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Životné Prostredie  Bezpečnosť  Technológia

Priemerné skóre

Najlepšie skóreSlovensko

Slovensko – zmena v priebehu času, 2012-2013 
(5 = priemer za 2012)
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Index napomáhania rozvoju (Commitment 
to Development Index, CDI) hodnotí 27 
najbohatších krajín sveta na základe ich 
záväzku voči postupom, ktoré prospievajú 
chudobným národom. Keď sa pozrieme na 
viac než len štandardné porovnanie tokov 
zahraničnej pomoci, index CDI meria národné 
predpisy v siedmich oblastiach, ktoré sú 
dôležité pre rozvojové krajiny: pomoc, 
obchod, financie, migrácia, životné prostredie, 
bezpečnosť a technológia. V tejto správe sa 
posudzuje výkon Slovenska z hľadiska CDI 
v roku 2013. Ďalšie informácie nájdete na 
adrese cgdev.org/cdi.

Slovensko

Slovensko je v roku 2013 celkovo na 24. mieste. 
Slovensko sa umiestnilo na hornej priečke v oblasti 
ekológie, čo je odmenou za prísne ekologické 
predpisy, vrátane nulovej produkcie fosílnych 
palív, absencie rybárskych dotácií a vysokej 
úrovne hlásenia dodržiavania predpisov v rámci 
multilaterálnych ekologických dohôd. V porovnaní 
s inými krajinami CDI má relatívne nízke dotácie 
pre domácu poľnohospodársku výrobu, no kladie 
výrazné prekážky dovozu z rozvojových krajín. 
Okrem toho Slovensko dáva len malé množstvo zo 
svojho HDP na medzinárodnú pomoc, poskytuje 
chabú podporu iniciatívam, ktoré propagujú 
transparentnosť v ťažobnom priemysle, má 
nízke hodnotenie finančnej transparentnosti, 
neprichyľuje utečencov ani študentov z rozvojových 
krajín a dáva málo zdrojov na výskum a vývoj. 

Výkon Slovenska z Hľadiska CDI  
v roku 2013
n Celkové poradie 2013: 24

n Celkové skóre 2013: 3,9

n  Zmena od roku 2012: 0,6  

(pomocou metodiky z roku 2013)

www.cgdev.org/cdi
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Kvalita pomoci je rovnako dôležitá ako kvantita pomoci, preto index CDI 
meria hrubú pomoc ako podiel z HDP upravený o rôzne kvalitatívne faktory: 
odpočítava dlhovú službu, trestá „viazanú“ pomoc, ktorá núti príjemcov míňať 
pomoc len na tovar a služby darcu, odmeňuje pomoc chudobným, no relatívne 
dobre riadeným príjemcom, a trestá preťažovanie chudobných vlád mnohými 
malými projektmi.

n Skóre: 0,9 
n Poradie: 26

Slabé Stránky
-  Nízky čistý objem pomoci ako podiel ekonomiky (0,09 %, poradie: 26)
-  Malý podiel pomoci chudobným a lepšie riadeným príjemcom (poradie 

selektívnosti: 25)
-  Nehlásenie viazanej pomoci
-  Nehlásenie charitatívnych darov

Obchod
Medzinárodný obchod má vplyv na ekonomický rozvoj už storočia. Index CDI 
meria obchodné bariéry v bohatých krajinách voči exportu z rozvojových krajín. 
Postihuje tiež nákladné dovozové procesy a obmedzenia nákupných služieb 
od cudzincov.

n Skóre: 4,9
n Poradie: 22
 
Silné Stránky
-  Ako členský štát Európskej únie, Slovensko uvaľuje nízke tarify na 

poľnohospodárske produkty, vrátane pšenice, mliečnych výrobkov, niektorých 
druhov mäsa, na textil a odevy 

-  Nízke poľnohospodárske dotácie (rovné tarifu 13,2 % hodnoty importu, 
poradie: 10)

Slabé Stránky
-  Ako členský štát Európskej únie, Slovensko uvaľuje vysoké tarify na ryžu, cukor 

a hovädzie mäso
-  Na dovoz sa vyžaduje mnoho dokumentov (17 dokumentov, poradie: 23)
-  Relatívne vysoké náklady na dovoz prepravného kontajneru (1560 USD na 

kontajner, poradie: 26)
-  Mnoho obmedzení na dovoz služieb (skóre indexu obmedzení obchodovania 

so službami: 23,5; poradie: 22)
-  Mnoho dní na dovoz prepravného kontajneru (7 dní, poradie: 24)

 

Financie
Investície bohatých krajín do chudobných krajín môžu prenášať technológie, 
zlepšovať manažment a vytvárať pracovné miesta. A naopak, predpisy, 
ktoré povoľujú finančné utajovanie spoločností a bánk môžu napomáhať 
nezákonným aktivitám a finančným tokom v zahraničí. Index CDI odmeňuje 
predpisy, ktoré podporujú zdravé investície v rozvojových krajinách a podporujú 
transparentnosť finančných transakcií doma.

n Skóre: 3,6
n Poradie: 25

Silné Stránky
-  Poskytuje pomoc spoločnostiam, ktoré hľadajú investičné príležitosti v 

rozvojových krajinách
-  Členstvo v iniciatívach pre transparentnosť v ťažobnom priemysle, ako 

napríklad iniciatíva pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) a 
Kimberly Process pre krvavé diamanty

Slabé Stránky
-  Poisťovňa pre politické riziko vyžaduje nevhodné skúšky v rámci národných 

ekonomických záujmov pri investičných projektoch
• Nedbanlivosť pri identifikácii podplácania a korupčných praktík
•  Nižšie než priemerné skóre indexu finančného utajovania pre nedostatok 

zavedených predpisov, ktoré by zabránili nezákonným finančným transakciám 
v danej jurisdikcii (poradie: 22)

Migrácia
Pohyb ľudí z chudobných do bohatých krajín poskytuje nekvalifikovaným 
prisťahovalcom pracovné miesta, príjmy a vedomosti. Týmto sa zvyšuje tok 
peňazí, ktoré prisťahovalci posielajú domov do zahraničia a prenos schopností, 
keď sa prisťahovalci vracajú.

n Skóre: 0,9
n Poradie: 27

Slabé Stránky
-  Malý počet prisťahovalcov z rozvojových krajín prichádzajúcich na Slovensko 

(poradie podľa podielu obyvateľstva: 26)
-  Malý podiel zahraničných študentov z rozvojových krajín (17,8 %, poradie: 27)
-  Nesie malý podiel bremena utečencov počas humanitárnych kríz (poradie: 23)

Center for Global Development www.cgdev.org/cdiSprava o stave krajiny Slovensko



Životné Prostredie
Bohaté krajiny používajú nepomerné množstvo vzácnych zdrojov, a chudobné 
krajiny sú najzraniteľnejšie z hľadiska globálneho otepľovania a ekologického 
úpadku, preto index CDI meria dopad predpisov na globálnu klímu, rybolov 
a biodiverzitu. 

n Skóre: 8,6
n Poradie: 1

Silné Stránky
-  Nízke emisie skleníkových plynov na osobu (ekvivalent 6,9 tony oxidu 

uhličitého, poradie: 5)
-  Rast HDP prevýšil emisie skleníkových plynov (GHG) za posledné desaťročie 

(priemerná ročná miera rastu GHG/HDP, -5,87 %, poradie: 1)
-  Vysoké dane na benzín (1,53 USD na liter, poradie: 3)
-  Vynikajúce dodržiavanie povinnej ohlasovacej povinnosti podľa 

multilaterálnych ekologických dohôd týkajúcich sa biodiverzity (poradie: 2)

Bezpečnosť
Pretože bezpečnosť je predpokladom pre rozvoj, index CDI odmeňuje 
príspevky na medzinárodne sankcionované mierové operácie a dôrazné 
humanitárne zásahy, vojenskú ochranu globálnych morských prúdov a účasť 
na medzinárodných bezpečnostných dohodách. Taktiež trestá export zbraní 
chudobným a nedemokratickým vládam.

n Skóre: 5,5
n Poradie: 10

Silné Stránky
-  Významné personálne príspevky v mierových operáciách a humanitárnych 

zásahoch OSN za posledné desaťročie (poradie podľa podielu HDP: 4)

Slabé Stránky
-  Relatívne malý príspevok do rozpočtu mierových operácií OSN (poradie podľa 

podielu HDP: 19)
-  Žiadna ochrana globálnych morských prúdov
-  Neratifikovanie Dohovoru o kazetovej munícii (Convention on Cluster 

Munitions , CCM)

Technológia
Bohaté krajiny prispievajú k rozvoju prostredníctvom vytvárania a šírenia 
nových technológií. Index CDI to zachytáva meraním vládnej podpory pre 
výskum a vývoj a trestaním silných režimov práv duševného vlastníctva, ktoré 
obmedzujú šírenie nových technológií do chudobných krajín.

n Skóre: 2,6
n Poradie: 26

Silné Stránky
- Poskytuje patentové výnimky na výskumné účely
- Núti držiteľov patentov vydávať licencie na naplnenie spoločenských potrieb

Slabé Stránky
-  Slabá podpora vlády pre výskum a vývoj (poradie: 26)
-  Povoľuje patenty na rastlinné a živočíšne druhy
-  Tlačí na rozšírenie práv duševného vlastníctva v bilaterálnych obchodných 

dohodách (merania „TRIPS Plus“), ktoré obmedzujú tok inovácií do 
rozvojových krajín

-  Ponúka vlastnícke práva podobné patentom tým, ktorí vyvíjajú kompilácie 
údajov, vrátane kompilácií zostavených z údajov vo verejnej doméne

Pre Dalšie Informácie 
Navštívte adresu cgdev.org/cdi s kompletnou edíciou indexu napomáhania 
rozvoju pre rok 2013. Tam si môžete preštudovať čísla s naším interaktívnym 
grafickým nástrojom, pozrieť si ďalšie publikácie a podkladové materiály a hlbšie 
sa ponoriť do metodiky CDI stiahnutím našich údajov a kódu.

Center for Global Development www.cgdev.org/cdiSprava o stave krajiny Slovensko
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Vo vyššie uvedenej tabuľke sa uvádza poradie pre každú z 27 krajín zoradených podľa CDI v siedmich oblastiach predpisov. V poslednom stĺpci je 
zobrazená zmena celkového poradia pre každú krajinu oproti roku 2012 (pomocou metodiky z roku 2013). 

Informácie O Indexe CDI

Index napomáhania rozvoju zostavuje každý rok od roku 2003 Centrum pre globálny rozvoj (CGD), nezávislý think-tank, ktorý pracuje na znižovaní 
globálnej chudoby a nerovnosti prostredníctvom rigorózneho výskumu a aktívneho zapojenia do komunity vytvárajúcej predpisy. Riaditeľ pre Európu 
a vedúci pracovník CGD Owen Barder riadi index, pričom vychádza z predchádzajúcich prác bývalého vedúceho pracovníka CGD Davida Roodmana. 
Koordinátorkou DCI je Petra Krylová. Medzi spolupracovníkov patrí William R. Cline v oblasti obchodu; Theodore H. Moran a Petr Janský v oblasti financií; 
Jeanne Batalova, Kimberly A. Hamilton a Elizabeth Grieco v oblasti migrácie; Amy Cassara a Daniel Prager v oblasti životného prostredia; Michael E. 
O’Hanlon, Adriana Lins de Albuquerque, Mark Stoker a Jason Alderwick v oblasti bezpečnosti a Keith Maskus a Walter Park v oblasti technológie.  
Index je podporovaný organizáciou CDI Consortium. 

Poradie pre napomáhanie rozvoju, 2013

Celkom Krajina Pomoc Obchod Financie Migrácia
Životné 

prostredie Bezpečnosť Technológia
Zmena  

2012-2013
1 Dánsko 3 12 2 18 12 2 2 0
2 Švédsko 1 6 2 2 3 27 17 0
3 Nórsko 4 26 7 1 26 1 6 0
4 Luxembursko 2 15 25 7 21 15 21 0
5 Holandsko 5 5 16 19 13 19 12 0
5 Fínsko 9 8 1 21 4 5 7 1
7 Írsko 6 14 14 16 15 4 23 2
7 Veľká Británia 7 7 6 11 8 12 20 -1
9 Nový Zéland 15 1 22 8 19 3 19 -3

10 Belgicko 8 18 9 10 9 20 18 4
10 Rakúsko 18 10 23 4 17 6 8 0
12 Austrália 13 2 8 6 24 14 16 -2
13 Portugalsko 16 17 10 22 5 7 4 -1
13 Nemecko 12 11 21 5 10 22 13 4
13 Kanada 14 4 13 3 27 9 11 1
16 Španielsko 19 13 4 12 16 23 9 -4
17 Francúzsko 11 16 10 17 11 24 3 -1
18 Taliansko 20 20 12 14 14 13 22 0
19 Spojené štáty americké 17 3 15 20 23 17 15 1
19 Švajčiarsko 10 24 27 9 18 16 14 0
21 Grécko 21 23 19 15 20 8 25 0
22 Maďarsko 24 19 18 25 2 11 24 0
23 Poľsko 27 9 5 24 6 21 27 0
24 Slovensko 26 22 25 27 1 10 26 1
24 Česká republika 22 21 20 26 7 25 10 0
26 Japonsko 25 25 24 23 25 18 5 0
26 Južná Kórea 23 27 17 13 22 26 1 1

 = horná tretina  = stredná tretina  = posledná tretina


