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Ka mil Za jàcz kow ski*

Unia Europejska wobec problemów
rozwojowych Êwiata

– w kierunku (nie)spójnej polityki UE

W mia r´ upły wu cza su, szcze gól nie w kon tek Êcie pro ce sów glo ba li -
za cji i in ter na cjo na li za cji współ cze snych sto sun ków mi´ dzy na ro do wych,
dys pro por cje mi´ dzy kra ja mi Po łu dnia a go spo dar czo wy so ko roz wi ni´ -
ty mi zwi´k sza jà si´ co raz bar dziej. Nie mo˝ na udzie liç od po wied nio uza -
sad nio nej od po wie dzi na py ta nie o szan se opóê nio nych paƒstw w prze -
ła my wa niu ba rier roz wo jo wych. Roz wià za nie tych pro ble mów jest
jed no cze Ênie wy zwa niem dla ca łej wspól no ty mi´ dzy na ro do wej i nie po -
zo sta je bez wpły wu na po li ty k´ Unii Eu ro pej skiej. 

1. Po moc roz wo jo wa i hu ma ni tar na
– de fi ni cja i isto ta

Mi´ dzy na ro do wa po moc ma dwa za sad ni cze wy mia ry: roz wo jo wy
i hu ma ni tar ny. Ofi cjal ne wspie ra nie roz wo ju (Of fi cial De ve lop ment As -
si stan ce – ODA) ma na ce lu przy spie sze nie wzro stu go spo dar cze go i ogra -
ni cze nie ska li ubó stwa we wszyst kich po sta ciach. ODA to prze zna czo -
ne na ce le roz wo jo we Êrod ki fi nan so we w for mie da ro wizn oraz kre dy tów
udzie la nych na ulgo wych (pod wzgl´ dem opro cen to wa nia i ter mi nu spła -
ty) wa run kach, a tak ̋ e po moc tech nicz na. Na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na
fakt, ̋ e po moc roz wo jo wa ozna cza nie tyl ko wspar cie fi nan so we, ale tak -
˝e współ pra c´ na uko wo -tech nicz nà oraz wy mia n´ do Êwiad czeƒ. Mo ̋ e
byç prze ka zy wa na bez po Êred nio (mó wi my wte dy o po mo cy dwu stron -
nej) oraz po Êred nio – przez or ga ni za cje mi´ dzy na ro do we (po moc wie -



1 G.Mi cha łow ska, Po moc hu ma ni tar na dla paƒstw Afry ki, „Sto sun ki Mi´ dzy na ro -
dowe” nr 1–2/2003 (t. 27), s. 83; Po ver ty and De ve lop ment in the 21th Cen tu ry, eds.
T.Al len, A.Tho mas, Oxford 2000.

2 Po mo cy mi li tar nej, któ ra obej mu je do sta wy Êrod ków ma te rial nych i nie ma te rial nych
na po trze by woj sko we, nie trak tu je si´ ja ko for my po mo cy go spo dar czej. Za li cza si´ jà
do Êrod ków woj sko wych po li ty ki za gra nicz nej, gdy˝ jej ce lem jest wzmoc nie nie si ły i od -
dzia ły wa nia mi li tar ne go paƒ stwa -bior cy. 

3 R.C.Rid dell, Do es Fo re ign Aid Re al ly Work?, Oxford 2007, s. 17–24.
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lo stron na) i skie ro wa na za rów no na re ali za cj´ kon kret nych pro jek tów
in we sty cyj nych (np. w ta kich dzie dzi nach jak in fra struk tu ra dro go wa
i wo do cià go wa, edu ka cja, opie ka zdro wia, ochro na Êro do wi ska), jak i na
ca ło Êcio we wspie ra nie re form go spo dar czych.

Po mo cy hu ma ni tar nej z ko lei udzie la jà ofia rom kl´sk ˝y wio ło wych
i kon flik tów zbroj nych za rów no paƒ stwa i or ga ni za cje mi´ dzy na ro do we,
jak oso by pry wat ne, bar dzo cz´ sto z po mi ni´ ciem rzà dów kra jów, w któ -
rych znaj du jà si´ po szko do wa ni. Jest Êwiad czo na ad hoc i ma cha rak ter
do raê ny. Sta no wi re ak cj´ na sta ny nad zwy czaj ne. Za po bie ga de po pu la -
cji na ob sza rach do tkni´ tych ró˝ ne go ro dza ju ka ta stro fa mi i woj na mi oraz
za ostrze niu si´ sy tu acji w da nym re gio nie, a w kon se kwen cji w sto sun -
kach mi´ dzy na ro do wych.1

Po moc roz wo jo wa, hu ma ni tar na, a tak ̋ e tech nicz na na le ̋ à do form
po mo cy go spo dar czej.2 Po moc roz wo jo wà mo˝ na po dzie liç, za le˝ nie od
zwro tu Êrod ków asy gno wa nych przez do na to rów, na:

– bez zwrot nà, o cha rak te rze da ro wi zny, Êwiad czo nà głów nie z przy -
czyn hu ma ni tar nych, czy li w przy pad ku kl´sk ˝y wio ło wych, kl´ ski
gło du i za gro ̋ e nia ˝y cia oby wa te li,

– zwrot nà, udzie la nà na okreÊlo ny czas na pre fe ren cyj nych wa run -
kach, cz´ sto wie lo let nià, a na wet tzw. mi´ dzy po ko le nio wà,

– wa run ko wo zwrot nà, któ rej za sa dy bu dzà naj wi´ cej kon tro wer sji
z uwa gi na for mu ło wa nie wa run ków spła ty, tzn. np. spła ta ma na -
stà piç w sy tu acji, kie dy in we sty cja, na któ rà zo sta ły prze zna czo ne
Êrod ki, za cznie przy no siç „do bre efek ty eko no micz ne”, co jest
okreÊle niem trud nym do obiek tyw nej we ry fi ka cji.3

Uczest ni cy sto sun ków mi´ dzy na ro do wych, udzie la jàc po mo cy go spo -
dar czej, zwłasz cza hu ma ni tar nej i roz wo jo wej, kie ru jà si´ wzgl´ da mi czy -
sto ludz ki mi, ale za mie rza jà rów nie˝ osià gnàç ce le po li tycz ne i eko no -
micz ne. WÊród nich mo˝ na wy ró˝ niç: wzmoc nie nie pre sti ̋ u
w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych ini cju jà ce go ta kà po moc; pró b´ wpły -
ni´ cia na sy tu acj´ we wn´trz nà paƒ stwa -bior cy przez udzie la jà ce go po -



4 Por.: K.Za jàcz kow ski, Współ pra ca na uko wo -tech nicz na i roz wo jo wa w: Ku ba i Afry -
ka. So jusz dla re wo lu cji, red. M.F.Gaw ryc ki, W.Li zak, War sza wa 2006, s. 389–390, 393–
405; K.Za jàcz kow ski, Po li ty ka roz wo jo wa i hu ma ni tar na ja ko in stru ment re ali za cji ce -
lów Unii Eu ro pej skiej w Ame ry ce Ła ciƒ skiej w: Ame ry ka Ła ciƒ ska wo bec wy zwaƒ
glo ba li za cji, red. M.F.Gaw ryc ki, To ruƒ 2006, s. 237–258.

5 Pod czas „Kon fe ren cji ONZ nt. Êro do wi ska i roz wo ju” (tzw. Szczy tu Zie mi) w 1992 r.
w Rio de Ja ne iro przy j´ to De kla ra cj´ z Rio, któ ra do ty czy ła dzia łaƒ na rzecz zrów no wa -
˝o ne go roz wo ju. Na to miast w 1994 r. se kre tarz ge ne ral ny ONZ B.Bo utros -Gha li przed -
sta wił do ku ment pt. Pro gram dla roz wo ju (Agen da for De ve lop ment), b´ dà cy uzu peł -
nie niem opu bli ko wa ne go w tym sa mym ro ku Pro gra mu dla po ko ju (Agen da for Pe ace),
w któ rym za pre zen to wa na zo sta ła kon cep cja roz wo ju opar te go na pi´ ciu fi la rach: po -
ko ju, go spo dar ce, Êro do wi sku, spra wie dli wo Êci spo łecz nej oraz de mo kra cji. B.Bo utros -
-Gha li, An Agen da for De ve lop ment 1995, New York 1995.

6 Szczyt Mi le nij ny zo bo wià zał si´ do re ali za cji oÊmiu Mi le nij nych Ce lów Roz wo ju. Sà
to: 1) wy eli mi no wa nie skraj ne go ubó stwa i gło du, 2) za pew nie nie po wszech ne go na -
ucza nia na po zio mie pod sta wo wym, 3) pro mo wa nie rów no Êci płci i awan su spo łecz nego
ko biet, 4) ogra ni cze nie umie ral no Êci dzie ci, 5) po pra wa opie ki me dycz nej nad mat ka -
mi, 6) ogra ni cze nie roz prze strze nia nia si´ HIV/AIDS, ma la rii i in nych cho rób, 7) sto -
so wa nie zrów no wa ̋ o nych me tod go spo da ro wa nia za so ba mi na tu ral ny mi, 8) stwo rze nie
glo bal ne go part ner stwa dla roz wo ju. 
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mo cy go spo dar czej (nie cho dzi tyl ko o po pra wie nie je go sy tu acji eko no -
micz nej, ale rów nie˝ o zmia n´ ustro ju po li tycz ne go, np. de mo kra ty za -
cj´ kra ju, lub cha rak te ru go spo dar ki – z so cja li stycz nej na ka pi ta li stycz -
nà); wia r´ udzie la jà ce go po mo cy w swo iste go ro dza ju „wdzi´cz noÊç”
kra ju -bior cy, co ma si´ przy czy niç do utrzy ma nia bàdê zmia ny za cho wa -
nia paƒ stwa -bior cy wo bec daw cy w ta ki spo sób, ja kie go ten ostat ni ocze -
ku je, ch´ç po par cia rzà du paƒ stwa -bior cy przez udzie la jà ce go po mo cy.4

2. Ramy prawno-instytucjonalne
wspólnotowej polityki rozwojo wej

Ne ga tyw ne kon se kwen cje wdra ̋ a nia przez mi´ dzy na ro do we in sty -
tu cje fi nan so we (MFW, Bank Âwia to wy) pro gra mów do sto so waƒ struk -
tu ral nych i pa kie tów sta bi li za cyj nych w Afry ce spo wo do wa ły, ˝e z ini -
cja ty wy ONZ i OECD do ko na no re wi zji po dej Êcia do pro ble ma ty ki
roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go i mi´ dzy na ro do wej współ pra cy roz -
wo jo wej. Wy znacz ni ka mi no we go po dej Êcia by ły ko lej ne kon fe ren cje
mi´ dzy na ro do we, or ga ni zo wa ne pod au spi cja mi ONZ,5 oraz opra co wa -
nie przez OECD w 1996 r. tzw. no wej stra te gii współ pra cy roz wo jo wej,
zwa nej stra te già part ner stwa, pro wa dzà cej do przy j´ cia w 2000 r. De -
kla ra cji Mi le nij nej i opra co wa nia Mi le nij nych Ce lów Roz wo ju (Mil le -
nium De ve lop ment Goals – MDG).6 W do ku men tach tych opo wie dzia -



7 Za ło ̋ e nia i tre Êci no wej kon cep cji roz wo ju po ja wi ły si´ po raz pierw szy w 1990 r.
w ra por cie Hu man De ve lop ment Re port. E.Ha li ̋ ak, Prze war to Êcio wa nia kon cep cji
rozwo ju przez ONZ w: Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych. Bi lans i per spek ty wy,
red. J.Sy mo ni des, War sza wa 2006, s. 271.

8 K.Za jàcz kow ski, Unia Eu ro pej ska–Afry ka Sub sa ha ryj ska: sto sun ki u pro gu XXI wie -
ku, „Stu dia Eu ro pej skie” nr 4/2006, s. 46–57.

9 Trak tat usta na wia jà cy Wspól no t´ Eu ro pej skà w: Pol ska w Unii Eu ro pej skiej. Wybór
do ku men tów, oprac. J.Barcz, A.Mi choƒ ski, War sza wa 2003, s. 468–469.
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no si´ za zre de fi nio wa nà kon cep cjà roz wo ju (okreÊla nà mia nem roz -
wo ju hu ma ni stycz ne go – hu man de ve lop ment),7 zgod nie z któ rà wzrost
go spo dar czy sam w so bie jest nie wy star cza jà cy, gdy˝ na le ̋ y braç pod
uwa g´ in ne czyn ni ki roz wo ju czło wie ka, ta kie jak ochro na zdro wia, wy -
˝y wie nie, oÊwia ta, Êro do wi sko na tu ral ne. Tym sa mym trze ba w stra te -
gii roz wo ju uwzgl´d niç ce le spo łecz no -so cjal ne. Ewo lu cja po dej Êcia do
kwe stii mi´ dzy na ro do wej współ pra cy roz wo jo wej, kształ to wa na w du -
˝ym stop niu w ra mach Ko mi te tu Po mo cy Roz wo jo wej OECD i ONZ,
nie po zo sta wa ła bez wpły wu na po li ty k´ roz wo jo wà UE. Istot nie na nià
od dzia łu jà, po za ukła da mi o re la cjach wza jem nych (m.in. Układ z Co -
to nou)8 i zo bo wià za nia mi mi´ dzy na ro do wy mi, przyj mo wa ne przez Uni´
wspól ne do ku men ty.

Do wej Êcia w ˝y cie Trak ta tu z Ma astricht wspól no to wa dzia łal noÊç
w dzie dzi nie po mo cy roz wo jo wej nie mia ła wy raê ne go umo co wa nia w za -
pi sach trak ta to wych, co w du ̋ ej mie rze wy ni ka ło z bra ku zgo dy paƒstw
człon kow skich na peł ne uwspól no to wie nie tej dzie dzi ny. Trak tat o Unii
Eu ro pej skiej spo wo do wał, ˝e współ pra ca roz wo jo wa sta ła si´ in te gral nà
cz´ Êcià po li ty ki UE, o czym sta no wił ty tuł XVII – „Współ pra ca w roz wo -
ju Trak ta tu z Ma astricht” (ty tuł XX TWE).

W art. 130u TEU (177 TWE) okreÊla si´ na st´ pu jà ce ce le współ -
pra cy w dzie dzi nie roz wo ju:

– trwa ły roz wój go spo dar czy i spo łecz ny kra jów roz wi ja jà cych si´,
a w szcze gól no Êci naj mniej uprzy wi le jo wa nych wÊród nich,

– har mo nij ne i stop nio we włà cza nie kra jów roz wi ja jà cych si´ do go -
spo dar ki Êwia to wej,

– wal ka z ubó stwem w kra jach roz wi ja jà cych si´.9

Za zna cza si´ tak ̋ e, ˝e w ro zu mie niu Unii Eu ro pej skiej roz wój do -
ty czy ca łe go kom plek su spraw zwià za nych ze sta nem i kon dy cjà da ne -
go paƒ stwa w sfe rze go spo dar czej, spo łecz nej i po li tycz nej. Har mo nij -
ny roz wój wy ma ga ta kie go współ dzia ła nia, by obej mo wał wszyst kie te
dzie dzi ny oraz uczest nic two w go spo dar ce Êwia to wej. W tym du chu



10 Spe eding up To wards the MDGs. The EU’s Con tri bu tion, Com mu ni ca tion from
the Com mis sion, COM (2005) 132.

11 Do 2005 r. naj wa˝ niej szym do ku men tem okreÊla jà cym stra te gi´ UE od no Ênie do
współ pra cy roz wo jo wej by ło Wspól ne oÊwiad cze nie na te mat po li ty ki roz wo jo wej, wy da -
ne przez Ko mi sj´ i Ra d´ UE w li sto pa dzie 2000 r. W 2004 r. L.Mi che al za po wie dział,
˝e re wi zja te go do ku men tu b´ dzie jed nym z prio ry te tów je go ka den cji. Za uwa ̋ ył, ˝e
„Eu ro pa i Êwiat zmie ni ły si´ ra dy kal nie od 2000 r. (...). Wie le wy da rzeƒ o cha rak te rze
po li tycz nym i roz wo jo wym wpły n´ ło na pa ra dyg mat roz wo ju i b´ dzie kształ to waç mi´ -
dzy na ro do wà agen d´ roz wo ju w naj bli˝ szym cza sie”. Po nad to istot nym ar gu men tem na
rzecz ak tu ali za cji oÊwiad cze nia był brak w nim wzmian ki o przy j´ tych dwa mie sià ce wcze -
Êniej Mi le nij nych Ce lach Roz wo ju. The Eu ro pe an Com mu ni ty’s De ve lop ment Po li cy –
Sta te ment by the Co un cil and the Com mis sion; ECDPM, ODI, As ses sment of the EC
De ve lop ment Po li cy. DPS Stu dy Re port. Fi nal Re port, 18.02.2005. 
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Ko mi sja przy j´ ła w kwiet niu 2005 r. tzw. Mi le nij ny Pa kiet Roz wo ju
(MDG Pac ka ge).10

Pro ble ma ty k´ po li ty ki roz wo jo wej UE za wie ra jà tak ̋ e do ku men ty Eu -
ro pej skiej Stra te gii Bez pie czeƒ stwa, Stra te gii dla Afry ki i Eu ro pej skie go
Kon sen su su na rzecz Roz wo ju.

W szcze gól no Êci pro gra mem re ali za cji po li ty ki roz wo ju, ja ko cz´ Êci
po li ty ki za gra nicz nej i sto sun ków ze wn´trz nych UE, jest Eu ro pej ski Kon -
sen sus na rzecz Roz wo ju z grud nia 2005 r.,11 któ ry okreÊla wspól ne ce -
le roz wo jo we UE. Sà to m.in.: 

– zmniej sze nie po zio mu bie dy,
– prze strze ga nie i ochro na praw czło wie ka,
– prak ty ki do bre go rzà dze nia.

O zna cze niu Eu ro pej skie go Kon sen su su na rzecz Roz wo ju Êwiad czy
fakt, ˝e do ku ment ten po raz pierw szy de fi niu je na po zio mie wspól no -
to wym war to Êci, za sa dy, ce le i me to dy zwià za ne z eli mi na cjà ubó stwa
w kra jach roz wi ja jà cych si´. Jest swo istà in for ma cjà dla Êwia ta, po twier -
dza jà cà de ter mi na cj´ UE w dà ̋ e niu do re ali za cji Mi le nij nych Ce lów Roz -
wo ju.

Wej Êcie w ˝y cie Trak ta tu Li zboƒ skie go (1 grud nia 2009 r.) wzmoc -
ni ło pro ble ma ty k´ roz wo jo wà na szcze blu UE (Trak tat o Unii Eu ro pej -
skiej uwzgl´d nia jà cy za pi sy Trak ta tu Li zboƒ skie go, a w szcze gól no Êci art.
42, oraz art. 208–214 Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej,
TFUE). Umiej sco wił on współ pra c´ roz wo jo wà w ra mach dzia łaƒ ze -
wn´trz nych UE. Ar ty kuł 208 TFUE od no si si´ bez po Êred nio do ce lów
współ pra cy roz wo jo wej, wska zu jàc, ˝e jed nym z nich jest zmniej sza nie
ubó stwa, a do ce lo wo je go li kwi da cja. Za le ce nie ko or dy na cji dzia łaƒ w ra -
mach współ pra cy roz wo jo wej wy ni ka z art. 210 TFUE, na mo cy któ re -



12 Trak tat Li zboƒ ski wpro wa dza rów nie˝ po sta no wie nia od no szà ce si´ do po mo cy hu -
ma ni tar nej, któ ra, obok po mo cy roz wo jo wej, udzie la na jest zgod nie z za sa da mi i ce la -
mi dzia łaƒ ze wn´trz nych UE. We dług trak ta tu dzia ła nia paƒstw człon kow skich oraz Unii
Eu ro pej skiej na rzecz po mo cy hu ma ni tar nej tak ̋ e po win ny wza jem nie si´ uzu peł niaç
i byç pro wa dzo ne z uwzgl´d nie niem za sad pra wa mi´ dzy na ro do we go, za sa dy bez stron -
no Êci, nie dy skry mi na cji i neu tral no Êci. Trak tat Li zboƒ ski wpro wa dza rów nie˝ Eu ro pej -
ski Ochot ni czy Kor pus Po mo cy Hu ma ni tar nej, sku pia jà cy mło dych lu dzi dzia ła jà cych
na rzecz kra jów roz wi ja jà cych si´. Wej Êcie w ˝y cie Trak ta tu z Li zbo ny: kon se kwen cje
dla eu ro pej skiej i pol skiej po li ty ki roz wo jo wej, „Glo bal De ve lop ment Re se arch Gro up
Po li cy Pa per” nr 4/2009, s. 4.

13 Ibi dem, s. 7–8.
14 W 2008 r. war toÊç ta wy nio sła ju˝ 119,8 mld dol. AID Tar get Sli ping Out of Re ach,

OECD, Pa ris 2008, s. 2, http://www.oecd.org/do cu ment/17/0,3343,en_2649_34447_
38341265_1_1_1_1,00.html

Studia Europejskie, 2/2010

14

go Unia i paƒ stwa człon kow skie ko or dy nu jà swo jà po li ty k´ w dzie dzi nie
współ pra cy na rzecz roz wo ju i kon sul tu jà si´ w kwe stii swych pro gra -
mów po mo cy.12 Po nad to po wo ła nie Eu ro pej skiej Słu˝ by Dzia łaƒ Ze -
wn´trz nych, któ ra praw do po dob nie zaj mie si´ współ pra cà roz wo jo wà,
przy czy ni si´ do umoc nie nia ro li Ko mi sji Eu ro pej skiej w za rzà dza niu po -
mo cà na szcze blu lo kal nym i w ca łym sys te mie po mo co wym UE.13

War to jed nak za uwa ̋ yç, ˝e twór cy Trak ta tu Li zboƒ skie go nie wy ko -
rzy sta li wszyst kich mo˝ li wo Êci wpro wa dze nia fun da men tal nych zmian,
klu czo wych dla współ cze snej glo bal nej i eu ro pej skiej po li ty ki roz wo jo -
wej. Wa dà do ku men tu jest ewi dent ny brak od nie sieƒ do kwe stii sku -
tecz no Êci po mo cy roz wo jo wej. W trak ta cie nie ma rów nie˝ ele men tar -
nych za sad re gu lu jà cych kwe stie własno Êci kon cep cji roz wo jo wych,
part ner stwa z kra ja mi roz wi ja jà cy mi si´ czy przy sto so wa nia po mo cy do
ich po trzeb i prio ry te tów. Nie wzmoc nio no tak ̋ e za pi sów od no szà cych
si´ do spój no Êci po li ty ki na rzecz roz wo ju.

3. Po moc roz wo jo wa UE – roz miar i cha rak ter

Unia i jej kra je człon kow skie sà naj wi´k szy mi na Êwie cie do na to ra -
mi po mo cy roz wo jo wej. We dług da nych OECD z li sto pa da 2008 r. ofi -
cjal na po moc roz wo jo wa (ODA) w 2007 r. osià gn´ ła war toÊç 103,5 mld
dol.14 (wy kres 1.), z cze go 15 paƒstw „sta rej” UE oraz Ko mi sja Eu ro pej -
ska (wcho dzà ce w skład Ko mi te tu Po mo cy dla Roz wo ju OECD) udzie -
li ły łàcz nie po mo cy w wy so ko Êci 73,3 mld dol. – od po wied nio 61,5 mld
i 11, 8 mld dol. No we kra je człon kow skie UE prze zna czy ły na ten cel
ok. 800 mln dol. Na wy mie nio ne kwo ty skła da jà si´ Êrod ki prze zna czo -
ne na po moc przez paƒ stwa człon kow skie UE w ra mach pro gra mów



indy wi du al nych, po cho dzà ce z bu d˝e tu re gu lar ne go UE, z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju (Eu ro pe an De ve lop ment Fund – EDF) i z Eu ro -
pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go (Eu ro pe an In ve st ment Bank – EBI).

Naj wi´k szym od bior cà po mo cy roz wo jo wej jest Afry ka Sub sa ha ryj -
ska. Po moc dla tej cz´ Êci Êwia ta w ra mach ODA w 2007 r. wy nio sła
34,2 mld dol. (dla ca łej Afry ki – 38,7 mld dol.), oko ło 65% tych Êrod -
ków prze ka za nych zo sta ło przez Uni´ Eu ro pej skà.15 WÊród dzie si´ ciu
naj wi´k szych do na to rów ODA w Afry ce pi´ ciu to kra je człon kow skie UE16

(wy kres 2.). Po nad to Ko mi sja Eu ro pej ska jest naj wi´k szym do star czy -
cie lem po mo cy roz wo jo wej wÊród in sty tu cji mi´ dzy na ro do wych, ta kich
jak m.in. ban ki re gio nal ne, agen dy ONZ17 (wy kres 3.).

Unia Eu ro pej ska – wspie ra jàc re ali za cj´ Mi le nij nych Ce lów Roz wo -
ju –pod j´ ła na szczy cie Ra dy Eu ro pej skiej w Göte bor gu 15–16 czerw ca
2001 r. zo bo wià za nia do ty czà ce osià gni´ cia ce lu ONZ w za kre sie ofi cjal -
nej po mo cy roz wo jo wej na po zio mie 0,7% PKB do 2015 r.

Wy kres 1. Po ziom ODA w 2007 r. (w mld dol.)

èró dło: AID Tar get Sli ping Out of Re ach, OECD, Pa ris 2008, s. 2.

15 Ibi dem, s. 3.
16 De ve lop ment Aid at Glan ce. Sta ti stics by Re gion. Afri ca 2008, OECD, Pa ris 2008,

s. 2.
17 Ibi dem, s. 6.
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Wy kres 2. Naj wi´k si do na to rzy w Afry ce (w mld dol.)

èró dło: De ve lop ment Aid at Glan ce. Sta ti stics by Re gion. Afri ca 2008, OECD, Pa ris 2008,
s. 2.

Wykres 3. Najwi´ksi donatorzy w Afryce spoÊród instytucji 
mi´dzynarodowych

èró dło: De ve lop ment Aid..., op.cit., s. 6.
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18 Aid Tar get..., op.cit., s. 2.
19 Ibi dem, s. 8.
20 Ibi dem, s. 10; por.: K.Za jàcz kow ski, Po li ty ka za gra nicz na Pol ski wo bec po za eu ro -

pej skich kra jów roz wi ja jà cych si´ na po czàt ku XXI w. Pol ska i Êwiat wo bec wy zwaƒ
współ cze sno Êci. Aspek ty po li tycz ne, eko no micz ne, for mal no praw ne, red. W.Gi zic ki, D.Gi -
zic ka, s. 85–99; K.Za jàcz kow ski, The Po li cy of the Eu ro pe an Union to wards the Co un -
tries of Afri ca, Ca rib be an and Pa ci fic (ACP). Im pli ca tions for Po land, „Year bo ok of Po -
lish Eu ro pe an Stu dies” nr 10/2006, War saw 2007, s. 110–124.

21 De ve lop ment Aid..., op.cit., s. 1.
22 W wy ni ku re for my, prze pro wa dzo nej przed usta le niem no wej per spek ty wy fi nan -

so wej na la ta 2007–2013, w miej sce ist nie jà cych 35 po zo sta wio no dzie wi´ç in stru men -
tów do ty czà cych współ pra cy roz wo jo wej.

23 Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju (Eu ro pe an De ve lop ment Fund – EDF) zo stał utwo -
rzo ny w 1958 r. na mo cy Kon wen cji Wy ko naw czej do łà czo nej do Trak ta tu o EWG
z 1957 r. Jest fi nan so wa ny z wpłat człon kow skich na pod sta wie wza jem nych uzgod nieƒ.
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24 ma ja 2005 r., zgod nie z wy tycz ny mi Ko mi sji, Ra da UE usta li ła
przej Êcio we pu ła py wiel ko Êci po mo cy roz wo jo wej dla Unii na 2010 r.,
uwzgl´d nia jà ce ró˝ ni ce mi´ dzy sta ry mi i no wy mi paƒ stwa mi człon kow -
ski mi. Wy no szà one co naj mniej 0,51% PKB dla ka˝ de go sta re go paƒ -
stwa i 0,56% PKB dla ca łej Unii w 2010 r. oraz 0,7% PKB w 2015 r. dla
sta rych paƒstw człon kow skich. Dla no wych pro gi te, ze wzgl´ du na ni˝ -
szy po ziom roz wo ju go spo dar cze go, wy no szà: 0,17% PKB do 2010 r.
i 0,33% PKB do 2015 r. Re ali za cja przy j´ tych przez UE zo bo wià zaƒ ozna -
czaç b´ dzie alo ka cj´ na ce le roz wo jo we do dat ko wych 20 mld eu ro do
2010 r. Jed no cze Ênie pod j´ to de cy zj´, ˝e co naj mniej 50% tych Êrod ków
skie ro wa nych zo sta nie do paƒstw afry kaƒ skich. We dług OECD w 2007 r.
15 kra jów „sta rej” UE prze zna cza ło łàcz nie 0,39% PKB na po moc roz -
wo jo wà w Êwie cie (Ja po nia – 0,17%, USA – 0,16%).18 Do ce lo wy po ziom
0,7% PKB osià gn´ ły do tych czas: Szwe cja (0,93%), Luk sem burg (0,91%),
Ho lan dia (0,81%), Da nia (0,81%). Spo Êród paƒstw „15” Por tu ga lia, Wło -
chy i Gre cja prze zna cza jà naj mniej na po moc roz wo jo wà, od po wied nio:
0,22% PKB, 0,19% i 0,16%19 (wy kres 4.). 

Je Êli cho dzi o no wych człon ków Unii, Mal ta udzie li ła w 2007 r. po -
mo cy na po zio mie 0,18% PKB i ja ko je dy na z tej gru py osià gn´ ła (a na -
wet prze kro czy ła) za kła da ny przej Êcio wy cel do 2010 r. W´ gry prze -
znaczy ły w 2007 r. 103 mln dol. (0,08% PKB), Pol ska – 363 mln dol.
(0,09% PKB), Cze chy – 103 mln dol. (0,08% PKB), a Sło wa cja – 67 mln
dol. (0,09% PKB).20 Na to miast kło po ty w osià gni´ ciu do ce lo we go po zio -
mu po mo cy roz wo jo wej b´ dà mia ły Es to nia, Ło twa i Cypr, któ re w 2007 r.
prze ka za ły na ODA od po wied nio: 0,06%, 0,06% oraz 0,04% PKB.21

Głów nym êró dłem wspól no to wej po mo cy roz wo jo wej sà bu d˝et WE22

oraz Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju,23 z któ rych po cho dzi od po wied nio



Wpła ty do EDF od zwier cie dla jà PKB po szcze gól nych kra jów człon kow skich UE, a tak -
˝e po wià za nia hi sto rycz ne. Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju nie sta no wi cz´ Êci bu d˝e tu
wspól no to we go, jest za rzà dza ny przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà. Po moc roz wo jo wa kie ro wa -
na przez EDF ma dwie for my. Pierw sza, zwa na po mo cà mo˝ li wà do za pro gra mo wa nia,
to bez zwrot ne gran ty wy ko rzy sty wa ne w ra mach na ro do wych i re gio nal nych pro gra mów
na fi nan so wa nie tra dy cyj nych pro jek tów współ pra cy roz wo jo wej. Dru ga, tzw. po moc nie -
na da jà ca si´ do za pro gra mo wa nia, ma cha rak ter wa run ko wy i jest udzie la na na za sa -
dzie ca se by ca se. 

Studia Europejskie, 2/2010

18

oko ło 75% i 20% wszyst kich Êrod ków. Po zo sta łà cz´Êç do star cza Eu ro -
pej ski Bank In we sty cyj ny. Naj wi´k szym be ne fi cjen tem w ra mach X edy -
cji EDF sà kra je AKP (Afry ki, Ka ra ibów i Pa cy fi ku). UE usta li ła łàcz nà
kwo t´ po mo cy, ja kà ma im przy znaç na okres 2008–2013, na 22,8 mld
eu ro. Do te go do cho dzi jesz cze wspar cie przy zna ne przez EBI z je go Êrod -
ków własnych (ok. 2 mld eu ro na okres pi´ ciu lat).

Wy kres 4. ODA w 2007 r. ja ko pro cent PKB

èró dło: De ve lop ment Aid..., op.cit., s. 8. 

Głów nym or ga nem wspól no to wym, zaj mu jà cym si´ opra co wy wa -
niem wy tycz nych i ce lów po li ty ki roz wo jo wej, jest Ko mi sja, w tym Biu -
ro Ko mi sa rza ds. Roz wo ju i Po mo cy Hu ma ni tar nej, a w je go ra mach
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24 Biu ro Współ pra cy Eu ro pe Aid jest jed nost kà ad mi ni stra cyj nà Ko mi sji i tym sa mym
pod le ga jej pro ce du rom funk cjo no wa nia. Sku pia in stru men ty po mo cy ze wn´trz nej, fi -
nan so wa nej z bu d˝e tu Wspól no ty i EDF (z wy jàt kiem po mo cy przed ak ce syj nej, hu ma -
ni tar nej, ma kro fi nan so wej oraz II fi la ru). Jest od po wie dzial ne za wszyst kie fa zy cy klu
ope ra cji po mo co wych (iden ty fi ka cj´ i przy go to wa nie, wdro ̋ e nie i re ali za cj´, nad zór i oce -
n´ pro jek tów oraz pro gra mów).
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Dy rek cja Ge ne ral na ds. Roz wo ju (DG De ve lop ment). Efek tyw nej re ali -
za cji po li ty ki roz wo jo wej UE mia ła słu ̋ yç za ini cjo wa na przez Ko mi sj´
Eu ro pej skà w ma ju 2000 r. re for ma za rzà dza nia po mo cà roz wo jo wà UE.
Sta no wi ona ele ment ca ło Êcio wej prze bu do wy jej sto sun ków ze wn´trz -
nych (tzw. Re lex Re form). In sty tu cjo nal nym prze ja wem re for my by ło
po wo ła nie 1 stycz nia 2001 r. agen cji im ple men ta cyj nej o na zwie Eu ro -
pe Aid.24

Po moc roz wo jo wa UE udzie la na jest tak ̋ e na pod sta wie po ro zu mieƒ
bi la te ral nych mi´ dzy paƒ stwa mi. I to właÊnie pie nià dze po cho dzà ce bez -
po Êred nio od po szcze gól nych człon ków UE sta no wià wi´k szoÊç wspar -
cia dla kra jów afry kaƒ skich (kwo ty prze zna czo ne na ten cel z bu d˝e tu
unij ne go i EDF to je dy nie ok. 25% ca łej po mo cy). Tym sa mym mo˝ na
stwier dziç, ˝e wspól no to wa po li ty ka roz wo jo wa jest nie ja ko uzu peł nie -
niem ak tyw no Êci paƒstw człon kow skich. 

4. Przejawy realizacji polityki rozwojowej UE
w Afryce Subsaharyjskiej

Afry ka Sub sa ha ryj ska jest głów nym od bior cà unij nej po li ty ki roz wo -
jo wej. Re ali zo wa ne przez UE w tej cz´ Êci Êwia ta pro jek ty i pro gra my roz -
wo jo we kon cen tru jà si´ na na st´ pu jà cych kwe stiach: 

– edu ka cja i pro gra my szko le nio we,
– po moc w bu do wie in fra struk tu ry i sek to ra usług,
– two rze nie spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go,
– roz wój sek to ra wiej skie go i za pew nie nie bez pie czeƒ stwa ̋ yw no Êcio -

we go,
– współ pra ca na rzecz ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go,
– wspie ra nie pro ce sów in te gra cyj nych na Czar nym Là dzie, 
– współ pra ca w sek to rze ener ge tycz nym, 
– po moc w roz wo ju ma łych i Êred nich przed si´ biorstw, 
– współ pra ca na uko wo -tech nicz na, 
– rów no upraw nie nie i ro la ko biet w spo łe czeƒ stwie afry kaƒ skim (wy -

kres 5.).



Wykres 5. Struktura ODA dla krajów rozwijajàcych si´ według 
rodzaju pomocy

èró dło: De ve lop ment Aid..., op.cit, s. 10.

Co raz istot niej szym ele men tem po li ty ki roz wo jo wej UE sta je si´ sze -
ro ki dia log w spra wach eko no micz no -spo łecz nych na po zio mie pod mio -
tów po za paƒ stwo wych, np. in sty tu tów ba daw czych, sto wa rzy szeƒ przed -
si´ bior ców, itp. Na wià zy wa nie te go ty pu kon tak tów ma sty mu lo waç
roz wój sek to ra pry wat ne go i przed si´ bior czo Êci w Afry ce (w cz´ sto moc -
no ze ta ty zo wa nych go spo dar kach tych kra jów) oraz spo wo do waç roz bu -
dze nie od dol ne go im pul su i ak tyw no Êci mo gà cej sta no wiç pod sta w´ trwa -
łe go roz wo ju.25

25 Unia Eu ro pej ska w ra mach EDF współ fi nan su je ta kie ini cja ty wy jak Eu ro afry kaƒ -
skie Fo rum Oby wa tel skie oraz Eu ro afry kaƒ skie Fo rum Biz ne su. Przed sta wi cie le UE
uczest ni czà tak ̋ e w do rocz nej eu ro afry kaƒ skiej kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez pry -
wat ne kon sor cjum, w skład któ re go wcho dzà m.in.: De lo it te, Afri ka -Ve re in, Hy po Ve re -
ins bank and UBS. èró dło: http://za.mti.gov.bw/in de x2.php?option=com_con tent
&do_pdf=1&id=368; Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro -
pe an Par lia ment and the Eu ro pe an Eco no mic and So cial Com mit tee of 12 Octo ber 2005
„EU Stra te gy for Eu ro pe: To wards an Eu ro -Afri can pact to ac ce le ra te Afri ca’s de ve lop -
ment” COM(2005) 489 fi nal; S.S. Kin gah, The Eu ro pe an Union’s New Afri ca Stra -
tegy: Gro unds for Cau tio us Opti mism, „Eu ro pe an Fo re ign Af fa irs Re view” no. 11/2006,
s. 527–553. 
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26 Po le ga ono z jed nej stro ny na pro mo wa niu od po wied nie go za rzà dza nia przez do -
bro wol ne part ner stwo z paƒ stwa mi pro du ku jà cy mi drew no, z dru giej – na wpro wa dze -
niu sys te mu ze zwo leƒ w ce lu za pew nie nia, ˝e na te ren UE wpro wa dza ne b´ dzie wy -
łàcz nie drew no le gal ne go po cho dze nia.

27 Fun du sze WE na współ pra c´ z kra ja mi AKP w za kre sie pro jek tów ba daw czych zwià -
za nych z ra fa mi ko ra lo wy mi osià gn´ ły w ostat niej de ka dzie XX w. kwo t´ ok. 136 mln
eu ro, sko rzy sta ły z niej w du ̋ ym stop niu kra je Afry ki Za chod niej i Wschod niej. Na po -
czàt ku lat 90. KE za ini cjo wa ła prze glàd eko lo gicz ny i spo łecz no -eko no micz ny głów nych
ob sza rów na mo rzy nów w Afry ce Za chod niej i Cen tral nej oraz na Ma da ga ska rze. Pro -
gram WE dla paƒstw Afry ki Po łu dnio wej (An go li, Mo zam bi ku, Na mi bii, RPA i Tan za -
nii) sku pia si´ z ko lei na re gio nal nej ob ser wa cji ry bo łów stwa oraz je go kon tro li i utrzy -
ma niu na re la tyw nie sta łym po zio mie (war toÊç pro gra mu: 13 mln eu ro w la tach
1998–2003 oraz 15 mln eu ro w la tach 2004–2009). Zob. sze rzej: L.Łu ka szuk, Akwa -
kul tu ra – jej zna cze nie cy wi li za cyj ne i go spo dar cze w po li ty ce mor skiej paƒstw i spo -
łecz no Êci mi´ dzy na ro do wej, „Sto sun ki Mi´ dzy na ro do we” nr 3–4/2007, s. 62–66; L.Łu -
ka szuk, Spo łecz noÊç mi´ dzy na ro do wa wo bec ak tu al nych pro ble mów go spo dar czych,
spo łecz nych, eko lo gicz nych i kul tu ro wych zwià za nych z mo rza mi i ich u˝yt ko wa niem.
Wy bra ne za gad nie nia do ty czà ce za an ga ̋ o wa nia sys te mu ONZ i Unii Eu ro pej skiej
w: Mo rze w cy wi li za cji, kul tu rze i sto sun kach mi´ dzy na ro do wych, red. E.Ha li ̋ ak i in.,
War sza wa–Pie ni´˝ no 2006, s. 217–233; J.Fo gler, The Exter nal Envi ron men tal Po li cy
of the Eu ro pe an Union, „Year bo ok of In ter na tio nal Co -ope ra tion on Envi ron ment and
De ve lop ment 2003/2004”, s. 65–71.
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UE w kon tek Êcie szczy tu w Jo han nes bur gu w 2002 r. pod j´ ła dzia -
ła nia w za kre sie zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju do ty czà ce ochro ny Êro do wi -
ska. Utwo rzo no m.in. Eu ro pej ski Fun dusz Wod ny dla paƒstw Afry ki,
Kara ibów i Pa cy fi ku. W la tach 2003–2007 prze zna czo no na ten cel
500 mln eu ro. Z owych Êrod ków UE współ fi nan su je m.in. ini cja ty wy
i dzia ła nia po dej mo wa ne przez Afry kaƒ skà Mi ni ste rial nà Ra d´ ds. Wo -
dy w ra mach pro gra mu Afri can Wa ter Vi sion, któ rej jed nym z ce lów jest
po pra wa do 2025 r. do st´p no Êci do wo dy pit nej. Od 2003 r. funk cjo -
nuje Fun dusz Ener ge tycz ny dla paƒstw AKP (UE prze zna czy ła naƒ ok.
220 mln eu ro). Po nad to, w ra mach re ali za cji pla nu dzia łaƒ FLEGT
(Prze strze ga nie Pra wa Le Êne go, Za rzà dza nie i Han del) usta lo ne go
w 2003 r., Ko mi sja opo wie dzia ła si´ za stwo rze niem ram praw nych zwal -
cza nia nie le gal ne go wy r´ bu la sów.26 Z ko lei po moc UE od no Ênie do za -
rzà dza nia za so ba mi wod ny mi w Afry ce Sub sa ha ryj skiej obej mu je m.in.
za rzà dza nie stre fà nad brze˝ nà i te re na mi przy brze˝ ny mi, a tak ̋ e ba da -
nia na uko we.27

Ko mi sja w ma ju 2007 r. przy j´ ła stra te gi´ In we sto wa nie w lu dzi na
la ta 2007–2013. Za wie ra ona pro po zy cje wspar cia dzia łaƒ kra jów Po łu -
dnia w osià gni´ ciu Mi le nij nych Ce lów Roz wo ju w czte rech głów nych
dzie dzi nach: zdro wie, wy kształ ce nie i wie dza, rów noÊç ko biet i m´˝ czyzn,



28 W ko mu ni ka cie z 24.06.2008 r. Ra da UE prze wi du je zwi´k sze nie po mo cy dla kra -
jów roz wi ja jà cych si´ do 2010 r. w za kre sie edu ka cji do 4,3 mld eu ro, zdro wia do 8 mld
eu ro. Na Afry k´ ma przy pa daç od po wied nio 3,2 mld eu ro i 6 mld eu ro. Z ko lei w kon -
klu zjach Ra dy UE z ma ja 2007 r. Unia zo bo wià za ła si´ do dzia łaƒ ma jà cych na ce lu
zwi´k sze nie re pre zen ta cji ko biet w na ro do wych par la men tach Afry ki z 17% do 20% do
2015 r. Stra te gia dla Afry ki za kła da na to miast, ˝e do 2015 r. ka˝ de dziec ko na Czar nym
Là dzie uczyç si´ b´ dzie w bez płat nej szko le pod sta wo wej (tzw. pro gram Edu ka cja dla
wszyst kich). Prze wi du je te˝ two rze nie wo lon ta ria tu eu ro pej skie go dla mło dych lu dzi za -
in te re so wa nych pra cà dla Afry ki i pod kreÊla ro l´ pro mo cji w roz wo ju sie ci uni wer sy te -
tów oraz pro gra mu wy mia ny stu den tów (tzw. pro gram Ny ere re). The EU as Glo bal Part -
ner for pro -po or and pro -growth de ve lop ment – EU Agen da for Ac tion on MDGs, Co un cil
of the Eu ro pe an Union, Brus sels, 24.06.2008, 11096/08.

29 Ce ny ˝yw no Êci wzro sły głów nie z po wo du gwał tow ne go po py tu, trud nych wa run -
ków kli ma tycz nych na pew nych ob sza rach, któ re do pro wa dzi ły do wy ja ło wie nia grun -
tów rol nych, zwi´k sza nia si´ are ału upraw ro Êlin prze zna czo nych do pro duk cji bio pa -
liw, a tak ̋ e wzro stu cen pa li wa. Wszyst ko to spo wo do wa ło ogól ne zwi´k sze nie cen
˝yw no Êci w la tach 2005–2008 o 83%. 
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in ne aspek ty roz wo ju in dy wi du al ne go i spo łecz ne go (w tym spój noÊç spo -
łecz na, za trud nie nie, god ne wa run ki pra cy, dzie ci, kul tu ra).28

W czerw cu 2005 r. UE przy j´ ła Pro gram dzia łaƒ na rzecz wal ki
z HIV/AIDS, gruê li cà i ma la rià na la ta 2007–2011. Prze wi du je on współ -
pra c´ na po zio mie mi´ dzy na ro do wym oraz fi nan so we wspar cie kra jów
naj bar dziej do tkni´ tych epi de mia mi wy mie nio nych cho rób, re ko men du -
jàc ta kie dzia ła nia jak bez płat na dys try bu cja mo ski tier i Êrod ków an ty -
kon cep cyj nych, a tak ̋ e bez płat ne usłu gi w za kre sie kon sul ta cji i wy kry -
wa nia AIDS.

Po moc w wal ce z gło dem przy bie ra po staç do raê nà (po moc hu ma -
ni tar na) oraz dłu go fa lo wà (współ pra ca roz wo jo wa). Od no szàc si´ do tej
ostat niej, Ko mi sja przy j´ ła w ma ju 2006 r. Stra te gi´ te ma tycz nà na la -
ta 2007–2013 w spra wie bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êcio we go w ra mach In -
stru men tu Fi nan so wa nia Współ pra cy na rzecz Roz wo ju. W kon tek Êcie
Afry ki Sub sa ha ryj skiej obej mu je ona m.in. współ fi nan so wa nie Kom plek -
so we go Ra mo we go Pro gra mu Roz wo ju Rol nic twa w Afry ce (Com pre -
hen si ve Afri ca Agri cul tu re De ve lop ment Pro gram me Fra me work) oraz
ini cja ty wy zwià za ne z ogra ni cze niem licz by dzie ci po ni ̋ ej pià te go ro ku
˝y cia, któ re cier pià na nie do wa g´, z 27% do 22% do 2010 r. Dzia ła nia
te mo gà zo staç po wa˝ nie utrud nio ne przez kry zys ˝yw no Êcio wy na prze -
ło mie 2007 i 2008 r.29

Ist nie nie sil nych go spo da rek na ryn ku afry kaƒ skim wy ma ga stwo -
rze nia od po wied niej in fra struk tu ry – trans por to wej, te le ko mu ni ka cyj nej,
a tak ̋ e ener ge tycz nej i prze my sło wej. W la tach 2000–2007 po moc
Wspól no ty Eu ro pej skiej w tym za kre sie dla Afry ki Sub sa ha ryj skiej wy -



no si ła 3,75 mld eu ro i sta no wi ła 25% ca łej wspar cia w ra mach IX EDF.
Na to miast w ra mach X EDF (2008–2013) po moc istot nie wzro Ênie – do
oko ło 5,6 mld eu ro. 

Znacz na cz´Êç tej kwo ty ma byç wy ko rzy sta na na fi nan so wa nie dzia -
łaƒ zwià za nych z Part ner stwem UE i Afry ki na rzecz in fra struk tu ry (The
EU -Afri ca Part ner ship on In fra struc tu re). Zo sta ło ono utwo rzo ne
w 2006 r. Obej mu je in fra struk tu r´ trans gra nicz nà, re gio nal nà i kra jo -
wà w jej naj szer szym zna cze niu: sie ci trans por to we, in fra struk tu r´ i sie -
ci prze sy ło we wo dy i ener gii oraz sie ci tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu -
ni ka cyj nych.30 W kwiet niu 2007 r. po wo ła no Fun dusz Po wier ni czy UE
na rzecz In fra struk tu ry w Afry ce (The EU -Afri ca In fra struc tu re Trust
Fund).Jed nym z istot nych ele men tów dzia łaƒ UE na rzecz in fra struk -
tu ry sà in we sty cje w za kre sie tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych
(In for ma tion Com mu ni ca tion and Tech no lo gy – ICT). Kom pu te ry za cja
oraz in for ma ty za cja spo łe czeƒ stwa sta no wià na rz´ dzie re ali za cji za ło -
˝eƒ Mi le nij nych Ce lów Roz wo ju. Unia dà ̋ y do zmniej sza nia po dzia łu
cy fro we go w Afry ce przez:31

Wy kres 6. U˝yt kow ni cy In ter ne tu na 100 miesz kaƒ ców

èró dło: World De ve lop ment In di ca tors 2009, World Bank, Wa shing ton 2009, s. 266.

30 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil and the Eu ro pe an Par lia ment
– In ter con nec ting Afri ca: the EU -Afri ca Part ner ship on In fra struc tu re, COM(2006) 376
fi nal.

31 Zgod nie z de fi ni cjà przy j´ tà przez OECD di gi tal di vi de to: „prze paÊç mi´ dzy oso ba -
mi, go spo dar stwa mi, przed si´ bior stwa mi i ob sza ra mi geo gra ficz ny mi w po zio mie rozwoju
spo łecz no -go spo dar cze go, zwià za ne go za rów no z do st´ pem do in for ma cji i tech no lo gii in -
for ma cyj nych, jak i u˝y ciem In ter ne tu do ró˝ ne go ro dza ju ak tyw no Êci”. M.F.Gaw ryc ki,
Po dział cy fro wy, czy li dla cze go Po łu dnie nie ma szans na do go nie nie Pół no cy. Przy pa dek
Ame ry ki Ła ciƒ skiej, w: Pół noc wo bec Po łu dnia. Po łu dnie wo bec Pół no cy, red. M.W.So -
larz, War sza wa 2005, s. 193; OECD, Un der stan ding the Di gi tal Di vi de, Pa ris 2001.
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32 èró dło: http://www.glo ba le nvi sion.org/li bra ry/7/1406/.
33 èró dło: http://ec.eu ro pa.eu/de ve lop ment/icen ter/re po si to ry/EAS2007_ac tion_plan_

scien ce_en.pdf#zoom=100
34 Po nad to w ra mach 6. i 7. pro gra mu ra mo we go UE wspie ra Eu ro -Afri ca – ICT In -

i tia ti ve. Pro jekt, któ re go re ali za cja roz ło ̋ o na zo sta ła na la ta 2006–2010, za kła da po gł´ -
bie nie współ pra cy mi´ dzy UE i kra ja mi Afry ki Sub sa ha ryj skiej w za kre sie ICT. W jej ra -
mach, po za współ fi nan so wa niem ró˝ ne go ro dza ju pro jek tów na ro do wych (np. je sie nià
2008 r. KE prze ka za ła 100 mln eu ro w for mie gran tu dla rzà du Ugan dy), or ga ni zo wa -
ne sà spo tka nia, pa ne le, kon fe ren cje sku pia jà ce przed sta wi cie li po li ty ki, Êwia ta na uki
i bran ̋ y ICT; êró dło: http://ec.eu ro pa.eu/in for ma tion_so cie ty/events/cf/item -di splay.cfm?
id=633; http://www.eu ro afri ca -ict.org/.
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– za pew nia nie od po wied nie go do st´ pu do tech no lo gii in for ma cyj no -
-ko mu ni ka cyj nych w przy st´p nych ce nach, 

– wspar cie zmia ny prze pi sów, 
– two rze nie po ten cja łu i roz wo ju pa na fry kaƒ skiej in fra struk tu ry sze -

ro ko pa smo wej oraz nie ko mer cyj nych usług elek tro nicz nych zwià -
za nych z sie cia mi re gio nal ny mi i kra jo wy mi (wy kres 6.).

O ska li pro ble mu Êwiad czy sta ty sty ka. Na gru p´ G -8 przy pa da 80%
in ter ne to wych ho stów, a tak ̋ e wi´k szoÊç ru chu w Êwia to wej sie ci.
W dwóch paƒ stwach Afry ki Sub sa ha ryj skiej o naj wy˝ szym wskaê ni ku
do st´p no Êci do sie ci, RPA i Ni ge rii, wy no si on od po wied nio 11,2% oraz
5%. Dla po rów na nia w USA, Wiel kiej Bry ta nii i RFN kształ tu je si´ on
na po zio mie 40–50%. (wy kres 7.). Co do te le ko mu ni ka cji w Afry ce, je -
dy nie 16% miesz kaƒ ców kon ty nen tu ma do st´p do te le fo nu. Nie rów no -
Êci roz wo jo we wi docz ne sà tak ̋ e w han dlu elek tro nicz nym (e -com mer -
ce). Udział w nim Afry ki wy no sił w 2008 r. za le d wie 0,5% w ska li glo bu.
Z dru giej stro ny ry nek afry kaƒ ski u pro gu XXI w. i w ob li czu kry zy su fi -
nan so we go sta je si´ jed nym z atrak cyj niej szych w za kre sie tech no lo gii
in for ma cyj nych, o czym in for mu je w ra por cie ze stycz nia 2009 r. Pri ce -
wa ter ho use Co opers (wy kres 8.).32

W grud niu 2007 r., pod czas szczy tu UE–Afry ka w Li zbo nie, pod pi -
sa no Part ner stwo do ty czà ce Na uki, Spo łe czeƒ stwa In for ma cyj ne go
i Prze strze ni (Part ner ship on Scien ce, In for ma tion So cie ty, and Spa -
ce).33 Po j´ cie „im pe ra ty wu tech nicz ne go” sta ło si´ głów nym wy znacz ni -
kiem te go do ku men tu. Wy da rze niem o ran dze sym bo licz nej by ło zor ga -
ni zo wa nie przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà i Uni´ Afry kaƒ skà 25–26 mar ca
2009 r. w Bruk se li I Eu ro afry kaƒ skie go Fo rum na te mat ICT.34

Po nad to Unia Eu ro pej ska współ fi nan su je pro jekt, re ali zo wa ny w ra -
mach NE PAD, do ty czà cy stwo rze nia do 2010 r. sze ro ko pa smo wej sie ci
(The New Part ner ship for Afri ca’s De ve lop ment ICT Bro ad band In fra -



struc tu re Pro ject) w Afry ce, łà czà cej jed no cze Ênie Afry k´ Sub sa ha ryj -
skà z Eu ro pà i bie gnà cej po dnie Oce anu In dyj skie go. Koszt in we sty cji
sza co wa ny jest na 2 mld dol.35

Wy kres 7. U˝yt kow ni cy te le fo nów ko mór ko wych (w mld)

èró dło: World De ve lop ment..., op.cit., s. 266.

Wy kres 8. Koszt do st´ pu do In ter ne tu (miesi´cznie, w dolarach)

èró dło: World De ve lop ment..., op.cit., s. 266.

35 Afri ca, EU of fi cials co or di na te ICT de ve lop ment plans Mi cha el Ma la ka ta, „IDG
News Se rvi ce\Lu sa ka Bu re au”, 13.05.2008; êró dło: http://com pu ter world.co.ke/ar tic -
les/2008/05/13/afri ca -eu -of fi cials -co or di na te -ict -de ve lop ment -plans
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36 Pod sta w´ fi nan so wa nia ope ra cji zwià za nych z po mo cà hu ma ni tar nà Unii Eu ro pej -
skiej sta no wi roz dział B7–21 bu d˝e tu Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz od po wied nie za pi sy Ukła -
du z Co to nou. 

37 Do lat 90. XX w. Wspól no ty nie pro wa dzi ły sko or dy no wa nej po mo cy hu ma ni tar -
nej. Zaj mo wa ły si´ nià ró˝ ne de par ta men ty Ko mi sji Eu ro pej skiej, w za le˝ no Êci od zle -
ca nych za daƒ. W lip cu 1991 r. ogło szo no me mo ran dum, w któ rym bar dzo kry tycz nie
oce nio no efek tyw noÊç i sku tecz noÊç tych dzia łaƒ. Uzna no tak ̋ e, ˝e mo ral nym obo wiàz -
kiem WE jest po moc lud no Êci po szko do wa nej i lep sza ko or dy na cja dzia łaƒ. Tym sa mym
pod j´ to de cy zj´ o po wo ła niu ECHO. M.F.Gaw ryc ki, Unia Eu ro pej ska–Ame ry ka Ła ciƒ -
ska i Ka ra iby. Trud ne part ner stwo dwóch re gio nów, War sza wa 2004, s. 72.

38 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil and the Eu ro pe an Par lia -
ment of 20 May 2001 – Bu il ding an ef fec ti ve part ner ship with the Uni ted Na tions in
the fields of de ve lop ment and hu ma ni ta rian af fa irs, COM(2001)231 fi nal, êró dło:
http://eu ro pa.eu/scad plus/leg/en/lvb/r12600.htm; http://eu ro pa.eu/scad plus/leg/en/lvb/
r10007.htm; http://eu ro pa.eu/scad plus/leg/en/lvb/l33233.htm
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5. Zna cze nie po mo cy hu ma ni tar nej UE

Unia Eu ro pej ska udzie la oko ło 30% glo bal nej po mo cy hu ma ni tar -
nej36, jest za tem naj wi´k szym jej do star czy cie lem. Na to miast na le ̋ à ce
do niej paƒ stwa do dat ko wo Êwiad czà oko ło 25% ta kiej po mo cy (w su -
mie w 2009 r. UE wy da ła na te ce le ok. 2 mld eu ro). Od 1992 r. głów -
nym or ga nem ko or dy nu jà cym unij nà po moc hu ma ni tar nà by ło Biu ro
ds. Po mo cy Hu ma ni tar nej (Eu ro pe an Com mu ni ty’s Hu ma ni ta rian Aid
Of fi ce – ECHO),37 prze kształ co ne 2 lu te go 2005 r. w Dy rek cj´ Ge ne ral -
nà ds. Po mo cy Hu ma ni tar nej (DG ECHO).

Głów ne za da nia UE zwià za ne z po mo cà hu ma ni tar nà wy zna cza roz -
po rzà dze nie Ra dy UE z 20 czerw ca 1996 r. Zgod nie z je go wy tycz ny mi
ECHO od po wia da za: udzie la nie po mo cy hu ma ni tar nej ofia rom kon flik -
tów, kl´sk ̋ y wio ło wych oraz ka ta strof spo wo do wa nych dzia łal no Êcià czło -
wie ka w kra jach trze cich; ogra ni cza nie cier pie nia i za po bie ga nie mu,
a tak ̋ e strze ̋ e nie spra wie dli wo Êci oraz god no Êci lud no Êci do tkni´ tej kry -
zy sa mi hu ma ni tar ny mi.

Ko mi sja nie re ali zu je pro gra mów po mo cy hu ma ni tar nej sa mo dziel -
nie. Wy peł nia swo jà mi sj´, fi nan su jàc hu ma ni tar ne dzia ła nia Wspól no -
ty za po Êred nic twem pod mio tów, któ re pod pi sa ły ra mo wà umo w´ o part -
ner stwie (Fra me work Part ner ship Agre ement – FPA), np. or ga ni za cje
mi´ dzy rzà do we i po za rzà do we (m.in. dzia ła jà ce w ra mach Czer wo ne go
Krzy ̋ a), lub fi nan so wo -ad mi ni stra cyj nà umo w´ ra mo wà mi´ dzy Wspól -
no tà Eu ro pej skà i ONZ (Fi nan cial and Ad mi ni stra ti ve Fra me work Agre -
ement – FA FA) w przy pad ku agen cji ONZ. W su mie po moc Ko mi sji Eu -
ro pej skiej wdra ̋ a na jest za po Êred nic twem po nad 200 or ga ni za cji.38



DG ECHO prze ka zu je po moc fi nan so wà ofia rom kon flik tów lub kl´sk
˝y wio ło wych w kra jach trze cich na pod sta wie oce ny po trzeb hu ma ni -
tar nych. Po le ga ona na usze re go wa niu tych paƒstw we dług ogól ne go za -
gro ̋ e nia (tzw. wskaê nik za gro ̋ e nia) oraz te go, czy prze cho dzà kry zys
hu ma ni tar ny (wskaê nik kry zy su). We dług tej me to do lo gii UE uzna ła
w 2007 r. 50 kra jów/te ry to riów za prze cho dzà ce kry zys, z cze go 23 – za
naj bar dziej za gro ̋ o ne; 18 zlo ka li zo wa nych by ło w Afry ce Sub sa ha ryj -
skiej.39

Po dob nie jak po moc roz wo jo wa, tak ̋ e po moc hu ma ni tar na roz dzie -
la na przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà za po mo cà ECHO jest kom ple men tar -
na wo bec dzia łaƒ paƒstw człon kow skich UE. Wspar cie ma cha rak ter
bez zwrot ny. Ope ra cje hu ma ni tar ne mo gà byç pod j´ te na wnio sek Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, or ga ni za cji mi´ dzy rzà do wych i po za rzà do wych, paƒstw
człon kow skich oraz kra jów po szko do wa nych.

Ârod ki pie ni´˝ ne ECHO po cho dzà z dwóch êró deł: z bu d˝e tu WE
oraz z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju.40 Bu d˝et ECHO sys te ma tycz -
nie wzra sta – w ro ku 2005 r. je go wy so koÊç wy nio sła 654 mln eu ro,
w 2007 – 768,5 mln eu ro. W 2007 r. dzia ła nia Ko mi sji w przy pad ku kry -
zy sów hu ma ni tar nych ob j´ ły po nad 70 kra jów, udzie lo no po mo cy oko ło
127 mln osób. 47% Êrod ków prze ka za no or ga ni za cjom po za rzà do wym,
42% agen cjom ONZ, a 11% in nym or ga ni za cjom mi´ dzy na ro do wym.41

Naj wi´k szy mi od bior ca mi po mo cy w 2007 r. by ły kra je Afry ki, Ka ra -
ibów i Pa cy fi ku (422,7 mln eu ro, tj. 55% łàcz ne go bu d˝e tu koƒ co we go),
na st´p nie Azja i Ame ry ka Ła ciƒ ska (157,4 mln eu ro – 20,5%) oraz Eu -
ro pa Wschod nia, re gion Kau ka zu, kra je Bli skie go Wscho du i Êród ziem -
no mor skie (124,9 mln eu ro – 16,2%).

O po zy cji Afry ki Sub sa ha ryj skiej wÊród be ne fi cjen tów po mo cy hu -
ma ni tar nej UE Êwiad czy fakt, ˝e 26 grud nia 2005 r., w rocz ni c´ tra gicz -
nych wy da rzeƒ w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej zwià za nych z tsu na mi,
Ko mi sja Eu ro pej ska pod j´ ła de cy zj´ o wy asy gno wa niu w 2006 r. w ra -
mach po mo cy hu ma ni tar nej 167,5 mln eu ro dla dzie si´ ciu paƒstw afry -
kaƒ skich do tkni´ tych ró˝ ny mi ka ta kli zma mi. Przy tej oka zji ko mi sarz
L.Mi cha el pod kreÊlił: „wi´k szoÊç paƒstw afry kaƒ skich prze ̋ y wa dra -
ma tycz ne sce ny – przy po mi na jà ce te z Azji – nie mal ̋ e co dzieƒ. Z tà
jed nak ró˝ ni cà, ˝e o wy da rze niach w Afry ce ma ło kto in for mu je”. To

39 Ra port ge ne ral ny na te mat dzia łal no Êci Unii Eu ro pej skiej. Spra woz da nie ogól ne
2007. Po moc hu ma ni tar na, Bruk se la 2008. 

40 Gdy by DG ECHO prze kro czy ła w da nym ro ku kwo t´ udo st´p nio nà przez or gan bu -
d˝e to wy, mo ̋ e ko rzy staç z re zer wy Ko mi sji na po moc nad zwy czaj nà (w 2007 r. nie do -
szło, w prze ci wieƒ stwie do lat po przed nich, do ta kiej sy tu acji).

41 èró dło: http://ec.eu ro pa.eu/echo/fi les/fun ding/bud get/fun ding_bre ak down_en.pdf 
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42 èró dło: http://eu ro pa.eu.int/ra pid/pres sRe le ase sAc tion.do?re fe ren ce=IP/05/1711&
for mat=HTML&aged=0&lan gu age=EN&gu iLan gu age=fr

43 Tak okreÊla ne sà sy tu acje, kie dy do na to rzy i mass me dia przy wià zu jà (po po czàt -
ko wej „eu fo rii”) nie wiel kà wa g´ do znacz nych po trzeb hu ma ni tar nych, co od zwier cie -
dla ni ski po ziom otrzy ma nej po mo cy. Ra port ge ne ral ny na te mat dzia łal no Êci..., op.cit.

44 Kon cep cja ta po ja wi ła si´ ja ko re ak cja na apel ONZ o wi´k sze za in te re so wa nie za -
po bie ga niem skut kom ka ta strof na tu ral nych w kra jach roz wi ja jà cych si´. Sza cu je si´ bo -
wiem, ̋ e oko ło 97% ofiar Êmier tel nych wszyst kich ka ta strof na tu ral nych po cho dzi z kra -
jów Po łu dnia. Wy ni ka to m.in. z bra ku przy go to wa nia na kl´ ski ˝y wio ło we. Po nad to
eko no micz ne skut ki ka ta strof by wa jà w kra jach roz wi ja jà cych si´ znacz nie bar dziej do -
tkli we ni˝ w wy so ko roz wi ni´ tych.

Studia Europejskie, 2/2010

28

takie „ci che tsu na mi, o któ rym nie wol no nam za po mi naç” – za uwa ̋ ył
ko mi sarz.42

We dług kry te rium te ma tycz ne go po moc hu ma ni tar na UE kon cen -
tru je si´ wo kół ta kich kwe stii jak: po moc ̋ yw no Êcio wa; do star cza nie Êrod -
ków hi gie ny, urzà dzeƒ sa ni tar nych i do oczysz cza nia wo dy oraz odzie -
˝y; po moc me dycz na; wspar cie w po czàt ko wej fa zie od bu do wy ob sza rów
do tkni´ tych ka ta kli zmem. 

W ra mach ECHO re ali zo wa ne sà dwa szcze gól ne pro gra my. Pierw -
szy do ty czy tzw. za po mnia nych kry zy sów.43 W 2002 r. DG ECHO po sta -
wi ła so bie za za da nie prze zna cze nie 10% swych fun du szy na li kwi da cj´
skut ków tych kry zy sów. W ro ku 2007 na ten cel wy asy gno wa no 60,7 mln
eu ro, co sta no wi 13% po czàt ko we go bu d˝e tu ope ra cyj ne go. WÊród kra -
jów afry kaƒ skich wspar to: De mo kra tycz nà Re pu bli k´ Kon ga, Ugan d´,
So ma li´ i Su dan.

Ko mi sja wy ko nu je swo je za da nia rów nie˝ za po mo cà Pro gra mu prze -
wi dy wa nia i prze ciw dzia ła nia ka ta stro fom (Di sa ster Pre ven tion and Pre -
pa red ness Pro gram me – DI PE CHO)44. Od cza su utwo rze nia (1996 r.)
sto sun ko wo sła bo wy ko rzy sty wa no go do re ali zo wa nia pro jek tów w Afry -
ce (głów ne re jo ny dzia łal no Êci to Ka ra iby, Ame ry ka Ârod ko wa, Azja Ârod -
ko wa, Po łu dnio wo -Wschod nia i Po łu dnio wa). WÊród nich mo˝ na wy ró˝ -
niç np. pro jekt edu ka cji me dycz nej i przy go to wa nia do wy stà pie nia
za cho ro waƒ na cho le r´ w Ma la wi, za bez pie cze nie na wy pa dek wy bu chu
wul ka nu Kar tha la na Ko mo rach. W 2006 r. pod j´ to dzia ła nia przy go to -
waw cze na wy pa dek su szy w Ro gu Afry ki (na Pół wy spie So ma lij skim). 

DoÊç szcze gól nà ro l´ w re ali za cji po mo cy hu ma ni tar nej w Afry ce od -
gry wa jà po wietrz ne li nie ra tun ko we ECHO Fli ght. Ko mi sja Eu ro pej ska
po wo ła ła je do ˝y cia w ma ju 1994 r. ja ko part ne ra w ak cjach hu ma ni -
tar nych, po dej mo wa nych przez ró˝ ne or ga ni za cje w Ro gu Afry ki i re -
gio nie Wiel kich Je zior. Głów nà ba z´ zlo ka li zo wa no w Na iro bi. Trans port
lot ni czy wy ko rzy sty wa no w okre sie, gdy w Rwan dzie do cho dzi ło do ak -



45 Ba za dys po nu je czte re ma no wo cze sny mi sa mo lo ta mi pa sa ̋ er ski mi Be ech craft i ma -
ły mi, jed no sil ni ko wy mi Ces sna mi Ca ra van, któ re mo gà là do waç na krót kich ziem nych
pa sach star to wych, przy złej po go dzie i w wa run kach lo kal ne go za gro ̋ e nia. G.Mi cha -
łow ska, Pro ble my ochro ny praw czło wie ka w Afry ce, War sza wa 2008, s. 414.

46 èró dło: http://ec.eu ro pa.eu/echo/fi les/po li cies/con sen sus/wor king_pa per_en.pdf
47 Ra port ge ne ral ny na te mat dzia łal no Êci..., op.cit. s. 224.
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tów lu do bój stwa, oraz pod czas kry zy sów uchodê czych w pół noc nej Ugan -
dzie, Etio pii i Su da nie. Od 2005 r. pro gram zmie nił cha rak ter, głów nym
je go ce lem jest wspo ma ga nie ope ra cji lot ni czych po dej mo wa nych przez
part ner skie or ga ni za cje (w 2006 r. naj wi´ cej lo tów ECHO Fli ght wy ko -
na ło do So ma lii i DRK).45

Do strze ga jàc co raz trud niej sze wa run ki pro wa dze nia dzia łaƒ hu ma -
ni tar nych oraz dà ̋ àc do pod nie sie nia ich ko or dy na cji i efek tyw no Êci, Par -
la ment Eu ro pej ski, Ra da i Ko mi sja pod pi sa ły w grud niu 2007 r. Eu ro -
pej ski kon sen sus w spra wie po mo cy hu ma ni tar nej. Na je go pod sta wie
31 stycz nia 2008 r. Ra da przy j´ ła plan dzia ła nia ma jà cy za pew niç ra my
dla wszel kich ini cja tyw po dej mo wa nych przez Uni´ i jej paƒ stwa człon -
kow skie w tym za kre sie oraz ko or dy na cj´ Êrod ków do st´p nych na ka˝ -
dym po zio mie i w ka˝ dej dzie dzi nie.46

Jed no cze Ênie na le ̋ y zwró ciç uwa g´, ˝e choç UE i jej paƒ stwa człon -
kow skie to naj wi´k si do star czy cie le po mo cy hu ma ni tar nej w ska li globu,
ich dzia ła nia nie sà po wszech nie zna ne spo łe czeƒ stwu eu ro pej skie mu.
Je dy nie 15% an kie to wa nych za de kla ro wa ło wie dz´ o funk cjo no wa niu
ECHO, ko lej nych 15% „coÊ sły sza ło”, wi´k szoÊç nie umia ło od po wie dzieç
na py ta nie, czym jest ECHO.47 Od wró ce nie tej ten den cji wy da je si´ istot -
nym wy zwa niem dla UE nie tyl ko w kon tek Êcie prze ła my wa nia de fi cy -
tu in for ma cji wÊród oby wa te li Unii, ale przede wszyst kim dla te go, ̋ e jest
istot nym czyn ni kiem bu do wa nia jej po zy cji i ro li w sto sun kach mi´ dzy -
na ro do wych ja ko ci vi lian po wer.

6. Oce na efek tyw no Êci

Na prze ło mie wie ków za sa da kom ple men tar no Êci (com ple man ta -
rity) oraz zwià za ne z nià za sa dy ko or dy na cji (co or di na tion), spój no Êci
(co he ren ce) i zwar to Êci (con si sten cy) zdo mi no wa ły po li ty k´ roz wo jo -
wà UE. Ich im ple men ta cja na grunt afry kaƒ ski ma jed nak ogra ni czo -
ny charak ter, co prze ja wia si´ m.in. w ist nie niu tzw. de fi cy tu czte rech
„C” w po li ty ce UE wo bec Afry ki (od pierw szych li ter nazw przy j´ tych
zasad). 



48 P.Ba giƒ ski, Spój noÊç po li ty ki na rzecz roz wo ju ja ko ele ment re form Êwia to we go sys -
te mu po mo co we go w: Wy zwa nia mi´ dzy na ro do wej współ pra cy na rzecz roz wo ju, red.
K.Cza plic ka, War sza wa 2008, s. 72; Po li cy Co he ren ce in De ve lop ment Co -ope ra tion, red.
J.Fo ster, O.Stok ke, New York 2005.

49 EU Aid: Ge nu ine Le ader ship or Mi sle ading Fi gu res, NGO Re port, Con cord, April
2006; Brus sels 2006.
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Ob sza ry nie spój no Êci po li ty ki roz wo jo wej UE do ty czà kil ku kwe stii:

– spój no Êci dzia łaƒ po mo co wych pro wa dzo nych przez UE ja ko do -
na to ra (in ter nal co he ren ce),

– spój no Êci po li tyk pro wa dzo nych przez UE i paƒ stwa człon kow skie
UE (in ter go vern men tal co he ren ce),

– spój no Êci po li tyk do na to rów bi la te ral nych i in sty tu cji mi´ dzy na ro -
do wych (mul ti la te ral co he ren ce),

– spój no Êci mi´ dzy dzia ła nia mi do na to rów i przyj mu jà cych po moc
(do nor -re ci pient co he ren ce).48

Paƒ stwa człon kow skie – mi mo od po wied nich za pi sów w Trak ta cie
z Ma astricht – od no szà si´ z du ̋ ym scep ty cy zmem do Êci Êlej szej ko -
or dy na cji dzia łal no Êci w za kre sie po li ty ki roz wo jo wej. Wi docz nym te -
go prze ja wem jest cho cia˝ by du ̋ e za an ga ̋ o wa nie Fran cji w kra jach
Afry ki Za chod niej, Hisz pa nii w Ame ry ce Ła ciƒ skiej, Wiel kiej Bry ta nii
w jej by łych ko lo niach. Po szcze gól ne paƒ stwa człon kow skie chcà bo -
wiem wy ko rzy staç udział w po li ty ce roz wo jo wej nie tyl ko do umac nia -
nia swo jej po zy cji po li tycz nej w ra mach UE, ale rów nie˝ w sto sun kach
bi la te ral nych z kra ja mi Afry ki, a przede wszyst kim do za cie Ênia nia kon -
tak tów oraz po wià zaƒ go spo dar czych z ni mi.

WÊród paƒstw człon kow skich UE ist nie jà ró˝ ni ce w za kre sie ro dza -
ju po mo cy (czy po moc ma byç wià za na, czy nie – untied or tied aid),
prio ry te tów (np. Fran cja znacz ne su my prze zna cza na na uk´ i szkol -
nic two, Ho lan dia na in fra struk tu r´) oraz po pie ra nych kie run ków
i kon cep cji po li ty ki roz wo jo wej. Po nad to w po szcze gól nych kra jach
człon kow skich kwe stia mi roz wo jo wy mi zaj mu jà si´ ró˝ ne or ga ny ad -
mi ni stra cyj no -rzà do we. W ˝ad nym z nich nie ma jed ne go cen tral ne -
go or ga nu ko or dy nu jà ce go t´ pro ble ma ty k´. Po za mi ni ster stwa mi
spraw za gra nicz nych kil ka in nych mi ni sterstw, de par ta men tów i agend
rzà do wych jest za an ga ̋ o wa nych we współ pra c´ roz wo jo wà (np. w Cze -
chach w su mie po nad 11).49 Istot ne zna cze nie ma wi´c zwi´k sze nie
ko or dy na cji po li tyk w ra mach po szcze gól nych paƒstw -do na to rów i ich



50 Nie jest to jed nak je dy ny wa ru nek. Ana li zu jàc in sty tu cjo nal ne me cha ni zmy słu ̋ à -
ce re ali za cji spój no Êci po li ty ki roz wo jo wej, na le ̋ y pod kreÊliç, ˝e ich sku tecz noÊç na le ̋ y
oce niaç w kon tek Êcie ca łe go spek trum pro ce sów po li tycz nych i eko no micz nych roz gry -
wa jà cych si´ w da nym kra ju -do na to rze. Cz´ sto, mi mo np. ist nie nia for mal nych in sty -
tu cji ko or dy nu jà cych, spój noÊç sta no wi istot ne wy zwa nie. Przy kła dem mo ̋ e byç Fran -
cja po sia da jà ca Mi´ dzy re sor to wy Ko mi tet ds. Współ pra cy Mi´ dzy na ro do wej i Roz wo ju
(CICID). P.Ba giƒ ski, op.cit. s. 82; R.C. Rid dell, op.cit., s. 165–174.
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ad mi ni stra cji rzà do wych, zgod nie z za sa dà, ˝e „spój noÊç po li ty ki za -
czy na si´ w do mu” (po li cy co he ren ce starts at ho me).50

Prak ty ka ostat nich lat wska zu je, ˝e unij na po moc roz wo jo wa opie -
ra si´ na za sa dzie 27 + 1 (wcze Êniej 25 + 1 oraz 15 + 1), zgod nie
z któ rà Ko mi sja wy peł nia lu ki al bo po pro stu du blu je ro le i ini cja ty wy
paƒstw człon kow skich. Do ró˝ nic zdaƒ od no Ênie do po li ty ki roz wo jo -
wej do cho dzi tak ̋ e na płasz czyê nie in sty tu cji unij nych. Wszyst ko to
pro wa dzi do frag men ta ry za cji stra te gii i efek tyw no Êci po li ty ki roz wo -
jowej. 

W tym kon tek Êcie za zna cza si´, ˝e wszyst kie unij ne Êrod ki prze -
zna cza ne na po moc roz wo jo wà (tj. po cho dzà ce z bu d˝e tu wspól no to -
we go i z bu d˝e tów na ro do wych paƒstw człon kow skich) po win ny byç
w wi´k szej cz´ Êci za rzà dza ne przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà. Je dy nie ta kie
roz wià za nie mo ̋ e przy czy niç si´ do ich efek tyw niej sze go wy ko rzy sty -
wa nia. Wy da je si´ jed nak, ˝e przy j´ cie ta kiej stra te gii jest ma ło praw -
do po dob ne. 

Oce nia jàc sku tecz noÊç po li ty ki roz wo jo wej UE wo bec Afry ki Sub -
sa ha ryj skiej, wska zu je si´ tak ̋ e brak spój no Êci mi´ dzy re ali zo wa ny mi
na kon ty nen cie po szcze gól ny mi po li ty ka mi UE. P. Lo we oraz P. Far kas
do strze ga jà sprzecz no Êci mi´ dzy ta ki mi po stu la ta mi jak wal ka z ubó -
stwem i in te gra cja kra jów AKP ze Êwia to wà eko no mià. Stwier dze nie
to nie do koƒ ca od da je rze czy wi stoÊç. Ce le bo wiem nie wy klu cza jà si´
wza jem nie, pro ble mem jest na to miast ich in stru men tal ne trak to wa -
nie, co ne ga tyw nie wpły wa na po li ty k´ roz wo jo wà UE. Ina czej mó wiàc,
ist nie je nie spój noÊç mi´ dzy de kla ro wa nym dà ̋ e niem Unii do roz wo ju
kra jów Po łu dnia a jej rze czy wi stà po li ty kà. Przy kła dem ilu stru jà cym t´
sy tu acj´ jest funk cjo no wa nie Wspól nej Po li ty ki Rol nej. Unia Eu ro pej -
ska do pła ca do ka˝ de go ki lo gra ma wo ło wi ny sprze da wa nej w Afry ce
Za chod niej od 2 do 4 eu ro, na ra ̋ a jàc na po wa˝ ne kon se kwen cje eko -
no micz ne szcze gól nie ta kie paƒ stwa jak Ni ger, Bur ki na Fa so i Ma li.
Jed no cze Ênie do star cza tym kra jom po moc tech nicz nà i fi nan so wà, ma -
jà cà na ce lu wzmoc nie nie lo kal ne go ryn ku ar ty ku ła mi mi´ sny mi. Tym
sa mym na le ̋ y stwier dziç, ˝e po li ty ka roz wo jo wa UE po win na byç usy -



51 K.Za jàcz kow ski, Prze strzeƒ i gra ni ce a re gio na lizm w Afry ce Sub sa ha ryj skiej – afry -
kaƒ ska i eu ro pej ska per cep cja, w: Prze strzeƒ i gra ni ce we współ cze snej Afry ce, red. A.˚u -
kow ski, Olsz tyn 2010, se ria Fo rum Po li to lo gicz ne, tom 10, s. 206–216.

52 Ho len drzy w ce lu wi´k szej ko or dy na cji po szcze gól nych pro gra mów roz wo jo wych
ogra ni czy li licz b´ prio ry te to wych kra jów (z po nad 70 do 20) przez za sto so wa nie trzech
kry te riów wy bo ru: po zio mu ubó stwa, wy ni ków ma kro eko no micz nych oraz efek tyw no Êci
za rzà dza nia. EU Aid: Ge nu ine..., op.cit., s. 23. 
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tu owa na w szer szym kon tek Êcie. Nie mo˝ na jej pro wa dziç w ode rwa -
niu od in nych po li tyk wspól no to wych.51

Na le ̋ y tak ̋ e wska zaç brak ko or dy na cji i po wià zaƒ mi´ dzy ró˝ ny mi
pro gra ma mi wal ki z ubó stwem. Na ka˝ dy kraj Po łu dnia przy pa da Êred -
nio oko ło 350 mi sji roz wo jo wych rocz nie. Zbyt wie lu do na to rów wspie -
ra te sa me kra je i sek to ry. W Mo zam bi ku na przy kład dzia ła 27 do na to -
rów po ma ga jà cych w zwal cza niu HIV. W efek cie paƒ stwa roz wi ja jà ce si´
nie ra dzà so bie z tak du ̋ à licz bà mi sji, na kła da niem si´ na sie bie i po -
wie la niem dzia łaƒ oraz ró˝ ni ca mi w wy ma ga niach, za sa dach i wa run -
kach po szcze gól nych do na to rów. W tym kon tek Êcie Wspól no to wy ko deks
po st´ po wa nia za le ca, by „do na to rzy UE dà ̋ y li do ogra ni cze nia do 2010 r.
licz by ak tyw nych do na to rów mak sy mal nie do trzech na sek tor”.52 Jed -
no cze Ênie ta kie kra je jak Re pu bli ka Ârod ko wo afry kaƒ ska czy So ma lia
od czu wa jà tzw. syn drom zm´ cze nia do na to rów, któ rzy po zo sta wia jà je
nie mal cał ko wi cie sa mym so bie. W zwiàz ku z tym w po li ty ce roz wo jo -
wej UE wy st´ pu je zja wi sko „ulu bieƒ ców” i „sie rot”. Po szcze gól ne paƒ -
stwa człon kow skie i or ga ny UE za zwy czaj an ga ̋ u jà si´ w kra ju, któ ry
ma pew ne per spek ty wy, po mi ja jàc te, któ re sà z re gu ły po dat ne na trud -
no Êci. 

Cho cia˝ TUE oraz do ku men ty wspól no to we pod kreÊla jà ko niecz noÊç
Êci słej współ pra cy w po li ty ce roz wo jo wej UE, obec na sy tu acja da le ka
jest od do sko na ło Êci. Pro wa dze nie „wspól nej” (nie tyl ko z na zwy) po li -
ty ki roz wo jo wej wo bec kra jów Afry ki jest nie ła twe. Kom ple men tar noÊç
wcià˝ wy da je si´ ra czej po li tycz nym slo ga nem ni˝ prak tycz nà rze czy -
wi sto Êcià.

Po moc roz wo jo wa UE przy bie ra cz´ sto nie właÊci we for my lub prze -
zna cza na jest na nie właÊci we ce le. Or ga ni za cje po za rzà do we, a tak ̋ e
sa ma Ko mi sja Eu ro pej ska – w ko mu ni ka cie z mar ca 2006 r. przy po mi -
na jà cym paƒ stwom człon kow skim UE o prze strze ga niu Kon sen su su
z Mon ter rey – zwra ca jà uwa g´, ̋ e Unia Eu ro pej ska i paƒ stwa człon kow -
skie nie po win ny po bie raç ˝ad nych Êrod ków z bu d˝e tu współ pra cy na
rzecz roz wo ju oraz zgła szaç ja ko współ pra cy na rzecz roz wo ju ta kich ini -
cja tyw jak:



53 W 2005 r. 9,2 mld eu ro po mo cy roz wo jo wej w ra mach ODA prze zna czo no na umo -
rze nie dłu gów dwóm kra jom: Ira ko wi i Ni ge rii (w 2005 r. a˝ 52% po mo cy ODA Au strii
sta no wi ło umo rze nie dłu gu Ira ku, a 32% po mo cy Nie miec – umo rze nie dłu gów Ira ku
i Ni ge rii). W la tach 2006–2008 na stà pi ła dal sza re duk cja za dłu ̋ e nia tych dwóch kra -
jów. W 2005 r. w ra mach po mo cy roz wo jo wej Unia prze zna czy ła 840 mln eu ro na wy -
dat ki zwià za ne z osie dla niem si´ uchodê ców w kra jach UE (w szcze gól no Êci Fran cja,
Da nia, Ho lan dia, Szwe cja oraz Cze chy) i 910 mln eu ro na po moc edu ka cyj nà dla stu -
den tów spo za UE (Niem cy, Fran cja, Por tu ga lia). Od no Ênie do ODA Pol ski sy tu acja w 2007
r. wy glà da ła na st´ pu jà co: umo rze nie dłu gu (84 mln zł, kwo ta ta do ty czy ła w ca ło Êci umo -
rze nia dłu gu Ni ka ra gui) sta no wi ło 8,4% po mo cy roz wo jo wej, kosz ty wy pła co nych sty -
pen diów na uko wych wy nio sły ok. 18 mln zł, a kosz ty kształ ce nia 35 mln zł, co da je łàcz -
nà kwo t´ ok. 56 mln zł. Z ko lei kosz ty zwià za ne z przy j´ ciem uchodê ców i kwa li fi ko wa ne
ja ko cz´Êç pol skiej ODA wy nio sły ok. 5 mln zł. Ibi dem, s. 7–8; Pol ska po moc za gra nicz -
na. Ra port z mo ni to rin gu prze pro wa dzo ne go przez pol skie or ga ni za cje po za rzà do we.
2007, War sza wa–Szcze cin 2008, s. 32–35.

54 EU Aid: Ge nu ine..., op.cit., s. 7.
55 Po moc tech nicz na ma na ce lu roz wój za so bów ludz kich, pod nie sie nie kwa li fi ka cji

oraz mo˝ li wo Êci tech nicz nych i pro duk cyj nych kra jów roz wi ja jà cych si´. Po le ga na prze -
ka zy wa niu wie dzy, know -how i do Êwiad czeƒ w po sta ci szko leƒ, de le go wa nia eks per tów,
ini cjo wa nia ba daƒ.
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– uma rza nie dłu gów,
– wy dat ki na edu ka cj´ zwià za ne z po by tem za gra nicz nych stu den -

tów z kra jów AKP na uczel niach eu ro pej skich (z UE),
– wy dat ki zwià za ne z osie dla niem si´ uchodê ców w paƒ stwach UE.

Za sa dy ob li cza nia wy so ko Êci po mo cy roz wo jo wej UE opie ra jà si´ na
re gu łach przy j´ tych przez OECD, któ re – w od ró˝ nie niu od po sta no -
wieƒ z Mon ter rey – po zwa la jà trak to waç wy ̋ ej wy mie nio ne dzia ła nia ja -
ko jed nà z form ODA. Obec nie sta no wià one 1/3 po mo cy roz wo jo wej
UE do Afry ki, tj. ich war toÊç wy no si oko ło 13 mld eu ro.53 Je den z ak ty -
wi stów NGO okreÊlił t´ sy tu acj´ w na st´ pu jà cy spo sób: „pie nià dze nie
prze by wa jà 5000 km z Da nii do Afry ki, lecz je dy nie 500 me trów, z tam -
tej sze go mi ni ster stwa spraw za gra nicz nych do mi ni ster stwa skar bu”.54

Na to miast od no Ênie do po mo cy tech nicz ne j55 wska zu je si´, ˝e jest
zbyt kosz tow na, a tak ̋ e nie od po wia da jà ca rze czy wi stym po trze bom kra -
jów Po łu dnia. Tyl ko w 2005 r. rzà dy paƒstw człon kow skich UE wy da ły
8 mld eu ro w ra mach po mo cy roz wo jo wej na pro gra my szko le nio we
w tych paƒ stwach. Na przy kład w Tan za nii, któ ra jest mo de lo wym od -
bior cà po mo cy roz wo jo wej, w cià gu kwar ta łu two rzy si´ Êred nio po nad
2400 ra por tów i or ga ni zu je rocz nie po nad 1000 se mi na riów po Êwi´ co -
nych pra wi dło we mu wy ko rzy sta niu pie ni´ dzy (po dob na sy tu acja wy st´ -
pu je w in nych kra jach afry kaƒ skich). 
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56 Ko mi tet Po mo cy Roz wo jo wej wy dał w 2001 r. za le ce nie nie sto so wa nia po mo cy wià -
za nej wo bec paƒstw naj bied niej szych (LDC). W 2008 r. roz sze rzo no t´ re ko men da cj´
o osiem kra jów, któ re – choç nie na le ̋ à do paƒstw LDC – zo sta ły ob j´ te ini cja ty wà HIPC
(He avi ly In deb ted Po or Co un tries – Pro gram re duk cji zo bo wià zaƒ naj bied niej szych i naj -
bar dziej za dłu ̋ o nych paƒstw Êwia ta). Sà to: Bo li wia, Gha na, Gu ja na, Hon du ras, Ka me -
run, Ni ka ra gua, De mo kra tycz na Re pu bli ka Kon ga, Wy brze ̋ e Ko Êci Sło nio wej.

57 Ra port ge ne ral ny na te mat dzia łal no Êci..., op.cit. , s. 4.
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Po nad to kosz ty po mo cy zwi´k sza jà si´ dla kra jów afry kaƒ skich od
15 do 40% w wy ni ku sto so wa nia przez wi´k szoÊç paƒstw UE tzw. po -
mo cy wià za nej (tied aid), po le ga jà cej na tym, ˝e rzà dy paƒstw od bior -
ców po mo cy sà zo bo wià za ne do kup na to wa rów i usług z kra jów dar -
czyƒ ców. WÊród paƒstw UE je dy nie Wiel ka Bry ta nia i Ir lan dia (spo za
UE–Nor we gia) zre zy gno wa ły z ta kiej for my po mo cy wo bec kra jów
LDC.56 W po zo sta łych paƒ stwach, zwłasz cza w Gre cji, Hisz pa nii, Au -
strii, we Wło szech, w Luk sem bur gu i Fin lan dii, sta no wi ona istot ny pro -
cent ODA (od 50 do 90%). PE w swo im spra woz da niu z 8 ma ja 2008 r.
we zwał „Ko mi sj´ i paƒ stwa człon kow skie, aby cał ko wi cie ode szły od wià -
za nia po mo cy, w szcze gól no Êci po mo cy tech nicz nej, po mo cy w za kre sie
˝yw no Êci i trans por tu ˝yw no Êci, zgod nie z za le ce niem Ko mi te tu Po mo -
cy Roz wo jo wej (DAC) OECD z 2001 r. do ty czà cym kra jów upraw nio -
nych w ra mach EDF”. We zwał te˝ DAC OECD do „opra co wa nia no wej
de fi ni cji współ pra cy na rzecz roz wo ju, któ ra mo gła by po ło ̋ yç kres nad -
u˝y wa niu po mo cy z ko rzy Êcià dla ce lów nie ma jà cych nic wspól ne go
z roz wo jem, gdy˝ nad u˝y cia te sta ły si´ mo˝ li we tyl ko dzi´ ki bar dzo
sze ro kiej obec nej ofi cjal nej de fi ni cji po mo cy na rzecz roz wo ju”.57

èle za pro jek to wa na i udzie la na po moc nie tyl ko nie przy no si za kła -
da nych re zul ta tów, ale cz´ sto wy wo łu je skut ki od wrot ne do za mie rzo -
nych. Je Êli nie jest to po moc ce lo wa, tzn. z wy raê nym prze zna cze niem
na przy kład na edu ka cj´ czy ochro n´ zdro wia, by wa wy ko rzy sty wa na na
za kup bro ni (np. w Su da nie). Tak zwa na po moc ad re so wa na te˝ nie za -
wsze per sal do przy no si ocze ki wa ne efek ty. Paƒ stwa otrzy mu jà ce po moc
na ce le spo łecz ne zmniej sza jà cz´ sto własne wy dat ki bu d˝e to we na nie
o po dob ne kwo ty (np. Ni ge ria, An go la). 

Na ka˝ de go miesz kaƒ ca AKP przy pa da Êred nio 4 eu ro unij nej po -
mo cy na rok. Zda niem cz´ Êci ana li ty ków jest to wkład istot ny, ale nie na
ty le du ̋ y, by miał de cy du jà cy wpływ na zmia n´ sy tu acji spo łecz no -eko -
no micz nej na Czar nym Là dzie. W tym kon tek Êcie po ja wia si´ spór o ro -
l´ i isto t´ eu ro pej skiej po li ty ki roz wo jo wej. 

D. Ro siak za uwa ̋ a, ˝e pro gra my po mo co we Za cho du w wi´k szo Êci
wspie ra jà sko rum po wa ne wła dze, po gł´ bia jà ubó stwo i wzmac nia jà uza -



58 „Rzecz po spo li ta”, 23.05.2008. 
59 K.Za jàcz kow ski, ChRL wo bec kra jów Po łu dnia (na przy kła dzie Afry ki Sub sa ha -

ryj skiej). Szan sa czy za gro ̋ e nie dla mi´ dzy na ro do wej po zy cji UE w: Chi ny–In die. Eko -
no micz ne skut ki roz wo ju, red. K.Kło siƒ ski, Lu blin 2008, s. 329–346.
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le˝ nie nie lu dzi.58 W po dob nym to nie wy po wia da si´ na ła mach dzien -
ni ka „The Ti mes” G. Han cock, au tor kla sycz nej po zy cji pt. Pa no wie ubó -
stwa: wła dza, pre sti˝ i ko rup cja w mi´ dzy na ro do wym biz ne sie po mo -
cy. Wy ka zu je on, ̋ e głów nym, a zwy kle je dy nym, be ne fi cjen tem po mo cy
sà lo kal ne sko rum po wa ne eli ty rzà do we, wy twór cy ̋ yw no Êci i in nych pro -
duk tów prze zna cza nych na po moc oraz „po mo co wa biu ro kra cja”. Au tor
barw nie okreÊla pro gra my po mo cy roz wo jo wej „trans ak cja mi mi´ dzy biu -
ro kra ta mi i au to kra ta mi”, czy li „gang ste ra mi i psy cho pa ta mi”, któ rzy
krad nà al bo mar nu jà pu blicz ne pie nià dze. Od mien ny po glàd pre zen tu -
je w wy da nej w 2006 r. ksià˝ ce Ko niec ubó stwa by ły zwo len nik „te ra pii
szo ko wej”, J. Sachs. Do wo dzi, ˝e je dy nym pew nym spo so bem ogra ni -
cze nia bie dy w Afry ce jest roz wi ni´ cie pro gra mów po mo cy na jesz cze
wi´k szà ska l´.

Wy da je si´ jed nak, ˝e ani cał ko wi te za prze sta nie po mo cy, ani jej
zwi´k sze nie, nie po mo gà w roz wià za niu kwe stii roz wo jo wych Afry ki. ODA
mu si byç jed nym z wza jem nie si´ wspie ra jà cych ele men tów kom plek -
so wej stra te gii fi nan so wa nia roz wo ju, na któ rà skła da jà si´ tak ̋ e: mo bi -
li za cja własnych Êrod ków roz wo jo wych, in we sty cje pry wat ne, han del mi´ -
dzy na ro do wy i re duk cja za dłu ̋ e nia.

Ne ga tyw nie na efek tow noÊç po li ty ki roz wo jo wej wpły wa rów nie˝ tzw.
zja wi sko sel ling re forms to do nors. Cz´Êç rzà dów afry kaƒ skich w za mian
za obiet ni c´ prze pro wa dze nia zmian i re form otrzy mu je po moc, a na -
st´p nie za prze sta je wszel kich prób zmian. Pod wa ̋ a to wia ry god noÊç mi´ -
dzy na ro do wà pro gra mów po mo co wych. Jed no cze Ênie uka zu je sła boÊç in -
sty tu cjo nal nà i po li tycz nà UE oba wia jà cej si´ pod j´ cia zde cy do wa nych
kro ków, by nie na ru szyç in te re sów cz´ Êci elit po li tycz nych tych paƒstw.
Na le ̋ y tak ̋ e wspo mnieç o za an ga ̋ o wa niu si´ Chin w Afry ce, co im pli -
ku je wie le wy zwaƒ dla UE, w tym przede wszyst kim do ty czà ce sku tecz -
nej po li ty ki za gra nicz nej UE w Afry ce.59

Nie za wsze tak ̋ e po moc jest kie ro wa na do naj bar dziej po trze bu jà -
cych paƒstw. Obec nie 68% ca łej po mo cy UE i jej paƒstw człon kow skich
tra fia do kra jów o ni skich do cho dach, sà jed nak wy jàt ki. Gre cja dla ta -
kich paƒstw prze zna cza tyl ko 29%, a Au stria 57% po mo cy. Ist nie je wi´c
ko niecz noÊç per ma nent nej kon tro li stop nia i kie run ków wy ko rzy sta nia
przy zna nych Êrod ków. 



60 R. Pia sec ki, Roz wój go spo dar czy a glo ba li za cja, War sza wa 2003, s. 63. 
61 „Rzecz po spo li ta”, 23.05.2008. 
62 P.Desz czyƒ ski, Kra je roz wi ja jà ce si´ a glo ba li za cja go spo dar ki Êwia to wej, „Prze -

glàd Za chod ni” nr 2/2002, s. 119; R.C.Rid dell, op.cit., s. 411.
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Na le ̋ y rów nie˝ uwzgl´d niç czyn nik lo kal ny, na rzu ca nie za chod nio -
eu ro pej skie go mo de lu roz wo ju „nie jest ani mo˝ li we, ani po ̋ à da ne”.60

Zna ko mi ty przy kład, któ ry ilu stru je isto t´ czyn ni ka kul tu ro wo -cy wi li za -
cyj ne go w po li ty ce roz wo jo wej, po da je D. Ro siak. W Ma la wi zde cy do wa -
no si´ na eks pe ry ment: za miast roz da waç mo ski tie ry za dar mo, sprze -
da je si´ je lud no Êci po 50 cen tów, co jest dla wie lu ro dzin spo rym
wy dat kiem. Wsku tek te go pro gra mu, pi sze W. Easter ly, wy ko rzy sta nie
mo ski tier we właÊci wym ce lu w Ma la wi wzro sło z 8% w 2000 r. do 55%
w 2005. W kra jach ta kich jak Za mbia, gdzie mo ski tie ry roz da je si´ za
dar mo, po ziom ich wy ko rzy sta nia nie prze kra cza 30%.61

Pro ble my roz wo jo we na le ̋ à do głów nych wy zwaƒ dla Afry ki, a tak -
˝e mi´ dzy na ro do wych do na to rów. Po wsta ły w re zul ta cie od dzia ły wa nia
ca łe go kom plek su czyn ni ków o cha rak te rze:

– we wn´trz nym – ja ko efekt du ali zmu go spo dar cze go, po li tycz ne go
i spo łecz ne go oraz struk tu ral nych nie do bo rów ka pi ta łu, de wiz, ˝yw no -
Êci i wy kwa li fi ko wa nej si ły ro bo czej, któ rych wspól ny mia now nik sta no -
wi nie do sta tecz na sto pa aku mu la cji,

– ze wn´trz nym – ja ko efekt od pły wu ka pi ta łu z kra jów roz wi ja jà cych
si´ do paƒstw wy so ko roz wi ni´ tych w for mie bez po Êred niej (trans fer
Êrod ków fi nan so wych z ty tu łu za in we sto wa ne go ka pi ta łu za gra nicz ne -
go) oraz po Êred niej (za po mo cà han dlu mi´ dzy na ro do we go, me cha ni -
zmów roz li czeƒ de wi zo wych i sys te mów ban ko wych oraz po mo cy go spo -
dar czej).62

Nie za le˝ nie od pro ble mów me to do lo gicz nych, zwià za nych z oce nà
efek tyw no Êci do tych cza so wej po mo cy roz wo jo wej UE, po zo sta je fak tem,
˝e za rów no do na to rzy (w tym przy pad ku UE i jej kra je człon kow skie),
jak i bior cy (Afry ka Sub sa ha ryj ska) po dej mo wa li dzia ła nia (Êwia do mie
lub nie), któ re nie ko niecz nie po zy tyw nie wpły wa ły na efek tyw noÊç wy -
ko rzy sty wa nia mi´ dzy na ro do wej po mo cy roz wo jo wej. Jed no cze Ênie
przed sta wio na pró ba ana li zy i oce ny wska zu je, ̋ e wy rwa nie kra jów Czar -
nej Afry ki z nie do ro zwo ju spo łecz no -go spo dar cze go wy ma ga pod j´ cia
kom plek so wych dzia łaƒ w wie lu sfe rach ˝y cia spo łecz no -po li tycz ne go,
eko no micz ne go i spo łecz ne go.
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Abs tract

The European Union re spon se to world de ve lop ment
challen ges – towards a (in)co he rent po li cy

Abs tract: The pur po se of this pa per is to ana ly se the es sen ce of the
Eu ro pe an Union’s de ve lop ment po li cy in all its aspects. To this end, it
exa mi nes the fac tu al cir cum stan ces and de ter mi nants of this po li cy.
It scru ti ni zes the prin ci ples and func tio ning of the EU de ve lop ment po -
li cy as well as its chal len ges and ob stac les. The ar tic le aims to ve ri fy
the as sump tion that the 1990s and ear ly 21st cen tu ry mar ked a si gni -
fi cant re va lu ation of the Eu ro pe an Union’s de ve lop ment po li cy. On the
one hand, EU de ve lop ment po li cy is be co ming mo re cru cial and com -
pre hen si ve in cha rac ter. On the other hand, the cur rent pre mi ses of
EU de ve lop ment po li cy do not ful ly match the re al ne eds of de ve lo ping
co un tries.




