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Rozvojová pomoc za rok 2018 klesla, méně financí paradoxně dostanou nejchudší 
země světa  

 
Čtvrtek 11. dubna 2019 

 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) včera zveřejnila předběžné údaje o stavu světové 
rozvojové pomoci za rok 2018 [1]. Dárcovské země z těchto statistik nevycházejí v tom nejlepším světle. 
Oproti roku 2017 totiž celková výše rozvojové pomoci (ODA) klesla, a to paradoxně především do 
nejchudších zemí světa, pro které ODA představuje až dvě třetiny celkových vnějších financí. 
 
Meziroční pokles rozvojové pomoci je oproti roku 2017 2,7 % a souvisí hlavně se snižujícími se prostředky na 
podporu uprchlíků v dárcovských zemích započitatelných do ODA. To souvisí jednak se zpomalením příchodu 
uprchlíků do dárcovských zemí, jednak se zpřísněním pravidel pro vykazování výdajů na uprchlíky v přijímacích 
zemích pod hlavičkou rozvojové pomoci. Do poklesu objemu čisté rozvojové pomoci ČR se také promítlo právě 
snížení výdajů na uprchlíky o 3,2 % [1]. 
 
Statistiky rozvojové pomoci za loňský rok ukazují, že dárci nectí své závazky znásobit rozvojové finance a 
dosáhnout do roku 2030 objemu rozvojové pomoci na úrovni 0,7 % jejich hrubého národního důchodu (HND). 
Z třiceti dárců Výboru pro rozvojovou spolupráci (DAC) OECD svůj slib plní jenom pět zemí – Dánsko, Švédsko, 
Velká Británie, Lucembursko a Norsko, tedy jenom čtyři členské země Evropské unie (EU). 
 
Česká republika patří mezi členy DAC vykazující nejmenší podíl ODA/HND. Stejně jako v sousedním Polsku se 
objem její rozvojové pomoci za rok 2018 rovnal pouze 0,14 % HND. Hůř na tom jsou s podílem 0,13 % 
ODA/HND už jenom Řecko a Slovensko [2]. Pozitivní je naopak nárůst podílu prostředků v rámci české 
rozvojové pomoci do nejchudších zemí a Subsaharské Afriky. 
 
Pro správnou interpretaci dat ODA za rok 2018 je pak nutné vyzdvihnout změnu metodologie započítávání 
půjček [3]. Tímto rokem totiž DAC započal započítávat do ODA čistě jenom grantovou položku půjčky nebo 
jenom tu částku půjčky, kterou dárcovská země poskytla partnerské zemi s úrokem pod tržní sazbou.  Tento 
přístup je určitě transparentnější a přesnější než vykazování celých částek půjček rozvojovým zemím.  
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Poznámky:  
 
[1] OECD: Development aid drops in 2018, especially to neediest countries, 10. dubna 2019, 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2018-
detailed-summary.pdf.  
 
[2] Příspěvek ČR na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) dlouhodobě pokulhává za učiněnými závazky. 
Původní cíl dosáhnout do roku 2015 výše příspěvků ve výši 0,33 % HND byl odložen na rok 2030. Srovnání 
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příspěvku ČR na rozvojovou pomoc za rok 2018 s ostatními dárci DAC je dostupné na 
https://www2.compareyourcountry.org/oda. 
 
[3] Modernizace ODA: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
standards/modernisation-dac-statistical-system.htm.   
 
[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 pravidelně vydává Aidwatch zprávy analyzující českou zahraniční rozvojovou spolupráci 
a ODA ČR, které jsou k dispozici zde. 
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