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NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ STÁTY SVĚTA 

 
Nůžky se rozevírají… na světě je 700 lidí, jejichž majetek čítá více než 1 miliardu 

amerických dolarů. Součet jejich jmění tvoří stejnou částku jako roční příjem chudší 
poloviny světové populace1. 

 
1. Úvod 

 Pokud bychom se dnes podívali na mapu světa, nalezli bychom zde více neţ 195 různých 
státních útvarů2. Ekonomické, bezpečností, politické a mnohé další rozdíly, které mezi jednotlivými 
státy existují, jsou zřejmé. 
 Organizace spojených národů se prakticky jiţ od svých počátků snaţí monitorovat sociální a 
ekonomickou úroveň a vyspělost jednotlivých států. Původně se pouţívalo rozdělení na rozvinuté a 
rozvojové státy3. To však přestalo v 60. letech 20. století stačit a na prvním zasedání Konference 
OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development) v roce 
1964 se poprvé objevila myšlenka vyčlenit ze skupiny rozvojových zemí ty nejchudší a 
nejzaostalejší. Vznikla tak nová skupina nejméně rozvinuté země světa – neboli Least Developed 
Countries (LDCs), jejíţ ustanovení4,5 schválil v roce 1971 Výbor pro plánování rozvoje (CDP, 
Committee for Development Policy6) působící v rámci Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC)7.  
 
 
2. Kritéria pro zařazení na seznam LDCs 

 Kritéria pro zařazení určité země na seznam LDCs určuje jiţ od roku 1971 ESOSOC, a to na 
základě doporučení CDP. Kaţdý rok se v newyorském centru CDP sejde 24 odborných expertů8 
(ekonomů, politologů, sociologů, ekologů a dalších), kteří zhodnotí současné dění ve světě a podle 
společného uváţení ponechají či pozmění nastavená kritéria a jednou za tři roky také provedou 
aktualizaci seznamu LDCs. V současnosti (dle CDP 2009 Report9) jsou poţadavky následující: 

 
 Index lidských zdrojů (HAI, Human Assets Index) 

 slouţí jako míra k hodnocení úrovně lidského kapitálu, která se zjišťuje podle následujících 
kritérií10: 

o kolik je procent podvyţivených lidí v populaci, 
o jaká je úmrtnost dětí do 5 let, 
o kolik procent dětí studuje střední školu, 
o jaká je gramotnost dospělého obyvatelstva. 

 
 V současné době je pro postoupení do kategorie rozvojových zemí vyţadován index o hodnotě 
minimálně 66. Pro srovnání – zatímco HAI velmi chudého Somálska je 9,4, ekonomicky vyspělejší 
Indie dosáhla indexu 61,7 a Samoa dokonce 92,2. 
 

 Index ekonomické zranitelnosti (EVI, Economic Vulnerability Index)  

                                         
1  Millenium Development Goals, Ministerstvo zahraničních věcí, r. 2009. 
2  The Number of Countries in the World. http://geography.about.com/cs/countries/a/numbercountries.htm. 
3  Oficiální stránky OSN; Least developed countries: Historical Background - 

http://www.un.org/events/ldc3/prepcom/history.htm. 
4 Rezoluce č. 2564 (XXIV) z 13. Prosince 1969 Valného shromáţdění ţádající po generálním tajemníkovi OSN, aby se CDP 

blíţe zabývala problematikou nejméně rozvinutých zemí -
http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/special_measures_ldcs.pdf. 

5  Formální souhlas Valného shromáţdění OSN s ustanovením prvního seznamu LDCs v roce 1971 - 
http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/ga_resolution_2768.pdf. 

6  Committee for Development Policy.  http://www.un.org/esa/policy/devplan/. 
7  Economic and Social Council. http://www.un.org/en/ecosoc/. 
8  Seznam současných a bývalých členů CDP (můţete si povšimnout i dvou zástupců Československa) –  
   http://www.un.org/esa/policy/devplan/cdpmembers1966_2012.pdf. 
9  CDP 2009 Report. http://www.un.org/esa/policy/devplan/e200933.pdf. 
10  Přehled jednotlivých kritérií, z kterých se skládá Human Assets Index, jejich hodnota v LDCs dle kontinentů a 

porovnání s rozvojovými zeměmi. http://www.unctad.org/sections/ldc_dir/docs//ldc_highlight001hai_en.pdf. 
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 taktéţ vzniká hodnocením několika různých faktorů11: 
o velikost populace, 
o odlehlost, 
o podíl zemědělství na tvorbě HDP, 
o koncentrace exportu (jaké zboţí země vyváţí), 
o přesídlení v důsledku přírodních katastrof, 
o výkyvy ve výši zemědělské produkce, 
o nestabilita exportu zboţí a sluţeb. 

 
 Zde je hodnocení oproti HAI opačné – čím vyšší index, tím větší riziko, ţe ekonomika daného 
státu bude váţně zasaţena krizí způsobenou vnějšími (tedy ne vnitrostátními) faktory. Jako příklady 
můţeme opět pouţít výše zmíněné Somálsko a Indii. Zatímco EVI Somálska je 62,6 a patří tak 
k nejvyšším na světě, EVI Indie je pouhých 17,5.  
 

 Hrubý národní produkt na obyvatele (HNP) 
 neboli také Gross national income (GNI) per capita se v tříletém průměru pohybuje pod 
hranicí 905 $. Aby mohla být země ze seznamu LDCs vyškrtnuta, musí přesáhnout hranici 1086 $ HNP 
na obyvatele.12  
 Co to vlastně hrubý národní produkt je? Jedná se o celkovou peněţní hodnotu statků a 

sluţeb, kterou vytvořili obyvatelé daného státu za určité období (nejčastěji se počítá za rok), a to 
jak na území daného státu, tak i v cizině. Jinými slovy HNP vyjadřuje celkovou hodnotu toho, co 
bylo za určité období vyprodukováno danými státními příslušníky „doma“ i v „cizině“. Aby byla výše 
HNP mezi jednotlivými státy porovnatelná, přepočítává se na jednoho obyvatele. 
 Důleţité je neplést si hrubý národní produkt (HNP) s tzv. hrubým domácím produktem (HDP). 
Jedná se o dvě naprosto odlišná měřítka. Hrubý domácí produkt (neboli také Gross Domestic Product 
= GDP) oproti HNP značí celkovou peněţní hodnotu statků a sluţeb vytvořenou za dané období na 
určitém území. Nezapočítává se do něj tedy pouze to, co vyprodukují obyvatelé ţijící na území 
daného státu, ale i zde obchodující zahraniční firmy či osoby s cizí státní příslušností.  
 
 Aby byla určitá země do seznamu LDC´s zařazena, musí splňovat všechna tři stanovená 
kritéria, nesmí mít více neţ 75 miliónů obyvatel a její vláda musí se zařazením souhlasit. Pokud se 
naopak touţí posunout mezi rozvojové státy, stačí jí splnění dvou stanovených podmínek. 

                                         
11   Pro podrobnější informace o tom, jak se vypočítává EVI se můţete podívat na zprávu World Insitute for Development 

Economics Research. http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-papers/2008/en_GB/rp2008-
99. 

12  Obrázek z: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Images/239417-1123789214490/GNIpercapita.jpg.  

Hrubý národní produkt na obyvatele (oranţová – státy s nejmenším HNP, zelené – 
státy s největším HNP). 
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 Zajímavostí, která příliš nepřispívá k optimistickému pohledu na stav nejméně rozvinutých 
států je fakt, ţe za celou dobu existence seznamu se pouze dvěma zemím podařilo posunout do 
vyšší kategorie. První byla v roce 1994 Botswana a druhou v roce 2007 Kapverdské ostrovy. 
V současné době se očekává, ţe v následujících letech by se postup mohl podařit i Samoe a 
Maledivám13.  
 Objevily se však i případy, kdy státy spadající do LDCs měly moţnost posunout se do skupiny 
rozvojových států, ale s vyřazením nesouhlasily a raději zůstaly mezi LDCs. Co je k takovému 
jednání vedlo? Typickým příkladem je Vanuatu, které, přestoţe jeho HNP i EVI a HAI bohatě 
postačují k posunutí mezi rozvojové země, přeřazení odmítlo z obavy, ţe by ztratilo různé 
ekonomické výhody a granty, které členství mezi LDCs přináší. LDCs mají totiţ zvýhodněný přístup 
na americký trh, platí menší poplatky a mohou také ţádat o velkorysé granty (například právě výše 
zmíněné Vanuatu obdrţelo z fondu Millennium Challenge Acount určeném pro LDCs grant ve výši 66 
milionů amerických dolarů)14. 
 
 
3. Hlavní problémy, se kterými se LDCs potýkají15 

3.1.  Chudoba obyvatelstva 

 Dle výroční zprávy Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) z roku 2009 musí více neţ 
polovina obyvatel LDCs ţít s příjmem menším neţ 1$ na den16 - tedy v tzv. absolutní chudobě.  
 

3.2.  Hlad a podvýţiva 

 Nedostatek finančních prostředků a kvalitních potravin na území většiny LDCs vede 
k hladovění aţ podvýţivě, a to především u dětské části populace. Dle Světové zdravotní organizace 
(WHO) trpí 20 miliónů dětí po celém světě váţnou akutní podvýţivou. Kaţdých pět vteřin pak jedno 
z nich umírá hlady. 17  
 

3.3.  Nedostatek finančních prostředků a slabá ekonomika 

 Mizivé příjmy obyvatel nejméně rozvinutých zemí vedou k tomu, ţe si obyvatelé téměř 
nespoří. Nízké úspory pak znamenají minimální investice a ty způsobují nízkou produktivitu práce a 
nízké příjmy.  
 Jako příklad země s velmi slabou a téměř stagnující ekonomikou můţeme uvést 
Středoafrickou republiku. Zemědělství zde tvoří 55 % hrubého domácího produktu (který je cca 700 
$ na osobu/rok) a je v něm zaměstnáno přes 70 % obyvatelstva. Zároveň téměř 67 % obyvatel ţije za 
méně neţ 1 $ denně. Ekonomický rozvoj zde brzdí především špatná infrastruktura, politické 
konflikty a nízká gramotnost obyvatel. K dalším podobně tápajícím zemím patří například i Sierra 
Leone či Mali. 
 

3.4.  Porušování lidských práv 

 V mnoha LDCs dochází k dlouhodobému porušování lidských práv. Mimosoudní popravy, 
obchod s lidmi, dětská práce, porušování práv ţen, diskriminace na základě náboţenského vyznání 
nebo národnosti zde nejsou výjimkou.18 Příkladem závaţného porušování je například tvrdé 
potlačování politické opozice v Barmě, obchod s lidmi a nucená prostituce v Kambodţi19 či 
mimosoudní popravy v Súdánu.20 

                                         
13 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade: Samoa country brief.   

http://www.dfat.gov.au/geo/samoa/samoa_brief.html. 
14  Being least developed , T. J. Jarayaman, Fiji Time: http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=113472. 
15  TOŢIČKA, TOMÁŠ: Příliš vzdálené cíle. Praha: Educon, 2008;  MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Millennium 
development goals. Praha: MZV ČR 2007. 
16  UNCTAD. The Least Developed Countries Report 2009. http://unctad.org/en/docs/ldc2009_en.pdf. 
17  Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/forgotten/top10/malnutrition_facts.php. 
18  TOMEŠ, JIŘÍ. Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K, 2007. 
19  Novinky.cz http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/194077-pocet-znasilneni-v-kambodzi-rapidne-roste-obetmi-jsou-i-

deti.html.  
20  Evropský Parlament; Sdělení o politické a lidsko-právní situaci v Súdánu a Dárfúru - 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/696/696365/696365cs.pdf. 
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3.5.  Ozbrojené konflikty a občanské války21 

 Nestabilní ekonomická situace, korupce a leckdy také autoritářské reţimy jsou doslova 
ţivnou půdou pro vznik fundamentalistických či extremistických skupin, ozbrojených hnutí, či jsou 
příčinou vzniku občanských válek. 

 Počet ozbrojených konfliktů na území LDCs má vzrůstající tendenci. Zatímco mezi lety 1978 – 
1989 zaţilo občanskou válku dvacet států spadajících do LDCs (14 afrických a 6 asijských), v 
následujícím desetiletí (1990 – 2001) se jejich počet zvýšil na 30 (22 afrických, 7 asijských a 1 
karibský).22 Dle statistik UNCTAD zaţilo v letech 1990 aţ 2001 nějaký druh ozbrojeného konfliktu 
více neţ 60% států zařazených na seznam LDCs23. Na přelomu tisíciletí tvořily LDCs 58 % zemí 
potýkajících se s nějakou formou ozbrojeného konfliktu na svém území a konflikty ovlivnily ţivoty 
více neţ 130 miliónů obyvatel.24 
 Pokud bychom hledali zemi spadající na seznam LDCs, kterou na dlouhou dobu ochromil 
ozbrojený konflikt, nelze opomenout Rwandu, kde od roku 1990 do roku 1994 zuřila občanská válka 
mezi místními Tutsii a Hutui. V roce 1994 bylo během 100 dní při genocidě Tutsiů povraţděno více 
neţ půl milionu obyvatel. Celkový počet obětí však dosahuje aţ k jednomu milionu lidských ţivotů, 
tedy téměř 20 % rwandské populace. Mezi další nejméně rozvinuté země paralyzované ozbrojenými 
konflikty patří Demokratická republika Kongo, Súdán či Uganda.25 
 

3.6.  Nemoci, krátká doba ţivota a vysoká úmrtnost 

 Špatná bezpečnostní a finanční situace vede na území většiny LDCs také k nedostupnosti 
kvalitní lékařské péče, coţ spolu se špatnými hygienickými podmínkami vytváří ideální předpoklady 
pro vznik a rozšíření různých nemocí. Typickými „strašáky“ většiny LDCs jsou spalničky, malárie, 
průjmová onemocnění či AIDS. Aţ polovině těchto onemocnění by však bylo moţné předejít 

                                         
21  Obrázek z: http://rt.com/s/obj/quick_upload/world_map-new-big.123.jpg.  
22  UNCTAD, The Least Developed Countries Report 2004, str. 3. http://www.unctad.org/en/docs/ldc2004p2ch4_en.pdf. 
23  dtto, str. 163. 
24  Africa’s forgotten wars shame the media. http://rt.com/Top_News/2009-01-

20/Africa_s_forgotten_wars_shame_the_media.html. 
25  CIA. Rwanda. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html.  

Ozbrojené konflikty na celém světě (2007) 
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v případě, ţe by obyvatelstvo bylo řádně informované, očkované, mělo přístup ke kvalitním a 
levným lékům a také k nezávadné pitné vodě a potravinám.26 
 
4. Činnost OSN a neziskových organizací 

 Od konce 60. let 20. století, kdy státy světa jednotlivě i pod hlavičkou OSN začaly věnovat 
nejchudším zemím světa větší pozornost, bylo zaloţeno značné mnoţství organizací a projektů a 
přijato mnoho rezolucí27 zabývajících se problematikou LDCs.  
 Významnou roli sehrálo zaloţení a činnost jiţ zmíněného Výboru pro plánování rozvoje (CDP), 
který kaţdoročně upravuje kritéria pro členství na seznamu LDCs a zároveň tak napomáhá 
rozhodování, které země mohou být na seznam přidány, či naopak vyškrtnuty. 
 Důleţitý pokrok znamenala také Mezinárodní rozvojová strategie (International Development 
Strategy) v 70. letech 20. století, která umoţnila přijetí zvláštních pravidel zacházení s LDCs 
ve prospěch těchto států, a to především v oblasti ekonomiky a obchodu.28 
 Kvůli nadále vzrůstajícímu zájmu mezinárodního společenství a také stále se zhoršujícím 
sociálním i ekonomickým podmínkám v nejchudších zemích světa se v roce 1981 v Paříţi uskutečnila 
První konference Organizace Spojených národů zaměřená na problematiku LDCs (The First United 
Nations Conference on the LDCs), která vedla k přijetí tzv. SNPA29 neboli Substantial New 
Programme of Action. Tento program měl pomoci nejméně rozvinutým zemím světa zlepšit nejenom 
jejich ekonomiku, ale i sociální a zdravotní podmínky obyvatel. SNPA byl následně podpořen i 
rezolucí Valného shromáţdění č. 39/194 přijatou 17. prosince 1981.30 V roce 1990 se konala Druhá 
konference OSN zaměřená na problematiku LDCs (the Second United Nations Conference on the 
Least Developed Countries), kde byla přijata tzv. Pařížská deklarace a Akční program pro 90. léta.31 
Konečně v roce 2001 se v Bruselu pod záštitou Evropské Unie konala Třetí konference OSN zaměřená 
na problematiku LDCs32 (the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries), 
která dala vzniknout Bruselskému programu a Programme of Action for LDCs pro roky 2001 aţ 2010. 
Bruselský program byl následně podpořen také rezolucí Valného shromáţdění č. 55/279 v červnu 
2001. 
 
 Významný podíl na pomoci LDCs má i celá řada neziskových organizací. Počet NGOs33 
aktivních v LDCs s postupem let vzrůstá společně s tím, jak roste mnoţství lidí, kterým se tyto 
organizace snaţí pomoci34. Namátkou můţeme jmenovat například Lékaře bez hranic35 (Médecins 
Sans Frontières), Amnesty International36, The World Family Organization37 (WFO) či WorldWide 
Organization for Women – Africa38 (WOW-Africa).  
 

                                         
26  Millenium Development Goals, Ministerstvo zahraničních věcí, r. 2009. 
27  Seznam rezolucí zabývajících se LDCs. http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/resolutions.htm. 
28  UN Office for the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing   
     states. http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/60/.  
29  Podrobnější informace k SNPA; US National Library of Medicine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7344297.  
30  Rezoluce Valného shromáţdění č. 39/194. http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r194.htm. 
31  Deklarace UNCTAD/RDP/LDC/58. http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/ldc/ldc2_en.pdf  
32  Zpráva z the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries. 

http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/LDC%20Documents/Report%20of%20the%20LDC%20III_E.pdf. 
33  Přehled činnosti NGOs v LDCs. http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/ngo-survey-report.pdf. 
34  Oficiální stránky OSN věnované aktivitě NGO´s v LDCs. http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/ngo.htm. 
35  Lékaři bez hranic. http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/organizace/index.php. 
36  Amnesty International. http://www.amnesty.cz/. 
37  The World Family Organization. http://www.worldfamilyorganization.org/. 
38  WorldWide Organization for Women – Africa. http://www.wowinfo.org/humanitarian.htm. 
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5. Seznam nejméně rozvinutých států světa (LDCs) 

  

V současnosti39 obsahuje seznam LDCs40 celkem 49 států, jmenovitě to jsou: 
 

 
 
6. Závěr 

 Situace v nejméně rozvinutých zemích světa rozhodně není jednoduchá a snadno řešitelná. 
Problémy, se kterými se státy ze seznamu LDCs potýkají, jsou leckdy dlouhodobé, komplikované a 

                                         
39  Obrázek z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Developed_and_developing_countries.PNG.  
40  UN Office of the High representative for the least developed countries; http://www.un.org/special-

rep/ohrlls/ldc/list.htm. 

 Afrika                            Asie 
Angola Mali Afghánistán Nepál 

Benin Mauretánie Bangladéš Samoa 

Burkina Faso Mozambik Bhútán Šalamounovy ostrovy 

Burundi Niger Kambodţa Východní Timor 

Čad Rovníková Guinea Kiribati Tuvalu 

Komory Rwanda Laos Vanuatu 

Demokratická republika 
Kongo 

Svatý Tomáš a Princův 
ostrov Maledivy Jemen 

Dţibutsko Senegal Myanmar (Barma)  

Eritrea Sierra Leone  

Etiopie Somálsko 

Gambie Středoafrická republika 

Guinea Súdán 

Latinská Amerika a Karibské 
ostrovy 

Lesotho Tanzanie Haiti 

Libérie Togo  

Madagaskar Uganda 

Malawi Zambie 

  

LDCs ve světě: červená (LDCs) aţ tmavě modrá (rozvinuté ekonomiky) 
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navzájem provázané. Pro jejich zvládnutí nestačí udělat pouze jeden vstřícný krok, zaloţit novou 
organizaci, či vyslat na dané místo další humanitární pomoc. Nejsou to však problémy neřešitelné. 
Lze s nimi něco udělat a lze změnit situaci k lepšímu? Co je k tomu zapotřebí? Především na tyto 
otázky si musí mezinárodní společenství umět odpovědět. 
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