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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá tématem partnerství v rozvojové spolupráci. Konkrétně je
rozebíráno partnerství mezi poskytovateli rozvojové spolupráce, neboť právě tento typ
partnerství hraje stále důležitější roli při dosahování globálních cílů. Přesto zůstává
problémem nejednoznačnost významu tohoto pojmu, což se následně projevuje
v nejistotě převádění teoretických závazků plynoucích z partnerství do praxe.
Bakalářská práce jednak zkoumá otázku partnerství mezi poskytovateli rozvojové
spolupráce na teoretické úrovni, zároveň obsahuje případovou studii, jež má poskytnout
odpovědi na otázky týkající se důležitosti a případné nutnosti uzavírání mezinárodních
partnerství. Případová studie se opírá o dvě významné rozvojové agentury: USAID
(United States Agency for International Development) a Sida (Swedish International
Development Cooperation Agency), jejichž partnerství v rámci iniciativy Power Africa
dalo vzniknout úspěšnému projekt Beyond the Grid Fund for Zambia, jež je předmětem
zkoumání. Iniciativa Power Africa je v podstatě jedním z největších partnerství
veřejného a soukromého sektoru v historii rozvojové spolupráce.

Abstract
This bachelor thesis deals with the topic of partnership in development cooperation. In
particular, partnerships between development cooperation providers are nowadays being
discussed very often, as this type of partnership is playing an increasingly important role
in achieving global goals. However, the ambiguity of the concept remains a problem,

which is reflected in the uncertainty of translating the theoretical engagements resulting
from the partnership into practice. The bachelor thesis examines the issue of partnership
between development co-providers at the theoretical level, and contains a case study to
provide answers to questions about the importance and possible need to conclude
international partnerships. The case study is based on two major development agencies:
USAID (International Agency for International Development) and Sida (Swedish
International Development Cooperation Agency) whose Power Africa Partnership
established a successful Beyond the Grid Fund for Zambia project exploration. The
Power Africa initiative is basically one of the largest public-private partnerships in the
history of development cooperation.
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ÚVOD
Odhady ukazují, že do roku 2030 je teoreticky možné, že dojde k vymýcení
extrémní chudoby ze světa. Aby se tak mohlo stát, je však podle odhadů OSN nutné až
do roku 2030 každoročně vynaložit na rozvojovou spolupráci zhruba 30 000 miliard
euro. To je částka dalece přesahující všechny globální prostředky na rozvojovou
spolupráci, proto je nebytné společným úsilím zajistit a koordinovat další zdroje
financování. K tomu může dopomoci uzavírání partnerství mezi poskytovateli
rozvojové pomoci, kteří budou společně schopni mobilizovat více zdrojů, což může
napomoci k urychlení tempa snižování chudoby ve světě.
Ve své bakalářské práci se zabývám partnerstvím mezi poskytovateli rozvojové
spolupráce, neboť právě tento typ partnerství hrají stále důležitější roli při dosahování
globálních cílů rozvojové spolupráce a udržitelného rozvoje, přesto se stále více
diskutuje o jeho efektivitě. Práce si však neklade za cíl vyhodnotit efektivitu partnerství
mezi USAID a Sidou, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové partnerství
(od roku 2014), není ještě k dispozici dostatek evaluačních zpráv od externích
evaluátorů, které by pomohly efektivitu lépe vyhodnotit.
Cílem

bakalářské

práce

je

demonstrovat,

jak

probíhá

spolupráce

z funkcionálního hlediska, a odhalit tak, v čem mohou být mezinárodní partnerství
v oblasti rozvojové spolupráce důležitá a hodna uzavírání. Práce by měla poskytnout
odpověď na otázku, zda je uzavírání partnerství mezi poskytovateli rozvojové
spolupráce opravdu výnosné. Tím by zároveň měla být potvrzena, či vyvrácena
hypotéza, že partnerství mezi poskytovateli rozvojové spolupráce jsou pouze
promyšleným marketingovým tahem, který nemá žádný větší význam.
Pro prokázání či vyvrácení hypotézy je v práci primárně rozebíráno partnerství
mezi USAID (United States Agency for International Development) a Sidou (Swedish
International Development Cooperation Agency) v rámci programu Power Africa.
Program Power Africa je považován za jedno z největších partnerství veřejného a
soukromého sektoru, které sdružuje technické kapacity, zdroje a programy dvanácti
amerických vládních úřadů a agentur a šestnácti mezinárodních rozvojových partnerů.
Původně bylo mým plánem dokázat, či vyvrátit výše zmíněnou hypotézu na
příkladu jiného velmi inovativního partnerství mezi USAID a Sidou, v jehož rámci

vznikly tři důležité programy, respektive fondy (Making All Voices Count, Securing
Water For Food a Powering Agriculture), avšak na základě e-mailové komunikace
s aktéry ze strany Sidy, kdy mi bylo doporučeno zabývat se kvůli nedostatku dat
k programu Making All Voices Count, došlo k přehodnocení mého plánu, a na
doporučení Cecilie Oppenheim ze Sidy, jsem se rozhodla zkoumat partnerství USAID a
Sidy v rámci programu Power Africa.
Práce je rozdělena do čtyř větších celků, přičemž první kapitola obsahuje
teoretické podklady, které budou dále využity pro vyvození závěrů případové studie.
První kapitola slouží k vymezení základních pojmů a jejich zasazení do kontextu,
zároveň seznamuje s možnými důvody vedoucími k uzavírání partnerství mezi
poskytovateli rozvojové spolupráce. Ve druhé kapitole bude čtenáři představen program
Power Africa, z něhož byl vybrán jeden konkrétní projekt pro případovou studii. Projekt
Beyond the Grid Fund for Zambia nebyl vybrán náhodně, jedná se o jediný projekt
v rámci celého programu, na kterém participuje pouze USAID a Sida, a zároveň se
jedná o projekt poměrně známý svými velmi dobrými výsledky, tudíž k jeho výběru
vedla také zvědavost, co za pozitivními ohlasy stojí. Třetí kapitola je tvořena samotnou
případovou studií. V poslední části práce bude srovnána iniciativa Power Africa,
respektive Beyond the Grid Fund for Zambia, s programem Making All Voices Count,
jenž měl původně být předmětem této bakalářské práce. Srovnání by mělo podpořit
závěry vyvozené z případové studie.
Při práci budou využívány zejména primární dokumenty získané z webových
stránek jednotlivých agentur, programů a projektu, které budou detailně rozebrány a
kriticky posouzeny. Zároveň se pokusím zkontaktovat osoby přímo se účastnící projektu
rozebíraného v rámci případové studie.

1 Vymezení základních pojmů a jejich zasazení do
kontextu
První kapitola práce nejprve poskytne letmý náhled do vývoje chápání
rozvojové spolupráce, jenž bude následován představením mezinárodního partnerství
v kontextu rozvoje. Kapitola si rovněž klade za cíl nastínit důvody uzavírání
mezinárodních partnerství, a představit možné faktory jeho budoucího úspěchů, či
neúspěchu.

1.1 Rozvojová spolupráce
Pod pojmem rozvojová politika se rozumí aktivity kladoucí si za cíl vymýcení
chudoby, implementaci fundamentálních práv a globální napomáhání udržitelnému
rozvoji. Rozvojová spolupráce je jedním ze způsobů, jak provádět rozvojovou politiku a
dosahovat rozvojových cílů. Pojem rozvojová spolupráce se v rozvojové politice
intenzivně objevuje až od roku 2011. Do té doby se hovořilo o rozvojové pomoci.
K záměně pojmů došlo z toho důvodu, že rozvojová spolupráce lépe vystihuje snahu o
společné dobro, kdežto rozvojová pomoc evokuje nerovný vztahy mezi donory a
příjemci pomoci, a jedná se o již zastaralý pojem. Rozvojová spolupráce podléhá
přísným kontrolám jednak ze strany ministerstev zahraničních věcí, ale taktéž z řad
externích subjektů, kteří sledují využívání financí a plnění stanovených cílů.
Rozvojová spolupráce prošla za dobu svojí existence mnoha proměnami. V 50. a
60. letech minulého století se rozvoj opíral zejména o ekonomický růst spojený
s přesunem finančních prostředků a aplikací moderních vědeckých a technologických
znalostí, chyběl tedy hlubší politický kontext.1 Až na několik výjimek se však
předpoklad růstu HDP způsobující zvyšování životní úrovně společnosti nepotvrdil, a
nerovnost mezi chudými a bohatými zeměmi rostla. Mnoho západních zemí (včetně
USA) také často vidělo rozvojovou pomoc jako prostředek k zabraňování Třetím zemím
hledat řešení chudoby v komunismu.2 Od 80. let 20. století docházelo k posunu ve
1

Marie Hokrová a Sylva Táborská, eds., Globální problémy a rozvojová spolupráce. Témata, o která se lidé zajímají
(Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2008)
2

Amy Barnes a Garrett Wallace Brown, „The Idea of Partnership within the Millennium Development Goals: context,
instrumentality and the normative demands of partnership“, Third World Quarterly 32, č. 1 (2011): 165-180,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2011.543821 (staženo 2. 3. 2018)

vnímání rozvoje. S uvědoměním, že na kvalitu života mají přímý vliv jak materiální, tak
politické, sociální, kulturní, či environmentální složky, začal být rozvoj chápán jako
multidimenzionální koncept. Zatímco u USAID můžeme v 80. letech pozorovat snahu o
restrukturalizaci politik a revitalizaci zemědělství zemí Třetího světa, potažmo také
rozšiřování domácích trhů3, Sida se angažovala zejména v oblasti budování nových
škol, nemocnic, elektráren, či továren4. Od 90. let se v podstatě nejvyšší prioritou
rozvojové pomoci obou organizací stala otázka udržitelného rozvoje. 21. století s sebou
již žádné nové koncepty rozvoje nepřinesl, v teorii i praxi se stále uplatňují předešlé
koncepce.
Za více než šedesát let fungování rozvojové spolupráce postupně došlo k posunu
v jejím chápání, a stejně tak se stále více diskutuje o její efektivitě. Kritika rozvojové
spolupráce se opírá zejména o otázky vhodnosti rozvojových intervencí, či o údajnou
neschopnost věnovat se takovým globálním výzvám, které by měly větší dopad na
nejchudší národy.5

1.1.1 Partnerství v rozvojové spolupráci
Konec studené války umožnil úpravu mnoha aspektů mezinárodního politického
a ekonomického systému, v důsledku čehož následně mohlo dojít také ke změnám
v převládajícím konceptu rozvojové politiky. Pojem partnerství se postupně stával
ústředním konceptem rozvoje od poloviny 80. let minulého století, kdy byl jednou z
odpovědí na sílící kritiku týkající se efektivity a mnohdy také nespravedlnosti rozvojové
pomoci.6 Stejně jako se vyvíjely teorie rozvoje, vyvíjely se také myšlenky spojované
s partnerstvím.
Ačkoliv je dnes myšlenka partnerství v kontextu rozvojové spolupráce
všudypřítomná, přetrvávajícím problémem zůstává nejednoznačnost významu tohoto
pojmu, což se záhy projevuje v nejistotě převádění teoretických závazků partnerství do
3
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praxe.7 V současnosti se termínem partnerství v oblasti rozvojové spolupráce rozumí
zejména smluvní vztah, či neformální sdružení, v němž partneři spravedlivě
spolupracují za účelem dosažení společných cílů s různými příspěvky od každého
z partnerů. Tento vztah by měl vykazovat alespoň některé z následujících charakteristik:
společné cíle a vize; sdílení odměn a zisků; vzájemně dohodnutá a rozvržená dělba
práce; sdílení rizik a zodpovědnosti; společné rozhodování.8
Již v začátcích jednání o možném partnerství je nejprve důležité vymezení
racionálních důvodů pro uzavření partnerství, aby následně mohlo dojít ke spojení
strategických záměrů obou stran a jejich propojení s vhodnými formami angažovanosti.
Po dobu trvání tohoto vztahu je rovněž podstatné lpět na transparentnosti9 partnerů.
Mnohdy je dobré zapojit jen omezený počet partnerů, což zjednoduší strukturu a zvýší
efektivitu partnerství.10

1.1.2 Výhody plynoucí z partnerství
K uzavírání mezinárodních partnerství může docházet z celé řady pohnutek
jednotlivých států a organizací na základě překrývání zájmů a ochoty předložit vlastní
zdroje. Partnerství je totiž mechanismem kombinujícím zdroje partnerů za účelem
vytvoření inovativních a účinných přístupů, které přinesou profit všem. 11 Nejde pouze o
pragmatičnost (např. rozdělování práce a prostředků), dochází rovněž k usnadnění
koordinace rozvojové spolupráce a k přenosu know-how. Svoji roli bezesporu hraje i
sbližování

preferencí,

k němuž

při

vzájemné

spolupráci

dochází.

Uzavření

mezinárodního partnerství znamená společné aktivity, majetek i rizika. Velké státy by
samozřejmě mohly mobilizovat dostatečný kapitál, aby svých finančních závazků

7
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v rámci rozvojové spolupráce dostály samy, avšak výhody plynoucí z uzavření
partnerství mnohdy převyšují.12
Na rozdíl od klasické bilaterální formy pomoci, partnerství znamená sdílení
břemene a omezování soutěžení (tedy neproduktivní konkurence, s čímž souvisí také
omezování zbytečné duplikace projektů). Díky společným aktivitám a zavádění
jednotných postupů dochází ke snižování transakčních nákladů, a zároveň zvyšování
kvality rozvojové spolupráce. Tyto tzv. úspory z rozsahu umožňují další rozvoj
odborných znalostí a zvyšování inovací. Vše výše zmíněné se může promítnout do
potenciálně vyšší provozní efektivity.13
Každý účastník (tedy partner) vidí společný vztah trochu jinak. Pokud jsou
v partnerství jasně stanoveny hranice a role, a počítá se s tím, že okolnosti se mohou
kdykoliv změnit, ovšem všechny problémy je třeba řešit společně, je nespornou
výhodou partnerství jak větší flexibilita vůči změnám, tak samotná silnější a citlivější
forma rozvojové spolupráce, která umožní plnění náročnějších cílů, než jakých by bylo
dosaženo jinými formami rozvojové spolupráce.

1.1.3 Potenciální úspěch, či neúspěch partnerství
Kvalita každého partnerství je dána mnoha faktory úspěchu, ale zároveň je
limitována určitými zdroji neúspěchu.
O úspěšném partnerství můžeme hovořit, pokud: došlo/dochází k jasnému a
měřitelnému všeobecnému zlepšení; ze spolupráce profitují oba partneři; dochází
k uspokojení cílové skupiny, která následně partnerství podporuje, neboť vidí jeho
pozitivní dopady. Zdrojem úspěchu mohou rovněž být finance (např. garance budoucí
finanční podpory, či vyšší příjmy, než se očekávalo), a zapojení expertů.14 Pro celkový
úspěch partnerství je samozřejmě rovněž důležitá spravedlnost, na jejímž základě
všichni partneři přináší cenné zdroje v podobě finančního, technického či sociálního
kapitálu.

12
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Faktorů limitujících partnerství existuje taktéž celá řada. Hned v počátcích
nemusí být snadné najít vhodné partnery, neboť každý stát má odlišné kapacity a
očekávání. Pokud jsou počáteční problémy přehlíženy, mohou se v průběhu partnerství
prohlubovat, až nakonec způsobit předčasné ukončení. Partnerství může být limitováno
také nesprávně navrženými projekty, což se odráží v potížích s jejich implementací.
Zároveň může mít negativní vliv na projekty špatná vzájemná koordinace partnerů.
V některých zemích mohou hrát roli sociální nepokoje. V neposlední řadě mohou
partnerství negativně ovlivnit finance (např. chybějící dlouhodobé granty, korupce,
opakované zpoždění financování). 15

1.2 Shrnutí teoretické části práce
Teoretická část práce čtenáře nejprve seznámila se základními koncepty rozvojové
spolupráce a její historií. Následně byl již prostor věnován samotnému partnerství
v rozvojové spolupráci, které, byť je stále populárnějším, stále nenabývá konkrétního
jednotného významu, což se odráží v nejistotě převádění teoretických závazků
partnerství do praxe. Jakožto klíčové charakteristiky partnerství byly označeny společné
cíle a vize, sdílení rizik a zodpovědnosti, společné rozhodování, či dohodnutá dělba
práce. Pro lepší pochopení motivace států a organizací uzavírat partnerství byly
představeny výhody plynoucí z partnerství (hlavně sdílení know-how, rozdělení práce a
prostředků, usnadnění koordinace rozvojové spolupráce, či společné aktivity, majetek a
rizika). V poslední řadě byl čtenář seznámen s faktory ovlivňující potenciální úspěch, či
neúspěch partnerství – roli hrají finance, účast expertů, ale také spokojenost cílové
skupiny obyvatelstva.

2 Program Power Africa
Druhá kapitola práce si klade za cíl nejprve poskytnout stručné informace o
motivech a cílech programu Power Africa, a zároveň seznámit s ohlasy, které se
v návaznosti na program objevily. Následuje krátké obecné seznámení s mezinárodními
partnerstvími v rámci programu, která jsou vnímána jako klíč k dosažení ambiciózních
cílů. Důležitou součástí této kapitoly je rovněž představení Sidy a jejího přístupu
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k Power Africa. V závěru kapitoly jsou nastíněny závazky USAID a Sidy plynoucí
z podpisu tzv. Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding).

2.1 Seznámení s programem Power Africa
V regionu sub-saharské Afriky žije 2/3 obyvatel bez přístupu k elektřině. Tamní
energetická krize se odráží v nedostatečných a mnohdy nefunkčních energetických
sítích. Jednou z největších překážek v růstu regionu jsou nespolehlivé dodávky
elektřiny.16 Investice ze soukromého sektoru byly na základě politických rizik a
ekonomické nejistoty značně omezeny, ovšem v roce 2013 iniciovala Obamova vláda
vznik programu Power Africa, který má za úkol usnadňovat transakce v oblasti
energetiky mezi soukromými podniky a vládami zemí příjemců. Program sdružuje
právní a technické odborníky se soukromým sektorem a vládami z celého světa.
Cílem programu Power Africa je výroba 30 000 MWh nové energie, čemuž by
měly dopomoci finanční prostředky ve výši 20 miliard USD, které by měly být
získávány jednak od dárců ze soukromého sektoru, ale také od Světové banky, Africké
rozvojové banky a švédské vlády.17 V roce 2013 se americká vláda zavázala přispět
v průběhu následujících pěti let více než 7 miliardami USD, přičemž rozdělení je
následující: 5 miliard USD od Ex-Im18 banky na financování vývozu amerických
výrobků pro africké energetické projekty; 1,5 miliardy USD ve formě přímých půjček,
záruk a pojištění pro investice amerického soukromého sektoru od společnosti OPIC
(Overseas Private Investment Corporation); 1 miliarda USD ve formě grantů na zlepšení
energetických systémů v Africe od společnosti Millenium Challenge Corporation; další
finanční prostředky poskytne centrální koordinační orgán programu – organizace
USAID, přičemž dalších osm amerických agentur se zavázalo poskytnout technickou a
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plánovací podporu.19 Využívané soukromé investice mohou dopomoci mj. k politickým
a regulačním reformám, což ve výsledku umožní rozvoj klíčových energetických
projektů.20

2.2 Ohlasy na program Power Africa
Program Power Africa se od počátku netěší příliš velké popularitě mezi kritiky a
experty v oblasti rozvoje, a to navzdory domácí i zahraniční podpoře převážně ze strany
soukromého sektoru.
Mnoho závazků bylo zejména během prvních dvou let pouze na papíře, přičemž
mnohdy nedošlo ani k formování konkrétních energetických projektů, které by oněm
závazkům odpovídaly. Power Africa má poměrně velký potenciál pro zlepšení
dostupnosti energií v sub-saharské Africe, dostatek financí od mnoha vládních i
nevládních partnerů, či ze soukromého sektoru, avšak bez patřičné politické vůle a snahy
plnit závazky ve finále nemusí program regionu přinést žádný větší užitek.21
Otázkou také může být, jak moc jde donorům pouze o vlastní dlouhodobější
ekonomické zájmy, neboť stálým problémem v oblasti rozvoje zůstávají situace, kdy
obchodní zájmy donorů zastiňují geopolitické motivy rozvojové spolupráce, což
nepříznivě ovlivňuje její kvalitu.22 Americké společnosti mají dobrý přístup k financím,
stejně jako mohou poskytnout moderní technologie a odborné znalosti. Ovšem do jaké
míry se tak děje kvůli zvýšení energetického potenciálu afrického kontinentu, a nejde
pouze o způsob, jak podpořit vstup amerických společností na africké trhy? Donoři ze
soukromého sektoru získají už samotnou participací na programu prospěch, africká
společnost bude profitovat až z dokončených projektů. Zapojení soukromého sektoru, ať
už jsou motivy jednotlivých firem jakékoliv, je pro dosažení celkové elektrifikace Afriky
nezbytné. Soukromé společnosti ovšem požadují záruky kompenzující rizika, která jsou
s obchodem v Africe spojená.
19
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2.3 Partnerství v rámci programu Power Africa
Spojené státy americké si byly od počátku vědomy, že stanovené cíle jsou velmi
ambiciózní, nikoliv však nedosažitelné. Klíč k dosažení cílů programu je od počátku
spatřován v kolektivním řešení problémů, respektive v uzavírání mezinárodních
partnerství, jež podporují inovativní a udržitelná řešení.
Partnerství jsou samozřejmě uzavírána s jednotlivými africkými vládami, které
mají pravomoc uvolnit ve svých zemích potřebné zdroje a provádět nezbytné reformy.
Zároveň dochází k uzavírání partnerství s klíčovými a vlivnými rozvojovými aktéry
v oblasti energetiky23, jednak za účelem usnadňování plnění závazků plynoucích
z uzavřených mezinárodních partnerství, ale také ve snaze o podporu vývoje a přístupu
k moderním energetickým službám, což souvisí s poskytováním nezávislých expertů.
Současně USAID uzavřelo partnerství s více než 140 soukromými společnostmi a
několika bankami (např. s Africkou rozvojovou bankou, či Světovou bankou), které
poskytují potřebné záruky a úvěry, stejně jako podporují politické reformy a
zprostředkovávají pojištění politických a obchodních rizik.
Mezinárodní partnerství byla postupně uzavřena se Švédskem, Norskem, Velkou
Británií, Kanadou, Japonskem, Francií a Izraelem. Každé z uzavřených partnerství má
lehce odlišný plánovaný rozsah dopadu, stejně jako se různí sjednané finanční závazky.
Například partnerstvím s Kanadou a Francií je sledována možnost většího dopadu
elektrifikace ve frankofonní části Afriky (zejména v Kongu a Senegalu), partnerství se
Švédskem a Norskem podporují rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie. Díky
uzavírání mezinárodních partnerství je také snazší propojení různých zdrojů a cílů
veřejného a soukromého sektoru.

2.4 Sida a Power Africa
Poté co bylo roku 2013 v Kapském Městě americkým prezidentem Barackem
Obamou oznámeno zahájení programu Power Africa, se k této iniciativě, jakožto první
partnerská země, připojilo v srpnu roku 2014 Švédsko, zastupované agenturou Sida.24
Dlouhodobým cílem programu Power Africa je snížení chudoby na africkém
kontinentě prostřednictvím zvyšování počtu domácností s přístupem k elektřině. Ze
23
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banka (AfDB), jež za svůj hlavní cíl v rámci tohoto programu považují nalezení a zapojení více aktérů a dárců.

švédské perspektivy má tato inciativa trvalé zaměření na zvyšování investic do
obnovitelných zdrojů energie, čímž ovlivňuje rozvoj kapacit a institucí pro zlepšení
podmínek a efektivity místní výroby, distribuce a spotřeby elektřiny. Sida v rámci
tohoto partnerství participuje na projektech v 15 zemích subsaharské Afriky.25
Sida chce během deseti let investovat do programu Power Africa 1 miliardu
USD, přestože pouze polovinu z těchto finančních prostředků má v rámci svého
vlastního rozpočtu k dispozici.26 Před zapojením do programu Power Africa vydávala
Sida na podporu energetického sektoru v subsaharské Africe skrze bilaterální projekty
třikrát méně financí, než se zavázala přispívat připojením k tomuto programu.
Zvyšování soukromých investic do oblasti výroby a distribuce elektřiny z obnovitelných
zdrojů komplikují vysoké investiční náklady, neprokázaná funkčnost obchodních
modelů, nízká ziskovost a s ní související nutnost dlouhodobé perspektivy. Proto chce
Sida zvyšování soukromých investic do energetického sektoru podpořit poskytováním
grantů a záruk.
Sida se v oblasti energetického sektoru angažuje v některých oblastech
subsaharské Afriky již více než padesát let, díky čemuž si již vybudovala roli
důvěryhodného a spolehlivého partnera. Závazek poskytnutí 1 miliardy USD vyžaduje
mobilizaci soukromého kapitálu.
Při měření účinnosti zapojení Sidy do iniciativy Power Africa jsou využívány
následující klíčové ukazatele: vyplácení grantů; mobilizace dodatečných finančních
prostředků; nová elektrická připojení; zvýšení výrobních kapacit; energetická účinnost
při výrobě a používání elektřiny; zamezení/snížení emisí skleníkových plynů.

2.4.1 Memorandum of Understanding
Dokument Memorandum of Understanding (dále jen „MOU“) udává pravidla
uzavřeného partnerství a zároveň by měl jasně definovat problém, který by měl být
řešen. Jedná se o dokument formalizující vztahy mezi partnery – vymezuje kompetence,
vzájemné role a pole zodpovědnosti, přičemž vším tím se snižuje pravděpodobnost
nedorozumění a sporů.
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Jedná se o následující země: Mosambik, Tanzanie, Zambie, Uganda, Rwanda, Keňa, Somálsko, Libérie,
Demokratická republika Kongo, Burkina Faso, Etiopie, Mali, Zimbabwe, Súdán a Jižní Súdán.
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Memorandum of Understanding between the United States of America and the
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) bylo podepsáno 15.
července 2015, čímž bylo sjednáno sdílení odborných znalostí, zdrojů a silných stránek
za účelem výkonu aktivit vzájemných zájmů, které podporují společné cíle těchto dvou
partnerů.27

2.4.1.1 Obecná ustanovení a závazky partnerů
Toto MOU neukládá žádné právní závazky, spolupráce se uskutečňuje na
regionální úrovni. Mezi hlavní oblasti zájmu patří:
a) Snaha o rozšiřování energetické sítě z obnovitelných zdrojů.
b) Zlepšování energetické účinnosti.
c) Usnadňování transakcí v energetickém odvětví.
d) Podpora regionální integrace.
Americká a švédská strana podpisem tohoto memoranda stvrzují, že budou
udržovat těsný pracovní vztah a vzájemně se informovat o všech relevantních
aktivitách. Zároveň plánují alespoň jednou za čtvrtletí uspořádání schůze ke zhodnocení
pokroku v implementaci tohoto memoranda. Oba partneři se budou snažit zdržet se
aktivit, jež by mohly nepříznivě ovlivnit partnerovy zájmy.
K úpravám či prodloužení tohoto memoranda může dojít pouze s písemným
souhlasem obou partnerů. Memorandum platí od data podpisu (15. července 2015) po
dobu deseti let. K ukončení partnerství může dojít buď na základě vzájemné dohody
obou partnerů, nebo na základě vypovězení partnerství ze strany jednoho z partnerů.

3 Případová studie – Power Africa: Beyond the Grid Fund
for Zambia
V této kapitole se nejprve krátce seznámíme s jedním z největších a
nejvýznamnějších projektů USAID a Sidy v rámci programu Power Africa – finančním
projektem Beyond the Grid Fund for Zambia. Následně bude vysvětleno jeho
fungování, respektive bude rozebráno počínání USAID a Sidy v rámci tohoto projektu,
a to za účelem zjištění, jak partnerství těchto organizací přispělo k úspěšnosti projektu.
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„Memorandum of Understanding between the United States of America and the Swedish International
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Případová studie se opírá jednak o informace nalezené na oficiálních webových
stránkách obou agentur, programu Power Africa a samotného zkoumaného projektu,
zároveň byly využity odborné články, a informace získané prostřednictvím e-mailové
komunikace se zástupcem společnosti REEEP (odpovědi na otázky mi byly poskytnuty
pod podmínkou, že pokud budou v práci využity, nebude respondent jmenován).
Případová studie by měla pomoci odkrýt odpovědi na následující otázky: Přináší
partnerství mezi USAID a Sidou nějaké konkrétní zajímavé poznatky do praxe pro jiné
organizace (např. pro Českou rozvojovou agenturu)? Je toto partnerství opravdu tolik
výnosné a důležité, nebo jde spíše pouze o marketingový tah, který ve finále nemá
žádný větší smysl?

3.1 Představení fondu Beyond the Grid Fund for Zambia
Pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších projektů zavedených v rámci
programu Power Africa mezi USAID a Sidou je založení Beyond the Grid Fund for
Zambia. Jedná se o finanční projekt, jehož poněkud ambiciózním cílem je poskytnout
přístup k elektřině jednomu milionu lidí žijících v Zambii.28 Původně měl fond operovat
v letech 2016-2018, ovšem k zahájení provozu došlo až v roce 2017, tudíž také deadline
pro dosažení cílů byl posunut na rok 2021.29 USAID a Sida, sledují tímto společným
závazkem zejména prohloubení spolupráce s klíčovými partnery v oblasti energetického
sektoru, přičemž by zároveň obě strany chtěly začít více usilovat o vypracování
mezinárodního memoranda o spolupráci v této oblasti. Fond klade důraz na rozvoj
obnovitelných zdrojů energie v Zambii (zejména solární, vodní, biomasy, bioplynu,
bionafty, apod.), mj. také za účelem zlepšení přístupu zambijských zemědělců
k investicím do moderních technologií.
Maximální suma, kterou může tento fond během svého funkčního období
poskytnout je 20 milionů eur (přes 23 milionů USD), přičemž v říjnu roku 2015 USAID
a Sida oznámily příspěvek na podporu obnovitelné energie v Zambii ve výši 8 milionů
USD, jenž byl již tehdy vnímán jako součást jejich společného závazku právě vůči
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„What is the Beyond the Grid Fund for Zambia?“, https://www.bgfz.org/#about (staženo 4. 5. 2018)
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„BGFZ Impact Update June 2018“, https://www.bgfz.org/bgfz-impact-update-june-2018 (staženo 18. 6. 2018)

programu Power Africa, a stal inspirací pro založení fondu Beyond the Grid Fund for
Zambia.30
Beyond the Grid Fund for Zambia by měl podpořit dlouhodobý růst trhů
s udržitelnou energií, nicméně není vnímán jako úplně samostatná iniciativa, ale spíše
jako iniciativa rozšiřující a doplňující další rozvojové projekty a aktivity (také ty, které
podporují rozsáhlou výrobu, přenos a distribuci elektrické energie skrze centrální sítě,
nikoliv tzv. off-grid řešení, která fond primárně podporuje).31 Právě tzv. off-grid32 řešení
jsou pro budoucí energetický rozvoj afrického kontinentu důležitá, jelikož národní
energetické rozvodné sítě v Africe bohužel nejsou ani zdaleka přístupné všem
obyvatelům.33 Spolehlivý přístup k elektřině má (nejen) v Zambii celou řadu překážek,
přičemž jednou z největších potíží je dostupnost financování, respektive půjček.34
USAID a Sida se shodly, že Beyond the Grid Fund for Zambia by měl kromě půjček a
grantů také podporovat a podněcovat agropodniky k investování do technologií
obnovitelných energií, díky čemuž může zároveň postupně docházet ke zlepšování
výkonnosti zambijského zemědělství, stejně jako ke zvyšování pracovních kapacit.35
Pro obě agentury je zároveň důležité, aby tento projekt neposkytoval pouze fyzická
aktiva a služby, nýbrž také měl určitý sociální dopad na zambijské obyvatelstvo.
Kromě Beyond the Grid Fund for Zambia funguje v rámci programu Power
Africa rovněž projekt Beyond the Grid zaměřený nikoliv pouze na Zambii, nýbrž na
celou sub-saharskou Afriku. Ten je stejně jako zambijský projekt založen na spolupráci
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Off-grid řešení je využíváno tak, že energie je spotřebovávána v uzavřeném systému a ukládána do akumulátorů.
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se soukromým sektorem (více než 40 investorů a odborníků), a je zavázán k poskytnutí
financí ve výši 1 miliardy USD.36
USAID a Sida spolupracují v rámci programu Power Africa pouze na čtyřech
projektech (PPIAF, CTI PFAN, Energy4Impact a Beyond the Grid Fund for Zambia),
přičemž Beyond the Grid Fund for Zambia je jedinou iniciativou, která je čistě v rukou
USAID a Sidy, potažmo samozřejmě také zambijské vlády. Na oněch třech zbylých
projektech participuje kromě USAID a Sidy ještě např. Světová banka, či ostatní ze 14
rozvojových partnerů pro Power Africa. Všechny projekty, na kterých v rámci Power
Africa USAID a Sida participují, jsou zaměřeny na finance – mezi cíle projektů patří
(podobně jako u vybraného Beyond the Grid Fund for Zambia) snaha o větší zapojení
soukromého sektoru, technická podpora a přenos know-how, či poradenství v oblasti
projektového financování. Aby Sida dostála svým závazkům z MOU, účastní se ještě
dalších 11 projektů (na těch už ovšem neparticipuje USAID), přičemž ve většině
případů se Sida zavazuje k poskytování grantů, mnohdy navíc také technické
asistence.37

3.2 Fungování projektu v praxi
Beyonf the Grid Fund for Zambia je spravován společností REEEP (Partnerství
pro obnovitelnou energii a energetickou účinnost), která rovněž vznikla v rámci
programu Power Africa a vyvíjí inovativní mechanismy financování, které následně
pomáhají připravovat africké trhy na nové energetické služby. V rámci fondu Beyond
the Grid byla založena speciální pracovní skupina sdružující rozvojové partnery,
podniky, finančníky a příslušné odbory zambijské vlády, jejímž úkolem je obecné
zlepšení trhů s off-gridovými energetickými systémy, přičemž ve skupině jsou také
pracovníci přímo z USAID a Sidy. Experti přímo z USAID a Sidy jsou rovněž
k dispozici jako poradci poskytující podporu nových hráčů na zambijském trhu
s energiemi, stejně jako doporučují osvědčené postupy pro růst energetického odvětví
v zemi. Politický dialog, technickou asistenci a pomoc s budováním kapacit nabízí jak
USAID, tak Sida, ovšem v podstatě zde funguje každá z agentur sama za sebe, společně
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jednají v otázce financování, o oněch ostatních záležitostech se následně informují na
pravidelných schůzkách.38
Beyond the Grid Fund for Zambia hledá nová řešení a společnosti, které mohou
spotřebitelům poskytnout dlouhodobé, “upgradovatelné“ a udržitelné energetické
služby. Kromě nových řešení a firem, musí pracovní skupina fungující v rámci fondu
navíc vybírat vhodné a dostupné možnosti financování pro spotřebitele. Obyvatelé
venkovských a příměstských částí Zambie většinou chtějí investovat do vlastních
kvalitních a spolehlivých energetických služeb, proto USAID a Sida chtějí, aby tyto
služby byly co nejdostupnější, vysoce kvalitní, inovativní a byly poskytovány lokálními
firmami.39

3.2.1 Spolupráce se soukromým sektorem
Jak USAID, tak Sida vidí hlavní problém zambijského trhu s distribuovanými
energetickými systémy mimo národní síť zejména v nezralosti, nedostatku investic a
obchodní aktivity, což všechno souvisí s měnovou nestabilitou, velmi rozptýlenou
populací apod. Proto se obě agentury shodly na nutnosti spolupráce se soukromým
sektorem, přestože bylo jasné, že bude nejprve třeba soukromý sektor alespoň lehce
motivovat ke vstupu na nepříliš stabilní zambijský trh s udržitelnými energiemi. Na
základě toho bylo rozhodnuto, že Beyond the Grid

Fond for Zambia nabídne

účastníkům ze soukromého sektoru, aby si sami stanovili požadovanou výši záruk.
Přetrvávající překážkou energetického trhu ve venkovských oblastech však není jen
chybějící kapitál a investice ze soukromého sektoru. Dalším problémem energetického
sektoru je velké množství času a peněz potřebných k zavádění energetických systémů
mimo národní síť. Proto hraje důležitou roli právě soukromý sektor, jenž je schopný
distribuovat inovativní systémy využívající energii z obnovitelných zdrojů. V rámci
spolupráce se soukromým sektorem kladla zejména Sida velký důraz na to, aby
americké a švédské společnosti a produkty nebyly upřednostňovány.40
V rámci spolupráce se soukromým sektorem byly v prvním kole výběrového
řízení vybrány čtyři společnosti, které se taky staly hlavními poskytovateli inovativních
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energetických řešení v zemi. Jedná se o společnosti Zambia VITALITE, Emerging
Cooking Solutions, Fenix Intl. a Standard Microgrid Zambia. Společnost Zambia
VITALITE byla založena roku 2013 v Zambii a poskytuje domácí solární systémy
vyráběné v Německu.41 Společnost Emerging Cooking Solutions

je zambijská

společnost založená v roce 2013 za podpory Švédska, kde má rovněž jedno ze svých
sídel, nabízené produkty jsou vyráběny přímo v Zambii, přičemž Švédsko se společnost
snaží podporovat rovněž ve využívání vlastních surovin.42 Fenix Intl je společnost
založená roku 2009 se sídlem ve Spojených státech amerických, původ poskytovaných
produktů bohužel nezjištěn. Poslední společností je lokální Standard Microgrid Zambia,
založena byla roku 2012 Američanem Brianem Somersem a snaží se, aby poskytované
systémy nebyly dováženy, nýbrž pocházely z oblasti sub-saharské Afriky.43

3.2.2 Financování
Program Power Africa pomáhá katalyzovat energetický trh, přičemž právě
v Zambii je tak prováděno zejména díky Úřadu USAID pro rozvojové půjčky (USAID’s
Credit Authority44) a silnému partnerství mezi USAID a Sidou. Úřad USAID pro
rozvojové půjčky poskytuje v rámci fondu Beyond the Grid věřitelům záruky a
majitelům agropodniků a zemědělcům pomáhá s investicemi do obnovitelných zdrojů
energie. Fond poskytuje prostřednictvím úřadu USAID pro rozvojové půjčky 50%
úvěrovou záruku, jež je tvořena 25% finančních prostředků ze strany Sidy a 25% ze
strany USAID.45 Jak USAID, tak Sida přispívá do fondu třemi miliony USD ročně,
přičemž obě agentury zároveň přispívají čtyřem výše zmiňovaným společnostem, které
uspěly v prvním kole výběrového řízení.46 Právě vysoká míra angažovanosti a
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USAID’s Credit Authority (DCA) pomáhá na rozvíjejících se trzích v zemích Třetího světa menším podnikům
s přístupem k půjčkám. Lepší možnosti půjček jsou dojednávány díky dohodám o sdílení rizik. DCA rovněž mnohdy
poskytuje provozní kapitál nadějným podnikatelům, či pomáhá se vstupními financemi drobných zemědělců. DCA
již jménem USAID poskytlo více než 500 záruk a pomohlo se soukromým financováním pro více než 245 000
podnikatelů po celém světě.
45

„Supporting
Renewable
Energy
Investments
For
Zambian
Farmers“,
https://www.usaid.gov/powerafrica/newsletter/oct2015/supporting-renewable-energy-investments (staženo 1. 5.
2018)
46
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finančních záruk Švédska a USA jsou důležitým předpokladem pro další investice ze
soukromého sektoru, neboť právě ty jsou pro transformaci afrického energetického
sektoru zásadní. Právě díky poskytování záruk se každá investovaná částka do projektu
násobí, čímž je zajištěn větší dopad rozvojových aktivit. Hlavním účelem záruk však
zůstává snižování rizik, která si s sebou začátky projektů nesou. Jak USAID, tak Sida
poskytují platební záruky garantující splácení úvěru a pokud dlužník nesplatí svoji
splátku, zaplatí věřiteli (v rámci tohoto projektu jde nejčastěji o věřitele ze soukromého
sektoru) místo něj.
Beyond the Grid Fund for Zambia poskytuje finance od listopadu 2017, přičemž
k financování přispívá rovněž Světová banka, která se zavázala k finanční podpoře ve
výši 5 miliard USD a během prvních deseti měsíců prvního kola financování se jí
podařilo zmobilizovat více než 4,1 milionu USD (v rámci celé World Bank Group).

3.2.3 Technologie
Technologie jsou v podstatě základní stavební kameny rozvoje, neboť mohou
mít obrovský multiplikační efekt. Bohužel je však z dosavadní praxe patrné, že sdílení
technologií ne vždy splňuje očekávání.47 Důvodů je pro to celá řada. Zavádění nových
výrobních postupů a nové techniky má vždy určitý sociální rozměr, je tedy nesmírně
důležité před implementací důkladně prostudovat místní podmínky (ačkoliv je to časově
a finančně náročné) a zaměřit se např. na to, zda je v tomto kontextu a prostředí řešení
udržitelné, zda je řešení akceptovatelné pro tamní komunitu, či jaké mohou být
negativní vedlejší účinky implementace.48 Aby mělo sdílení technologií pozitivnější
dopady, je důležité, aby cílová skupina byla schopná přijmout nové technologie za
vlastní, s čímž souvisí schopnost využívat výhody a zvládat potencionální nebezpeční
plynoucí z využívání nových technologií.
Nejdůležitějšími kritérii při poskytování energetického servisu jsou pro Beyond
the Grid Fund for Zambia kvalita, záruka (povinně minimálně 3 roky) a co možná
nejminimálnější potřeba servisu. Podporovány a využívány jsou pouze ty technologie,
které prošly kontrolou kvality a splňují mezinárodní standardy. Fond zaručuje kvalitu
poskytovaných technologií skrze pravidelné technické kontroly, zároveň podporuje
poskytnuta v rámci programu Scaling Off-Grid Energy: Grand Challenge for Development, jehož cílem je připojení
k energiím až 20 milionů domácností v odlehlých oblastech mimo národní sítě po celé Africe.
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nové zahraniční investice do energetického sektoru a napomáhá vytvářet příznivé
prostředí pro růst příjmů a vytváření pracovních míst. Na technické kontroly, ani
kontroly kvality nejsou najímáni externí pracovníci, provádí je techničtí odborníci
z REEEP.49
V přípravné fázi tohoto projektu pověřila Sida několik svých a externích
pracovníků, aby analyzovali situaci v Zambii a následně jí podali zprávu o získaných
poznatcích, kterou poté Sida prodiskutovala se zástupci USAID, respektive Power
Africa, na jedné z pravidelných čtvrtletních schůzích. Bylo zjištěno několik negativních
faktorů, která by mohla tento projekt limitovat (avšak bližší informace o nich nejsou
dohledatelné, skrze e-mailovou komunikaci zůstala tato má otázka všemi třemi
respondenty nezodpovězena). Obecně by však za potencionální negativní faktor mohla
být vnímána např. nestabilita zambijské měny. Naopak pozitivním faktorem je, že
zambijská společnost v podstatě ve většině bez potíží přijala nové technologie za
vlastní. Určitě tomu napomáhá, že téměř všechny čtyři společnosti poskytující dodávku
energetických služeb (kromě Zambia VITALITE) využívají při jejich výrobě suroviny
pocházející ze Zambie, či alespoň oblasti sub-saharské Afriky a zaměstnávají výhradně
místní obyvatele. Nicméně nedá se ani říci, že by společnost Zambia VITALITE
nějakým způsobem doplácela na to, že poskytované produkty přiváží z Německa.
Úspěch s přijetím nových technologií jde ruku v ruce s vysokou a poměrně rychlou
poptávkou po kvalitních moderních energetických řešeních, což se promítá do plnění
cílů – všechny čtyři smluvní společnosti již po prvních deseti měsících realizace
překročily své cíle, když prodaly více než 25 000 energetických systémů.50
Sida ani USAID nehrají při výrobě či nákupu nových technologií zvlášť velkou
roli, zároveň ani jedna z agentur či zemí není jejich přímým dodavatelem, vlastní
obchodní zájmy Švédska a Spojených států amerických tedy nehrají roli, což je velmi
důležitým faktorem budoucího potencionálního úspěchu projektu. Nicméně jelikož jak
ve světě, tak v Zambii samotné existuje nepřeberné množství energetických produktů na
trhu, byl vyvinut švédskými experty soubor minimálních kritérií pro každý
podporovaný energetický systém, čímž jsou případné nekvalitní produkty ihned
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odhaleny. Sida klade důraz na využívání pouze takových technologií, které v žádném
případě nebudou ohrožovat životní prostředí.

3.2.4 Jaké konkrétní kroky USAID a Sida v rámci projektu podnikají?
Beyond the Grid Fund for Zambia je speciálně uzpůsoben potřebám Zambie.
Fond nekupuje energetické služby pro zákazníky, spíše se snaží zmenšovat pomyslnou
propast životaschopnosti trhu s energiemi.51 USAID a Sida kladou vysoké nároky
jednak na výběrové řízení, stejně jako na dodržování pevně stanovených
harmonogramů. Společně také trvají na důkladném hodnocení, monitorování a
ověřování vybraných projektů, aby došlo k minimalizaci rizika selhání během
programového období, neboť dodávka off-grid energetických systémů v širším měřítku
potrvá s největší pravděpodobností delší dobu. Tyto požadavky směřují obě agentury na
správce projektu – REEEP – v jehož rukou tedy leží jak evaluace, tak monitoring a
testování. Na monitoring a testování technologií má společnost vlastní pracovníky,
naopak na evaluace by měli být najímáni externí experti. Mezi pracovníky, kteří mají za
úkol monitoring je rovněž jeden zástupce Sidy.52
Implementaci rozvojového projektu předchází několik fází, přičemž právě
v těchto počátečních fázích projektu byla Sida a USAID nejvíce aktivní, což je
pochopitelné, neboť projekt dal vzniknout fondu, do něhož obě agentury pravidelně
přispívají nemalými částkami. Přípravná fáze projektového řízení zahrnuje analýzu cílů,
problémů a strategií. Právě v první fázi je důležité zhodnotit s partnerem priority,
prodiskutovat očekávaný vývoj v rozvojových zemích a připravit koncepce, pravidla a
metodiku rozvojové spolupráce.53 Na základě e-mailové komunikace vyšlo jasně
najevo, že v této fázi byla aktivnější Sida, která vzala přípravu koncepce a metodiky na
svá bedra. Při výběru co nejvhodnějších strategií Sida samozřejmě brala v potaz
podepsané Memorandum of Understanding, tudíž s nimi neměla USAID veskrze žádný
větší problém.54 Následující fází je identifikace projektových námětů, kdy je ověřována
situace v zemi, na základě čehož jsou identifikována témata projektů a řeší se možnosti
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financování.55 Tato fáze, byť mnohdy může být velmi zdlouhavou a finančně náročnou,
v tomto případě byla o trochu snazší, a to díky dlouhodobé aktivitě Sidy v Zambii a
zkušenostem společnosti Power Africa s podporou energetického odvětví. Právě sdílení
zkušeností alespoň trošku urychlilo přechod ke konkrétní formulaci projektu.
Návrh projektu Beyond the Grid Fund for Zambia byl spíše švédskou
iniciativou, jež byla posouzena a schválena zástupci USAID, a zároveň se obě země
dohodly na podmínkách financování projektu. Ještě před samotnou realizací projektu
řešila Sida záležitosti, které potencionálně mohly negativně ovlivnit budoucí úspěch
projektu – např. nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.56
Jelikož v podstatě největší roli hrají USAID a Sida v rámci tohoto projektu
v otázce financování, obě agentury se na přípravě rozpočtu projektu angažovaly
v podstatě téměř stejnou měrou (za USAID jednal mj. zástupce Power Africa z již
zmíněného projektu Beyond the Grid).57 Financování tohoto projektu se opírá o
poměrně nový inovativní přístup k financování (tzv. financování rozvoje58), kdy je
velký důraz kladen zejména na přísný monitoring a flexibilitu při dosahování cílů, což
je v rukou správce fondu, REEEP.
Sida rovněž myslela na období po skončení projektu Beyond the Grid Fund for
Zambia, poněvadž stála za vznikem tzv. Platformy pro změnu (Platform for Change),
kam se může prakticky kdokoliv obrátit v případě jakýchkoliv nejasností – ať už jde o
recyklaci elektronického odpadu, či nejasnosti v daních, apod.59 Při zodpovídání otázek
a zvažování řešení by mělo být samozřejmě jednáno v zájmu jak USAID, tak Sidy, jak
stanovuje Memorandum of Understanding. Důležitost této platformy tkví také v
budování povědomí veřejnosti o dopadu energetických off-grid řešení a propagaci
projektových hodnot. Platforma pro změnu byla formalizována zambijskou vládou,
nicméně mezi jejími pracovníky jsou také zástupci z USAID a Sidy, stejně jako ze
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Cílem financování rozvoje je identifikace a koordinace nových subjektů, které by potencionálně mohly přispět
k rozvoji – jak finančně, tak svými odbornými znalostmi a kompetencemi. Kromě oficiální rozvojové pomoci (ODA)
musí být zapojeny jak veřejné, tak soukromé toky kapitálu, proto panuje snaha o zapojení činitelů, jako jsou banky,
pojišťovny, či soukromí dárci. To vše má souvislost s nutností rozvoje daňových systémů v rozvojových zemích,
jelikož právě ty představují v mnoha ohledech obrovský potenciál.
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soukromého a finančního sektoru. Tato speciální pracovní skupina se pravidelně setkává
za účelem koordinace a spolupráce při odhalování řešení překážek v poskytování
energetických systémů.60

3.3 Závěr případové studie
K naplnění cíle, který byl po počátečním úspěchu navýšen z 1 milionu Zambijců
na 1,3 milionu Zambijců s přístupem k energetickým zdrojům, by, podle všech
získaných informací, mělo do roku 2021 patrně doopravdy dojít. Během prvních 10
měsíců implementace bylo dosaženo lepších výsledků, než jaké byly očekávány, jednak
bylo poskytnuto více energetických systémů do domácností, zároveň byly poskytnuty a
využity finance v celkové výši přesahující původně plánovaných 11,5 milionů USD.
Navíc se zapojilo dalších 9 soukromých investorů.61 Nenarazila jsem na žádné indicie,
ať už na oficiálních stránkách projektu, či v odborných článcích a lokálních zprávách,
naznačující neúspěch. Fungování Beyond the Grid Fund for Zambia je vnímáno,
pravděpodobně zejména v souvislosti s dosavadními výsledky, pozitivně. Důležité je
však uvědomit si, že co je efektivní krátkodobě, nemusí být efektivní dlouhodobě (a
naopak).
Jak USAID, tak Sida jsou zastánci prosazování rovnosti pracovních příležitostí
mužů a žen, což se odráží v tom, že 30% ze 400 obchodních zástupců Beyond the Grid
Fund for Zambia jsou ženy ze Zambie.62 Zároveň obě společnosti podporují navyšování
pracovních kapacit v rozvojových zemích, proto také najali přes 130 místních
zaměstnanců.63 To je určitě do jisté míry důležitým faktorem, který může v budoucnu
pozitivně ovlivnit úspěšnost a udržitelnost tohoto projektu. Bohužel zjistit bližší
informace ke způsobu rekrutace personálu, které by dle mého názoru mohly být
potencionálně zajímavé pro českou praxi, nebylo možné. Osoba, na kterou mi bylo
doporučeno se obrátit na e-mail nereagovala. Mnohdy může být těžké probudit
v místních komunitách zájem o projekt, avšak jednou ze společných vizí USAID a Sidy
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je zapojovat do projektu co nejvíce lokálních firem a pracovníků, což se jim, soudě dle
výše zmiňovaných čísel, daří plnit.
Na základě nastudovaných materiálů a s ohledem na informace získané z emailové komunikace lze vyvodit, že větší aktivitu zde vykazuje Sida. To je do jisté míry
očekávatelné, neboť je Švédsko iniciátorem tohoto projektu. Na druhou stranu větší
zainteresovanost ze strany USAID by mohla být pozitivním indikátorem velkého
významu partnerství USAID a Sidy pro tento projekt. Jak je patrné z provedeného
šetření, partnerství přispělo k úspěchu projektu zejména finančně, neboť účast Sidy a
USAID na rozvojovém projektu vzbuzuje dobrý dojem a motivuje soukromé investory a
společnosti ke spolupráci, a zároveň obě agentury pravidelně přispívají vysokými
částkami jak do fondu, tak lokálním firmám rozšiřujícím energetické systémy v Zambii.
Zdá se, že USAID a Sida uzavírají partnerství zejména kvůli rozdělování prostředků a
sdílení rizik. Když vezmeme v potaz všechna získaná fakta, vyznívá role mezinárodního
partnerství v rozvojové spolupráci poměrně nevýznamně, ve zkoumaném případě má
smysl snad jen proto, že zde participují dva významní aktéři v oblasti rozvojové
spolupráce, kteří v podstatě jen „nalákají“ ke spolupráci aktéry ze soukromého sektoru.
Je však nutné si uvědomit, že tímto krokem je získáváno mnohem více financí, než by
byla schopna pouze jedna z agentur získat sama.

4

Srovnání iniciativy Power Africa s iniciativou Making All
Voices Count
V této kapitole se krátce seznámíme s inovativním partnerstvím, které byla mezi

USAID a Sidou uzavřeno a které mělo být původně předmětem celé této bakalářské
práce. Představen bude programy operující v odlišném sektoru než program Power
Africa. Krátkým představením tohoto programů iniciovaného USAID a Sidou by měly
být buď potvrzeny, či vyvráceny závěry případové studie, neboť i zde bude kladen
důraz na zjištění míry angažovanosti obou agentur, z čehož posléze bude vyvozeno,
jakou roli uzavřené partnerství v tomto programu hraje. Kapitola je kratší, než samotná
případová studie, to by ovšem nemělo ubrat na její hodnotě, neboť před zahájením
zkoumání programu Power Africa byl nejprve důkladně prozkoumán právě program
Making All Voices Count, jež je zde využit pro srovnání role partnerství USAID a Sidy
v obou programech.

4.1 Grand Challenges - Challenge Funds
Roku 2013 bylo mezi USAID a Sidou formulováno strategické partnerství, jehož
obecným cílem je urychlení vymýcení extrémní chudoby v zemích Třetího světa
prostřednictvím inovačních a vědecky testovaných řešení, stejně jako skrze snahu
zapojit více investorů, aby byl dosah pomoci do nejširší.64 V rámci tohoto partnerství
USAID a Sida za účelem zapojení co nejvíce investorů podporujících inovativní řešení
společně zřídili tři programy: Powering Agriculture, Securing Water for Food, Making
All Voices Count.
Partnerství je to poměrně výjimečné hned ze dvou důvodů. Pro USAID se jedná
o největší uzavřené partnerství v historii, Sida nikdy neuzavřela partnerství, v jehož
rámci by se zavázala k tak vysokým investicím. K uzavření partnerství prosazujícího
hledání inovačních řešení se Sida a USAID rozhodly mj. proto, že ačkoliv jsou inovace
vnímány jako stavební kámen rozvoje, jsou kvůli nedostatečnému kapitálu využívány
jen vzácně. Proto se obě agentury rozhodly finančně podpořit nejen počáteční fáze
inovačních projektů, ale také jejich šíření, což dopomáhá soběstačnosti společnosti,
přičemž se zároveň společně dohodly na financování ve výši 400 milionů USD na
období čtyř let.65
Všechny tři fondy jsou primárně určeny malým začínajícím sociálním
podnikům, či těm malým podnikům, které se chtějí rozšířit na nový trh, přičemž velký
důraz je kladen na inovativní aspekty udržitelného rozvoje a zodpovědného
podnikatelského myšlení (např. zavádění nových technologií umožňujících ekologičtější
výrobu).66

4.1.1 Making All Voices Count
Jedním ze tří programů v rámci americko-švédského partnerství je program
Making All Voices Count, jenž fungoval v od června 2013 do listopadu 2017. Od svého
založení poskytla tato iniciativa, k níž se přidala také DFID (Department For
International Development; vládní rozvojová agentura Velké Británie) udělila celkem
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178 grantů, přičemž většina z toho byly granty na inovační (72) a výzkumné (61)
projekty.67 Program Making All Voices Count podporoval vývoj a šíření inovačních
přístupů k podpoře zodpovědného státního řízení v rozvojových zemích, v rámci čehož
pomocí nástrojů a platforem využívajících digitální technologie a mobilní telefony,
podporoval zejména větší transparentnost, boj proti korupci a posilování role
marginálních skupin.68
Program byl implementován ve 12 zemích v Africe a Asii: Bangladéš, Filipíny,
Ghana, Indonésie, Jižní Afrika, Keňa, Libérie, Mosambik, Nigérie, Pákistán, Tanzanie,
Uganda.
Správu programu mělo v rukou konsorcium složené z 3 společností – HIVOS
(Humanistický institut pro spolupráci), IDS (Institut rozvojových studií) a USHAHIDI
(nezisková společnost vyvíjející svobodný open-source software). Vedoucím konsorcia
byl pro své zkušenosti s řízením grantů a kontakty s mnoha občanskými společnostmi a
aktivistickými organizacemi HIVOS, hlavní roli v oblasti reformy správy a tlaku na
transparentnost a zodpovědnost měl Institut rozvojových studií.69
Program skýtal finance ve výši 47 milionů USD70, přičemž dárci byli
samozřejmě hlavně USAID a Sida, ale přidali se také další agentury – např. UKAID a
Omydiar Network. Fond jednak poskytoval granty a zprostředkovával nové finanční
vztahy, zároveň také investoval do budování nových kapacit. USAID a Sida zároveň
kladli důraz na nutnost nezávislého výzkumu o fungovaní místních vztahů společnostvláda.
K co nejvyšší efektivitě mělo dopomoci jednak sdružování lidí z nejrůznějších
odborných zaměření, což mělo přinést nové pohledy na věc. Zároveň byly podporovány
reflektivní procesy informující o vývoji strategického přístupu založené na vlastních
66
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interních přístupech k učení o programových a projektových aktivitách. K mapování
průběhu a výsledků s kritickými posudky kontextu a účastníků byla využívaný tzv.
teorie změny (Theory of Change). Podle této teorie jsou dvě verze ideálního vztahu
občanů a vlády – buď funguje obousměrná zpětná vazba, nebo vláda jedná zcela
transparentně, občané tedy znají veškeré potřebné informace, svá práva a zároveň vedou
vládu k větší odpovědnosti.71 Během fungování programu Making All Voices Count
ovšem byly zjištěny určité trhliny v této teorii dokládající, že tyto modely jsou sice
dobrým výchozím bodem, avšak na komplikovanou situaci v Africe jsou příliš
idealizované a jednoduché. Problém byl nalezen jednak v mnoha úrovních afrických
vlád, ale také v markantních rozdílech mezi lidmi, kvůli nimž nejsou vztahy mezi
občany a vládou tolik otevřené a účastnické (roli hraje zejména moc, gender a původ).72

4.2 Jaké závěry lze vyvodit?
V obou případech je vidět, že se USAID a Sidě opravdu daří plnit jeden z hlavních
cílů jejich partnerství, tedy mobilizovat nové zdroje financí a to zejména z řad
soukromých investorů a společností. Zároveň bylo zjištěno, že v obou případech hraje
USAID a Sida pouze roli iniciátora a následně tento hlavního poskytovatele grantů a
záruk, nikdy není ani jedna z agentur přímým správcem projektu. Jak u projektu Beyond
the Grid Fund for Zambia, tak u programu Making All Voices Count se USAID a Sida
snaží zajistit úspěch partnerství skrze snahu uspokojit cílovou skupinu, a to tím, že se
snaží co nejvíce zapojovat místní vlády, zaměstnávat místní pracovníky a zároveň
kladou velký důraz na aktivnější roli žen ve společnosti.
Na základě e-mailové komunikace s Cecilií Oppenheim ze Sidy, která mi
doporučila raději se věnovat partnerství USAID a Sidy v rámci programu Power Africa
jsem se dozvěděla, že si obě agentury obou partnerství velmi cení, neboť jsou v jejich
rámci sdíleny jejich společné vize a cíle. V obou případech došlo k vytvoření programů
zejména na základě ochoty obou agentur předložit vlastní zdroje za účelem sdílení rizik
a snižování transakčních nákladů, zároveň prý hrálo poměrně velkou roli překrývání
zájmů obou agentur. Jak USAID, tak Sida jsou s výsledky plynoucími z uzavřených
partnerství spokojeni a nebrání se uzavírání společných inovativních partnerství –
příkladem může být partnerství mezi USAID, Sidou a Volvo Group zaměřující se
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rovněž primárně na vědu, technologie a inovace, či partnerství obou agentur na projektu
FARMA II podporující aktivitu zemědělských trhů v Bosně a Hercegovině.

5 ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo demonstrovat průběh spolupráce v rámci
partnerství mezi poskytovateli rozvojové spolupráce z funkcionálního hlediska a odhalit
tak, v čem mohou být mezinárodní partnerství v oblasti rozvojové spolupráce důležitá a
proč by mohla být hodna uzavírání. Jak bylo prokázáno v případové studii zkoumající
projekt Beyond the Grid Fund for Zambia, USAID a Sida jsou společně ještě silnějšími
hráči na poli rozvojové spolupráce, kteří díky svým zkušenostem a dobrému jménu
motivují mnoho soukromých investorů a společností ze soukromého sektoru ke
spolupráci v odvětví energií, což je velkým přínosem, neboť právě energetický sektor je
ze strany soukromého sektoru vnímán obzvlášť rizikově, co se případného financování
týče. Důležitost uzavírání mezinárodních partnerství tkví rovněž ve sdílení know-how a
ve skutečnosti, že partnerství přináší mnoho pragmatických výhod – např. rozdělení
prostředků.
V teoretické části práce bylo zmíněno několik bodů, které dělají partnerství
úspěšným. Šlo o jasné a měřitelné všeobecné zlepšení; profit obou partnerů ze
spolupráce; uspokojení cílové skupiny; garance budoucí finanční podpory; či vyšší
příjmy, než se očekávalo; a zapojení expertů. Případová studie říká, že projekt Beyond
the Grid Fund for Zambia vycházející z partnerství mezi USAID a Sidou v rámci
programu Power Africa jasné a měřitelné všeobecné zlepšení vykazuje, což souvisí
s tím, že byly dokonce navýšeny původní cíle partnerství (v počátku šlo o poskytnutí
přístupu k energiím 1 milionu obyvatel Zambie, nyní by mělo přístup k energiím do
roku 2021 získat 1,3 milionu obyvatel Zambie). Je zajímavé, že projekt byl všude velmi
chválen, avšak získat konkrétní čísla či statistiky potvrzující tvrzení o jasných a
měřitelných všeobecných zlepšení, bylo prakticky nemožné (a to ani na e-mailovou
žádost, která zůstala bez odpovědi). Zda oba partneři ze spolupráce profitují, rovněž
nikde nebylo explicitně zmíněno, lze však očekávat, že ano, neboť jinak by se jej
pravděpodobně snažili přemodelovat. Dalším splněným kritériem pro úspěch tohoto
partnerství je uspokojení cílové skupiny. Zambijské obyvatelstvo podporuje švédskoamerické partnerství, potažmo projekt Beyond the Grid Fund for Zambia jednak proto,
že USAID a Sida přispívají lokálním společnostem vysokými částkami, aby byli
schopni sami produkovat vlastní energetické systémy. Dalším důvodem je, že

partnerství umožňuje zvyšování kapacit a poskytuje nové pracovní příležitosti mnoha
zambijským obyvatelům. Na druhou stranu z případové studie nevyplynuly žádné
závažné faktory limitující partnerství.
Švédsko vidí v Beyond the Grid Fund for Zambia významnou a dobře umístěnou
investici do energetické budoucnosti Zambie, jež nebude mít pouze krátkodobý účinek.
Zároveň spatřuje Švésdko v programu Power Africa možnost doplnit probíhající a
plánované intervence do afrického energetického sektoru, s čímž souvisí usilovná snaha
Sidy přivést do Zambie co možná nejlepší společnosti, produkty a nové investice do
sféry energetických služeb.
Ze zjištěných poznatků si troufám vyvodit, že uzavírání partnerství mezi
poskytovateli rozvojové spolupráce je spíše přínosem, než přítěží rozvojové spolupráce,
což však vyvrací hypotézu bakalářské práce tvrdící, že partnerství mezi poskytovateli
rozvojové spolupráce je pouze promyšleným marketingovým tahem, který nemá žádný
větší význam.

6 SUMMARY
The aim of this bachelor thesis was to demonstrate the progress of cooperation
within the framework of the partnerships between the development cooperation
providers from a functional point of view and to reveal how the international
partnerships in the field of development cooperation can be important and why i tis
worth to participate. Based on the findings, I dare to conclude that building partnerships
between development cooperation providers is more of a benefit than the burden of
development cooperation, but this disproves the hypothesis of a bachelor thesis claiming
that partnerships between development cooperation providers are only a sophisticated
marketing move that is of no importance.
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