –
protekcionistické politiky rozvinutých zemí jsou pro rozvojové země velmi důležité.
Vzhledem k obrovské vyjednávací síle rozvinutých zemí, může mít tlak z venku - z jiných zemí,
na jejich rozhodnutí o liberalizaci podstatný, avšak vždy určitým způsobem omezený vliv. Přesto
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se rozvojovým zemím vyplatí se o takový tlak pokoušet, protože dopady na jejich ekonomiky
jsou významné.
4.2.2. Cairns skupina
Členy skupiny Cairns jsou Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Chile, Filipíny, Guatemala,
Indonésie, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Malajsie, Nový Zéland,
Paraguay, Thajsko a Uruguay. Pro tyto země mají velký význam zemědělské exporty, a na
jednáních WTO společně zastávají rychlejší a důslednější liberalizaci.
Skupina Cairns se zformovala na Uruguayském kole jednání, kde se ji podařilo vytvořit účinnou
protiváhu koalici Čtyř. Velmi důležitou roli, jako hlavního zastánce liberalizace, hraje Cairns
skupina i při současném kole jednání. Vzhledem k jejímu úspěšnému působení, představuje
ukázku, jak by mohly rozvojové země zvýšit svoji vyjednávací sílu pomocí spolupráce v rámci
koalic.
Za úspěchem Cairns skupiny stojí několik faktorů. Zejména je to vedoucí úloha Austrálie, která
dokázala udržovat kompaktnost skupiny (to vyzdvihují Higgot a Cooper (1990)). Jednotný postoj
byl podpořen i společným zájmem na zemědělských exportech a omezením agendy skupiny
pouze na oblast zemědělství. V ostatních oblastech tak často země jednají rozdílně. Například to,
že Austrálie podpořila i přes odpor rozvojových zemí návrh USA v otázce vlastnických práv
k nehmotným statkům, nijak spolupráci koalice neovlivnilo.
Velmi důležité je, že skupina investovala do informační kapacity a technické podpory tak, že
dokázala zaštítit svoje návrhy důkazy a fakty. Cairns skupina zajistila studie o tom, jaké negativní
dopady politika USA a EU v zemědělství způsobuje a jak velké jsou škody. Pokud jsou pak
k dispozici data a otázka je vytažena na světlo, nátlak na změnu politiky je daleko účinnější.
Skupina dosáhla také určité formální struktury. Země si rozdělily úlohy, každá se soustředila na
oblast, kde měla největší zájem, nebo kde nemusela oponovat opozici domácích lobbyistických
skupin. Podstatným zdrojem vyjednávací síly Cairns skupiny je bezesporu váha na trhu. Tyto
země se významně podílí na světových zemědělských exportech, společně jsou druhým největším
vývozcem po Evropské unii.
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Některé z těchto faktorů by byly těžko přenositelné na případnou koalici chudších rozvojových
zemí. Přesto význam koalic pro vyjednávání na půdě WTO nabádá k zamyšlení pro ostatní
rozvojové země, zda by úspěch Cairns skupiny nemohl být napodoben.
4.2.3. Rozvojové země
Rozvojové země jsou velmi různorodou skupinou, a to se odráží na rozmanitosti zájmů, které se
tyto země snaží prosadit na jednáních WTO. Základní rozlišení můžeme vézt mezi zeměmi, které
chtějí primárně vylepšit své exportní možnosti a prosazují důslednou liberalizaci mezinárodního
obchodu, a za tím účelem jsou ochotné vyvážit své požadavky ústupky ve vlastní liberalizaci. To
jsou především již zmíněné rozvojové země, které jsou členy skupiny Cairns.
I ostatní rozvojové země by uvítaly uvolnění protekcionistických bariér u jiných zemí, zejména
směřují své požadavky na USA a Evropskou unii. K vlastní liberalizaci jsou ale do značné míry
neochotné, neboť samy mají vysoká cla, a obávají se negativních důsledků zahraniční
konkurence. Pro mnoho chudých zemí jsou zde také v sázce příjmy z cel. Tento postoj je
v kontrastu vůči závěrům ekonomických analýz prezentovaných v předchozí kapitole. Rozvojové
země si ve vzájemném zahraničním obchodu významně škodí, a jak stoupá podíl jejich
vzájemného obchodu, ztráty nabývají na významu. Mimoto vlastní liberalizace celkově přináší
pro zemi přírůstek blahobytu57, ačkoliv některé skupiny obyvatelstva budou ztrácet (producenti).
Probíhá-li však liberalizace multilaterálně, světové ceny mohou naopak vzrůst, a odvrátit tak
ztráty producentů. Přes tyto argumenty je snaha vyhnout se vlastní liberalizaci častá u mnoha
zemí.
Tyto rozvojové země se tak snaží pro sebe prosadit rozdílná pravidla než pro ostatní země. Přitom
různé rozvojové země usilují o úlevy v jiných oblastech. Dále se některé země obávají, že pokud
sníží své bariéry obchodu, pak budou vystaveny volatilitě světových cen, a to ohrozí jejich
potravinovou situaci. Na základě toho vyjednávají o mezinárodní pomoci a dodávkách potravin.
Chudé země, které jsou čistými dovozci potravin, také argumentují, že jim snížení exportních
dotací rozvinutých zemí způsobí obtíže přes navýšení cen dovozů58. Z tohoto důvodu usilují
rovněž o příslib mezinárodní pomoci.
57

Viz obrázek 4 v druhé kapitole. Zisk se skládá ze vzrůstu efektivity a ze "second best" vzrůstu příjmů z cel.
O tom, jak jsou tyto obavy opodstatněné, již bylo v této práci pojednáno. Ze studii vyplývá, že u mnohých
ohrožených zemí budou negativní efekty vyváženy pozitivními, přesto zde budou země, které by liberalizace
skutečně poškodila.
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Vyjmenovala jsem dosud jen některé rozdíly v postojích rozvojových zemí, jeden podstatný je ale
potřeba ještě zmínit. Ten je obzvlášť důležitý pro společný postup rozvojových zemí při
vyjednávání. Jedná se o tzv. preferenční smlouvy, které umožňují některým zemím přístup na
trhy rozvinutých zemí bez recipročních požadavků. Tyto země nechtějí přijít o výhodu oproti
ostatním dovozcům59, a proto nejsou zcela nakloněny všeobecné liberalizaci. Preferenční
smlouvy jsou navíc pro bohaté země vynikajícím nástrojem, jak vyvíjet tlak na země profitující
z těchto smluv.
Mezi rozvojovými zeměmi tak panují výrazné rozdíly jednak v tom, do jaké míry jsou ochotny
přistoupit k vlastní liberalizaci, ale i v tom jaké požadavky vznášejí. Tyto rozdíly ztěžují
sestavení vlivné koalice, která by efektivně tvořila protiváhu EU a USA. Základním problémem
je zde nebezpečí roztříštění koalice. Pokud by se koalice snažila o prosazení zájmů všech členů
(předpokládejme pro jednoduchost slučitelnost těchto zájmů), pak by ji na to nestačila
vyjednávací síla. Pokusí-li se ustoupit od některých požadavků, pak ty země, které tím budou
postiženy, přestanou mít z koalice užitek a skupinu opustí.
A i pokud se koalice omezí jen úzký okruh otázek, které by všechny země chtěly prosadit, pak
zde opět existuje nebezpečí roztříštění. Ostatní země se totiž pokusí rozbít koalici tím, že
nabídnou jednotlivým zemím dohodu v oblasti jejich specifického zájmu, kvůli které budou
ochotné ustoupit od koalice. A v okamžiku, kdy z koalice odstoupí jeden nebo více členů, pak to
má negativní účinek i na další. Jak ukazují Narlikar a Tussie (2004), situace vede k dominovému
efektu, kdy zbývající členové také vystupují, protože se obávají, že zůstanou nakonec samy a
ponesou veškeré náklady jednání bez potřebné síly na úspěch.
Fragmentace je velkým problémem koalic rozvojových zemí právě kvůli rozmanitosti jejich
zájmů. Protože se rozvojové země kvůli své slabé vyjednávací síle musí spoléhat na větší počet
členů, je těžké vybudovat koalici a nenarazit na rozdíly v požadavcích,. Nicméně si musíme být
vědomi i pohnutek, které rozvojové země sbližují a které je motivují k spolupráci a setrvání v
koalici.

59

I o otázce, nakolik je zachování preferenčních smluv výhodné oproti multilaterální liberalizaci, bylo již pojednáno
v oddílu 3.2.2. Preferenční smlouvy mnohými svými aspekty poškozují i samotné držitele privilegii, a navíc jsou
velmi neefektivní formou podpory rozvojovým zemím. Existují tedy důvody, proč by jejich opuštění mohlo být
výhodné i pro jejich držitele.
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Prvním je vědomí vlastní slabé vyjednávací pozice. Typická rozvojová země by v bilaterálním
vyjednávání například s EU jen těžko dosáhla rovnocenné smlouvy. Šance dosáhnout
výhodnějších pravidel, zejména o bariérách obchodu, pomocí společného vyjednávání je mnohem
vyšší. Tento základní motiv spolupráce je umocněn enormní důležitostí pravidel mezinárodního
obchodu pro rozvojové země. Příjmy z obchodu pro ně znamenají nenahraditelný zdroj valut
nutných pro další rozvoj. Navíc rozvojové země mohou uplatnit

komparativní výhodu jen

v malém počtu komodit, pro které jsou potom bariéry obchodu klíčové.
Mnoho výsledků jednání WTO je nadále pro rozvojové země nevýhodných. Mimo liberalizace
mezinárodního obchodu se jedná i o používání antidumpingových a vyrovnávacích cel. To je
oblast, která je všem rozvojovým zemím společná, a tedy bezesporu přispívá k udržení a
fungovaní koalice. Dosavadní praktiky určení existence dumpingu, prošetření případu a
projednávání odvolání znevýhodňují rozvojové země, protože rozhodnutí WTO podléhá nátlaku
zúčastněných stran. Rozvinuté země jsou přitom díky své vyjednávací síle schopné prosadit svoje
stanoviska v daném případu. Také pravidla o technických bariérách obchodu a administrativních
procedurách, kde rozvojové země nemají zdroje vyhovět náročnějším požadavkům, patří mezi
oblasti, které by mohly společným postupem upravit.
Pohnutkou sjednotit síly není jen dosáhnout příznivější podoby dohody, ale i dohlížet na následné
plnění závazků. Jak bylo ukázáno ve třetí kapitole, záměry se často minuly účinkem – uveďme
například tzv. špinavou tarifikaci, kdy byla stanovena nová cla místo kvót na úrovni převyšující
původní ekvivalent tarifu. I zde by rozvojové země získaly slovo, pokud by dokázaly překonat
rozdílné zájmy.
Ačkoli tedy v mnohých otázkách existují mezi rozvojovými zeměmi názorové rozdíly, zároveň je
zde značný rozsah společných cílů - potřeba a motivace tvořit koalici je tedy významná a reálná.
Měřeno vyjednávací silou, až doposud byly pokusy rozvojových zemí o vytvoření koalice,
s výjimkou již popsané Cairns skupiny, spíše neúspěšné. Jako příklad ze současného kola jednání
můžeme jmenovat koalice Africká skupina ("African Group"), Skupina zemí Afriky, Karibiku a
Pacifiku ("African, Caribbean Pacific Group", ACP), Nejméně vyspělé země ("Group of Least
Developed Countries"), skupina Malé a zranitelné ekonomiky ("Small and Vulnerable
Economies") a Stejně smýšlející země ("Like Minded Group"). Žádná z nich se nedokázala
výrazněji prosadit.
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Náhled na to, co koalicím rozvojových zemí chybí, může poskytnout analýza Cairns skupiny.
Váha Cairns skupiny při jednání je dána jednotou postupu, zajištěnou efektivním vedením
Austrálie, kapacitou dodat informační a technické podklady ke svým návrhům a její tržní silou.
Ostatním pokusům rozvojových zemí o koalice schází právě tyto prvky. Jednota postupu je
ztížena rozdílností zájmů, rovněž chybí formálnější podoba skupiny, vůdcovství a koordinace.
Klíčové je, že země nejsou schopné podložit své argumenty důkladnou analýzou, proč a kolik
jsou poškozeny určitou politikou. Jejich možnosti by navýšila dohoda o společných investicích
do informační kapacity. Rozvojové země mají omezené lidské a finanční zdroje i v dalších
oblastech jednání (například udržování stálých misí u WTO, pořádání schůzek mimo hlavní
vyjednávání atd.), proto by rozdělení úloh mezi členy koalice přispělo k snížení nákladů na
prosazování zájmu.
Tržní váhu Cairns skupiny by pro ostatní rozvojové země bylo těžké napodobit, ovšem i zde
existují určité možnosti. Například nová koalice může zahrnout i některé členy Cairns skupiny.
Potřebnou sílu by také mohl dodat větší počet členů koalice, ale zde narážíme na již
prodiskutovanou otázku nebezpečí roztříštění skupiny.
V Doha kole jednání se ale zdá, že přeci jen dochází k posunu ve vyjednávací síle rozvojových
zemí a v jejich schopnosti tvořit vlivné koalice. Například skupiny Nejméně rozvinuté země a
Malé a zranitelné ekonomiky dokázaly předložit argumenty zaštítěné fakty a analýzou, a dosáhly
tak zařazení některých svých požadavků do agendy Doha jednání. Jednotlivé koalice se také
pokouší o určitou koordinaci postupu. Navzájem komunikují o svých návrzích a postojích, a i
přes různá stanoviska se snaží vyhnout otevřenému rozporu v jednání, ke kterému dříve
docházelo často (Narlikar a Tussie 2004).
Na jednání v Cancunu byla zformována také nová koalice rozvojových zemí - G20, kterou
založilo dvacet států60, mezi nimiž jsou i někteří členové Cairns skupiny. G20 dokázala
v Cancunu tvrdým postojem zablokovat prosazení návrhu dohody o zemědělství, který
vypracovaly USA a EU, a tedy již hned jistého úspěchu dosáhla. Úspěchem je rovněž to, že
koalice zatím překonává rozpory mezi dovozci potravin a zeměmi s primárně exportními zájmy.
Vyjednávací pozice je také podpořena faktem, že země reprezentují přes 60 procent světové
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populace a přes 60 procent všech farmářů světa. Členy jsou některé velmi silné státy – Argentina,
Brazílie, Čína, Indie a Jihoafrická republika, a klíčové je, že tyto vedoucí země zatím dokázaly
sladit svá rozdílná stanoviska. V této skupině je tedy mnoho pozitivního, má předpoklady
dosáhnout podstatné vyjednávací síly, a zatím odolává fragmentaci. I přes tyto kladné aspekty je
ale ještě brzy na závěrečné hodnocení.

4.3. Shrnutí
Problematika vyjednávání na půdě WTO byla analyzována především z pohledu rozvojových
zemí. Zabývala jsme se postavením rozvojových zemí v jednáních, podmínkami, které oslabují
jejich pozici, a možnostmi, jak by tyto země mohly navýšit svůj vliv. Přitom ne vždy rozvojové
země zastávají názor, který odpovídá teorii dopadů liberalizace.
Základním zjištěním je, že praxe jednání je taková, že pro úspěch je nutná vyjednávací síla, a
zejména vyjednávací síla umocněná existencí koalice. Spojené státy a Evropská unie jsou natolik
významné, že mohou jednat i osamoceně. Jejich koalice, mnohdy podpořená dalšími
protekcionistickými rozvinutými zeměmi, je v otázce zemědělství častá a velmi silná.
Rozvojové země jsou oproti tomu, až na výjimku Cairns skupiny (tvořené i čtyřmi rozvinutými
zeměmi), ve vyjednávání slabé. Slabé jsou již samy o sobě – hlavními důvody jsou zejména jejich
malá tržní váha a nízká kapacita podpořit své požadavky relevantními informacemi, analýzou
situace a postojů ostatních zemí. Ovšem navíc je nízká i jejich schopnost navýšit vyjednávací sílu
vytvořením koalice. Ačkoli existuje řada důvodů, které by měly rozvojové země motivovat
k sestavení vlivné koalice, výrazné rozdíly v mnoha požadavcích jejich společný postup ztěžují.
Na analýze Cairns skupiny bylo ukázáno, v čem spočívá její úspěch ve vyjednávání. Vzhledem
k tomu, že cesta, jakou rozvojové země mohou dosáhnout výhodnější dohody, vede přes
sestavení účinné koalice, Cairns skupina může sloužit jako příklad, co by bylo možné v koalicích
vylepšit. Společné prosazování zájmu je vzhledem k různosti rozvojových zemí obtížné, přesto
by větší formalita skupin, rozdělení práce a investic do informační kapacity mohly napomoci.

60

Členy při založení byly Argentina, Bolivie, Brazílie, Chile, Čína, Ekvádor, Filipíny, Jihoafrická republika,
Kolumbie, Kostarika, Kuba, Guatemala, Indie, Mexiko, Pákistán, Paraguay, Peru, Salvador, Thajsko a Venezuela.
Později některé země od koalice odstoupily, jiné se přidaly, v současnosti je počet členů rovněž 20.
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Doha kolo jednání může přinést změnu ve vyjednávací síle rozvojových zemí, některé skutečnosti
tomu nasvědčují, ovšem na konečný závěr je zatím brzy.
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Závěr
Otázka, jaké dopady by měla liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky na
rozvojové země, budí zájem nejen ekonomů. Je to téma, které souvisí s chudobou rozvojových
zemí a s jejich neutěšenými snahami dosáhnout ekonomického rozvoje. Proto tato otázka stojí
v centru mnoha debat, v nichž ovšem velmi často převládají mylné či ideologické argumenty.
Často bývá vedena hranice mezi rozvojovými zeměmi, jako obětmi současného systému, a
rozvinutými zeměmi, které svojí politikou rozvojové země poškozují.
V této práci jsem se pokusila o ekonomickou analýzu dané problematiky. Mé závěry jednoznačné
dělení na poškozující a poškozené v žádném případě nepotvrzují. Dopady liberalizace na
rozvojové země jsou mnohem komplexnější.
Předně, rozvojové země se do značné míry podílí na protekcionismu v mezinárodním obchodě se
zemědělskými produkty. Dokonce uplatňují v průměru vyšší cla než rozvinuté země, vývozy
rozvojových zemí do dalších rozvojových zemí čelí 18% clu, zatímco jejich vývozy do
rozvinutých zemí 14% clu. Toto tvrzení nicméně nezlehčuje sílu protekcionistických politik
rozvinutých zemí, ty na rozdíl od chudých zemí využívají mimo cel i exportní dotace a podporu
zemědělcům na domácím trhu.
Dalším důležitým závěrem této práce je, že liberalizace zemědělství by přinesla rozvojovým
zemím podstatné zisky. To svědčí o tom, že současný protekcionismus v mezinárodním obchodě
rozvojové země výrazně poškozuje. Nicméně hlavním zdrojem ztrát nejsou, jak by se na první
pohled mohlo zdát, politiky rozvinutých zemí. Podrobná analýza nám ukázala, že to jsou politiky
samotných rozvojových zemí. Proto, aby rozvojové země získaly z liberalizace co nejvíce, musí
samy liberalizovat, čemuž se však často brání. Ale ani zde nelze zlehčovat význam ztrát, které
rozvojovým zemím způsobují politiky rozvinutých zemí. Nejnovější studie Andersona a Martina
(2005) dokonce naznačuje relativní nárůst míry, jakou rozvinuté země škodí rozvojovým.
Výhradu proti černobílému rozlišování na poškozující a poškozené v mezinárodním obchodě se
zemědělskými produkty představuje i další zjištění. Ačkoli liberalizace přinese rozvojovým
zemím jako celku zisky, některé země na celém procesu prodělají. Jsou to především čistí
dovozci potravin, kterým navýšení cen potravin způsobí potíže. V práci jsem uvedla důvody,
které negativní dopad zmírní, přesto ale některé země poškozeny budou.
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Závěr
Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty na rozvojové země tedy
nekorespondují s jednoznačným dělením na poškozené a škodící země. Je však třeba na závěr
zdůraznit to zásadní. že celkově by liberalizace přinesla rozvojovým zemím podstatné zisky.
Střídmé odhady hovoří o 43 miliardách dolarů ročně, ale například Světová banka (2002)
předkládá sumu 391 miliard dolarů ročně. Ve prospěch liberalizace působí i aspekt snižování
chudoby v rozvojových zemích. Všechny zde prezentované studie se shodují, že by liberalizace
vylepšila situaci nejchudších vrstev obyvatelstva v těchto zemích, podle odhadu Světové banky
(2002) by dokonce světově klesla chudoba o 15 procent.
To představuje významný apel pro rozvinuté i rozvojové země ke kladné změně postojů
k liberalizaci mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty.
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