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Čínský zájem o Afriku pozorujeme ve zvýšené míře od začátku nového milénia. V roce 2000 

vzniká Fórum o čínsko-africké spolupráci (FOCAC), které má sloužit jako platforma pro rozvoj 

vztahů Číny s africkými zeměmi v oblastech ekonomiky, kultury a dalších. Tzv. pekingským 

konsenzem z roku 2004 se pak Čína vymezila vůči ekonomickému liberalismu Západu 

a nabídla rozvojovému světu alternativní model rozvoje založený na specifické čínské 

zkušenosti. Deklarované partnerství na bázi jih-jih a nevměšování do vnitřních záležitostí 

partnerských států bylo africkým lídrům velmi sympatické. Čína si tak vydláždila cestu 

k posílení svého globálního vlivu, ale hlavně k surovinám potřebným pro svůj další růst.1 

Africké státy naopak získaly silného partnera, který nebude kritizovat jejich často 

nedemokratické způsoby vládnutí a nebojí se investovat i v nestabilním prostředí. V roce 2006 

pak vzniká první oficiální čínská strategie vůči Africe (Africa’s Policy Paper) (China Ministry 

of Foreign Affairs 2006) definující jednotlivé roviny spolupráce: ekonomika, kultura 

a bezpečnost. O rok později už Čína získává nejvíce prostředků od Africké rozvojové banky 

a Světové banky na civilní projekty v Africe. Často se navíc jednalo o projekty v sektorech, 

kterým Západ přestal věnovat pozornost: průmysl, fyzická infrastruktura či zemědělství. 

V roce 2009 se už Čína poprvé stala nejvýznamnějším obchodním partnerem Afriky v daném 

roce2 (Brautigam 2011a, Liang 2012, European Parliament 2019). V posledních dvou 

dekádách tak Čína velmi výrazně proměnila mocenské poměry na africkém kontinentu, 

kde mezi zahraničními partnery do té doby dominovaly především USA, EU a její členské 

státy. 

Čínsko-africká spolupráce má však i své výrazné limity a negativní stránky. 

Mezi ty nejzásadnější patří dlouhodobá podpora autoritářských režimů, prodej zbraní 

skupinám rebelů, ignorování důležitých lidsko-právních otázek, zaplavování afrických trhů 

levným čínským zbožím, dovážení vlastních pracovníků na vybrané projekty namísto podpory 

zaměstnanosti v lokálním prostředí či devastace životního prostředí v souvislosti s těžbou 

surovin (Michel a Beuret 2009, Liang 2012, Sojková 2020). Jak se čínské partnerství s Afrikou 

vyvíjí dnes, v čem spočívají jeho přínosy a rizika a co to představuje pro EU, která stále patří 

mezi nejvýznamnější obchodní a rozvojové partnery afrických zemí? 

Čína v ekonomické spolupráci nahradila tradiční partnery 

Afriky 

Zatímco ještě na konci 90. let minulého století exportovaly africké státy z 90 % do rozvinutých 

zemí, o 20 let později už šla polovina vývozů do zemí jako je Brazílie, Indie nebo Čína. Valná 

většina čínských dovozů z Afriky jsou obvykle nerostné suroviny (kovy, paliva). Africké státy 

naopak z Číny odebírají hotové výrobky a stroje. Bodem zlomu se stala globální finanční krize, 

při které čínsko-africké obchodní vztahy výrazně posílily. Africké ekonomiky nepřestaly růst 

a Čína jejich trhy zavalila levným spotřebním zbožím dostupným pro všechny, textilem 

či dopravními prostředky. Ve stejné době zároveň výrazně narostly přímé zahraniční investice 

Číny. V počtu investičních projektů dnes sice Čínu překonávají USA, Francie a Velká Británie, 

objemem financí však Čína zmíněné státy převyšuje. Mezi roky 2016 a 2018 dokonce odešlo 

z Číny do Afriky více přímých investic než z celé EU dohromady. Zatímco EU v úhrnu zůstává 

pro africké země největším investorem, Čína hraje prim v oblasti půjček. 

 
1 Čína je od roku 1993 čistým importérem a největším importérem ropy na světě. 
2 Údaj platil pro zmíněný rok 2009. V současnosti je největším obchodním partnerem Afriky EU. 
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Jejich objem se během několika let dokonce ztrojnásobil a výsledkem je, že Čína dnes vlastní 

20 % afrického dluhu. V ekonomické rovině se tak Čína během dvou dekád stala 

nejvýznamnějších partnerem většiny afrických států (Chen a Nord 2017: 1-3, Sojková 2018, 

García-Herrero a Xu 2019, Madden 2019, Timmis a Gavas 2019). 

Graf 1: V letech 2000–2013 se Čína posunula mezi nejvýznamnější obchodní partnery 

subsaharské Afriky 

  

Zdroj: Stahl 2016. 

Na jedné straně přináší čínsko-africké ekonomické partnerství Africe řadu pozitiv. Čínské 

aktivity v Africe generují největší počet nových pracovních míst.3 Africké ekonomiky se díky 

spojení s Čínou více diverzifikovaly a snížila se volatilita jejich exportů, jejichž objem narostl 

stejně jako kapitál, kterým africké vlády disponují. Vedle toho se Čína posunula do role 

jednoho z největších rozvojových donorů a investuje tam, kde to Afrika potřebuje: do budování 

infrastruktury (silnice, železnice, nemocnice a další), energetiky (elektrárny), zdravotnictví, 

zemědělství či komunikačních technologií. Neopomíjí ani průmysl či vojenský sektor. 

Poskytování financí navíc nepodmiňuje žádnými reformami, které obvykle vyžadují donoři 

a investoři ze Západu, resp. EU. Pro půjčky pak nabízí výhodnější podmínky: výrazně delší 

doba splatnosti, ochota dluhy odpouštět či jejich splacení umožnit v nefinanční formě. 

Ukázkou je např. zbudování přehrady v Ghaně, kterou západoafrická země Číně splatila 

v kakaových bobech, podobně výměna finančních prostředků za ropu po občanské válce 

v Angole, která díky tomu dokázala odstartovat rozvoj infrastruktury4 (Stahl 2016: 5-8, Chen 

a Nord 2017: 1-2, Sojková 2020). Čína navíc často jako bonus za spolupráci zbuduje nový 

letištní terminálu či moderní budovu ministerstva. Ekonomická soft power se tak stala 

klíčovou složkou čínské diplomacie vůči Africe (Lahtinen 2018). 

 
3 Víc jich vytváří jen EU jako celek, její jednotlivé členské státy však nikoli. 
4 Západ přitom Angole nabízel půjčky také, vyžadoval však investice do konkrétních odvětví a další 

podmínky a jejich návratnost byla nakonec mizivá (Stahl 2016: 5-8, Chen a Nord 2017: 1-2, Sojková 

2020). 
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Nejchudší země nedokáží svůj dluh Číně splatit 

Právě v tom ale spočívá i velké riziko. Masivní zadlužování afrických vlád a nárůst objemu 

afrického dluhu vůči Číně způsobují, že některé z nejchudších zemí pravděpodobně nebudou 

schopny své dluhy Pekingu vůbec splatit5 (BBC 2018, Abegunrin a Manyeruke 2020: 52). 

Některé země navíc neváhají Číně splácet velmi riskantní formou: Džibutsko např. zvažuje 

pronájem jednoho z vybudovaných přístavů čínským investorům.6 Čínu totiž obvykle příliš 

nezajímá, zda jsou projekty financované z jejích půjček ziskové či nikoli. Jak uvádí jedna 

z předních českých expertek na čínsko-africké vztahy Iva Sojková, „problematické se (...) jeví 

mimo jiné to, že Čína nemá jednotnou strategii, jak se s dlužníky vypořádat. Čína není členem 

Pařížského klubu, který koordinuje činnost věřitelů v případě potíží při splácení dluhů, 

a vzhledem k tomu, že (...) až letos oznámila vznik nové agentury spravující rozvojové finanční 

toky, není jasné ani to, zdali má vůbec Peking přehled o objemu a alokaci svých pohledávek 

v zahraničí.“ (Sojková 2018a). Projekty čínských investorů navíc často realizují čínské firmy 

bez spojení s místními partnery. Nedochází tak k rozvoji místního obchodního sektoru, 

který je pro africké ekonomiky stěžejní. Deklarovanému win-win stavu neodpovídá ani poměr 

obchodní výměny; „Uganda (...) se potýká s poměrem dovozu a vývozu do Číny 22:1 (...). 

U Nigérie, významného exportéra ropy, připadá na každý vyvezený dolar 11 dovezených.“ 

(Sojková 2018b) 

Graf 2: Nárůst čínských půjček africkým vládám je obrovský (2000–2016) 

 

Zdroj: BBC 2018. 

  

 
5 Džibutsko, Kongo-Brazzaville, Zambie a další. 
6 Podobně mimo Afriku odepsala Čína dluh Tádžikistánu výměnou za jedno procento rozlohy země, 

kterou má nyní pod kontrolou Peking. 
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Graf 3: V roce 2016 odpovídal objem čínských investic v Africe pouhým 2 % dluhu, 

který ve stejném roce africkým vládám vznikl za projekty realizované čínskými firmami 

a jako obchodní deficit s Čínou 

 

Zdroj: Pairault 2018. 

Problematické jsou také sociální a environmentální dopady čínských ekonomických aktivit. 

Projekty jsou často spojovány s nuceným vysídlením obyvatel či celých komunit, 

namísto zaměstnávání místních lidí přijíždějí námezdní pracovníci z Číny, pracovní podmínky 

často neodpovídají místním ani mezinárodním standardům. V posledních letech se ale tato 

situace výrazně mění k lepšímu, a především tvorba pracovních míst pro místní obyvatele 

se stává dominantou čínských ekonomických aktivit (Michel a Beuret 2009: 234-247, 

Jenkins 2009: 184-194). Větší riziko tak představují projekty ohrožující životní prostředí. 

Sojková na příkladu čínského projektu na těžbu bauxitu v Ghaně vysvětluje, že „kritika těžby 

se týká i jejích předpokládaných negativních environmentálních dopadů na unikátní 

ekosystém pralesu Atewa na jihovýchodě Ghany. A v souvislosti s tím vyvstává další obava 

z kontaminace pitné vody, neboť bauxit bude těžen v blízkosti zdrojů zásobujících až pět 

milionů obyvatel ve třech regionech Ghany, včetně hlavního města Akkry.“ (Sojková 2020) 

Ekologicky nešetrné metody užívané Čínou pro těžbu zlata v téže zemi dokonce vedly 

k deportaci několika tisíc Číňanů (Sojková 2019). Ohrožení životního prostředí a místních 

komunit se odehrává i v dalších zemích. Příkladem může být např. drancování nerostného 

bohatství jedné z nejchudších zemí světa – Středoafrické republiky (Sinopsis 2020). 

Afrika v centru čínské zahraniční politiky 

Čínský zájem o Afriku mění rovnováhu sil nejen na poli ekonomické spolupráce. O politických 

implikacích psal již v roce 2008 The Economist: „Diplomaté a odborníci (...) se obávají, 

že Západ ‚ztrácí‘ Afriku a další regiony bohaté na suroviny (...) Čína se spřátelí 

s ostrakizovanými režimy a podpoří je v tom, aby se vzepřeli mezinárodním normám. Korupce, 

špatný ekonomický management, represe a nestabilita se budou šířit.“ (The Economist 2008) 

Čínský přístup se však od toho západního liší především v tom, že stojí na principu 

nezasahování do vnitřních záležitostí partnerských států. Neplatí však, že by si Čína cíleně 

vybírala méně demokratické státy. Přestože významnější podíl čínských investic proudí 

do zemí s nerostným bohatstvím, které jsou obvykle i méně demokratické (např. Súdán), 
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Čína se angažuje prakticky všude, kde daná vláda uzná politiku jedné Číny. Nadto nelze popřít, 

že i Západ v čele se Světovou bankou a evropskými institucemi obchoduje s nedemokratickými 

režimy (Jakobson a Knox 2010: 29-30, Brautigam 2011b: 125-150, Sun 2018, Jenkins 2019: 

195-198).  

Co by mělo poutat pozornost Západu a EU podstatně více, je fakt, že Čína na posledním 

summitu FOCAC v roce 2018 označila Afriku za naprostý základ své zahraniční politiky. 

Za tímto účelem posiluje vzdělávací programy a výměnné pobyty pro africké lídry.7 

A je to právě „export čínské ideologie“, který tradiční partnery Afriky děsí. Silná propaganda 

z Pekingu navíc Čínu v očích Afričanů vyobrazuje jako globálního hráče číslo jedna. Budování 

silné mezinárodní koalice, která odmítá západní hodnoty tradičně zastoupené v externích 

politikách EU vůči rozvojovým regionům, může na jedné straně posílit hlas Afriky 

(např. v mezinárodních institucích, kde mohou africké státy podporovat Čínu). Posílí však také 

pocit, že absence liberálně-demokratických principů v oblasti vládnutí, které vyžaduje Západ, 

je vlastně v pořádku (Kovrig 2018, Sun 2018). 

Čínské zbraně posilují africké konflikty 

Zásadní roli sehrává Čína také v otázce bezpečnosti na africkém kontinentu, která je klíčová 

i pro Západ, především pak pro EU. Peking se v posledních letech výrazně angažuje v mírových 

misích, narůstá jeho vojenská spolupráce s desítkami afrických států a objem prodeje zbraní. 

Důkazem je finanční podpora bezpečnostních institucí Africké unie, podpora Čínsko-afrického 

mírového a bezpečnostního fondu či příslib prostředků pro mírové, protipirátské 

či protiteroristické programy. Peking je zároveň druhým největším přispěvatelem do rozpočtu 

na mírové operace OSN a na mise vysílá více personálu než kterýkoli jiný člen Rady bezpečnosti 

OSN. Peking také v rámci Čínsko-afrického obranného a bezpečnostního fóra školí v Číně 

zástupce armád ze 49 afrických zemí. S většinou z nich má zároveň uzavřené vojenské dohody 

(Michel a Beuret 2009: 141-144, Kovrig 2018). Přímým důsledkem je mj. posilování afrických 

bezpečnostních složek, kterým na jedné straně opravdu často chybí prostředky a kvalifikace. 

Na straně druhé však zároveň slouží vládnoucím autoritářským režimům, které bezpečnost 

na kontinentu podrývají (Kovrig 2018). 

Problematický je především čínský export tzv. malých zbraní, které lze dále použít na výrobu 

větších a silnějších, a které se lépe pašují přes hranice. Čínské firmy dodávají do Afriky také 

složitější technologie, jako jsou vodní děla či odposlechy, které autoritářským režimům konají 

dobrou službu.8 Většina čínského exportu jde navíc do Afriky přes prostředníky a u zbraní je 

potom problém dohledat jejich původ, objevují-li se např. v násilných konfliktech.9 Na druhé 

straně však v objemu dovozu zbrojního materiálu Čínu mnohonásobně převyšují USA a Rusko 

a neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by se Čína výrazněji angažovala v konfliktních státech 

(Michel a Beuret 2009: 131-144, Jenkins 2019: 201-202). Její přímé či nepřímé zapojení 

do konfliktů je ale problematické i proto, že se množství strategických čínských projektů 

realizuje v nestabilních zemích či konfliktních zónách. Na jejich zabezpečení tam totiž Čína 

 
7 Vedle standardních studentských výměn a stipendií. 
8 Např. dodávky odposlechů pro bývalého zimbabwského diktátora R. Mugabeho. 
9 Např. v roce 2006 v Čadu, kde rebelové používali zbraně od čínské společnosti Norinco při pokusu 

o svržení tehdejšího prezidenta a čínský konzulát v nigerijském Lagosu je údajně sám instruoval. 

Rebelové vybavení čínskými zbraněmi pak vtrhli také do Středoafrické republiky, která se s následky 

konfliktu potýká dodnes. V Libérii Čína dokonce směnila zbraně za dřevo i přes embargo uvalené OSN 

a podpořila tak diktátora Charlese Taylora, který vedl krvavou občanskou válku. 
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využívá služeb soukromých bezpečnostních společností, které v minulosti obecně napáchaly 

v Africe mnoho škod (Michel a Beuret 2009: 143-144, Hodzi 2019: 210). 

Graf 4: Čína investuje také do afrických přístavů, které mohou vedle obchodu sloužit 

i pro vojenské účely 

 

Zdroj: Hellenic Shipping News Worldwide 2019. 

Doporučení pro EU 

EU patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější partnery Afriky v oblasti rozvojové spolupráce 

a obchodu. S revizí dohod z Cotonou v roce 2020 navíc Afrika získává ve vztazích s EU unikátní 

postavení ošetřené separátní dohodou. Chce-li EU zůstat i nadále důležitým geopolitickým 

hráčem, jak naznačila nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen, bude zapotřebí 

některé aspekty evropského působení vůči africkému kontinentu přehodnotit a redefinovat 

(Brunsden, Fleming a Beattie 2019). Jakým oblastem věnovat pozornost, aby EU v Africe 

neujel vlak? 

Koherentní plán evropské reakce na čínský boom 

EU musí jasně definovat své zájmy v Africe, které musí odpovídat nejen normativně určeným 

potřebám EU, ale především potřebám Africké unie a jednotlivých afrických států. 

V tom se Čína dlouho zdála být napřed a EU si musí jasně stanovit, ve kterých oblastech je její 

přidaná hodnota. Navazování vztahů mezi africkými zeměmi a Pekingem je zároveň potřeba 

vnímat i jako prostou ekonomickou diverzifikaci, která nutně neznamená, že o EU již v Africe 

není zájem. 

Rovnocenné partnerství 

EU musí začít vnímat africké státy a Africkou unii jako rovnocenné partnery, kterým nabízí 

především to, co sami potřebují. Politika nezasahování do vnitřních záležitostí dělá z Číny 

velmi lákavého partnera a neustálé podmiňování pomoci je dlouhodobě problematické. 

V mnoha oblastech navíc Africká unie čerpá inspiraci právě z EU a ta se může v době 

vzájemného propojování Afriky stát důležitým partnerem se zkušenostmi s harmonizací 

nejrůznějších regulí a mechanismů od finančních trhů, obchodních podmínek, pravidel 

pro pohyb osob až po rozhodovací procesy. 
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Investice 

Podpořit plán nabídnout Africe větší množství investic jako doplněk k tradiční finanční 

podpoře ve formě rozvojové spolupráce. Právě tam je Čína nejsilnější, její projekty jsou však 

mnohdy spojeny s nižší kvalitou výsledného produktu, kratší životností či negativními 

sociálními a environmentálními standardy. Kvalita projektů je zároveň tím, v čem je přidaná 

hodnota EU a jejích institucí a realizátorů projektů. 

Infrastruktura 

Posílit podporu budování infrastruktury, která je po spuštění Africké kontinentální zóny 

volného obchodu naprosto nezbytná k propojení jednotlivých afrických zemí. Právě zde hraje 

Čína v současné době prim a dvojnásobně převyšuje ostatní mezinárodní donory a investory. 

V roce 2018 spravovaly čínské firmy a kontraktoři dvě třetiny trhu s africkou infrastrukturou, 

navíc jsou i častými příjemci finanční podpory od Světové banky a dalších mezinárodních 

finančních institucí. Právě zde musí EU výrazně přidat. 

Pracovní příležitosti 

Pokračovat v trendu budování nových udržitelných pracovních příležitostí s ohledem 

na potřeby místních trhů. Je to právě nedostatek pracovních míst, který způsobuje problémy 

spojené s rapidní urbanizací a populačním růstem. Afrika má přitom velmi mladou populaci 

v produktivním věku, pro kterou je absence příležitostí často důvodem k migraci 

mj. do Evropy. 

Udržitelný průmysl a energetika 

Africká kontinentální zóna volného obchodu předpokládá boom v oblasti industrializace 

spojené s odstraňováním tarifních překážek a cel mezi jednotlivými státy Afriky. EU může 

v tomto směru nabídnout udržitelná řešení a moderní technologie, které bude africký průmysl 

potřebovat nejen pro svůj rozvoj, ale i s ohledem na řešení dopadů klimatických změn, 

které Afriku velmi výrazně zasahují. Čína přitom svoji pozornost zaměřuje na exploataci 

surovin, jejich vývoz a přeprodej, často navíc s devastujícím dopady na životní prostředí. 

Před EU se tak otevírá prostor stát se aktivním a atraktivním partnerem i v oblasti udržitelné 

energetiky. 

Redefinovat zemědělskou politiku EU 

Ta stále stojí do značné míry na subvencích a v kontextu zahraniční, rozvojové a obchodní 

politiky umožňuje africkým exportérům vyvážet suroviny namísto zpracovaných produktů. 

Podpora zpracovatelského průmyslu, budování institucí pro rozvoj zemědělských trhů 

a produkce s přidanou hodnotou (nejen) pro export se může stát důležitým aspektem euro-

africké spolupráce, v němž Čínu předčí (Tull 2008: 5-13, Harding 2018, Elmer 2019, European 

Parliament 2019, Chimbelu 2020, Timmis a Gavas 2019, Marks a Herszenhorn 2020, Stout 

2020).  
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