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Rozpočet na rozvojovou pomoc Evropské unie klesá, zatímco chudoba ve světě 
přetrvává a krize přibývají  

 
středa 17. října 2018 

 
Evropská unie poskytla na rozvojovou pomoc v roce 2017 o 4 %  prostředků méně než v roce 2016. Ještě více 
se tak vzdálila svému závazku poskytovat ročně 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) na pomoc 
rozvojovým zemím v boji proti chudobě. Jestli bude pokles rozvojové pomoci EU pokračovat obdobným 
tempem, dostojí svému kolektivnímu slibu nejdříve v roce 2057. Původní ambicí EU přitom bylo dosáhnout 
výdajů na rozvojovou pomoc ve výši 0,7 % HND do roku 2015 a novým, posunutým, mezníkem se stal rok 
2030 [1]. 
  
Dle nové zprávy AidWatch [2], zveřejněné dnes evropskou konfederací rozvojových a humanitárních organizací 
CONCORD tak sice EU zůstává největším kolektivním poskytovatelem rozvojové pomoci, avšak neplní vlastní 
závazky a neustále se vzdaluje od horizontu, kdy svým slibům vůči chudým zemím a lidem ve světě dostojí. 
 
Prostředky vyčleněné na rozvojovou pomoc (tzv. ODA – Official Development Assistance) představují výdaje 
na specifické aktivity na potírání chudoby a nerovností ve světě, které podléhají jasným kritériím dle Výboru 
pro rozvojovou pomoc při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC) [3]. Kromě objemu 
ODA je nutné dbát právě na efektivnost vynaložených prostředků tak, aby financované aktivity skutečně 
přispívaly k řešení chudoby a podporovaly udržitelný rozvoj v místě, kam putují.    
 
„Už dnes bohužel EU a jednotlivé členské země z omezeného rozpočtu rozvojové pomoci financují i aktivity, 
které jsou spíše ku prospěchu jejich krátkodobým politickým či ekonomickým zájmům než společnému úsilí 
zaměřenému na pomoc rozvojovým zemím vymanit se z pasti chudoby, přispět k reálnému zvýšení životní 
úrovně tamějších lidí a tím i stabilitě v problematických regionech světa. Je proto velmi důležité, aby 
nedocházelo k rozmělňování pravidel toho, co je a co není vykazatelné jako rozvojová pomoc dle pravidel OECD 
DAC. I Česká republika, jakožto člen DAC i EU, by měla svým hlasem podpořit větší konzistenci a transparentnost 
těchto pravidel,“ říká Pavel Přibyl, ředitel FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci [4]. 
 
Klíčový význam má rozvojová pomoc pro nejchudší země, tzv. LDCs (Least Developed Countries), kam EU 
přislíbila směřovat do roku 2020 rozvojovou pomoc ve výši minimálně 0,15 % HND a do roku 2030 ve výši 
minimálně 0,20 % HND. Za rok 2017 představovala ODA poskytnutá Unií do nejchudších zemí 0,11 % HND. 
Pozitivním signálem je, že tento podíl prostředků zaznamenal mírný nárůst, poprvé od roku 2013.  
 
Co se týče České republiky, ta ani v minulém roce nedokázala proměnit deklarovaný důraz na „pomoc v místě“ 
ve výraznější navýšení prostředků na rozvojovou pomoc. Nadále zde chybí politická vůle a podpora naplňování 
závazku poskytovat na snižování chudoby ve světě slíbené prostředky ve výši 0,33 % HND. Česká republika 
dlouhodobě na oficiální rozvojovou pomoc vydává jenom o něco více než třetinu toho, k čemu se zavázala. 
V roce 2017 to konkrétně bylo 0,13 % HND.     
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Kontakty:  
Pavel Přibyl, ředitel FoRS, pavel.pribyl@fors.cz, +420 603 207 249 
Katarína Šrámková, senior policy officerka FoRS, katarina.sramkova@fors.cz, +420 774 736 700 
 
Poznámky:  
[1] V roce 2015 EU na mezinárodní konferenci OSN o financování rozvoje v Addis Abebě znovu potvrdila svůj 
závazek dosáhnout objem poskytovaných prostředků na rozvojovou pomoc, ve výši 0,7 % HND.  Samostatná 
pozornost je věnována nejchudším zemím světa, kam by dárci měli do roku 2025 poskytovat nejméně 0,20 % 
HND. Více informací je k dispozici zde. 
 
 [2] Aidwatch zpráva CONCORD –  CONCORD je Evropská konfederace humanitárních a rozvojových 
nevládních neziskových organizací zastupující více jak 2 600 NNO ze všech států EU. CONCORD vydává 
AidWatch zprávu monitorující objem a kvalitu rozvojové pomoci EU od roku 2005. Zprávy jsou ke stažení zde.  
Čerstvá Aidwatch 2018 je ke stažení zde.  
 
[3] Oficiální rozvojová pomoc (ODA) zahrnuje veřejné výdaje státních i dalších veřejných institucí, vysokých 
škol a místních samospráv, které byly věnovány na podporu sociálního a ekonomického rozvoje partnerských 
zemí, jež jsou mezinárodně klasifikovány jako oprávnění příjemci ODA. Více informací je k dispozici na 
stránkách OECD DAC zde. 
 
[4] FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci  je platformou českých nevládních neziskových organizací 
a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a 
humanitární pomocí. Sdružuje na 40 nestátních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a 
dalších institucí. FoRS je zakládajícím členem Evropské konfederace rozvojových a humanitárních NNO 
CONCORD. FoRS se pravidelně podílí na zpracování každoroční evropské Aidwatch zprávy CONCORD. Zároveň 
FoRS každoročně vydává Aidwatch zprávy pro ČR, které jsou k dispozici zde. 
 
 

mailto:pavel.pribyl@fors.cz
mailto:katarina.sramkova@fors.cz
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://concordeurope.org/2016/01/09/aidwatch-reports/
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/10/CONCORD_AidWatch_Report_2018_web.pdf
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
http://www.fors.cz/informacni-zdroje/
http://www.concord.org/
http://www.fors.cz/informacni-zdroje/

