
1 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá, hrozí in tenzivn ější dopad ekonomické 
krize na chudé státy 

  
Brusel, Praha 26. června – Dnes vydala evropská konfederace CONCORD ve spolupr áci 
s českou platformou nevládních neziskových organizací FoRS zprávu AidWatch s názvem Aid 
We Can – Větší investice do globálního rozvoje . Zpráva upozor ňuje na alarmující trend 
snižování objemu prost ředků vynaložených státy EU na rozvojovou spolupráci. 
 
Členské státy EU se zavázaly, že do roku 2015 dosáhne objem jejich prostředků vynakládaných na 
rozvojovou spolupráci výše 0,7 % HND. Avšak přes veškerou snahu v roce 2011 dosáhl tento podíl 
v průměru v celé EU na pouhých 0,42%, což je pouze o 0,01 procentního bodu více než v roce 2005. 
Tato situace může vážně ohrozit nejen postavení EU jako největšího světového poskytovatele 
rozvojové pomoci, ale také může zhoršit dopad současné ekonomické krize na nejchudší země a 
jejich obyvatele. 
 
Z celé EU plnilo v roce 2011 své závazky v oblasti rozvojové spolupráce pouze 9 států, například 
Dánsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Švédsko či Velká Británie. Naopak objem vynakládaných 
prostředků snížilo v loňském roce 11 zemí (nejvíce Španělsko o 53%, Itálie o 38%), přičemž dalších 9 
zemí se k tomu chystá v roce 2012. Celkově se však objem rozvojové spolupráce EU snížil o 500 
milionů EUR na konečných 53 miliard EUR. 
 
Dalším pohledem je, že podle výpočtů konfederace CONCORD nebylo 14% z výše uvedených 
vynaložených prostředků (7,35 mld. EUR) dostupných pro samotné rozvojové země. Tyto prostředky 
nezahrnuje CONCORD ve svých analýzách do takzvané „čisté pomoci“, neboť jsou vynaloženy mimo 
cílové země například na oddlužení, stipendia, vázanou pomoc, půjčky či pomoc uprchlíkům. 
 
Česká republika se jako nový členský stát zavázala do roku 2015 vynakládat na rozvojovou 
spolupráci 0,33% HND, za loňský rok však dosáhla pouze 4,44 mld. Kč, což je 0,13% HND. Podle 
střednědobého výhledu financování má dokonce úroveň poklesnout do roku 2015 na 0,11% HND.  
 
„I v době ekonomické krize prokazují některé členské státy EU, že je stále možné dostát svým 
závazkům vůči těm nejchudším lidem světa. V budoucnu je třeba se spolehnout na rozvojovou 
spolupráci jako na stálý, účinný a transparentní nástroj boje s chudobou, nikoli jen na hru s čísly. Jen 
tak budeme moci dosáhnout dlouhodobých výsledků.“ Řekl Oldřich Pospíšil, vedoucí sekce 
Humanitární a rozvojové spolupráce Charity ČR a předseda Správní rady FoRS. 
 
 
Kontakty 
Zuzana Dudová, FoRS Policy Officer, zuzana.dudova@fors.cz, +420 774 736 700. 
Daniel Puglisi, CONCORD Communications Officer, dpuglisi@concordeurope.org, +32 027428777 
Zuzana Sládková,CONCORD AidWatch Coordinator zsladkova@concordeurope.org, +32 027438772 
 
Poznámky 
CONCORD je evropské sdružení na podporu a rozvoj nevládních neziskových organizací NNO. Sdružuje 
národních asociace a mezinárodní sítě, které zastupují více jak 1800 NNO, podporovaných miliony občanů 
napříč Evropou. www.concordeurope.org  
 
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. FoRS bylo založeno patnácti NNO v roce 2002. Nyní sdružuje téměř 60 nevládních neziskových 
organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. www.fors.cz  
 
Celá zpráva CONCORD je dostupná na http://aidwatch.concordeurope.org/  


