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MAREK GARZTECKI: Afryka – ziemia obiecana?
Odbiorcy polskich mediów Afryka, szczególnie Subsaharyjska, jawi się jako miejsce 
nieustannych konfliktów zbrojnych, rzezi, gwałtów i egzotycznych kacyków. Jednakże, 
w ostatnim dziesięcioleciu pozycja Afryki na arenie światowej zmieniła się diametralnie 
i dalsze ignorowanie tego faktu grozi Polsce poważnymi konsekwencjami. Po okresie 
wieloletnich zaniedbań przyszedł czas, abyśmy powrócili do Afryki Subsaharyjskiej 
jako aktywny gracz. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia aktywność ta może być 
dla Polski niesłychanie opłacalna. Dzięki niej możemy zdobyć korzystne kontrakty 
handlowe, umożliwić ekspansję polskich firm na tamtejszym terenie i zapewnić 
polskim specjalistom zdobycie bezcennej wiedzy praktycznej. 

JOHN GODSON: Afryka kontynentem nowych możliwości
Polska może być ważnym partnerem krajów afrykańskich w dziedzinie energetyki 
i szkolnictwa wyższego. Wśród innych istotnych aspektów współpracy z Afryką 
wymieniłbym jeszcze budownictwo i przemysł zbrojeniowy. Nie można traktować 
Afryki jak kontynentu problemów. Ważna jest działalność misjonarzy na Czarnym 
Lądzie, ale należy myśleć też biznesowo. Istotna jest obecność polskich firm w Afryce. 
Polska od dłuższego czasu jest obecna w Afryce, w szczególności turystycznie, odgrywa 
dziś jednak na Czarnym Kontynencie rolę marginalną. Ma tam jednak dużo do zyskania 
– mówi w rozmowie z dr. Kazimierzem Wóycickim i Konradem Rajcą poseł John Godson. 

ALEKSANDRA AMAL EL-MAAYTAH: Arabskie przebudzenie
Od początku 2011 r. oczy świata zwrócone są na Afrykę Północną i Półwysep Arab-
ski. Ten do tej pory stabilny region, który większość Europy zna z jego ogromnych 
walorów turystycznych, został poruszony w posadach. Desperacki akt samopod-
palenia dokonany przez Tunezyjczyka okazał się iskrą dla demonstracji, protestów, 
a nawet rewolucji, które mogą być początkiem już nieodwracalnych zmian społeczno-
-politycznych w regionie. Tezy, jakie w natłoku wątpliwości możemy teraz wysunąć, 
dotyczą niskiej jakości arabskiej polityki i jej sfer oraz tego, że świat zachodni bardziej 
jest zainteresowany stabilizacją regionu niż szerzeniem w nim demokracji. To ostatnie 
dotyczy zarówno polityki amerykańskiej, jak i europejskiej w tym rejonie świata. 
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KAMIL ZAJĄCZKOWSKI:  Unia Europejska wobec Afryki
Na początku lat 90. XX w. stosunki Polski z państwami pozaeuropejskimi zeszły na dalszy 
plan. Jednakże wzrastające potrzeby ekonomiczne i polityczne, wzmagane członkostwem 
w Unii Europejskiej i procesami globalizacyjnymi, skłaniają Polskę do aktywizacji jej polityki 
zagranicznej poza strefą euroatlantycką u progu XXI w. Polska jako członek Unii Europej-
skiej współdecyduje o docelowym modelu współpracy między UE a krajami Afryki. Artykuł 
ukazuje politykę UE wobec Afryki i wynikające z tego konsekwencje dla polskiej polityki 
zagranicznej. 

DOMINIK KONIECZNY: Chińska polityka na Czarnym Lądzie
Inwestycje chińskich koncernów w złoża ropy naftowej wpisują się w szerszą strategię 
rządu ChRL, polegającą na zdobyciu wpływów politycznych i gospodarczych w państwach, 
w których inwestują (strategia soft power). W ten sposób ChRL dąży do stworzenia ukła-
du multipolarnego, który umożliwi Pekinowi, poprzez umiejętne posługiwanie się polityką 
równowagi sił, neutralizowanie potęgi Stanów Zjednoczonych. Natomiast uzyskanie bezpo-
średniego dostępu do złóż surowców naturalnych oraz dywersyfikacja źródeł pozyskiwania 
nośników energetycznych jest niezbędnym elementem utrzymania wzrostu gospodarcze-
go i zabezpieczenia gospodarki przed próbą „szantażu energetycznego”. 

KONRAD RAJCA: Własność receptą na dobrobyt
„Wyobraźcie sobie kraj, w którym nikt nie jest w stanie ustalić, kto co posiada, adresy nie 
mogą być zweryfikowane, ludzi nie można zmusić do spłacenia długów, zasobów nie da się 
w wygodny sposób spieniężyć, majątek nie może być podzielony na udziały, opisy aktywów 
nie są znormalizowane i nie można ich łatwo porównać ze sobą, zaś zasady rządzące wła-
snością prywatną różnią się w zależności od okolicy, a nawet od ulic jednego miasta. Wła-
śnie wczuliście się w życie państwa rozwijającego się lub byłego państwa komunistycznego, 
a ściślej – wyobraziliście sobie życie, jakie toczy 80% obywateli tych państw, oddzielonych 
od >>uzachodnionej<< elity”. To tylko fragment, ale wymowny, książki „Tajemnica kapitału” 
autorstwa peruwiańskiego politologa Hernando de Soto, prezesa Instytutu Wolności i De-
mokracji w Limie. Publikacja ta to według wielu komentatorów zupełnie nowe i przełomowe 
spojrzenie na przyczyny masowej biedy i chaosu w krajach rozwijających się.
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Afryka przez długi czas mogła się wydawać kon-
tynentem o marginalnym znaczeniu dla polskiej 
polityki zagranicznej. W zglobalizowanym świecie 
należy jednak podchodzić do relacji z krajami tej 
strefy w sposób bardziej zaangażowany. Za parę 
miesięcy Polska obejmie prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej, a rewolucje w krajach arabskich 
mają ogromne znaczenie dla całej Europy. Polska 
będzie musiała działać i wypowiadać się w tej 
kwestii w sposób dojrzały i nie tylko w imieniu 
własnym, ale całej Unii. Sytuacja ta wymaga po-
ważnej analizy. Również opinia publiczna powin-
na być lepiej poinformowana o zmieniającej się 
sytuacji w Afryce Północnej.

Osobnym tematem jest Libia. Stajemy przed 
pytaniami, jak dalece i w jaki sposób można się 
zaangażować w ten konfl ikt. Zrozumiałe jest, że 
w polskiej tradycji leży wspieranie tych, którzy 
walczą z dyktatorami o wolność. Poparcie dla de-
mokracji i praw człowieka należy do pryncypiów 
polskiej polityki zagranicznej. 

Ale chodzi nie tylko o problemy bieżące. Kraje 
afrykańskie mogą być ważnym partnerem go-
spodarczym i handlowym Polski, a szanse na 
rozwój relacji z państwami tego kontynentu na-
leży w pełni wykorzystać. To ważne dla naszej 
przyszłości, z przeszłości jednak także możemy 
czerpać korzyści. Nie należy zapominać o setkach 
afrykańskich absolwentów polskich uczelni 
z czasu PRL-u, którzy dobrze zapamiętali Polskę 
i dzisiaj sprawują często bardzo znaczące funkcje 
w wielu krajach Afryki lub organizacjach pan-
afrykańskich. Jest więc niemało możliwości, by 
Czarny Kontynent stał się ważnym kierunkiem 
aktywności polskiej dyplomacji oraz naszych 
przedsiębiorców. Globalizacja otwiera przed 
Polską wiele dotychczas niewykorzystanych 
możliwości. Najwyższy czas, by je dostrzec i wy-
korzystać – tak, by Polska była w Afryce bardziej 
obecna.

Andrzej Halicki

Wstęp
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MAREK GARZTECKI

Afryka – ziemia obiecana?

Zwykłemu konsumentowi polskich mediów Afry-
ka, szczególnie Subsaharyjska, obiegowo określa-
na mianem „czarnej”, jawi się jako miejsce nie-
ustannych konfl iktów zbrojnych, rzezi, gwałtów 
i egzotycznych kacyków. Trudno oczekiwać, by 
rodziło to zaintereowanie rozwojem kontaktów 
politycznych, kulturalnych czy gospodarczych 
z tym obszarem, tym bardziej, że czynione w tym 
ostatnim zakresie próby, choćby KGHM w Kongo, 
kończyły sie spektakularnymi porażkami.

W ostatnim dziesięcioleciu pozycja Afryki na 
arenie światowej zmieniła się jednak diametralnie 
i dalsze ignorowanie tego faktu grozi Polsce po-
ważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, okazało 
się, że wzdłuż zachodniego wybrzeża tego konty-
nentu zalegają ogromne złoża ropy nafrowej. Ale 
nie tylko. Gwałtowny rozwój gospodarek wielkich 
krajów azjatyckich spowodował ogromny, nieprze-
widywany nawet przez specjalistów głód wszelkie-
go rodzaju surowców naturalnych, których właśnie 
Afryka ma pod dostatkiem. Rozpoczął się proces, 
który wpływowy tygodnik  „The Economist” nazwał 
„drugim podbojem Afryki”, tym razem nie militar-
nym, a ekonomicznym. Nie osłabi tego procesu 
nawet obecny kryzys zachodnich instytucji fi nan-
sowych, bowiem w realnej gospodarce zapotrze-
bowanie na surowce dalej rośnie – tyle, że nieco 
wolniej niż w ostatnim okresie. Dlatego dziś każde-
mu rozwiniętemu państwu, które nie jest obecne 
w Afryce, grozi zepchnięcie na pozycję klienta fi rm 
z krajów już tam usadowionych.

Drugim istotnym czynnikiem, który zmienił re-
guły „afrykańskiej gry” było wejście do niej Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Było ono nagłe i zmaso-
wane. W przeciągu kilku zaledwie lat Chińczycy 
wdarli się do czołówki inwestorów na afrykańskim 
rynku paliwowym, w niektórych krajach, jak np. 
Sudan, zajmując na nim pierwsze miejsce. W ciągu 
następnych dziesięciu lat chińskie fi rmy budowla-
ne opanowały znaczną część rynku zamówień 

publicznych w Afryce, wykorzystując szczodrobli-
wą politykę kredytową swego rządu. Chińczycy 
zalali też Czarny Kontynent wyrobami tak zwanej 
średniej technologii, wypierając z niego fi rmy 
europejskie, w tym również polskie. 

To ostatnie stało sie niejako na nasze własne 
życzenie. Transformacja ustrojowa w Polsce po 
1989 roku oraz równoległy upadek całego „bloku 
socjalistycznego” spowodowały zerwanie bardzo 
ożywionych kontaktów politycznych, gospodar-
czych i kulturalnych, jakie Polska utrzymywała 
z szeregiem krajów afrykańskich. Wbrew obiego-
wym poglądom, kontakty te były dla Polski często 
bardzo korzystne, zapewniając dostawy szeregu 
surowców po cenach niższych od wolnorynko-
wych, dając możliwość – poprzez udział w realiza-
cji kontraktów zagranicznych – wyszkolenia kadry 
specjalistów od krajów tropikalnych i pracy na-
ukowej „w terenie”, to znaczy na lokalnych uczel-
niach, znacznej grupie polskich naukowców. 
Jednocześnie, dzięki stypendiom fundowanym 
w Polsce dla studentów z krajów rozwijających się, 
wykształcono istotną liczebnie grupę osób znają-
cych nasz kraj i język polski. Dziś, niektóre z tych 
osób zajmują eksponowane stanowiska w swych 
krajach, przechowując żywe, przyjazne wspo-
mnienia o Polsce. Mogą być też one orędownika-
mi naszych interesów.

Nie posiadamy tradycyjnych więzów historycz-
nych z postkolonialnymi krajami rozwijającymi się, 
które utrzymują je głównie ze swymi byłymi me-
tropoliami. Dlatego polska współpraca gospodar-
cza z krajami Afryki musi mieć na celu budowanie 
podstaw trwałych z nimi stosunków. Należy to ro-
zumieć bardzo szeroko – chodzi tu zarówno o kon-
takty handlowe, międzyludzkie, w tym o doradz-
two czy turystykę, jak i o wymianę kulturalną. 

Niniejsze rozważania nie dotyczą sfery ściśle 
politycznej, nie należy jednak zapominać, że Polska 
posiada ma kontaktach z krajami Afryki Subsahra-
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ryjskiej żywotne interesy polityczne, o których 
zwykle przypominamy sobie, gdy jest już za późno. 
Otóż tak zwane kraje rozwijające się, kiedyś nazy-
wane „trzecim światem”, stanowią największy blok 
głosów w instytucjach systemu Narodów Zjedno-
czonych i nie tylko zresztą. Na forum Zgromadzenia 
Ogólnego NZ każdy kraj ma jeden głos, czy jest to 
160-tysięczne Sao Tome, czy 1,3-miliardowa Chiń-
ska Republika Ludowa. 

Instrumenty polskiej aktywności 
w Afryce

Wymiana handlowa

Głównym instrumentem polskich kontaktów 
z Afryką Subsaharyjską jest wymiana handlowa. 
Afryka jest dobrym rynkiem dla urządzeń opartych 
na low-tech (tzw. intermediate technologies), nie-
skomplikowanych i łatwych w obsłudze, ale wytrzy-
małych na trudne warunki eksploatacyjne, których 
wytwarzanie w Polsce, ze względu na niższy koszt 
produkcji, niż w Zachodniej Europie, ma dużo 
większy sens. Tradycyjnie też eksportowaliśmy do 
Afryki proste maszyny rolnicze, budowlane i górni-
cze, narzędzia, urządzenia techniczne i pojazdy. 
Poza tym sprzedawaliśmy tam też materiały bu-
dowlane, produkty chemiczne, w tym nawozy 
sztuczne, oraz takie artykuły jak: opony, papier, 
meble, obuwie, lekarstwa i artykuły rolno-spożyw-
cze czy artykuły gospodarstwa domowego – jak 
garnki emaliowane, żarówki i zastawa stołowa. 

Polski import z Afryki to tradycyjnie przede 
wszystkim minerały i ziemiopłody, w tym głównie 
owoce tropikalne, ryby, kawa i herbata. W miarę 
wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa ich 
import będzie wzrastał. Już dziś, w każdym więk-
szym supermarkecie można dostać owoce mango 
czy papai, które moje pokolenie w czasach swej 
młodości mogło co najwyżej obejrzeć na rycinach. 

Autorzy obiegowych, uogólniających opinii 
o Afryce rzadko biorą pod uwagę zarówno wiel-
kość i zróżnicowanie tego kontynentu, jak i leżą-
cych na nim krajów. Czasem z rozdzieranym we-
wnętrznymi konfl iktami krajem „upadłym” sąsia-
duje państwo, które wkroczyło na ścieżkę szybkie-
go rozwoju gospodarczego. Somalia i Kenia, Wy-
brzeże Kości Słoniowej i Ghana, Kongo i Angola 
– to tylko najbardziej oczywiste tego przykłady. 
W krajach rozwijających się coraz większy procen-
towo udział w eksporcie mają produkty częściowo 

przetworzone, a nawet gotowe wyroby. Już dziś 
Kenia jest znaczącym dostawcą ciętych kwiatów 
i świeżych, paczkowanych warzyw na rynki euro-
pejskie. Pod stolicą RPA, Pretorią, znajdują się 
wielkie zakłady BMW, produkujące na miejscowy 
rynek i na eksport (głównie do Wielkiej Brytanii 
i Japonii) najnowsze modele tej marki z kierowni-
cą po prawej stronie. 

Warunkiem wstępnym rozwoju polskiego han-
dlu z Afryką, szczególnie z tymi krajami, gdzie nasza 
obecność jest jeszcze minimalna, jest rzetelna, 
kompletna i aktualna informacja, zarówno na te-
mat potrzeb miejscowych rynków, jak i naszych 
możliwości ich zaspakajania. Takiej centralnej, na 
bieżąco uaktualnianej bazy danych w Polsce brak. 
Wynika to z wielu czynników – ale jeden, główny, 
łatwo wskazać. Na imię mu „nieustanna reorgani-
zacja”. W ostatnim piętnastoleciu ta część polskiej 
służby zagranicznej, która jest odpowiedzialna za 
kontakty gospodarcze zmieniała swą nazwę, swą 
zależność instytucjonalną, była rozwiązywana 
i powoływana na nowo. Mieliśmy w tym czasie 
w Afryce biura radcy handlowego, wydziały ekono-
miczno-handlowe czy wydziały promocji handlu 
i inwestycji. Przy każdej kolejnej zmianie gubiła się, 
zgromadzona już wiedza instytucjonalna.

Niestety, nawet organizacje przedsiębiorców 
nie wyrażają większego zainteresowania informa-
cjami o rynku afrykańskim. Przykładowo, dwu-
krotnie kierowane jesienią 2010 r. pod adresem 
KIG oferty dostarczania informacji z terenu Afryki 
centralnej pozostały bez jakiejkolwiek odpowie-
dzi. Innym istotnym mankamentem naszej wymia-
ny handlowej z tym obszarem jest brak odpowied-
nio mocnego poparcia jej przez władze państwo-
we, czego efektem jest bardzo skromny zakres 
udzielanych gwarancji kredytowych. Warto tu 
wskazać przykład ChRL, gdzie państwo nie tylko 
zapewnia pełne wsparcie polityczne ekspansji 
gospodarczej, ale i sięgające 100% kredytowanie 
jej. Nic dziwnego, że w ostatnim piętnastoleciu 
fi rmy chińskie niemal całkowicie wyparły z Afryki 
Subsaharyjskiej polskie przedsiębiorstwa.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że istnieją do-
bre podstawy do intensyfi kacji polsko-afrykańskiej 
wymiany handlowej zarówno pieniężnej, jak i bar-
terowej. Towary, w których eksporcie Polska jest 
konkurencyjna, to akurat takie, jakie produkują 
głównie nasze fi rmy średniej i mniejszej wielkości. 
Jednak radykalne zwiększenie polskiego eksportu 
byłoby możliwe tylko przy zapewnieniu tym fi rmom 
odpowiedniego wsparcia w kluczowych momen-
tach cyklu biznesowego. Chodzi tu o możliwość 
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zarówno sprawdzenia wiarygodności afrykańskiego 
partnera polskiej fi rmy, jak i interwencji politycznej 
w wypadku lokalnych działań pozaprawnych. Typo-
wym tego przykładem może być przetrzymywanie 
przez celników wysłanego z Europy towaru, noto-
ryczne w wielu krajach afrykańskich, celem wymu-
szenia łapówki za jego zwolnienie. 

Do tego dochodzą problemy językowe. W chwi-
li obecnej nieomal jedynym językiem obcym 
znanym polskim biznesmanom jest angielski, 
podczas gdy w większości krajów afrykańskich 
językiem urzędowym (a więc i biznesu) jest fran-
cuski bądź portugalski. Wreszcie, jeśli kontrakt 

handlowy ma charakter wieloletni, dochodzi 
sprawa bieżącego monitorowania jego wykona-
nia, względnie serwisowania.

Dlatego też szlak polskim interesom handlowym 
w Afryce powinny przecierać wielkie fi rmy, których 
zasoby i posiadane zaplecze logistyczne umożli-
wiają uporanie się z wyżyej wymienionymi proble-
mami bez konieczności uciekania się do pomocy 
innych instytucji. Odpowiedniej wielkości fi rmy 
w Polsce, to, jak na razie, głównie spółki Skarbu 
Państwa. I to właśnie ich przedstawiciele towarzy-
szą najczęściej ofi cjalnym delegacjom zagranicz-
nym. Niestety, obserwacja zachowania uczestni-

Ambasady RP w Afryce
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ków takich delegacji w trakcie wyjazdów nasuwa 
bardzo pesymistyczne wnioski. Bardzo rzadko 
zdarza się, aby któryś z nich miał ze sobą materiały 
promocyjne, których język i oferta byłyby dostoso-
wane do specyfi ki odwiedzanego kraju. Wielu 
z nich traktuje takie wyjazdy jako okazje do egzo-
tycznej wycieczki, dość niechętnie podchodzi do 
konieczności rokowań, a gdy już do nich dochodzi, 
traktuje potencjalnych afrykańskich partnerów 
z trudno ukrywanym lekceważeniem. 

Tymczasem, dziś nieomal we wszystkich kra-
jach afrykańskich istnieje normalna gospodarka 
rynkowa, w której tamtejsi biznesmani poruszają 
się równie swobodnie jak ich polscy odpowiedni-
cy. Posiadają oni pełną świadomość wartości 
oferowanych przez siebie towarow czy usług 
i oczekują poważnego traktowania. 

Inwestycje

Panuje dość rozpowszechnione mniemanie, że dla 
polskich inwestorów Afryka jest zbyt trudnym 
terenem zarówno ze względu na jej słabo rozpo-
znaną specyfi kę, jak i zbyt skromne możliwości 
fi nansowe naszych fi rm. Bez problemu można 
jednak zidentyfi kować obszary, w których Polacy 
byliby zdolni do bardzo zyskownych inwestycji. 
Jest tu pole do popisu zarówno dla fi rm średniej 
wielkości, jak i tych wielkich. W pierwszym wypad-
ku będą to obiekty turystyczne i ich infrastruktura, 
przetwórstwo płodów rolnych, rybołówstwo 
i przetwórstwo rybne czy produkcja mebli.

Należy podkreślić, że fi rmy zachodnie, a obec-
nie i chińskie, wchodzą do Afryki zwykle samo-
dzielnie, w najlepszym wypadku tworząc miejsco-
we fi lie bądź spółki zależne. Tymczasem większość 
krajów afrykańskich oczekuje również transferu 
wiedzy (know-how), technologii i metod zarządza-
nia, najlepiej w formie joint ventures. Przyjmując 
taką taktykę współpracy z miejscowymi partnera-
mi, polskie fi rmy mogłyby uczynić z niej swoją 
„specjalność”, nie tylko ułatwiając sobie w ten 
sposób penetrację afrykańskich rynków, ale 
i stwarzając na nich przychylną atmosferę. 

W wypadku wielkich fi rm polem działania mo-
głoby być, prowadzone w skali przemysłowej, 
przetwórstwo tak kopalin, jak i produktów rolnych 
oraz specjalistyczne budownictwo i inżynieria. 
Przykładowo, mogłaby to być rafi nacja ropy nafto-
wej i produkcja jej pochodnych czy konfekcjono-
wanie tropikalnych owoców i orzechów. W czasach 
PRL specjalizowaliśmy się w projektowaniu i budo-
wie kompletnych obiektów przemysłowych – za-

kładów produkcyjnych, elektrowni czy hydroelek-
trowni. Potrzeby krajów afrykańskich w tej dziedzi-
nie będą szybko rosły, warto aby i nasz biznes wy-
kroił sobie kawalek tego lukratywnego tortu. 
W dalszym też ciągu istnieje w Afryce znaczne za-
potrzebowanie na modernizację i serwis posowiec-
kiego sprzętu wojskowego, jakiego znaczne ilości 
znajdują się w wielu krajach afrykańskich. 

Warto też wskazać, że kontynent afrykański ma 
nieograniczone wprost zapotrzebowanie na bu-
dowę dróg, mostów, trakcji kolejowej etc. Polskie 
przedsiębiorstwa mają bogate doświadczenia 
w budowie obiektów w krajach rozwijających się, 
takich jak Irak, Libia czy Kongo. Przykładem tego 
są też prowadzone przez PGNiG Kraków prace 
wiertniczo-poszukiwawcze w Mozambiku, Ghanie 
i Ugandzie.

Czy tego typu działania odniosą w Afyce jakiś 
sukces, zależy przede wszystkim od dokładnego 
rozpoznania wiarygodności potencjalnych afry-
kańskich partnerów, dobrej znajomości miejscowej 
legislacji, a nawet lokalnych obyczajów. To jednak 
wymaga znacznego nakładu środków, tak czasu jak 
i pieniędzy. Trzeba tu bowiem sporo i umiejętnie 
zainwestować zarówno w budowanie odpowied-
nich relacji osobistych, jak i przygotowanie mate-
riałów promocyjnych – nie tylko atrakcyjnych wi-
zualnie, ale przede wszystkim pisanych w zrozu-
miałych przez potencjalnych partnerów językach.

Konsulting i wolontariat

Wiele krajów afrykańskich przechodzi obecnie 
proces transformacji podobny do tego, jakiego 
nasz kraj doświadczył w okresie ostatnich dwu-
dziestu lat. Polska dysponuje obecnie kadrami 
specjalistów niemal we wszystkich obszarach 
transformacji gospodarczej, administracyjnej 
i politycznej. Dlaczego więc oddaliśmy to pole 
konsultantom (często kiepskim) z Zachodniej 
Europy? Afryce potrzebni są również konsultanci-
-specjaliści we wszystkich wspomnianych już 
wyżej dziedzinach. Przede wszystkim jednak pol-
skie fi rmy muszą dysponować odpowiednią wie-
dzą o ogłaszanych przetargach i zamówieniach 
publicznych w krajach afrykańskich, którą muszą 
zapewnić im nasze przedstawicielstwa.

Jak dotychczas w Polsce nie rozwinął się jeszcze 
sektor organizacji pozarządowych (NGO), który 
w większości krajów zachodnich stanowi potężny 
biznes, zatrudniający tysiące osób i obracający 
dziesiątkami milionów dolarów. Jedyna większa 
– na polskim gruncie – charytatywna organizacja 
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pozarządowa, Polska Akcja Humanitarna, w po-
równaniu z takimi gigantami jak MSF, jest po 
prostu karzełkiem. Ma to kolosalne znaczenie przy 
ubieganiu się o fundusze z Unii Europejskiej, 
agend ONZ czy innych organizacji multilateral-
nych. W procesie kompetytywnego ubiegania się 
o nie zdecydowanie preferowane są organizacje 
„z odpowiednim doświadczeniem i właściwym 
zapleczem”, czytaj: te wielkie. A ponieważ przy-
dzielane środki jednocześnie rozwijają owe orga-
nizacje (administracja coraz to nowymi programa-
mi pomocowymi wymaga zatrudniania coraz to 
nowych osób) jest to samonapędzająca się maszy-
neria, dzięki której już bogate organizacje dalej się 
bogacą, a te biedne pozostają biedne.

Znana jest wielka aktywność misyjna polskich 
księży katolickich w Afryce. Tym bardziej zadziwia 
brak w Polsce potężnych chrześcijańskich NGO, na 
wzór powstałych we Wielkiej Brytanii w latach 40. 
XX wieku takich organizacji jak Oxfam (stworzona 
przez Kościół anglikański) czy CAFOD (stworzona 
przez Kościół katolicki). 

Programy pomocowe

Polska pomoc zagraniczna realizowana jest 
przede wszystkim przy pomocy trzech instrumen-
tów fi nansowanych z budżetu państwa. Są to 
projekty pomocowe instytucji samorządowych 
i organizacji pozarządowych, projekty zgłaszane 
przez polskie placówki dyplomatyczne oraz wpła-
ty, wynikające ze zobowiązujących umów między-
narodowych, do instytucji, organizacji oraz pro-
gramów multilateralnych. 

Niemal każdy kraj, udzielający znacznej pomo-
cy rozwojowej, wypracował sobie specyfi czne 
metody jej przyznawania. Układają się one w pew-
ne kontinuum, którego ekstrema można określić 
jako „model francuski” i „model skandynawski”. 
Istotą modelu francuskiego jest udzielanie pomo-
cy wyłącznie krajom bezwarunkowo popierają-
cych Francję na forach organizacji międzynarodo-
wych, udzielających jej znacznych preferencji 
handlowych i inwestycyjnych w porównaniu z in-
nymi krajami i często zezwalających na stacjono-
wanie na swych terytoriach francuskich oddziałów 
wojskowych. Model francuski zwykle nie czyni 
rozróżnień wśród odbiorców pomocy pomiędzy 
dyktaturami i krajami demokratycznymi. 

Pomoc udzielana przez kraje hołdujące mode-
lowi skandynawskiemu jest niezależna od jakich-
kolwiek ewentualnych preferencji ofi arowywa-
nych przez jej odbiorcę. Zwykle obwarowana jest 
natomiast koniecznością respektowania przez 

niego minimalnych standardów praw człowieka i, 
na ogół, „postępowej” (czytaj: zgodnej z ideami 
socjaldemokratycznymi) polityki społeczno-go-
spodarczej.

Niezależnie od moralnej oceny poszczególnych 
modeli, pozostaje faktem, że przy porównywal-
nych nakładach środków, Francja dominuje poli-
tycznie nad przeszło połową państw afrykańskich, 
a wpływy polityczne krajów skandynawskich na 
tym kontynencie są minimalne.

Przed 1989 rokiem, mimo polskiego członkow-
stwa w „bloku socjalistycznym”, nasza pomoc dla 
krajów rozwijających się była na ogół przekazywa-
na bilateralnie i postrzegana przez odbiorców jako 
pochodząca konkretnie z Polski. Z chwilą przystą-
pienia do Unii Europejskiej, kraj nasz stał się 
uczestnikiem unijnych programów pomocowych, 
na które obecnie wydatkowana jest znakomita 
część, przeznaczonych na to, polskich środków. 
Problem w tym, że – w większości krajów afrykań-
skich – Unia Europejska postrzegana jest jako 
przedłużenie byłych państw-kolonizatorów. I tak, 
w większości byłych kolonii francuskich pomoc 
unijna traktowana jest jako pomoc francuska, 
a przyznać trzeba, że sami Francuzi nie starają się, 
aby te kraje wyprowadzić z błędu. Tak więc pomoc 
unijna, w której partycypuje Polska, może pełnić 
bardzo istotną, pozytywną rolę w krajach, do 
których jest kierowana, ale korzyści propagando-
we z jej udzielenia są dla nas nie tylko zerowe, ale 
– można by rzec – ujemne, bowiem pomoc tę 
odbiorcy przypisują innym krajom!

Świadectwa anegdotyczne sugerują, że wspar-
cie udzielane przez Polskę „trzeciemu światu” 
w latach 1960–80 było bardzo skuteczne. Również 
polscy specjaliści, którzy w owym czasie realizo-
wali projekty w Afryce, są tam bardzo dobrze 
wspominani. Niestety, efekty tego zostały 
w znacznym stopniu zmarnowane, gdy kontakty 
z krajami, którym udzielano pomocy, uległy w la-
tach 90. zerwaniu. Dzisiejsza niewspółmierność 
efektów w stosunku do wydawanych na pomoc 
środków wynika też z preferowania projektów 
krótkoterminowych, zamykających się zwykle 
w jednym roku budżetowym. Jeden projekt, po-
wiedzmy trzyletni, zamiast trzech jednorocznych 
– przy tym samym koszcie sumarycznym – przy-
nosi zwykle nieporównanie większe efekty.

Brak jest odpowiednich danych, aby dokładnie 
ocenić dotychczasowe efekty polskiej pomocy 
rozwojowej. Jest to głównie wina braku jasnych, 
mierzalnych kryteriów jej udzielania. Skoro nie 
wiadomo, jakie konkretnie efekty ma ona przynieść, 
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nie sposób ocenić jej skuteczności. Dlatego cele 
polskiej pomocy muszą być jasno zdefi niowane.

W liczbach bezwzględnych ilość środków, jakie 
nasz kraj jest w stanie przeznaczyć na pomoc 
rozwojową, długo jeszcze będzie bardzo skromna, 
szczegolnie w porównaniu z kolosalnymi sumami, 
jakie przeznaczają na nią Stany Zjednoczone, 
stare kraje Unii, a obecnie i Chiny. Polska pomoc 
winna być więc wybitnie selektywna, koncentru-
jąc się na projektach, których rezultaty przynoszą 
znaczącą jakościowo poprawę stanu odbiorcy. 
Udzielana pomoc musi też mieć aspekt budowa-
nia trwałych więzów z jej odbiorcami, również po 
zakończeniu konkretnych projektów. Korzyści 
z projektow pomocowych muszą być wyraźnie 
zauważalne przez kręgi opiniotwórcze, jak też 
decydentow politycznych krajów, w których są 
one realizowane. Dodatkowym celem polskiej 
pomocy winno być kształcenie specjalistów po-
trzebnych zarowno w krajach odbiorcach pomocy, 
jak i, potencjalnie, w przyszłości w naszym kraju.

Planując nowe programy pomocowe, należy 
przede wszystkim zadać pytanie, jakie są dotych-
czasowe efekty pomocy udzielanej na danym te-
renie czy w danym obszarze tematycznym. Jeśli 
efekty są znacząco mniejsze od zakładanych, na-
leży bezwzględnie przeprowadzić najpierw ocenę 
powodów ich niskiej skuteczności. Jeśli się okaże, 
że powody te występują w dalszym ciągu, należy 
od projektu bezwzględnie odstąpić. Należy się 
wystrzegać nagminnej praktyki „dokładania do-
brych pieniędzy do złego interesu” z nadzieją, że 
„tym razem może się uda”. 

Również kryteria doboru adresatów polskiej 
pomocy zagranicznej muszą być jasne, konkretne, 
kwantyfi kowalne i łatwe do skontrolowania. Ich 
stosowanie musi być obligatoryjne i pozbawione 
jakichkolwiek wyjątków, tak, aby odbiorcy i adre-
saci pomocy wiedzieli, czego się spodziewać. 
Mamy dość skromne możliwości instytucjonalne-
go oddziaływania na zmianę wewnętrznej sytuacji 
w krajach rozwijających się w kierunku demokra-
tyzacji panujących tam reżymów czy rozwoju 
gospodarki rynkowej. Nie wydaje się też, aby tego 
rodzaju oddziaływanie należało do priorytetów 
polskiej polityki pomocowej. Można natomiast 
dyskretnie wspomagać siły demokratyczne, na 
przykład faworyzując ich przedstawicieli przy 
przyznawaniu stypendiów fundowanych.

Dofi nansowywanie szkoleń specjalistycznych 
dla cudzoziemców może przynieść wielostronne 
i wielorakie korzyści. Działającym w kraju biorcy 
fi rmom polskim zapewnia to miejscowych (a więc 
łatwo dostępnych i tańszych) fachowców, powięk-

sza zasoby specjalistów danego kraju, jednocze-
śnie pomnażając w nim liczbę osób mających 
pozytywne związki z Polską. Programy pomocowe 
mogą, a nawet powinny, tworzyć przychylny kli-
mat dla wymiany gospodarczej z Polską. Należy 
wspomnieć, że kraje od lat udzielające pomocy – 
na przykład Francja – nagminnie stosują praktykę 
tied aid, zobowiązującą jej odbiorców do zakupu 
towarów i usług (zwykle po zawyżonych cenach) 
u darczyńców. 

Wymiana kulturalna i naukowa

Wzajemna wymiana naukowców, nauczycieli, ze-
społów muzycznych, tanecznych etc. pomiędzy 
Polską a krajami Czarnej Afryki ma już przeszło 
czterdziestoletnią tradycję. Obecnie wspomaga ją 
dodatkowo nasze członkostwo w Unii Europejskiej, 
która hojnie subsydiuje tego typu działalność. Co 
ważniejsze, nie musi mieć ona wcale charakteru 
„bratniej pomocy”, jak to bywało za czasów PRL, ale 
może też przynosić zyski. Przykładowo, jeśli francu-
sko-malijski projekt muzyczny Dee Dee Bridgewa-
ter zapełnia największe sale w trzech polskich 
miastach (w tym warszawską Salę Kongresową), to 
równie dobrze może to uczynić projekt, powiedz-
my, polsko-kongijski, a jeśli będzie profesjonalnie 
zrealizowany, to możemy go nawet odsprzedawać 
do innych krajów. Zyski propagandowe, tak w kra-
ju partnerze afrykańskim, jak i w reszcie Europy 
mogą być znaczne.

Byłoby wskazane intensyfi kowanie takiej wy-
miany szczególnie z krajami typowanymi jako 
preferowani partnerzy polskiej wymiany handlo-
wej czy aktywności inwestycyjnej. Tworzone przez 
takie projekty przychylne nastawienie do naszego 
kraju wspomoże wysiłki polskich handlowców czy 
inwestorów.

Należy przy tym unikać błędów, którymi trady-
cyjnie już obciążone jest wsparcie, jakiego Zachód 
udziela szkolnictwu afrykańskiemu. Od lat bo-
wiem pokutuje pogląd, że kluczem do rozwoju 
społeczno-ekonomicznego Czarnego Kontynentu 
jest objęcie powszechną oświatą wszystkich dzie-
ci i młodzieży, szczególnie płci żeńskiej. Głównym 
efektem dziesięcioleci takiej polityki jest to, że 
Afryka ma setki tysięcy wyedukowanych pastu-
chów, ale niemal każdy kraj tego kontynentu musi 
importować zachodnich inżynierów i menadże-
rów, by zapewnić jakie-takie funkcjonowanie swej 
infratuktury i przemysłu. 

Również przyznawanie darmowych miejsc na 
uczelniach oraz stypendiów studentom stopnia 
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licencjackiego i magisterskiego nie jest wcale spra-
wą bezdyskusyjną. Znaczna część afrykańskich 
studentów po zdobyciu dyplomu europejskiej 
uczelni pozostaje w Europie, pozbawiając swój kraj 
ojczysty wiedzy, którą zdobyli. Dlatego najefektyw-
niejszą formą pomocy – jak się wydaje – są fundo-
wane studia podyplomowe bądź doktoranckie dla 
absolwentow uczelni afrykańskich. Z kolei w Polsce 
należy tworzyć materialne zachęty dla studentów 
interesujących się Afryką, umożliwając im odbywa-
nie „w terenie” praktyk studenckich czy staży w am-
basadach polskich na tym kontynencie. 

W więszości krajów afrykańskich istnieją wyższe 
uczelnie. W niektórych jest ich po kilka a nawet 
kilkanaście, jak w RPA czy Nigerii. Jest więc możli-
wość prowadzenia z nimi wymian studenckich. 
Należy też śmielej pomyśleć o polsko-afrykań-
skich projektach badawczych – i to nie tylko z ję-
zykoznawstwa i religioznawstwa, do których 
ograniczały się te dotychczasowe, ale też z dzie-
dzin bardziej praktycznych – jak choroby tropikal-
ne, oceanografi a czy geologia. 

Jakie korzyści ze współpracy 
z Afryką?

Tak więc nasze zaangażowanie w Afryce to nie 
tylko akt dobroczynny, zwracanie moralnego 
długu, który zaciągnęliśmy sami, będąc odbiorcą 
unijnej pomocy. To przede wszystkim działania 
zabezpieczające polskiej gospodarce surowce 
niezbędne dla jej dalszego rozwoju oraz rynki 
zbytu dla jej produktów. To również możliwość 
zapewnienia zamówień publicznych polskim fi r-
mom na lukratywnym rynku afrykańskim i zdoby-
cie pozycji specjalistycznego inwestora na tym 
kontynencie.

Aby to jednak osiągnąć potrzebne są konkretne 
działania. Oto najistotniejsze z nich:

• Wysyłanie polskich misji handlowych do 
krajów afrykańskich połączonych z wizytami de-
legacji rządowej.

• Zorganizowanie serii konferencji/warsztatów 
dla handlowców i inwestorow polskich zaintere-
sowanych rynkami afrykańskimi.

• Zapewnienie obecności polskich fi rm na 
międzynarodowych targach czy wystawach han-
dlowych organizowanych w krajach afrykań-
skich.

• Rozszerzanie gwarancji eksportowych dla 
polskich fi rm i ubezpieczeń kontraktów.

• Zdecydowane zwiększanie kredytów na za-
kup polskich towarów i usług. 

• Wspomaganie w krajach biorcach inwestycji 
polskich fi rm poprzez wsparcie (np. specjalnym 
funduszem) działań przygotowawczych i promo-
wanie (np. poprzez redukcję pożyczek na rozpo-
częcie inwestycji/kontraktu w wypadku jej powo-
dzenia). 

• Maksymalizowanie pomocy bilateralnej, 
a utrzymywanie wielostronnej, szczególnie udzie-
lanej w ramach Unii Europejskiej, na minimalnym 
poziomie nakazanym multilateralnymi powinno-
ściami traktatowymi naszego kraju.

• Rozwijanie programów trójstronnych, czego 
wzorem może być program polsko-kanadyjski czy 
też holendersko-polski program społeczny, reali-
zowane przez władze Leszna w Kamerunie.

• Zwiększenie zaangażowania polskich organi-
zacji pozarządowych. Docelowo należy pomyśleć 
o stworzeniu i wylansowaniu paru „superNGO”, 
bazujących na polskich specjalnościach i mogą-
cych być poważnym graczem na rynku granto-
wym. 

• Opracowanie wieloletniego programu kształ-
towania zasobów ludzkich w krajach partnerskich 
i podporządkowanie mu wszystkich projektów 
edukacyjno-szkoleniowych. Projekty, które nie 
będą zgodne z założeniami tego programu, nie 
powinny korzystać z pomocy fi nansowej ze środ-
ków budżetowych. 

Po okresie wieloletnich zaniedbań przyszedł 
czas, abyśmy powrócili do Afryki Subsaharyjskiej 
jako aktywny gracz. Z czysto ekonomicznego 
punktu widzenia należy pamiętać, że aktywność 
ta może być dla Polski niesłychanie opłacalna. 
Dzięki niej możemy zdobyć korzystne kontrakty 
handlowe, umożliwić ekspansję polskich fi rm na 
tamtejszym terenie i zapewnić polskim specjali-
stom zdobycie bezcennej wiedzy praktycznej. 
Wykorzystajmy też mądrze działalność pomoco-
wą, do której zobowiązani jesteśmy jako członko-
wie UE, do tego, co robi Francja, Portugalia czy 
Wielka Brytania. Posługujmy się nią do budowania 
sympatii dla naszego kraju wśród zwykłych miesz-
kańców oraz ugruntowania w afrykańskich elitach 
politycznych zrozumienia i wsparcia dla polskich 
interesów narodowych. 

Notka o autorze:

Marek Garztecki – ambasador RP w Angoli.
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Panie Pośle. Ostatnie wydarzenia w Afryce Pół-
nocnej powodują, że w mediach pojawia się 
coraz więcej informacji na temat tego kontynen-
tu. Tematyka afrykańska nie jest jednak w Polsce 
jeszcze zbyt popularna. Obszar ten nie jest także 
priorytetem w polskiej polityce zagranicznej, 
jednak wielu ekspertów przewiduje, że konty-
nent ten ma przed sobą interesujące perspekty-
wy. Jak Pan ocenia wiedzę o Afryce w Polsce?

W przekazach telewizyjnych Afryka jest pokazy-
wana z perspektywy biedy, chorób i konfl iktów. Ale 
Afryka to też rozwój. W zeszłym roku wzrost gospo-
darczy na całym kontynencie wyniósł 6 proc., 
w niektórych krajach takich jak Nigeria czy Angola 
nawet 8 proc. Afryka jest jak Europa, jeżeli mówimy 
o sytuacji na tym kontynencie powinniśmy wska-
zywać na konkretne kraje. Generalizowanie w tej 
kwestii, to tak jakby oceniać sytuację w Polsce na 
podstawie pokazania jakiegoś byłego PGR-u. Nale-
ży ukazywać pełny obraz sytuacji w Afryce. Europa 
to także nie monolit, występuje podział na Wschód 
i Zachód, integracja w Europie trwa jednak znacz-
nie dłużej niż na Czarnym Lądzie. 

Problemem kultury afrykańskiej jest to, że jej 
dokonania zostały spisane nie przez Afrykanów, 
ale przez Europejczyków. Tworzy to problemy 
poznawcze w stosunku do historii Afryki, a prze-
cież struktury państwowe istniały na tym konty-
nencie już przed naszą erą. Według wielu autorów 
zajmujących się Afryką kolonializm przerwał na-
turalna ścieżkę rozwoju kontynentu. Procesy nie-
podległościowe i kształtowanie się nowoczesnej 
świadomości narodowej w Afryce to ostatnie 
50 lat, a granice państw narzucone przez byłych 
kolonizatorów mają w dalszym ciągu znaczący 
wpływ na politykę poszczególnych krajów. Sama 
Nigeria to ponad 200 grup etnicznych i ponad 
400 języków. Demokracja w krajach afrykańskich, 
jeżeli istnieje, jest hybrydą, dostosowaną do po-
szczególnych kultur. 

Moja obecność w Sejmie jest symbolem zmian 
następujących w Polsce, która staje się mniej homo-
geniczna. Wzbudziła ona bardzo duże zaintereso-
wanie moich przyjaciół w Nigerii i w Łodzi. Sam 
staram się być nie tylko posłem, ale i swego rodzaju 
ambasadorem Polski w Nigerii i Nigerii w Polsce.

Jak Pan ocenia ostatnie wydarzenia w Afryce 
Północnej, gdzie tamtejsze społeczeństwa bun-
tują się przeciwko swoim rządom?

 Ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej poka-
zały, że fundamentalizm islamski w tym regionie 
świata jest nie do przyjęcia. Mieszkańcy krajów 
Maghrebu poczuli wolność, do czego przyczyniły 
się coraz liczniejsze podróże i Internet, np. Face-
book, który jest coraz popularniejszy i sprzyja 
szybkiemu przekazywaniu informacji. Nie do po-
myślenia i zaakceptowania są już np. zakazy na 
wzór tych narzucanych przez talibów. 

Polacy wiedzą jak wygląda walka o wolność. 
Jeżeli już raz zostaną wyzwolone wolnościowe 
namiętności, to trudno je potem zatrzymać. 
W Afryce Północnej mamy do czynienia ze zderze-
niem kultury afrykańskiej (feudalizm) i demokracji 
zachodniej, które jest determinowane przez spo-
sób myślenia ludzi, a do jego zmiany potrzeba 
czasu. Ze strony Zachodu nie możemy mieć jed-
nak do czynienia z narzucaniem demokracji, ale 
raczej ze zrozumieniem Afryki. Kontynent ten 
musi odnaleźć swoją własną drogę, na to potrzeba 
jednak wielu lat. 

Polska od dłuższego czasu jest obecna w Afryce, 
jednak dostrzegalne jest zmniejszenie naszej 
obecności w tym regionie w porównaniu nawet 
do czasów PRL. Jakie najważniejsze obszary 
obecnej i potencjalnej współpracy dostrzega 
Pan między Polską a krajami afrykańskimi?

Polska może być ważnym partnerem krajów 
afrykańskich w dziedzinie energetyki i szkolnictwa 

Afryka kontynentem nowych możliwości

Na temat relacji Polski z krajami afrykańskimi 
z posłem JOHNEM ABRAHAMEM GODSONEM
rozmawiają dr Kazimierz Wóycicki i Konrad Rajca
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wyższego. Wśród innych istotnych aspektów 
współpracy z Afryką wymieniłbym jeszcze budow-
nictwo i przemysł zbrojeniowy. Nie można trakto-
wać Afryki jak kontynentu problemów. Ważna jest 
działalność misjonarzy na Czarnym Lądzie, ale 
należy myśleć też biznesowo. Istotna jest obec-
ność polskich fi rm w Afryce. Polska od dłuższego 
czasu jest obecna w Afryce, w szczególności tury-
stycznie, odgrywa dziś jednak na Czarnym Konty-
nencie rolę marginalną. Ma tam jednak dużo do 
zyskania. Wiele krajów robi w Afryce duże pienią-
dze. Dlatego, by wspierać rozwój relacji Polski 
z krajami afrykańskimi, założyłem Instytut Krajów 
Afrykańskich w Łodzi i parlamentarną grupę pol-
sko-nigeryjską. Chciałbym, aby pojawiało się jak 
najwięcej takich inicjatyw. 

W latach 70. powszechnie pracowali w Afryce 
polscy inżynierowie. Jest pewna kontynuacja 
wśród elit krajów afrykańskich, które kiedyś studio-
wały w Polsce. MSZ dostarcza informacji o studen-
tach afrykańskich studiujących w naszym kraju. 
Szkoda, że te kontakty nie są pielęgnowane, stu-
denci z Afryki jeżdżą bowiem powszechnie głównie 
do USA i Anglii, gdyby wybierali Polskę, mogliby 
stanowić dla polskich uczelni ważne źródło zarob-
kowania. Czesne płacone przez studentów afrykań-
skich w Polsce wynosi średnio ok. 10 tys. euro (np. 
na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 60 tys. PLN 
rocznie). W naszym kraju jest już ok 4 tys. Afrykań-
czyków, w tym 2,5 tys. Nigeryjczyków. 

Jak polskie uczelnie mogłyby starać się przycią-
gać afrykańskich studentów?

Wielu z studentów afrykańskich chciałoby stu-
diować w Polsce , uczelnie w naszym kraju powin-
ny jednak bardziej o nich zabiegać. Aby to było 
możliwe, musi powstawać więcej kierunków stu-
diów z językiem wykładowym angielskim. Np. 
w Nigerii wszystkie przedmioty są nauczane po 
angielsku, choć ten pidgin english zawiera w sobie 
naleciałości z poszczególnych dialektów. Interesu-
jące dla afrykańskich studentów są na pewno takie 
kierunki jak medycyna, prawo , ale także kierunki 
politechniczne czy fi lmowe. Pożądane są jednak 
takie fakultety, na których zdobyta wiedza może 
być przydatna w Afryce. Ciekawe może być też 
nauczanie o procesach narodotwórczych w Euro-
pie. Studentów przyciągać można poprzez targi, 
które są organizowane np. w Nigerii. Do tego ko-
nieczna jest jednak wola polityczna. Za 30–40 lat 
Polska może być na wyższym poziomie rozwoju niż 
Zachód i może stać się wtedy atrakcyjniejsza dla 
Afrykanów.

 Większość studentów przyjeżdża do Polski 
tylko studiować, traktując nas raczej jak kraj tran-
zytowy. Ważne, by wspominali Polskę dobrze. 
Trzeba zrobić wszystko, żeby Ci ludzie byli potem 
ambasadorami Polski za granicą, a żeby zostać na 
stałe w naszym kraju muszą się tu dobrze czuć. 
Jeżeli Polska chciałaby pomóc Nigerii, należałoby 
wysyłać tam kadry naukowe i kształcić liderów 
politycznych oraz tworzyć w tym kraju specjalnie 
przeznaczone do tego ośrodki. Polska ma dosko-
nałych afrykanistów, jak np. prof. Jan Milewski. 
Powstaje wiele centrów afrykanistycznych (np. 
w Łodzi, Wrocławiu czy Poznaniu). Tematyka afry-
kańska nie była w Polsce jednak nigdy tak popu-
larna jak np. tematyka amerykańska. Brakuje ludzi 
zajmujących się tą dziedziną, a uczelnie nie kształ-
cą wystarczającej liczby afrykanistów.

Jakie znaczenie według Pana odgrywa wsparcie 
polityczne naszej dyplomacji dla obecności go-
spodarczej Polski w Afryce?

Mówiąc o Afryce, nie sposób też uciec od pro-
blemu polskiej dyplomacji w tym regionie. Mówi 
się, że Polska nie jest bogatym krajem, dlatego 
musimy likwidować placówki na tym obszarze. 
Nie jest to dobre myślenie, ponieważ polski inte-
res wymaga, byśmy byli tam obecni w jak najszer-
szym zakresie. Zdarzają się też problemy z pracą 
polskich placówek konsularnych, np. w kwestii 
wystawiania wiz. Jakiś czas temu konsul polski 
w Nigerii odmówił wydania wiz ofi cjalnej delega-
cji rządowej zaproszonej do Polski na podpisanie 
kontraktu o wartości 4 mld dolarów! 

Które kraje afrykańskie uznałby Pan za kluczowe 
z punktu widzenia polskich interesów?

Jednym z najważniejszych krajów w Czarnej 
Afryce z punktu widzenia Polski jest Nigeria. 
Istotne jest oczywiście rozwijanie kontaktów 
także z takimi krajami afrykańskimi jak: RPA, 
Angola, Kenia, Uganda, Tanzania, Kamerun czy 
Ghana. Wśród krajów wyróżniających się pozy-
tywnie pod względem rozwoju gospodarczego 
wymieniłbym Botswanę, Burkina Faso, Angolę, 
Nigerię i Ghanę. Elementem łączącym wszystkie 
te kraje jest dobrze rozwinięty poziom infrastruk-
tury. Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu 
w tych krajach. 

W krajach afrykańskich, które są bogatsze, 
bardziej demokratyczne, stabilne, gwarantujące 
przestrzeganie praw różnych grup i kładące na-
cisk na sprawiedliwość społeczną problemy są 
i będą mniejsze. Proces formowania się nowocze-
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snych narodów w Afryce w sensie zachodnim 
zależy od tych samych czynników. Tam gdzie one 
nie występują mamy do czynienia z konfl iktami 
i brakiem stabilności. Proces formowania nowo-
czesnej państwowości w krajach afrykańskich 
jest jednak trudny. Podobnie jest z procesem 
narodotwórczym. Moim narodem jest nigeryjski 
lud Ibo. Dopiero w Polsce poczułem się Nigeryj-
czykiem. 

Chciałbym wspomnieć też o wydarzeniach ak-
tualnych – sytuacji w Sudanie Południowym 
i o planowanym ogłoszeniu przez ten kraj niepod-
ległości. Patrzę na ten proces pozytywnie. Nieste-
ty, aby dojść do obecnej, pewnej stabilizacji mu-
siało zginąć 2 mln osób, podobnie było w nigeryj-
skiej Biafrze gdzie zginęło milion osób.

Dziękujemy za rozmowę.
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Pytania, jakie rodzą się po obserwacji wydarzeń 
w Tunezji, Egipcie, Libii, Jemenie oraz kilku innych 
mniejszych państwach arabskich krążą wokół 
przyczyn tych buntów, ich ostatecznego efektu 
oraz implikacji dla regionu bliskowschodniego, 
a dalej dla całego świata. 

Czy to, co teraz się dzieje w regionie można 
nazwać zmianami demokratycznymi? Czy istnieje 
zagrożenie przejęcia władzy przez islamistów? 

Kraje Bliskiego Wschodu1 są jak naczynia połą-
czone, w których jedno wydarzenie może wywo-
łać falę kolejnych silnie ze sobą powiązanych. 
Jednocześnie, kraje te są zróżnicowane i z pewno-
ścią nie można traktować regionu jako jednolitego 
tworu polityczno-gospodarczego. Różnice są 
diametralne, gdy porówna się chociażby bogate 
kraje leżące wokół Zatoki Perskiej, tj. Kuwejt czy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, z biednymi i gos-
podarczo nieudolnymi, np. Jemenem. Różnice 
gospodarcze przekładają się także na strukturę 
społeczną i polityczny krajobraz, jednakże u pod-
staw wszystkich demonstracji, które miały miejsce 
w rejonie leży jeden wspólny mianownik – nie-
udolność polityczna i społeczna władz, brak re-
form oraz ostatecznie – brak nadziei na rozwój 
demokratycznych systemów rządzenia. 

Przyczyny gospodarcze

Wśród czynników gospodarczych dominujących 
w poczuciu frustracji i niezadowolenia protestują-
cych należy przede wszystkim wymienić bardzo 

wysokie bezrobocie, które średnio dla całego re-
gionu wynosi 10–15%. Dane te nie wydają się 
szokujące w porównaniu chociażby z Polską, 
w której stopa bezrobocia w 2010 r. szacowana 
była na 11,8%. Jednakże, biorąc pod uwagę de-
mografi ę tych krajów – a więc bardzo młode 
społeczeństwo, w którym średnia wieku plasuje 
się w okolicach 24 lat oraz duży odsetek analfabe-
tyzmu, korupcję, a także niesprawiedliwy podział 
dóbr państwowych, czynnik ten nabiera większe-
go znaczenia. To właśnie młodzi ludzie są głównie 
bezrobotni – stopa bezrobocia wśród osób w wie-
ku do 30 lat wynosi miejscami 50%2. Są to typowe 
i często powtarzające się elementy gospodarczej 
układanki, które przyczyniły się do wzrostu niepo-
koju i frustracji oraz poczucia, że w ojczyźnie 
młodzi ludzie nie będą mogli budować swojego 
życia. Należy jednak zauważyć, że w tym wszyst-
kim najbardziej jaskrawa jest dysproporcja po-
działu dóbr oraz brak silnej klasy średniej, która 
zwykle w społeczeństwach rozwiniętych jest mo-
torem rozwoju. 

Jednak tylko w tych krajach, w których ostatnio 
doszło do poważnych zmian politycznych, można 
odnaleźć zasadnicze różnice gospodarcze i każdy 
przypadek należy traktować z osobna. W dużym 
skrócie można powiedzieć, że Tunezja to kraj post-
kolonialny, którego gospodarka jest zależna od 
wpływów z turystyki i relacji z byłymi kolonizatora-
mi (w tym przypadku Francja). Egipt zaś, to klucz 
do stabilizacji Bliskiego Wschodu, największa armia 
w regionie opłacana z funduszy amerykańskich 
i nieodłączny element strategii USA wobec krajów 

ALEKSANDRA AMAL EL-MAAYTAH

Arabskie przebudzenie

Od początku 2011 r. oczy świata zwrócone są na Afrykę Północną i Półwysep Arabski. Ten do tej 
pory stabilny region, który większość Europy zna z jego ogromnych walorów turystycznych, został 
poruszony w posadach. Desperacki akt samopodpalenia dokonany przez Tunezyjczyka okazał 
się iskrą dla demonstracji, protestów, a nawet rewolucji, które mogą być początkiem już nieod-
wracalnych zmian społeczno-politycznych w regionie. Tezy, jakie w natłoku wątpliwości możemy 
teraz wysunąć dotyczą niskiej jakości arabskiej polityki i jej sfer oraz tego, że świat zachodni 
bardziej jest zainteresowany stabilizacją regionu niż szerzeniem w nim demokracji. To ostatnie 
dotyczy zarówno polityki amerykańskiej, jak i europejskiej w tym rejonie świata. 

1 Przez „Bliski Wschód” w tym artykule należy rozumieć za-
 równo Półwysep Arabski, jak i państwa arabskiego Magrebu, w tym 

Tunezję i Libię (tzw. Większy Bliski Wschód, fr. Grand Moyen Orient).  
2 CIA World Factbook, <www.cia.gov>, 10.03.2010.
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Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej, a Libia to 
przede wszystkim jej nieokiełznany przywódca 
Muammar Kaddafi , który do 2006 r. izolował swój 
kraj politycznie i gospodarczo od reszty świata 
w imię antyimperializmu, antykolonializmu, 
a przede wszystkim terroryzmu. 

Analizę wydarzeń należy zacząć jednak od 
pierwszego kraju, w którym polityczna zmiana się 
udała. Wydaje się, że nie doszłoby do regionalnych 
demonstracji, gdyby nie Tunezja i szybkie pozbycie 
się Ben Alego z polityki. Tu, relacje z Europą odgry-
wają kluczową rolę w kształcie gospodarczym 
kraju, gdyż to właśnie Europa jest głównym ryn-
kiem zbytu Tunezji. Prócz eksportu swoich produk-
tów na północ od Morza Śródziemnego, kraj ten 
zawsze czerpał ogromne zyski z turystyki, która 
w ostatnich latach ucierpiała. Zmniejszone zapo-
trzebowanie na import produktów z Tunezji oraz 
spadające zyski z turystyki, związane z kryzysem 
fi nansowym w 2008 roku oraz kryzysem samej 
branży turystycznej na skutek wybuchu islandzkie-
go wulkanu w 2009 r., doprowadziły do zmniejsze-
nia rozwoju gospodarczego i pogorszenia sytuacji 
fi nansowej przeciętnego obywatela3. Władze kraju 
zawsze stały wobec wyzwania, jakim było tworze-
nie miejsc pracy dla młodych i dobrze wykształco-
nych ludzi. Według Banku Światowego bezrobocie 
stabilnie, acz wolno, spadało od 1999 r. i obecnie 
wynosi 14,2%4. Pomimo produktu krajowego brut-
to w wysokości 9500 USD per capita w 2010 r., 
przeciętny obywatel nie jest odbiorcą takiego do-
chodu. Główną przeszkodą w rozwoju gospodar-
czym kraju jest korupcja oraz problem wydajności 
instytucji rządowych. Kraj stał zawsze przed wy-
zwaniem stworzenia lepszych warunków do inwe-
stycji zagranicznych oraz prywatyzacji przemysłu. 

Być może, gdyby nie desperacki akt młodego 
człowieka handlującego warzywami, masowe 
protesty by nie wybuchły, pomimo iż negatywne 
nastroje związane z 23-letnimi rządami prezydenta 
Ben Alego przybierały na sile od wielu lat. Głów-
nym zarzutem, jaki stawiano prezydentowi – to 
kradzież majątku państwowego, nepotyzm i ko-
rupcja. Nie ma dokładnych danych dotyczących 
wielkości majątku rodziny Ben Alego, jednakże 
ostrożne szacunki mówią o kwocie 5 mld USD po-
siadanej przez samego byłego prezydenta5. Człon-

kowie rodziny Ben Alego oraz jego żony Leili Tra-
belsi zajmowali, według doniesień amerykańskich 
dyplomatów, około 30–40% zasobów sektora pry-
watnego w gospodarce6. Wobec tych informacji, 
można przypuszczać, że statystyki dotyczące PKB 
per capita nie oddają obiektywnie warunków, w ja-
kich żyje przeciętny obywatel Tunezji. 

W Egipcie kwestie gospodarcze są zasadniczo 
podobne do tunezyjskich. Wśród czynników od-
grywających główną rolę w inicjowaniu społeczne-
go niezadowolenia znajdują się: bezrobocie, korup-
cja, niesprawiedliwy podział dóbr. Jednakże Egipt 
jest krajem dużo większym od Tunezji pod wzglę-
dem populacji, a ponadto słabiej rozwiniętym go-
spodarczo. Problemy gospodarcze są silnie powią-
zane z położeniem geopolitycznym kraju – sąsiedz-
two Izraela i posiadanie Kanału Sueskiego, przez 
który przepływa dziennie prawie 2 mln baryłek 
ropy7. Co roku Egipt otrzymywał od Stanów Zjed-
noczonych pomoc fi nansową w wysokości około 
2 mld USD8, z czego ogromna cześć szła na rozwój 
profesjonalnej armii. Egipt, obok Izraela, Jordanii 
i Arabii Saudyjskiej, stanowi jeden z fi larów amery-
kańskiej polityki bliskowschodniej. Od 1979 r., 
czyli od podpisania przez ówczesnego prezydenta 
Egiptu Anwara Saddata pokoju z Izraelem w Camp 
David, kraj ten był bardzo bliskim współpracowni-
kiem USA w polityce bliskowschodniej, a szczegól-
nie w rozmowach pokojowych między Izraelem 
a Autonomią Palestyńską. Ze względu na strate-
giczne położenie Kanału Sueskiego, władze egip-
skie miały również za zadanie, w zamian za pomoc 
fi nansową, zapewniać stabilny i bezproblemowy 
przepływ ropy oraz nieprzenikanie palestyńskich 
uchodźców ze Strefy Gazy. Obok Izraela, kraj ten 
jest największym odbiorcą amerykańskiej pomocy 
zagranicznej, co czyni jego przypadek wyjątkowym 
w kontekście ostatnich wydarzeń. 

Drugi zaś, co do wielkości, arabski kraj Afryki 
Północnej, w którym doszło do powstania – Li-
bia – posiada zupełnie inne tło gospodarcze i poli-
tyczne. Libijska gospodarka oparta jest na wydo-
byciu ropy, której eksport stanowi 95% dochodów 
kraju. Ropa w głównej mierze eksportowana jest 
do krajów europejskich – Włoch, Francji, Szwajcarii, 
Niemiec. W związku z tym pułkownik Kaddafi , 
przywódca Libii, ma ogromny argument gospodar-

3 IndexMundi, <http://www.indexmundi.com/tunisia/gdp_
real_growth_rate.html>, 05.03.2011.

4 Bank Światowy, <http://data.worldbank.org/country/tu-
nisia/>, 05.03.2011.

5 <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12307548>, 
28.01.2011.

6 <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12302659>, 

31.01.2011. 
7 Energy Information Administration, <http://www.eia.doe. 

gov/casbs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Full.html>, luty 2011. 
8 Congression Research Service, US Foreign Assistance to the 

Middle East: Historical Background, Recent trends, and the FY2011 
Request, <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf>, 
czerwiec 2010.
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czy w postaci możliwości odcięcia jej dostaw do 
Europy lub chociażby ich zaburzenia w przypadku, 
gdy kraj ten popadnie w chaos. Europa bardzo 
długo nie reagowała na wydarzenia w Libii. Dopie-
ro, gdy wydawało się, że rebelia może wpaść w im-
pas oraz, że kraj może się podzielić, popaść w anar-
chię, a pułkownik i tak zostanie u władzy, rządy 
europejskie postanowiły bardziej zdecydowanie 
zareagować. Pozostawiając względy humanitarne 
na boku, mająca w tej chwili miejsce interwencja 
w Libii ma na celu ustabilizowanie cen ropy, które 
między innymi z powodu rewolucji w tym kraju 
poszły w górę. Analitycy straszą, iż poważny wzrost 
cen ropy może ostatecznie doprowadzić do po-
dobnego kryzysu, jaki miał miejsce w 2008 r., gdy 
upadł bank Lehman Brothers9. To jednak stanie się 
jedynie w wypadku, gdy ceny ropy utrzymają się 
przez dłuższy czas na poziomie powyżej 100 USD 
za baryłkę. Dlatego też kwestia Libii różni się od 
kryzysu w Egipcie, ponieważ może mieć bezpo-
średni i dotkliwy wpływ na gospodarki światowe. 
Podobnym zagrożeniem w Egipcie mogłoby być 
zablokowanie czy zamknięcie Kanału Sueskiego. 

Przyczyny polityczne

Przyczyn braku demokracji należy doszukiwać się 
w bardzo skomplikowanej historii relacji regionu 
z siłami kolonialnymi, a następnie w podziale stref 
wpływów w czasach powojennych. Proces tworze-
nia się państw narodowych na Bliskim Wschodzie 
w wielu przypadkach kierowany był odgórnie 
przez Brytyjczyków i Francuzów, co nie zawsze 
w rzeczywistości odzwierciedlało lokalną struktu-
rę społeczną. Pierwsze bunty narodowe skierowa-
ne były w wielu przypadkach przeciw monarchom 
lub możnowładcom wspieranym przez Zachód. 
Trendy narodowościowe były silne, jednakże 
głównie motywowane chęcią pozbycia się z regio-
nu wpływów zachodnich. Ta polityka po dziś dzień 
ma swoje odzwierciedlenie w krajobrazach poli-
tycznych wielu krajów arabskich, a dyktatorzy 
będący u władzy są pośrednim efektem tej polity-
ki. Region od wielu dekad pełen był niepokojów 
– począwszy od 1948 r., czyli od powstania pań-
stwa Izrael i wojen z lat 1967 i 1973, poprzez Re-
wolucję Islamską w Iranie i wzrost ruchów religij-
nych, po obie amerykańskie interwencje w Iraku. 
Ponadto, struktury państwowe są relatywnie no-
wym zjawiskiem w regionie – związanym z wyco-
faniem się kolonizatorów i utworzeniem nowocze-

snej administracji państwowej na wzór europejski. 
Jednakże wycofujący się kolonizatorzy, pozosta-
wiając nowoczesną infrastrukturę państwową, nie 
pozostawili odpowiednich narzędzi do zarządza-
nia tymi strukturami.

Chcąc podsumować, można dość ogólnie po-
wiedzieć, że w regionie nie ma tradycji demokra-
tycznych (prócz Libanu i Iraku z czasów przed 
dyktaturą Saddama Husejna, a także Egiptu pod 
pewnymi względami). Nie można jednak, w żaden 
sposób motywować tego ani przywiązaniem do 
religii, ani niedemokratycznymi założeniami isla-
mu. W grę tu raczej wchodzą tradycje plemienne 
oraz spuścizna polityczna czasów powojennych – 
kupowanie przez mocarstwa zachodnie lojalności 
lokalnych możnowładców poprzez dostęp do 
przywilejów, budowanie silnej i wpływowej klasy 
rządzącej, w rękach której pozostawała większa 
część gospodarki państwa. To, w połączeniu z ple-
miennością, a więc przywiązaniem do własnej ro-
dziny, krewnych czy ogólnie potomków jednego 
wspólnego przodka, stworzyło system usług. Usłu-
godawcą jest władza, która w zamian za lojalność 
spełnia życzenia elity, która jest z kolei usługobior-
cą. Tak jest chociażby w przypadku Arabii Saudyj-
skiej czy w haszymidzkim Królestwie Jordanii, 
gdzie pałac królewski jest postrzegany jako instan-
cja, która może mieć pozytywny wpływ na rozwią-
zanie jakiegoś problemu czy trudnej sytuacji. Pałac 
w ten sposób uzależnia pewną grupę ludzi od 
swojej przychylności, będąc jednocześnie uzależ-
nionym od lojalności tychże wobec monarchii. 

Brak silnej klasy średniej, która w każdym kraju 
stanowi pewnego rodzaju elitę gospodarczo-po-
lityczną sprawia, że przestrzeń między tymi, którzy 
są odbiorcami łask „pałacu” a nizinami społeczny-
mi jest ogromna i nie do przeskoczenia. 

Problemy gospodarcze, a więc najprościej ujmu-
jąc niezadowolenie z warunków bytowych, prze-
kładają się na żądania zmiany aktualnych władz. 
Jednakże w warunkach władzy autorytarnej lub 
półautorytarnej nie jest to możliwe poprzez legal-
ne narzędzia obywatelskie takie, jak wybory parla-
mentarne czy prezydenckie. Polityka w wymienio-
nych wyżej krajach była od kilku dekad zupełnie 
nieprzejrzysta dla przeciętnego obywatela – o ile 
np. w Tunezji czy w Egipcie istniały partie politycz-
ne, o tyle pozwolenia na ich działalność (regulacje 
co do charakteru partii politycznych są bardzo su-
rowe) były wydawane arbitralnie przez partię rzą-
dzącą. Jest to podstawowa sprzeczność – struktura, 
która jest u władzy decyduje o tym, kto może być 

9 Rzeczpospolita, Fala zamieszek w Libii szybko winduje ceny ropy, <http://www.rp.pl/artykul/1025716.html>, 23.02.2011. 
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jej opozycją. Nagminne w Tunezji i Egipcie było 
naruszanie wolności politycznej na każdym pozio-
mie, począwszy od trwającego od 1982 r. stanu 
wyjątkowego w Egipcie, po zakaz działania partii, 
których program był niezgodny z duchem rewolu-
cji 1969 r. Według organizacji Freedom House, 
która co roku publikuje tzw. Indeks Wolności, Libia 
nie jest krajem wolnym, a struktury quasi-parla-
mentarne są tam manipulowane przez Muammara 
Kaddafi ego10. W kraju nie ma wolnej prasy, a do-
stęp do Internetu jest ograniczony. Ponadto korup-
cja jest powszechna zarówno w sektorze prywat-
nym, jak i państwowym i pod tym względem Libia 
stoi na 130 miejscu ze 180 krajów badanych przez 
organizację Transparency International pod kątem 
przejrzystości władzy11. 

Implikacje oraz najbliższa strategia

Wobec powyższego, należy sobie zadać pytanie, 
jaki wpływ mają i będą miały wydarzenia w Afryce 
Północnej oraz demonstracje, które obiegły cały 
Półwysep Arabski, dla regionu, a przede wszyst-
kim dla krajów Europy, które są najbliższym są-
siedztwem tego regionu.

Politycznie, wydarzenia te już odbiły się echem 
w całym regionie arabskim i przyciągnęły pełne 
niepokoju zainteresowanie administracji Baracka 
Obamy oraz stolic europejskich. Ze względu na to, 
iż w większości arabskich krajów nie funkcjonuje 
system demokratyczny, a ostatnie lata gospodar-
czo stały pod znakiem stagnacji, ich władze oba-
wiają się podobnych przejawów niezadowolenia 
na swoich ulicach i placach. Próbują wobec tego 
przeciwdziałać, kanalizując i absorbując niezado-
wolenie, chwilowo je uciszając – albo poprzez 
wypłacanie ad hoc gotówki i podwyżek (Arabia 
Saudyjska, Jemen, Bahrajn), albo zmieniając ma-
rionetkowych premierów (Jordania). 

W promieniu realnego zagrożenia buntem leżą 
jednak przede wszystkim Jemen, którego warun-
ki gospodarcze są opłakane, oraz Bahrajn, w któ-
rym podwładni szyici buntują się przeciwko sun-
nickiej władzy. Niewykluczone, że udział w prote-
stach w tym drugim kraju ma także szyicki Iran, 
któremu zależy na destabilizacji sąsiada, u którego 
stacjonują amerykańskie wojska. 

 Dla Europy kluczową jest kwestia napływu 
imigrantów z południowego wybrzeża Morza

 Śródziemnego. Dlatego też wydaje się, że Europa 
ma pewien dylemat natury moralnej – czy cicho 
popierać dyktatora, który blokował falę migracji 
z Afryki Subsaharyjskiej do Europy oraz zapewniał 
ropę wielu krajom europejskim, czy ofi cjalnie 
opowiedzieć się przeciwko niemu i jego krwawym 
zbrodniom? Muammar Kaddafi , niesforne dziecko 
Zachodu, szczególnie dobre relacje miał z polity-
kami największych europejskim państw – Włoch, 
Francji i Wielkiej Brytanii. Był to zatem główny 
powód wyczekującego milczenia Unii Europej-
skiej, która nie chcąc się znaleźć po złej stronie 
historii, czekała na defi nitywne rozwiązanie sytu-
acji. Jednakże problem jest dużo głębszy – ani 
interwencja wojskowa, ani dyplomatyczne gesty 
nie ustabilizują regionu na dłuższą metę. Brak re-
alnej, długofalowej i efektywnej strategii UE wo-
bec krajów południowego basenu Morza Śród-
ziemnego w efekcie przynosi właśnie falę migracji 
do Europy, spowodowaną brakiem wolności i do-
brych warunków gospodarczych w tychże krajach. 
W interesie każdego państwa jest, aby sąsiad 
prosperował gospodarczo i cieszył się względną 
stabilizacją. Brak chęci na znalezienie sposobu na 
stabilizację sytuacji w Libii oraz wprowadzenie 
nowego początku politycznego w kraju przyniesie 
w efekcie wzrost cen ropy, brak poczucia bezpie-
czeństwa w regionie oraz zagrożenie wzrostem 
wpływów ugrupowań terrorystycznych. 

Wydaje się, że przez wiele lat również admini-
stracje amerykańskie wyżej ceniły sobie stabiliza-
cję regionu bliskowschodniego niż promowanie 
demokracji, głównie z obawy przed szerzącymi się 
ruchami ekstremistycznyni. Stąd też wynikały 
ogromne subwencje i pomoc fi nansowa idąca do 
krajów arabskich – utrzymanie status quo, a więc 
w wielu przypadkach autorytarnych lub półauto-
rytarnych reżimów równało się ze spokojem gos-
podarczym i pewną dozą gwarancji, że terroryści 
i ugrupowania islamistyczne będą trzymane w ry-
zach. To właśnie ten „islamski straszak” odgrywał 
znaczącą rolę w kształtowaniu amerykańskiej 
polityki bliskowschodniej, co jednak – jak się oka-
zuje – w większym stopniu wykluczało wspieranie 
jakichkolwiek demokratycznych form opozycji 
wobec arabskich reżimów. Zarówno Hosni Muba-
rak, jak i Ben Ali współpracowali ściśle z wywia-
dem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 
w „wojnie z terroryzmem”. Wewnątrzpaństwowo 
utrzymywali oni zakaz działalności partii politycz-
nych o zabarwieniu religijnym, tj. Bractwa Muzuł-
mańskiego w Egipcie, czy partii An-Nahda (Rene-
sans) w Tunezji. Z tej ostatniej większość działaczy 

10 Freedom House, <http://www.freedomhouse.org/tem-
plate. cfm?page=22&year=2010&country=7862>, 10.03.2011.

11 Ibidem.
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islamistycznych wyemigrowała do Europy i wraz 
z obaleniem Ben Alego powróciła do Tunezji. 
Jednakże ambicje polityczne ojców-założycieli 
tego ugrupowania zmieniły się od momentu ich 
wygnania i nie deklarują oni chęci czynnego par-
tycypowania w polityce kraju, a z pewnością nie-
aktualne są hasła stworzenia państwa muzułmań-
skiego opartego na prawie szariatu. W obecnej 
chwili mamy do czynienia ze zjawiskiem postisla-
mizmu, a więc współpracy partii islamistycznych 
z ofi cjalnymi władzami kraju. Przyzwolenie na 
współudział takich ugrupowań we władzy (na 
myśli mam partie, które w swoich programach 
wyborczych odwołują się do religii, a nie ugrupo-
wania terrorystyczne) pozwoli na szerszy dialog 
społeczny i dezaktualizację haseł religijnych wo-
bec wyzwań nowoczesności. 

USA posiadają ogromne interesy gospodarcze 
i polityczne w regionie przechodzącym historycz-
ną metamorfozę, którą w obecnej chwili trudno 
jeszcze defi nitywnie oceniać. Dlatego też absolut-
nie konieczne jest, by przewartościowały one 
swoją politykę wobec tego regionu. O ile soft 
 power administracji Baracka Obamy sprawdza się 
w polepszaniu wizerunku Stanów Zjednoczonych 
na Bliskim Wschodzie, o tyle nie przynosi ona 
niestety wymiernych efektów dla narodów i spo-
łeczeństw tam żyjących. A więc jest to czysta gra 
pozorów – przemówienie wygłoszone w Kairze na 
początku prezydentury było dobrym krokiem, 
jednakże bez wymiernych i realnych następstw 
pozostaje ono jedynie pustosłowiem. Również 
w kwestii bliskowschodnich negocjacji pokojo-
wych Stany Zjednoczone nie są wystarczająco 
stanowcze i nie wywierają wystarczającego naci-
sku na obie strony konfl iktu. Dlatego też eksperci 
oceniają, że rozmowy te stanęły w martwym 
punkcie, a Stany Zjednoczone zaczynają słabnąć 
w roli mediatora w procesie pokojowym. 

Unia Europejska również stosowała bardziej 
bierną niż aktywną politykę wobec tego regionu. 
Dotychczasowe programy współpracy okazały się 
nieefektywne i źle skrojone, a przede wszystkim 
źle ukierunkowane. Wobec ostatnich wydarzeń 
jest to poważny błąd, gdyż południe Śródziemno-
morza jest geografi cznie położone na przedmurzu 
Europy i to właśnie Europa powinna być aktyw-
nym aktorem w tym regionie. O ile Egipt jest 
istotnym elementem amerykańskiej polityki bli-
skowschodniej, o tyle Tunezja, a szczególnie Libia, 
powinny stanowić w obecnej chwili priorytet 
wspólnej polityki zagranicznej UE. Spóźnione 
i bardzo enigmatyczne reakcje na wydarzenia 
w Afryce Północnej oraz ewidentne wyczekiwanie 

na reakcję Stanów Zjednoczonych, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz innych struktur 
i krajów, były sygnałem, iż UE nie posiada wspól-
nego i zdecydowanego stanowiska i jest pod 
presją strachu o swoje interesy gospodarcze. 

Dlatego też dość istotne będzie zachowanie się 
UE jako całości i poszczególnych krajów członkow-
skich w najbliższym czasie. Unia Europejska posia-
da bardzo rozległe mechanizmy dyplomatyczne, 
które mogą jej ułatwić nawiązanie kontaktów 
z nowymi i przyszłymi władzami w Tunezji, Egipcie 
i Libii (o ile w tej ostatniej nowa władza powstanie). 
Co istotne, wizerunek Europy w regonie bliskow-
schodnim jest dość pozytywny i jest to czynnik, 
który z pewnością pomógłby w nawiązaniu poważ-
nych rozmów na temat rozwoju politycznego 
i gospodarczego wymienionych krajów oraz we 
wspieraniu tamtejszej tendencji demokratycznych. 
Bardzo ważna rola może też przypaść Polsce, jeśli 
rząd będzie umiał wykorzystać odpowiednio mo-
ment i kontekst wydarzeń. Polska spośród wszyst-
kich krajów Unii jest postrzegana bardzo dobrze, 
a stosunki polsko-libijskie zawsze opierały się na 
pozytywnej wymianie naukowo-handlowej. Nie 
ma więc przeszkód, aby nasze władze wyraziły 
zdecydowane stanowisko, w którym podtrzymy-
wałyby wolę ludu libijskiego i w którym sprzeciwia-
łyby się dyktaturze pułkownika Kaddafi ego. Aktyw-
na polityka prodemokratyczna, na wzór tej, którą 
praktykuje Polska na wschód od swoich granic, 
mogłaby skutkować wyłonieniem się demokra-
tycznego partnera do rozmów ze środowiska 
opozycyjnego wobec reżimu. Należy jednak bacz-
nie obserwować sytuację i być może działać w ob-
rębie unijnych mechanizmów dyplomatycznych. 

Pewną możliwością prodemokratycznych dzia-
łań oraz wywierania nacisku na inne kraje Unii 
Europejskiej w kwestii szerzenia demokracji 
w omówionym tu regionie jest zbliżająca się pre-
zydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Daje 
ona Polsce na arenie europejskiej możliwość ini-
cjowania pewnych tematów oraz wywierania 
wpływu na inne kraje. 

Notka o autorce:

Aleksandra Amal El-Maaytah – szefowa działu 
Bliski Wschód miesięcznika „Stosunki Międzyna-
rodowe”; doktorantka w Katedrze Arabistyki i Isla-
mistyki Uniwersytetu Warszawskiego; tłumacz 
książek popularnonaukowych na temat Bliskiego 
Wschodu. 
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Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zakłada 
konieczność zmian w wielu dziedzinach życia 
politycznego i ekonomicznego. Jedną ze szczegól-
nie ważnych sfer, w których będą dokonywały się 
przeobrażenia, jest polska polityka wobec krajów 
pozaeuropejskich, w tym Afryki.

Na początku lat 90. XX w. stosunki z państwami 
pozaeuropejskimi zeszły na dalszy plan. Jednakże 
wzrastające potrzeby ekonomiczne i polityczne 
wzmagane członkostwem w Unii Europejskiej 
i procesami globalizacyjnymi skłaniają Polskę do 
aktywizacji jej polityki zagranicznej poza strefą 
euroatlantycką u progu XXI w. Polska jako członek 
Unii Europejskiej będzie współdecydować o do-
celowym modelu współpracy między UE a krajami 
Afryki. W listopadzie 2004 r. rząd RP przyjął doku-
ment zatytułowany Strategia RP w odniesieniu do 
pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Zawarto 
w nim kompleksowy program ożywienia współ-
pracy z tą grupą krajów1. 

Celem artykułu jest ukazanie polityki UE wobec 
Afryki i wynikających z tego konsekwencji dla 
polskiej polityki zagranicznej. Realizacja tego celu 
wymaga przedstawienia stanu rzeczywistego, 
a także scharakteryzowania tego, co można na-
zwać sferą realizacji tej polityki, tj. ukazania zasad 
i funkcjonowania polityki UE wobec krajów Afryki 
oraz wyzwań i problemów w ich relacjach wza-
jemnych.

Proces instytucjonalizacji – 
od Yaoundé do Cotonou

Pierwsze instytucjonalne związki Wspólnot i kra-
jów afrykańskich zostały ustalone już w Traktacie 
Rzymskim z 1957 r., w którym zawarto postano-

wienia (art. 131–136) o stowarzyszeniu krajów 
i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą. Po uzyska-
niu niepodległości przez większość państw kolo-
nialnych stosunki Wspólnot Europejskich z krajami 
Afryki Subsaharyjskiej przekształcono w stosunki 
umowne, czego wyrazem były konwencje podpi-
sane w stolicy Kamerunu – Yaoundé – w 1963 
i w 1969 r. Zawarto je z osiemnastoma krajami 
afrykańskimi (włączając Madagaskar).

Za zmianą konwencji z Yaoundé przemawiało na 
początku lat 70. XX w. kilka czynników. Kryzys 
energetyczny i surowcowy spowodował wzrost 
znaczenia i aspiracji krajów rozwijających się w sto-
sunkach międzynarodowych. Ponadto od 1 lipca 
1971 r. WE zaczęły stosować System Preferencji 
Generalnych (GSP). W ten sposób rozciągnęły one 
koncesje handlowe na szeroką grupę krajów, elimi-
nując ostatnie korzyści ze stowarzyszenia na pod-
stawie konwencji z Yaoundé. Również akcesja 
Wielkiej Brytanii do Wspólnot Europejskich (1973 r.) 
wymagała podjęcia decyzji dotyczących współpra-
cy WE z byłymi koloniami brytyjskimi. 

W toku negocjacji ustalono, że nowa konwencja 
obejmie grupę 46 państw z Afryki, Karaibów i Pa-
cyfi ku (AKP). Konwencja, znana jako Lomé I, zosta-
ła podpisana w stolicy Togo 28 lutego 1975 r., 
a weszła w życie 1 kwietnia następnego roku. 
Obowiązywała przez pięć lat, po czym zastąpiły ją 
kolejne umowy: Lomé II (1980–1984), Lomé III 
(1985–1989) i Lomé IV (1990–1999). 

Od połowy lat 90. XX w. podjęto działania ma-
jące na celu określenie na nowo modelu stosun-
ków między UE a państwami Afryki Subsaharyj-
skiej. Krytyka konwencji z Lomé sprowadzała się 
do tezy, że nie zdynamizowały one rozwoju 
państw Afryki i nie zahamowały procesu postępu-
jącej ich marginalizacji w globalizującej się gospo-

KAMIL ZAJĄCZKOWSKI

Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki. Implikacje dla Polski

1 Strategia... nie stanowi, jak zauważa we Wstępie do doku-
mentu Bogusław Zaleski, „uniwersalnego rozwiązania wszyst-
kich, często trudnych, szczegółowych problemów merytorycz-
nych i instytucjonalnych. Ma raczej charakter sygnału politycz-

nego wytyczającego podstawowe kierunki i cele polskiej poza-
europejskiej polityki zagranicznej (...)”. Strategia RP w odniesieniu 
do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, „Zeszyty Akademii 
Dyplomatycznej” 2005, nr 22, Warszawa.
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darce światowej, widocznej zwłaszcza na tle 
szybkiego rozwoju gospodarek państw azjatyc-
kich. Udział krajów AKP w obrotach handlowych 
z UE zmniejszył się z 6,7% w 1976 r. do 3% 
w 1998 r. Także obowiązujący w ramach konwen-
cji z Lomé system preferencji WE/UE budził wiele 
kontrowersji w świetle postanowień Rundy Uru-
gwajskiej GATT oraz zasad Światowej Organizacji 
Handlu (WTO)2. Dodatkowo, koniec rywalizacji 
Wschód – Zachód sprawił, iż wsparcie z powodów 
ideologicznych dla państw Południa ze strony 
Wspólnot Europejskich zdezaktualizowało się. Nie 
mogły one liczyć na poparcie UE tylko z uwagi na 
względy polityczne.

W 1996 r. Komisja Europejska opublikowała 
Zieloną Księgę na temat stosunków między UE 
a krajami AKP u progu XXI w. Po 18 miesiącach ro-
kowań, 23 czerwca 2000 r., w Cotonou (Benin), 
doszło do podpisania Układu o partnerstwie mię-
dzy 77 członkami Grupy państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfi ku a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi 3. Porozumienie zostało zawarte na 
20 lat z możliwością przedłużenia na kolejne pięć. 
Układ wszedł w życie 1 kwietnia 2003 r. Koncen-
truje się on na trzech płaszczyznach: handlowej, 
rozwojowej oraz politycznej.

Współpraca polityczna

UE stosuje szerokie instrumentarium oddziaływa-
nia politycznego wobec Afryki. Wśród nich należy 
wyróżnić między innymi: spotkania na szczycie, 
dialog i konsultacje, oświadczenia, wspólne sta-
nowiska, pomoc wyborczą, sankcje dyplomatycz-
ne i ekonomiczne, cywilne i wojskowe operacje 
reagowania kryzysowego.

Pierwszy szczyt UE–Afryka odbył się w Kairze 
w dniach 3–4 kwietnia 2000 r. Uzgodniono na nim 
budowanie globalnego dialogu między Europą 
a Afryką. Natomiast w przyjętym na II szczycie 
UE–Afryka, w grudniu 2007 r., dokumencie o „Stra-
tegicznym Partnerstwie Afryka–Unia Europejska” 
wyróżniono osiem priorytetowych obszarów 
współpracy takich, jak: pokój i bezpieczeństwo; 

demokratyczne rządy i prawa człowieka; ekono-
miczna integracja regionalna; Milenijne Cele Roz-
woju; zmiany klimatyczne; energetyka; migracje, 
mobilność i zatrudnienie; nauka i społeczeństwo 
informacyjne. Uzupełnienie przyjętych postano-
wień stanowił „Plan działania na lata 2008–2010”. 
III szczyt UE–Afryka odbył się w Trypolisie 29–30 
listopada 2010 r. Przyjęto na nim „Deklarację z Try-
polisu”, będącą potwierdzeniem kontynuacji dialo-
gu strategicznego między stronami. 

Wśród działań UE w Afryce należy wyróżnić misje 
obserwacyjne wyborów. W latach 2000–2010 wy-
słano ich ogółem 80, w tym do Afryki kilkanaście4. 
Oceniają one takie kwestie, jak m.in.: prawo do 
udziału w rządzeniu przez okresowe, powszechne 
i równe wybory; prawo do tajnego głosowania; 
swobodne wyrażanie woli wyborców.

UE stosuje również sankcje dyplomatyczne 
i ekonomiczne wobec krajów afrykańskich, w któ-
rych łamane są prawa człowieka, zasady prawo-
rządności i demokracji. Decyzje takie podjęto, 
m.in., wobec Nigerii (lipiec 1993 r.), Sierra Leone 
(grudzień 1997 r.) i Zimbabwe (lipiec 2008 r.). UE 
stosuje także środki ograniczające w postaci em-
barga na broń, np. w stosunku do takich państw 
afrykańskich, jak: WKS, Liberia, Somalia, Zim-
babwe i DRK. Ważnym aspektem aktywności UE 
w kontekście przywracania pokoju w Afryce Sub-
saharyjskiej jest fi nansowanie projektów rozmino-
wania pól minowych, m.in. w Angoli i na Saharze 
Zachodniej oraz działanie na rzecz edukacji nie-
letnich partyzantów i zapobieganie wcieleniu ich 
do regularnych oddziałów wojskowych. 

Unia Europejska dąży do bycia tzw. aktorem 
kompleksowym, mogącym podejmować działania 
we wszystkich fazach kryzysów międzynarodo-
wych w Afryce, tj.: zarzewia, rozwoju, rozwiązywa-
nia, wygaszania i budowania pokoju. 

Wiosną 2003 r. UE wysłała misję wojskową do 
Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Misja ta 
o nazwie ARTEMIS przeprowadzona była jako 
działanie krótkoterminowe (zakończone 1 wrześ-
nia 2003 r.). Następnie Unia, kontynuując działania 
na rzecz stabilizacji regionu Wielkich Jezior, 
30 kwietnia 2005 r. rozpoczęła misję policyjną 

2 Kontrowersje te powstawały na tle zaskarżenia przez Stany 
Zjednoczone i szereg państw Ameryki Łacińskiej porozumienia 
bananowego UE–AKP, gwarantującego preferencyjny dostęp dla 
bananów z Afryki i Karaibów na rynki Unii. Rozpatrujący tę 
skargę panel WTO zakwestionował całokształt preferencji kon-
wencji z Lomé, uznając, że stanowią one dyskryminację innych 
krajów rozwijających się.

3 Zob. szerzej: K. Zajączkowski, Unia Europejska–Afryka Sub-
saharyjska: stosunki u progu XXI w., „Studia Europejskie” 2006, 
nr 4, s. 41–64; B. Martenczuk, From Lomé to Cotonou: The ACP–EC 

Partnership Agreement in Legal Perspective, „European Foreign 
Aff airs Review” 2000, nr 4, s. 25–39.

4 Podstawowym źródłem fi nansowania misji obserwacyj-
nych UE jest Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw 
Człowieka – EIDHR (od 1 stycznia 2007 r. zastąpił on, funkcjonu-
jącą od 1994 r., Europejską Inicjatywę na Rzecz Demokracji i Praw 
Człowieka). Dysponuje on środkami wynoszącymi 1,104 mln 
euro na lata 2007–2013. Uzupełniają one pomoc udzielaną przez 
Wspólnotę za pośrednictwem dwustronnej współpracy na rzecz 
rozwoju.
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(EUPOL – KINSHASA) w DRK. Misje ARTEMIS 
i EUPOL były pierwszymi operacjami UE odnośnie 
do zarządzania kryzysowego w ramach Europej-
skiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony na obszarze 
Afryki. W kwietniu 2006 r. Rada Europejska za-
twierdziła kolejny plan operacji w DRK o nazwie 
EUFOR RD CONGO. Zgodnie z jego założeniami 
blisko dwutysięczny kontyngent sił UE wspierał 
siły ONZ (MONUC) przez cztery miesiące (począw-
szy od 29 lipca 2006 r.) w nadzorowaniu i zabez-
pieczeniu zaplanowanych na 30 lipca pierwszych 
od ponad 45 lat demokratycznych wyborów par-
lamentarnych i prezydenckich w DRK. Kontynu-
ując działalność wcześniejszych misji (EUPOL 
Kinszasa i EUFOR DR Congo), UE na przełomie 
2007/2008, rozpoczęła misję EUPOL DR Congo. 
W lutym 2008 r. Unia Europejska wysłała zaś woj-
ska do Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. 
Poparta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ inicjaty-
wa europejska nosi nazwę EUFOR Tchad/RCA. Ma 
ona wspierać największą w historii Narodów Zjed-
noczonych misję pokojową (26 tys. żołnierzy). 

Unia Europejska opowiada się za utworzeniem 
afrykańskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowe-
go oraz systemu dyplomacji prewencyjnej.

W kwietniu 2002 r. Unia Europejska przeznaczy-
ła 10 mln euro na rozwój i funkcjonowanie Rady 
Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej oraz 
2 mln euro na proces instytucjonalizacji UA. W listo-
padzie 2003 r. na konferencji ministrów spraw za-
granicznych 25 państw – starych i przyszłych 
członków UE – postanowiono przekazać 250 mln 
euro z budżetu Unii na pomoc dla afrykańskich sił 
pokojowych, w tym 25 mln euro na rozwój pierw-
szej misji pokojowej UA – AMIB, która miała miejsce 
w Burundi i składała się z 2700 żołnierzy z RPA, 
Etiopii i Mozambiku. Do połowy 2005 r. UE przezna-
czyła 101 mln euro dla wsparcia misji pokojowych 
Unii Afrykańskiej w Darfurze (operacja UA pod 
kryptonimem AMIS i AMIS II) oraz misji CEMAC 
w Republice Środkowoafrykańskiej. Bruksela uwa-
ża UA za główną organizację w kwestiach pokoju, 
stabilności i bezpieczeństwa oraz integracji regio-
nalnej w Afryce. O jej roli i znaczeniu w polityce UE 
świadczy mianowanie Specjalnego Przedstawicie-
la UE przy UA (został nim K. Vervaeke). 

Unia Europejska podkreśla także rolę pozosta-
łych struktur subregionalnych w Afryce. Dialog 
z nimi traktuje jako komplementarny w stosunku 
do rozmów z UA. Wspiera fi nansowo i politycznie 

ich struktury oraz instytucje. Poparła działania 
ECOWAS w Liberii, Sierra Leone i Gwinei Bissau, 
IGAD w Somalii i Sudanie oraz SADC w DRK i Bu-
rundi. Wyraża również uznanie dla mechanizmów 
służących zapobieganiu i rozwiązywaniu konfl ik-
tów w ramach, m.in. SADC, ECOWAS. 

Współpraca państw afrykańskich na poziomie 
regionalnym jest postrzegana przez Unię jako 
jedna z metod poprawy bezpieczeństwa w Afryce. 
Jak zauważa M.W. Solarz „afrykańskie siły pokojo-
we i instytucje bezpieczeństwa regionalnego 
docelowo stanowić mogą skuteczny sposób na 
wycofanie się państw Zachodu z bezpośredniego 
udziału w afrykańskich wojnach domowych. Jed-
nocześnie bardziej pośredni niż bezpośredni 
udział UE w Afryce pozwoli zachować jej wpływy 
na kontynencie, minimalizując przy tym koszta 
własne”5.

Polityka rozwojowa i handlowa

Polityka rozwojowa Unii wobec Afryki charaktery-
zuje się innowacyjnością i znacznym rozmiarem. 
Unia i jej kraje członkowskie są największymi na 
świecie donatorami pomocy rozwojowej.

Według danych OECD z 2010 r. ofi cjalna pomoc 
rozwojowa (Offi  cial Development Assistance – ODA) 
23 państw wchodzących w skład Komitetu Pomocy 
dla Rozwoju OECD (Development Assistance Com-
mittee OECD – DAC OECD) wyniosła, licząc w ce-
nach bieżących, w 2009 r. 119,6 mld USD. Z czego 
15 państw „starej” UE oraz Komisja Europejska 
(wchodzące w skład Komitetu Pomocy dla Rozwo-
ju OECD) udzieliły łącznie pomocy w wysokości 
67,1 mld USD – w tym KE 15 mld USD6. Nowe kraje 
członkowskie UE, pozostające poza DAC OECD, 
przeznaczyły na ten cel ok. 1 mld USD. 

Pomoc bilateralna dla całej Afryki w ramach 
ODA w 2009 r. wyniosła 27 mld USD (w tym dla 
Afryki Subsaharyjskiej – 24 mld USD). Wielostron-
na pomoc organizacji międzynarodowych wynio-
sła natomiast około 16 mld USD (zdecydowana 
większość dla subsaharyjskiej części Afryki). 65% 
wszystkich tych środków przekazanych zostało 
przez Unię Europejską. Sześć wśród 10 najwięk-
szych donatorów ODA w Afryce to kraje członkow-
skie UE – Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holan-
dia, Szwecja i Dania7. Ponadto Komisja Europejska 
jest największym dostarczycielem pomocy rozwo-

5 M.W. Solarz, Francja wobec Afryki subsaharyjskiej. Pozimno-
wojenne wyzwania i odpowiedzi, Warszawa 2004, s. 291.

6 Development Aid Rose in 2009 and Most Donors Will Meet 

2010 Aid Target, OECD, 14 kwietnia 2010 r. 
7 Development Aid at Glance. Statistics by Region. Africa 2010, 

OECD, Paris 2010, s. 2.
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jowej wśród instytucji międzynarodowych, takich 
jak, m.in. banki regionalne, agendy ONZ8.

Unia Europejska – wspierając realizację Milenij-
nych Celów Rozwoju – przyjęła zobowiązania 
dotyczące osiągnięcia celu ONZ w zakresie ofi cjal-
nej pomocy rozwojowej na poziomie 0,7% PKB do 
2015 r. Dla nowych krajów członkowskich – próg 
ten ze względu na niższy poziom rozwoju gospo-
darczego jest odpowiednio niższy i wynosi: 0,33% 
PKB do 2015 r. 

Według OECD w 2009 r. 15 państw „starej” UE 
przeznaczało łącznie 0,44% PKB na pomoc rozwo-
jową w świecie (Japonia 0,18%, USA – 0,20%). 
Docelowy poziom 0,7% PKB osiągnęły dotychczas 
– Szwecja (1,12%), Luksemburg (1,01%), Dania 
(0,88%), Holandia (0,82%). Spośród państw „starej” 
15 Portugalia, Włochy, Grecja przeznaczają naj-
mniej (pod względem PKB) na pomoc rozwojową 
– odpowiednio: 0,23%; 0,16%; 0,19%9. 

Natomiast wśród „nowych” członków unijnych 
Malta udzieliła w 2009 r. pomocy na poziomie 
0,20% PKB i jako jedyna wśród tej grupy państw 
osiągnęła (a nawet przekroczyła) zakładany przej-
ściowy cel do 2010 r. dla nowo przyjętych krajów 
UE. Węgry, Polska, Czechy i Słowacja przeznaczyły 
w 2009 r. odpowiednio: 116 mln USD (0,09% PKB); 
372,6 mln USD (0,09% PKB); 224 mln USD 
(0,12% PKB); 74 mln USD (0,08% PKB). Kraje bał-
tyckie oraz Cypr przekazały średnio ok. 0,06% PKB 
w 2009 r.10

Głównym źródłem wspólnotowej pomocy roz-
wojowej są budżet WE oraz Europejski Fundusz 
Rozwoju (European Development Fund – EDF)11, 
z których pochodzi ok. 75% i 20% wszystkich 
środków wspólnotowych. Pozostałą część dostar-
cza Europejski Bank Inwestycyjny. W ramach 
X EDF Unia Europejska ustaliła łączną kwotę po-
mocy, jaką ma przyznać krajom AKP na okres 
2008–2013, na 22,8 mld euro. Do tego dochodzi 
jeszcze kwota wsparcia przyznana przez EBI z jego 
środków własnych (ok. 2 mld euro na okres 5 lat). 

Budżet UE stanowi główne źródło fi nansowania 
wspólnotowej polityki rozwojowej. W ramach 
nowej perspektywy fi nansowej na lata 2007–2013 
pomoc dla Afryki została objęta trzema instru-
mentami horyzontalnymi i jednym o charakterze 
geografi cznym: 

• Instrument na rzecz Stabilności (Instrument 
for Stability),

• Instrument Pomocy Humanitarnej (Instru-
ment for Humanitarian Aid),

• Europejski Instrument Demokracji i Praw 
Człowieka,

• Instrument Współpracy na rzecz Rozwoju 
i Współpracy Gospodarczej (Development Coope-
ration and Economic Cooperation Instrument). 

Głównym organem wspólnotowym zajmują-
cym się opracowywaniem wytycznych i celów 
polityki rozwojowej jest Komisja – w tym biuro 
Komisarza ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej, 
a w jego ramach Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju 
(DG Development). Efektywnej realizacji polityki 
rozwojowej ma służyć powołanie 1 stycznia 
2001 r. Biura Współpracy EuropaAid. Jest ono 
jednostką administracyjną Komisji i tym samym 
podlega jej procedurom funkcjonowania. Biuro 
jest odpowiedzialne za wszystkie fazy cyklu ope-
racji pomocowych. 

Wśród innych organów unijnych kształtujących 
politykę rozwojową – choć nieodgrywających już 
takiej roli jak Komisja – należy wyróżnić Parlament 
Europejski, a w szczególności Komisję ds. Rozwo-
ju i Współpracy. Do jej zadań należy m.in. promo-
cja i wdrażanie polityki rozwoju UE oraz kontrola 
bieżących wydatków polityki rozwojowej na pod-
stawie raportów dostarczanych przez Komisję.

Należy jednak pamiętać, że oprócz tych form 
wspólnotowej pomocy rozwojowej państwa 
członkowskie Unii Europejskiej udzielają również 
wsparcia na podstawie porozumień bilateralnych. 
I to właśnie pieniądze pochodzące bezpośrednio 
od poszczególnych członków UE stanowią więk-
szość pomocy dla krajów afrykańskich (kwoty 
przeznaczone na ten cel z budżetu unijnego i EDF 
to jedynie ok. 25% całościowej pomocy). Państwa 
członkowskie odnoszą się z dużym sceptycyzmem 
do ściślejszej koordynacji działalności w zakresie 
polityki rozwojowej. Chcą bowiem one wykorzy-
stać udział w polityce rozwojowej nie tylko do 
umacniania swojej pozycji politycznej w ramach 
UE, ale również w stosunkach bilateralnych z kra-
jami Afryki i innymi państwami AKP, a przede 
wszystkim do zwiększenia kontaktów oraz powią-
zań gospodarczych z tymi państwami.

W wymiarze handlowo-ekonomicznym stosun-
ków między UE a państwami Afryki możemy za-
uważyć dwie tendencje. Unia Europejska jest 
najważniejszym i największym partnerem handlo-

 8 Ibidem, s. 6.
 9 Development Aid Rose…
10 Ibidem.
11 Europejski Fundusz Rozwoju został utworzony w 1958 r. 

na mocy Konwencji Wykonawczej dołączonej do Traktatu o EWG 

z 1957 r. Jest fi nansowany z wpłat członkowskich na podstawie 
wzajemnych uzgodnień. Wpłaty krajów UE do EDF są odzwier-
ciedleniem ich udziału w PKB, a także powiązań historycznych. 
Europejski Fundusz Rozwoju nie stanowi części budżetu wspól-
notowego, jest zarządzany przez Komisję Europejską. 
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wym Afryki. W 2007 r. łączna wartość importu 
i eksportu w stosunkach Afryki z UE wyniósła 150 
mld euro, co stanowiło 45% całości obrotów han-
dlu zagranicznego Afryki (dla porównania handel 
wewnątrzafrykański osiągnął tylko 29 mld euro, tj. 
9% całości obrotów). Z drugiej strony udział kra-
jów Afryki w handlu z UE (unijnym) spada i wyno-
si obecnie około 3,39%; jeżeli w tych obliczeniach 
pominiemy jeszcze 5 najlepiej rozwiniętych 
państw Afryki (Algierię, Tunezję, Libię, Egipt i RPA), 
to udział państw Afryki w handlu z UE wynosi za-
ledwie 1,12%12.

Dla państw Afryki Subsaharyjskiej istotną kwe-
stią – nierozwiązaną w Układzie z Cotonou – po-
zostaje sprzedaż ich produktów rolnych na ryn-
kach unijnych. Chodzi tu przede wszystkim 
o subsydia unijne dla sektora rolnego państw 
członkowskich, które w istotny sposób mogą 
ograniczyć wolny handel towarami rolnymi mię-
dzy UE a państwami Afryki. Wbrew oczekiwaniom 
państw biedniejszych UE podjęła decyzję o utrzy-
maniu do 2013 r. subsydiów rolnych w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej. Wielu analityków pod-
kreśla niszczący efekt tych subsydiów rolnych dla 
gospodarek państw rozwijających się, które wie-
lokrotnie przewyższają wartość pomocy rozwojo-
wej oferowanej tym krajom, również na mocy 
Porozumienia z Cotonou (według OECD w 2001 r. 
UE udzieliła, różnymi kanałami, wsparcia dla swo-
jego sektora rolnego w wysokości 93 mld USD)13.

W kontekście negocjacji w ramach WTO należy 
podkreślić, iż stosunki handlowe między UE 
a Afryką są charakterystyczne dla relacji między 
krajami Północy i Południa. Państwa Afryki mają 
w swojej ofercie eksportowej przede wszystkim 
dobra podstawowe. Taki stan rzeczy powoduje, że 
prace nad liberalizacją handlu między tymi dwo-
ma regionami napotykają wiele przeszkód. 

Unia Europejska i kraje Afryki nie mogą również 
osiągnąć porozumienia odnośnie do tzw. tema-
tów singapurskich (singapore issues), sformułowa-
nych pod naciskiem UE na Konferencji Ministerial-
nej w grudniu 1996 r. w Singapurze. Tematy te 
dotyczą ustalenia międzynarodowych standar-
dów pracy i ochrony środowiska oraz reguł kon-
kurencji, inwestycji zagranicznych, ochrony wła-
sności intelektualnej, regulacji procedur zamó-
wień publicznych i ułatwień dla handlu transgra-

nicznego. Kraje rozwijające się traktują takie żąda-
nia jako nowy przejaw protekcjonizmu i próbę 
ograniczenia swobody handlu, skierowaną prze-
ciwko ich podstawowym interesom.

Polska polityka wobec Afryki

Wymiar polityczny

Porozumienie o Partnerstwie z Cotonou reguluje 
kwestię przystąpienia krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej do Unii w art. 94 § 3. Przewiduje ono, 
że każde nowe państwo członkowskie Unii Euro-
pejskiej staje się stroną Porozumienia od chwili 
uzyskania członkostwa. 

Głównym kierunkiem zaangażowania dyplo-
matycznego Polski poza strefą euroatlantycką jest 
kontynent azjatycki, w szczególności ChRL, Korea 
Południowa i Japonia. Jednocześnie od 2003 r. 
następuje aktywizacja stosunków z krajami Afryki. 
W marcu 2004 r. ówczesny minister spraw zagra-
nicznych Włodzimierz Cimoszewicz złożył ofi cjal-
ne wizyty w Nigerii, Angoli, Namibii i Kenii. Z kolei 
we wrześniu 2004 r. odwiedził Polskę wiceprezy-
dent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma; 
było to pierwsze od 12 lat spotkanie między poli-
tykami obu krajów na tak wysokim szczeblu. 
Również w połowie września przebywał z ofi cjalną 
wizytą w Polsce minister spraw zagranicznych 
i współpracy regionalnej Burkina Faso – Youssouf 
Ouedraogo. 

Poza ożywieniem stosunków dwustronnych, 
Polska będąc członkiem UE, aktywnie uczestniczy 
w polityce zewnętrznej UE wobec Afryki. Od 2004 r. 
Polska obecna jest w strukturach instytucjonalnych 
UE–AKP, tj. Radzie Ministrów, Komitecie Ambasa-
dorów i Zgromadzeniu Doradczym. Natomiast od 
2007 r. Polska uczestniczy w szczytach UE–Afryka. 
Polska wspiera także misje UE w Afryce w ramach 
EPBiO. W operacji EUFOR RD Congo w 2006 r. wziął 
udział polski kontyngent w sile 130 osób (trzeci co 
do wielkości po niemieckim i francuskim). W kolej-
nej misji EUFOR Tchad/RCA w 2008 r. wzięło już 
udział 400 polskich żołnierzy.

Ważnym punktem polskiej strategii wobec 
państw Afryki jest propagowanie pozytywnych 

12 Wśród 27 państw UE największym eksporterem do Afry-
ki jest Francja (21 mld euro, 23% całego eksportu UE). Najwięk-
szym importerem z Afryki są Włochy (31 mld euro, 25%). Wśród 
krajów Afryki głównym partnerem handlowym UE jest RPA. 
Przypada na nią 22% całego eksportu UE do Afryki (20 mld 
euro). Natomiast najwięcej UE importuje z Libii (26 mld euro, 

21%), Algierii (24 mld, 19%) i RPA (19 mld euo, 15%). „Eurostat 
News Release” 2008, 107, 24 czerwiec 2008 r.

13 F. Bergsten, A Competitive Approach to Free Trade, „Finan-
cial Times” z 4 grudnia 2002; A. Clapham, Africa and the Inter-
national System: The Politics of State Survival, Cambridge 1996, 
s. 95.
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skutków procesu rozszerzenia Unii, poprzez ak-
centowanie komplementarności współpracy UE 
z krajami rozwijającymi się. Kraje AKP obawiają się 
bowiem, że przystąpienie państw Europy Środko-
wej i Wschodniej do Unii Europejskiej spowoduje 
zmniejszenie pomocy Unii na rzecz ich rozwoju 
– czego wyrazem było m.in. przyjęcie przez część 
państw AKP Deklaracji z Nadi 19 lipca 2002 r., 
w której uznano za konieczność zwiększenie wy-
datków bogatej Północy na biedne Południe14. 
Będzie to zapewne czynnik skłaniający przywód-
ców państw członkowskich UE oraz wysokich 
urzędników Komisji Europejskiej do wywierania 
nacisku na nowych członków, aby w większym 
stopniu zaangażowali się w pomoc dla państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfi ku.

Innym, również ważnym punktem strategii jest 
dialog polityczny z krajami Afryki dotyczący takich 
kwestii, jak: rządy prawa, przestrzeganie praw 
człowieka, tworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego. Wydaje się, iż tematy te w szczególności 
powinny zainteresować Polskę – która swoim 
doświadczeniem w transformowaniu kraju mogła-
by się podzielić z krajami Afryki i wnieść nową ja-
kość w relacjach UE z państwami Południa. 

Wymiar gospodarczy

Obecność Polski w strukturach europejskich wiąże 
się z przyjęciem przez nią określonych zobowią-
zań i związanych z tym ograniczeń wynikających 
ze Wspólnej Polityki Handlowej. W konsekwencji 
polska polityka handlowa wobec państw z Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej utraciła swój charakter 
narodowy, a kompetencje w zakresie tworzenia 
jej instrumentów znajdują się w gestii odpowied-
nich instytucji Unii (poza pewnymi wyjątkami 
w zakresie wspierania eksportu). Stąd Polska, 
przed przystąpieniem do Wspólnot, wypowiedzia-
ła ponad 110 bilateralnych umów regulujących 
współpracę gospodarczą z poszczególnymi kraja-
mi rozwijającymi się. W wymiarze ekonomicznym 
oznacza to m.in. obowiązek wprowadzenia prefe-
rencyjnych warunków dostępu do rynku polskie-
go, jako części rynku unijnego, bardziej korzyst-
nych od warunków dostępu do rynku polskiego 
w okresie przedakcesyjnym. Mimo powyższego 
stanu rzeczy, podkreśla się jednak, iż „istniejąca 

obecnie baza traktatowa regulująca stosunki 
handlowe Polski, członka UE, z krajami rozwijają-
cymi się w dużym stopniu zabezpiecza polskie 
interesy gospodarcze”15. 

Układ z Cotonou i zawarte tam warunki handlo-
we nie stanowią zagrożenia dla polskiej gospodar-
ki. Po pierwsze, towary pochodzące z AKP albo 
korzystają w Polsce z bezcłowego wwozu z tytułu 
natury tych towarów (większość stanowią surowce) 
lub wysoce preferencyjnego traktowania kraju 
pochodzenia na zasadzie GSP. Po drugie, w pozo-
stałych przypadkach interesy Polski mieszczą się 
w obrębie interesów UE jako całości lub poszcze-
gólnych państw Unii i w negocjacjach w sprawie 
wprowadzenia zasad wolnego handlu będą bro-
nione w postaci derogacji i wyłączeń. Po trzecie, 
w przypadku także Polski, margines preferencji dla 
AKP będzie malał w miarę liberalizacji stawek cel-
nych w ramach porozumień Rundy Urugwajskiej 
i procesów inicjowanych przez WTO w ramach 
negocjacji na bazie porozumienia z Doha. Po 
czwarte, bardzo niski udział w handlu międzynaro-
dowym oraz mało zdywersyfi kowany eksport kra-
jów AKP powodują, że podaż wyrobów przemysło-
wych z tych krajów nie stanowi większego zagro-
żenia dla polskiego rynku16. Jedynie regulacje do-
tyczące importu cukru i bananów zawarte w poro-
zumieniu z Cotonou mogą wpływać niekorzystnie 
na polski rynek. Po pierwsze, spowodują one po-
gorszenie jakości importowanych bananów – które 
dotąd sprowadzane były od cechujących się dobrą 
jakością i tańszych producentów z Ameryki Łaciń-
skiej. Po drugie, podwyższą ich cenę. W obu przy-
padkach ofi arą będzie krajowy konsument. Import 
cukru natomiast wpłynie negatywnie na pozycję 
Polski jako producenta i eksportera netto tego ar-
tykułu, także do krajów UE. 

Jednocześnie Układ z Cotonou stwarza Polsce 
szansę na zwiększenie wymiany handlowej z kra-
jami Afryki. Wartość polskiego eksportu do Afryki 
w 2007 r. wyniosła 767 mln euro (396 mln euro 
w 2000 r.); natomiast importu 585 mln euro (342 
mln euro w 2000 r.). W ostatnich latach większość 
obrotów handlowych Polski z Afryką, ponad 90%, 
przypadało na 5 krajów tworzących Afrykańską 
Strefę Śródziemnomorską (Maroko, Tunezja, Algie-
ria, Egipt, Libia), RPA oraz Nigerię i Wybrzeże Kości 
Słoniowej17. Należy jednak zauważyć, że rzeczywi-

14 Por. V. Michaux, L’élargissement de l’ Union: une menace pour 
le développement?, „Le Courier ACP–UE”, lipiec–sierpień 2002 r., 
s. 18–19.

15 Strategia RP..., s. 26.
16 M. Paszyński, Od Traktatu Rzymskiego do Porozumienia 

w Cotonou, [w:] T. Koziej (red.), Pomoc Unii Europejskiej dla krajów 

Afryki, Karaibów i Pacyfi ku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, 
Warszawa 2004, s. 43.

17 W polskim eksporcie do Afryki istotne pozycje w 2007 r. 
stanowiły: statki i pojazdy – 22%, produkty pochodzenia zwie-
rzęcego – 17%, maszyny i urządzenia – 12%, produkty mineralne 
– 10%, wyroby metalowe – 9%, gotowe artykuły spożywcze – 7%, 
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sta wartość wymiany handlowej Polski z krajami 
Afryki jest wyższa, bowiem wiele transakcji han-
dlowych jest zawieranych i realizowanych za po-
średnictwem fi rm z krajów trzecich, głównie Nie-
miec, Szwajcarii, Austrii. Powoduje to w konse-
kwencji znaczne zniekształcenie danych.

Polska pomoc rozwojowa

Początek XXI w. przyniósł zasadnicze przewarto-
ściowania w zakresie udziału Polski w międzyna-
rodowej współpracy rozwojowej18. Polska, akcep-
tując międzynarodowe dokumenty, w których 
stroną jest UE, takie jak układ z Cotonou czy De-
klaracja Milenijna, przyjęła automatycznie obo-
wiązek zbudowania instytucjonalnych systemów 
ofi cjalnej pomocy państwa i rozszerzenia swego 
dotychczasowego udziału w zakresie współpracy 
bilateralnej i multilateralnej. 

W październiku 2003 r. Rada Ministrów RP przy-
jęła Strategię polskiej współpracy na rzecz rozwoju. 
Jest to pierwszy dokument określający cele i zasa-
dy polskiej polityki pomocowej19. Natomiast 
w Strategii RP w odniesieniu do pozaeuropejskich 
krajów rozwijających się podkreślono konieczność 
podjęcia przez Polskę aktywnego udziału w mię-
dzynarodowych programach działań na rzecz 
rozwiązywania systemowych problemów nękają-
cych kontynent afrykański. Dopiero we wrześniu 
2005 r. w MSZ powstał odrębny Departament 
Współpracy Rozwojowej20. W marcu 2010 r. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Pro-
jekt założeń do projektu Ustawy o współpracy roz-
wojowej i utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy 
Rozwojowej oraz o zmianie innych ustaw. W tym 
kontekście należy zauważyć, iż ustawa o pomocy 
zagranicznej powstaje już od ponad sześciu lat. 

Jednak wszystkie dotychczasowe projekty ustawy, 
które co jakiś czas rozpoczynały ścieżkę legislacyj-
ną, były wstrzymywane21.

W 2009 r. polska ofi cjalna pomoc rozwojowa 
przekroczyła wartość 1 mld zł – 1,158 mln zł, tj. ok. 
372,6 mln USD. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż od 
2006 r. polska pomoc rozwojowa kształtuje się na 
stałym poziomie 0,09% PKB ( z wyjątkiem 2008 r. 
– 0,08%). Tym samym Polsce nie uda się wypełnić 
międzynarodowych zobowiązań dotyczących 
rozmiaru pomocy rozwojowej (0,33% PKB do 
2015 r.). 

Polska pomoc rozwojowa składa się z pomocy 
wielostronnej (składka do budżetu UE i wpłaty do 
innych instytucji międzynarodowych) i dwustron-
nej (realizowanej bezpośrednio przez polskie in-
stytucje, organizacje i inne podmioty). Na tę 
pierwszą przypadło w 2009 r. aż 75,7% całej po-
mocy, tj. 877 mln zł (282 mln USD). Zdecydowana 
większość środków przekazywanych w ramach 
pomocy wielostronnej (96%) to polski wkład do 
budżetu unijnego – wyniósł on w 2009 r. 841 mln 
zł (270,5 mln USD), co stanowiło 2,88% wszystkich 
wpłat członkowskich na pomoc rozwojową22. Od 
2011 r. zostaną przekazane przez Polskę składki na 
Europejski Fundusz Rozwoju. W sumie Polska 
przeznaczy na ten cel w ramach 10. EDF 294 mln 
euro, co stanowić będzie 1,3% budżetu 10. EDF. 

Natomiast pomoc dwustronna jest koordyno-
wana przez MSZ (składają się na nią wydatki sze-
regu polskich ministerstw i urzędów oraz środki 
będące w dyspozycji MSZ)23. Osiągnęła ona 
w 2009 r. poziom 282 mln zł. Należy więc zauwa-
żyć, iż sukcesywnemu wzrostowi środków przeka-
zywanych przez Polskę do budżetu UE nie towa-
rzyszy dynamiczny wzrost środków przeznacza-
nych na pomoc dwustronną. 

produkty pochodzenia roślinnego, papier, tworzywa sztuczne 
– 4%. W imporcie do Polski w 2007 r. występowały głównie: 
produkty pochodzenia roślinnego i gotowe artykuły spożyw-
cze – ponad 30% (kauczuk naturalny, kakao, kawa, herbata, 
tytoń, owoce, alkohol), produkty mineralne (rudy żelaza, man-
ganu i chromu) – ponad 30%; pojazdy i statki – 20%, wyroby 
tekstylne – 8%. „Eurostat News Release” 2008, 107, 24 czerwiec 
2008 r.

18 Przed 1989 r. Polska była dawcą pomocy technicznej i fi -
nansowej dla krajów Afryki Subsaharyjskiej. Jej benefi cjenci 
wybierani byli według klucza politycznego (w ramach stref 
wpływów ZSRR). Na przełomie lat 80. i 90. XX w. na skutek pro-
blemów gospodarczych i politycznych następowało systema-
tyczne wycofywanie się ze świadczenia pomocy. K. Czaplicka, 
Pomoc rozwojowa nowych państw członkowskich UE. Przykład 
Polski, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” 2006, nr 83, s. 7. 

19 Polska pomoc zagraniczna. Raport z monitoringu przepro-
wadzonego przez polskie organizacje pozarządowe. 2007, War-
szawa–Szczecin 2008, s. 7.

20 Wdrażanie pierwszych projektów realizujących zadania 

związane z ODA rozpoczęło się w Polsce dopiero w 1998 r. Zna-
lazły się one w kompetencji Departamentu Systemu Narodów 
Zjednoczonych MSZ, w którym za całość spraw związanych 
z pomocą rozwojową odpowiadało dwóch specjalistów (do 
2001 r.). Por. K. Zajączkowski, Polityka zagraniczna Polski wobec 
pozaeuropejskich krajów rozwijających się na początku XXI w., 
[w:] W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań 
współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne, formalno-
-prawne, Toruń 2008, s. 88.

21 Raport Polska Pomoc Zagraniczna 2009, Grupa Zagranica, 
Warszawa 2010, s. 39–40.

22 Ibidem, s. 15; Polska współpraca na rzecz rozwoju. Raport 
roczny 2009, MSZ RP, Warszawa 2010.

23 Wielkość środków na pomoc zagraniczną będąca w dys-
pozycji MSZ wyniosła w 2009 r. 115 mln zł. Poza MSZ istotną rolę 
w dystrybucji środków zaliczanych do pomocy dwustronnej 
odgrywa Ministerstwo Finansów. Jest ono odpowiedzialne za 
udzielanie przez Polskę państwom – biorcom ODA kredytów 
rządowych w ramach pomocy wiązanej oraz redukcji zadłużenia 
wobec Polski państw będących biorcami ODA. 
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W 2009 r. polska pomoc dwustronna objęła 
ponad 90 krajów. Najwięcej środków – około 36% 
całego wolumenu polskiej pomocy dwustronnej 
– zostało przekazanych do Azji Wschodniej, głów-
nie za sprawą umowy kredytowej między rządami 
Polski i Chińskiej Republiki Ludowe. Następne re-
giony pod względem wielkości udzielanej polskiej 
pomocy dwustronnej to Europa Wschodnia, Azja 
Środkowa i Kaukaz. Afryka znajduje się dopiero na 
4 miejscu. W 2009 r. przypadło na nią ok. 11 mln zł. 
Wśród 10 największych odbiorców dwustronnej 
polskiej pomocy rozwojowej w 2009 r. wyróżnić 
można tylko jeden kraj z Afryki – Angolę (7,3 mln zł). 
Największymi benefi cjentami polskiej dwustron-
nej pomocy są Chiny (31,1 mln zł), Białoruś 
(15,5 mln zł), Gruzja (11,2 mln zł), Ukraina 
(9,1 mln zł). W związku z tym tylko jeden kraj z Afry-
ki w 2009 r. znalazł się na liście krajów prioryteto-
wych MSZ (Angola – od 2002 r.)24. Statystycznie 
rzecz biorąc, każdy pełnoletni Polak przekazuje 
w ramach podatków ponad 37 zł rocznie na pomoc 
rozwojową. Z tej sumy około 9 zł to pomoc świad-
czona przez Polskę bezpośrednio krajom partner-
skim, z czego zaledwie 1 złoty trafi a do krajów 
Afryki Subsaharyjskiej25.

Rekomendacje

• Podpisane przez Unię Europejską dwustron-
ne i wielostronne układy oraz programy z krajami 
Afryki wzmacniają pozycję Polski w tych krajach. 

• Polska powinna zawierać porozumienia z in-
nymi krajami członkowskimi UE, które umożliwią 
jej realny wpływ na kształtowanie polityki UE 
wobec krajów afrykańskich. 

• Współpraca gospodarcza Polski z krajami 
rozwijającymi się podlega takim samym regułom 
rynkowym oraz zasadom rachunku ekonomiczne-

go, jak współpraca z pozostałymi partnerami go-
spodarczymi Polski. Duże znaczenie i wpływ na 
wzrost eksportu do krajów Afryki będzie mieć 
dalszy wzrost konkurencyjności polskiej oferty 
eksportowej kierowanej do tych państw.

• Polityka Polski wobec Afryki powinna, 
w większym niż dotychczas stopniu, wykorzysty-
wać istniejące mechanizmy i instrumenty Wspól-
nej Polityki Handlowej. 

• Istotnym instrumentem polskiej polityki za-
granicznej wobec krajów rozwijających się będzie 
udział Warszawy w dialogu politycznym UE z pań-
stwami Afryki (należy przy tym uwzględnić wystę-
powanie trudności obiektywnych w rozwijaniu 
takiej współpracy – sytuacja na obszarach wielu 
krajów rozwijających cechuje się możliwością na-
silenia zjawisk niekorzystnych takich, jak wojny 
domowe, terroryzm).

Notka o autorze:

Dr Kamil Zajączkowski – politolog; adiunkt w Cen-
trum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego; 
członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego; 
jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół takich problemów, jak: stosunki międzyna-
rodowe w Afryce, rola UE oraz krajów rozwijających 
się w świecie, polityka UE wobec Azji, Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej, polityka rozwojowa i humanitarna 
UE, polski system współpracy na rzecz rozwoju; 
autor ponad 50 artykułów naukowych z tego zakre-
su; wykładał na uczelniach europejskich i azjatyc-
kich (m.in.: Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
Universidad Autonoma de Madrid, Universidad de 
Granada, Istambul University, Xiamen University, 
Airlangga University w Surabaya, Universitas 
 Gadjah Mada w Yogyakarta).

24 Należy jednak zaznaczyć, że lista krajów priorytetowych 
dotyczy wyłącznie pomocy udzielanej za pośrednictwem MSZ 
(publikuje ją od 2004 r.) i nie ma bezpośredniego wpływu na 
działania podejmowane przez inne polskie podmioty udzielają-
ce pomocy. W 2009 r. wśród wyróżnionych przez MSZ krajów 
priorytetowych, poza Angolą, znalazły się: Autonomia Palestyń-

ska, Afganistan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina. Zob. strony 
internetowe MSZ Polski, źródło: <http://www.msz.gov.pl>.

25 W latach 1998–2003 mniej niż 1% polskiej pomocy dwu-
stronnej było przeznaczane na pomoc dla Afryki Subsaharyjskiej. 
Od 2004 r. zwiększa się zaangażowanie fi nansowe Polski w tej 
części świata. 
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Wprawdzie od początku lat 90. Chiny prowadziły 
intensywne działania zmierzające do wzmocnienia 
swojej pozycji ekonomicznej i politycznej w Afryce, 
to dopiero w wyniku powołania Chińsko-Afrykań-
skiego Forum Współpracy w 2000 r. stosunki po-
między Państwem Środka a Czarnym Lądem nabra-
ły dynamiki. Tylko w 2005 r. wizyty w Chinach zło-
żyli prezydenci Kenii, Konga, Nigerii, Erytrei i Zim-
babwe oraz premierzy Mauritiusa, Mozambiku 
i Dżibuti. Przedstawiciele władz w Pekinie przeby-
wali natomiast w 2005 r. w 14 krajach afrykańskich, 
a w 2006 r. prezydent Hu Jintao, premier Wen Jia-
bao i były minister spraw zagranicznych Li Zha-
oxing złożyli wizyty w 15 państwach afrykańskich1. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w 2006 r., w którym 
udział wzięli przywódcy 48 państw afrykańskich, 
był szczyt Afryka – Chiny. Zaproszone zostały także 
delegacje 5 państw, które utrzymywały stosunki 
dyplomatyczne z Tajwanem (Burkina Faso, Suazi, 
Gambia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz 
Malawi). Celem tego spotkania była próba skłonie-
nia przedstawicieli ww. krajów – oferując im boga-
tą ofertę współpracy gospodarczej – do zerwania 
współpracy z Tajwanem i uznania jedności Chin 
(w 2008 r. w władze Malawi nawiązały stosunki 
dyplomatyczne z ChRL)2.

Do najważniejszych rezultatów szczytu Afry-
ka–Chiny zaliczyć możemy następujące deklaracje 
najwyższych przedstawicieli władz chińskich:

– osiągnięcie do roku 2010 obrotów handlo-
wych pomiędzy Pekinem i Afryką na poziomie 
100 mld USD (ich wielkość w 2010 r. wyniosła 
ok. 114 mld USD);

– powołanie przez władze ChRL specjalnego 
funduszu o wartości 5 mld USD, z przeznaczeniem 
na wspieranie inwestycji w Afryce;

– zaoferowanie państwom afrykańskim za 
pośrednictwem Chińskiego Banku Eksportowo 
Importowego (China Export-Import Bank – Exim-
bank)3 preferencyjnych kredytów w wysokości 
3 mld USD;

– anulowanie 1 mld USD zadłużenia państw 
afrykańskich względem Chin;

– udzielenie przez Pekin (do 2009 r.) wsparcia 
przy budowie 30 szpitali oraz 30 centrów mają-
cych zapobiegać i leczyć malarię, wybudowanie 
100 szkół na obszarach wiejskich oraz podwojenie 
liczby stypendiów (z 2 do 4 tys.), przyznawanych 
afrykańskim studentom; 

– podpisanie pomiędzy chińskimi i afrykański-
mi przedsiębiorstwami porozumień o wartości 
1,9 mld USD, dotyczących inwestycji infrastruktu-
ralnych w sektorach telekomunikacyjnym, wydo-
bywczym, ubezpieczeniowym i bankowym4.

Należy jednocześnie podkreślić, że jednym 
z głównych celów zacieśniania stosunków poli-
tycznych i gospodarczych pomiędzy ChRL i Afryką 
jest uzyskanie przez Pekin dostępu do złóż surow-
ców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej. 

Ropa naftowa jako główny surowiec 
leżący w zainteresowaniu ChRL

Pomimo iż 71% konsumpcji energii w ChRL jest 
zaspokajanych przez węgiel, to od 1993 r. Chiny 

DOMINIK KONIECZNY

Chińska polityka w Afryce

1 W. Jiang, Hu’s Safari: China’s Emerging Strategic Partnerships 
in Africa, February 2007, <www.jamestown.org>. 

2 A. Gradziuk, Polityka Chin wobec Afryki, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 66, 10.11. 2006.

3 Chiński Bank Eksportowo-Importowy (China’s Export-
-Import Bank – Eximbank) został utworzony w 1994 r. Jest on 
bankiem państwowym. Do jego podstawowych zadań należy 
udzielanie wybranym krajom (poprzez nisko oprocentowane 
kredyty) ofi cjalnej pomocy fi nansowej. Eximbank przyznaje 
także preferencyjne kredyty eksportowe chińskim koncernom 
rozwijającym działalność poza Chinami.

Bank Światowy szacuje, że do połowy 2006 r. Chiński Bank 
Eksportowo-Importowy udzielił kredyty na rozwój projektów in-
frastrukturalny (elektryczność, telekomunikacja, transport, syste-
my wodnokanalizacyjne z wykluczeniem sektora naftowego 
i surowcowego) na kwotę ok. 12,5 mld USD, z czego ok. 40% 
kapitału napłynęło do sektora elektroenergetycznego. Należy 
także podkreślić, że ok. 80% tej pomocy było skoncentrowane 
w 5 państwach (Angola, Nigeria, Mozambik, Sudan i Zim babwe). 

4 M. Lorenzo, China and Africa: A New Scramble?, April 2007, 
<www.jamestown.org>; A. Gradziuk, Polityka Chin wobec
Afryki…
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są importerem netto ropy naftowej, która obec-
nie pokrywa potrzeby energetyczne gospodarki 
w ok. 19%5.

W 2005 roku Państwo Środka zostało drugim na 
świecie konsumentem ropy naftowej (po USA) 
z dziennym zużyciem ok. 6,9 miliona baryłek, z cze-
go ok. 3,3 mln pochodziło z importu. Amerykańskie 
Biuro ds. Energetycznych (Energy Information 
Admi nistration – EIA) szacuje, że do 2025 r. kon-
sumpcja ropy naftowej w Chinach zwiększy się do 
14,2 mln baryłek dziennie, z czego prawie 80% (ok. 
11 mln baryłek) będzie ropą importowaną (ryc. 1). 

Ryc. 1. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej w 
ChRL w latach 1985–2025

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Energy Infor-
mation Administration, USA.

W związku z dynamicznym wzrostem popytu 
(w 2006 r. średniorocznie o 500 tys. baryłek dzien-
nie) dywersyfi kacja źródeł zaopatrzenia, m.in. 
poprzez zdobycie dostępu do złóż ropy naftowej 
na kontynencie afrykańskim, została uznana przez 
władze ChRL za cel strategiczny. Drugim z podję-
tych kroków mającym zwiększyć bezpieczeństwo 
energetycznego państwa było podjęcie przez 
władze w Pekinie w marcu 2006 r. decyzji o 20% 
redukcji (w latach 2006–2010) zużycia energii 
potrzebnej do wytworzenia jednostki PKB6.

Analizując przedstawioną na wykresie II lokali-
zację światowych złóż ropy naftowej, można za-
uważyć, że na kontynencie afrykańskim znajduje 
się zaledwie 9% udokumentowanych zasobów 
ropy, natomiast na Bliskim Wschodzie ok. 56%. Na 
podstawie ww. danych możemy wnioskować, że 
w przyszłości głównym źródłem zaopatrzenia 
ChRL w ropę naftową w dalszym ciągu pozostaną 
państwa Bliskiego Wschodu (obecnie pokrywają 
prawie 60% importowanej przez Pekin ropy – pla-
nowany wzrost udziału do 2015 r. – do 75%) oraz 
regionu Morza Kaspijskiego7.

Ryc. 2. Udokumentowane rezerwy ropy naftowej 
w świecie

Źródło: Annual Energy Review 2007, Energy Information Admi-
nistration, USA.

Wysoka aktywność chińskiej dyplomacji na kon-
tynencie afrykańskim, mająca na celu uzyskanie 
dostępu do złóż surowców naturalnych opiera się 
na prognozach dotyczących planowanej dynami-
ki wzrostu wydobycia ropy naftowej – z 8,6 mln 
baryłek dziennie w 2002 r. do 16,4 mln baryłek 
w 2025 r. (wzrost o ok. 90%) – oraz lokalizacji 
nowo odkrytych złóż8. Zdecydowana większość 
„nowych zasobów” znajduje się na dnie morskim, 
co przy niestabilnej sytuacji na lądzie afrykańskim 
będzie zapewniało względne bezpieczeństwo ich 
eksploa tacji.

Charakterystyka powiązań 
gospodarczych wybranych państw 
afrykańskich z ChRL

Dostępne dane statystyczne wskazują, że najwięk-
szym afrykańskim eksporterem ropy do Chin jest 
Angola (w 2005 r. ok. 50% udziału w eksporcie). 
Następnie ok. 19% udziału posiadał Sudan, a ok. 
16% – Demokratyczna Republika Konga (wy-
kres III). Zaskakująco niewiele ropy naftowej (tylko 
ok. 4%) gospodarka ChRL importowała z Nigerii, 
jednego z największych afrykańskich producen-
tów tego surowca. Prawdopodobnie wynika to 
z faktu dużego zaangażowania w Nigerii najwięk-
szych światowych koncernów naftowych, co 
wpływa na pogorszenie pozycji negocjacyjnej 
chińskich kontrahentów.

5 Energy Information Administration, International Energy 
Statistics 2008.

6 W. Jiang, China’s Struggle for Energy Conservation and 
Diversifi cation, <www.jamestown.org> oraz konferencja pt. 
„Posta nowienia Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Ludo-
wych ChRL”, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w War-

szawie, 20.04.2007.
7 I. Storey, China’s “Malacca Dilemma”, April 2006, <www.

jamestown.org>.
8 Według szacunków EIA produkcja ropy naftowej na prze-

strzeni lat 2002–2025 wzrośnie natomiast z 80 mln baryłek 
dziennie do 122,2 mln baryłek, czyli o ok. 53%.
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W 2006 r. średnia dzienna produkcja ropy naf-
towej w Angoli oscylowała w granicach 1,4 mln 
baryłek, z czego do Chin eksportowano 477 tys. 
baryłek dziennie, do USA 526 tys. baryłek, a go-
spodarka Angoli konsumowała 62 tys. baryłek 
dziennie. 

Ryc. 3. Udział państw afrykańskich w imporcie 
ropy naftowej przez ChRL (2005 rok)

Źródło: H.G. Broadman, Africa silk road, World Bank 2007, s 82.

Według prognoz Banku Światowego w br. dzienne 
wydobycie ropy w Angoli osiągnie szczytowy 
poziom 2,6 mln baryłek9. 

Intensyfi kacja relacji gospodarczych pomiędzy 
ChRL i Angolą nastąpiła w 2004 roku. Jednym z jej 
elementów było zaoferowanie przez Pekin rządo-
wi w Luandzie preferencyjnego kredytu w wyso-
kości 2 mld USD (spłacany dostawami ropy nafto-
wej) na realizację projektów infrastrukturalnych 
oraz szkolenia pracowników10. Kilka tygodni póź-
niej okazało się, że ukrytym celem tych działań 
było uzyskanie przychylności lokalnych władz dla 
planowanej transakcji nabycia przez Chiński Na-
rodowy Koncern Paliwowy (China National Petro-
leum Corporation – CNPC) od koncernu Shell 50% 
udziałów w złożach o potencjale produkcyjnym 
sięgającym 250 tys. baryłek dziennie. Aktywną 
działalność w Angoli prowadzi także drugie chiń-
skie przedsiębiorstwo naftowo-chemiczne Sino-
pec, które w celu zdobycia praw do eksploatacji 
kolejnych złóż ropy naftowej, utworzyło konsor-
cjum z narodową spółką wydobywczą Angoli11. 
W marcu 2006 r. nowo powstałe konsorcjum pod-
jęło decyzję o fi nansowaniu budowy nowej rafi -
nerii w Lobito, której możliwości przetwórcze 
wynoszą ok. 200 tys. baryłek dziennie. Należy 
podkreślić, że oprócz chińskich przedsiębiorstw 
naftowych, kontrakty na poszukiwanie i eksplo-

atację złóż w Angoli otrzymały także włoski ENI 
oraz brazylijski Petrobras. 

Drugim państwem afrykańskim, biorąc pod 
uwagę wielkość eksportu ropy do ChRL, jest Su-
dan. Zlokalizowane na jego terytorium rezerwy są 
szacowane na ok. 560 mln baryłek12. W 2006 r. 
produkcja ropy osiągnęła poziom 365 tys. baryłek 
dziennie, z czego do Chin transportowano ponad 
połowę eksportu ropy naftowej13. Aktywność 
chińskich przedsiębiorstw w Sudanie nabrała dy-
namiki na początku lat 90., czyli w momencie 
wycofania się, z powodu łamania praw człowieka 
oraz podejrzeń o wspieranie terroryzmu, zachod-
nich koncernów (w 1992 r. amerykański Chevron 
zakończył działalności wydobywczą w Sudanie). 
Jednocześnie w wyniku presji władz USA koncer-
ny kanadyjskie, austriackie i szwedzkie zamknę-
ły swoje przedstawicielstwa w tym kraju. W rezul-
tacie tych działań i wyeliminowania na rynku su-
dańskim konkurencji w 1996 r. CNPC za kwotę 
441 mln USD nabyła 40% udziałów w spółce 
Greater Nile Petroleum Operating Company – 
GNPOC. GNPOC jest także operatorem działają-
cego od czerwca 1999 r. rurociągu o długości 
1506 km i przepustowości 450 tys. baryłek dzien-
nie, który umożliwia przesyłanie ropy ze środko-
wego Sudanu do Port Bashir. W rezultacie tej in-
westycji już w sierpniu 1999 r. (czyli dwa miesiące 
po uruchomieniu rurociągu), Sudan osiągnął po-
zycję eksportera netto ropy naftowej. W paździer-
niku 2001 r. zostało natomiast utworzone konsor-
cjum Petrodar Operating Company (PDOC), 
w którym 41% akcji posiada CNPC, a 6% Sinopec. 
PDOC kontroluje pola naftowe w rejonie Melut 
Basin. Eksport ropy z tego regionu rozpoczął się 
w sierpniu 2005 r. 

Chiński pobyt na surowce naturalne w Afryce 
nie ogranicza się jedynie do ropy naftowej. Gospo-
darka ChRL intensywnie poszukuje nowych źródeł 
zaopatrzenia w miedź, rudy żelaza, niklu oraz 
produkty pochodzenie rolnego (kawa, nasiona 
oleiste, tytoń). Przykładem aktywności Pekinu na 
Czarnym Lądzie jest m.in. nabycie przez China 
Non-Ferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd. kopal-
ni miedzi w północno-centralnej Zambii, w miej-
scowości Czambiszi, przy jednoczesnym zainwe-
stowaniu 200 mln USD w utworzonej w tym regio-
nie specjalnej strefi e ekonomicznej oraz wybudo-
waniu przez chińskie koncerny trzech elektrowni 

 9 Z kolei statystyki przedstawione przez „Oil and Gas Jour-
nal” w styczniu 2007 r. wskazują, że udokumentowane rezerwy 
Angoli wynoszą 8 mld baryłek (wzrost w stosunku do danych ze 
stycznia 2005 r. o 2,6 mld baryłek).

10 P. Hare, China in Angola: An Emerging Energy Partnership, 

March 2007, <www.jamestown.org>.
11 Ibidem.
12 Energy Information Administration, USA.
13 D. Thompson, Economic Growth and Soft Power: China’s 

Africa Strategy, December 2004, <www.jamestown.org>.
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węglowych o wartości 1,3 mld USD w zamian za 
uzyskanie niemal nieograniczonego dostępu do 
złóż platyny i innych minerałów w Zimbabwe14. 

Strategia soft power

Analizując politykę ChRL względem Afryki może-
my stwierdzić, że pozyskanie dostępu do złóż su-
rowców mineralnych (zwłaszcza ropy naftowej) 
jest tylko jednym z elementów tzw. chińskiej stra-
tegii soft power. Joseph Nye charakteryzuje ją jako 
próbę przekonania innych państw, poprzez połą-
czenie kultury danego kraju, wartości politycz-
nych, polityki zagranicznej oraz potencjału ekono-
micznego do uznania tych samych celów15. 

Istotne znaczenie dla Państwa Środka mają 
państwa, które nie posiadają bogatych złóż su-
rowców, ale są – z punktu widzenia Pekinu – stra-
tegicznie położone, np. Ruanda i Burundi wzglę-
dem Demokratycznej Republiki Konga. W tych 
krajach przedsiębiorstwa chińskie posiadają zna-
czący udział w sektorze budowlanym oraz w sek-
torze telekomunikacyjnym. Niesłychanie istotna 
dla ChRL jest również ścisła współpraca polityczna 
z państwami afrykańskimi na forum organizacji 
międzynarodowych. Władze ChRL podejmują 
także próby zdobycia wpływów na afrykańskim 
rynku usług kosmicznych, czego przykładem jest 
wystrzelenie przez ChRL na orbitę okołoziemską 
nigeryjskiego satelity w całości zaprojektowanego 
i skonstruowanego przez inżynierów chińskich. 

Kolejnym elementem realizacji przez Pekin stra-
tegii soft power jest „dyplomacja medyczna”. Pod-
czas gdy stypendia naukowe dla studentów 
i szkolenia pracowników administracji pozwalają 
na budowę relacji osobistych pomiędzy elitami, to 
„Dyplomacja medyczna” – poprzez osobiste kon-
takty chińskiego personelu medycznego – przyczy-
nia się do budowy pozytywnego wizerunku ChRL 
w społeczeństwie afrykańskim. Pierwszy chiński 
zespół medyczny przybył do Algierii już w 1964 r. 
Do 2005 r. na kontynencie afrykańskim pracowało 
15 tys. lekarzy. Chińskie zespoły medyczne uczest-
niczą także w operacjach pokojowych. Wszystkie 
te działania są nagłaśniane przez chińskie i afrykań-
skie władze jako przykład korzyści płynących 
z coraz lepszych relacji bilateralnych. 

Bardzo ważnym elementem polityki Państwa 
Środka w Afryce jest wykorzystywanie potencjału 
ekonomicznego poprzez angażowanie chińskich 
koncernów narodowych w realizację projektów 
infrastrukturalnych na Czarnym Lądzie (budowa 
szkół, szpitali, tanich mieszkań, dróg czy mostów). 
Jednym z większych przedsięwzięć w tym obszarze 
jest budowa linii kolejowej łączącej Angolę z De-
mokratyczną Republiką Konga i Zambią. Do inny 
znaczących projektów tego typu możemy zaliczyć 
m.in. budowę portu lotniczego oraz linii kolejowej 
biegnącej pomiędzy głównymi miastami środko-
wej Angoli (Luanda i Malange), modernizację 
i rozbudowę przez chińską fi rmę ZTE sieci teleko-
munikacyjnych czy też plany Chińskiego Koncernu 
Wodno-Elektrycznego (China International Water 
and Electric Company) dotyczące realizacji projek-
tu systemu irygacyjnego w Zimbabwe. Chiny im-
portują również kawę, skóry i nasiona oleiste 
z Etiopii, Erytrei, Dżibuti i Somalii. Jednocześnie 
w tych krajach koncerny z Państwa Środka wybu-
dowały m.in. szpital Oratta w Asmara, siedzibę 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Dżibuti oraz 
zaporę i elektrownię wodną na rzece Tekeze w Etio-
pii. Pekin jest także głównym partnerem handlo-
wym Sudanu. Chińskie koncerny są aktywne 
w sektorze energetycznym, uczestnicząc w budo-
wie elektrowni wodnych i linii przesyłowych, które 
w znacznej mierze są fi nansowane preferencyjnymi 
kredytami udzielanymi przez władze w Pekinie16. 

Struktura wymiany handlowej

W konsekwencji zacieśniania współpracy gospo-
darczej pomiędzy ChRL i Afryką następuje również 
wzrost liczby kwestii spornych. Analiza chińsko-
-afrykańskiej wymiany towarowej wskazuje, że 
przyczyną szeregu nieporozumień jest rosnąca 
nierównowaga handlowa.

Ryc. 4 wskazuje, że 80% afrykańskiego eksportu 
do ChRL to surowce naturalne, głównie ropy naf-
towa i rudy żelaza. Natomiast struktura chińskiego 
eksportu skierowanego na kontynent afrykański 
jest bardziej zrównoważona. Prawie 90% to tek-
stylia, maszyny, urządzenia oraz materiały prze-
mysłowe o niskim stopniu zaawansowania, które 
są także wytwarzane przez państwa afrykańskie. 

14 Na podstawie podpisanego 21 marca br. porozumienia 
ChRL przyznała Zimbabwe kredyt w wysokości 700 mln USD na 
realizację projektów w sektorze rolnym, produkcję sprzętu oraz 
tworzenie systemu zdrowotnego i rozbudowę sieci wodnej. 
W zamian włądze w Pekinie żądają m.in. gwarancji bezpieczeń-
stwa dla przebywających w tym kraju chińskich pracowników.

15  D. Thompson, China’s soft power in Africa: From the – 
„Beijing Consensus” to health diplomacy, October 2005, 
<www.jamestown.org>. 

16 Z 15 największych przedsiębiorstw prowadzących działal-
ność w Sudanie, 13 to przedsiębiorstwa chińskie.
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Dlatego chiński eksport, którego struktura towa-
rowa jest zbliżona do lokalnej produkcji, prowadzi 
do zaostrzenia rywalizacji, w wyniku której miej-
scowe fi rmy (głównie małe, rodzinne przedsię-
biorstwa) zostają zmuszone do ogłoszenia upa-
dłości. Dane statystyczne wskazują, że w latach 
1999–2004, z powodu dynamicznego wzrostu 
importu chińskich wyrobów tekstylnych, zlikwi-
dowano ok. 75 tys. miejsc pracy w przemyśle 
odzieżowym w Afryce Południowej17.

Ryc. 4. 

Źródło: H.G. Broadman, Africa silk road, World Bank 2007, s. 81.

Ponadto chińskie koncerny, wskutek przewag 
konkurencyjnych, wyrugowały afrykańskie 
przedsiębiorstwa z rynku amerykańskiego. 
W stycznia 2005 r. straciło ważność funkcjonują-
ce pomiędzy USA a większość krajów afrykań-
skich porozumienie handlowe tzw. Multi-fi bre 
Agreement, na mocy którego Stany Zjednoczone 
posiadały prawo nakładania na określone pań-
stwa kwot importowych na odzież. Obowiązywał 
również Afrykański Pakt Wzrostu i Szansy (Africa 
Growth and Opportunity Act), który przyznawał 
krajom afrykańskim szeroki dostęp do rynku 
amerykańskiego. 

Podsumowanie i wnioski

Polityczna i gospodarcza rola kontynentu afrykań-
skiego dla dynamicznie rozwijającej się gospodar-
ki chińskiej będzie rosła, zwłaszcza w kontekście 
potencjalnego rynku zbytu dla chińskich artyku-
łów konsumpcyjnych i dóbr inwestycyjnych oraz 
jako perspektywiczne źródło zwiększające dywer-
syfi kację dostaw nośników energetycznych.

Inwestycje chińskich koncernów w złoża ropy 
naftowej wpisują się w szerszą strategię rządu 
ChRL, polegającą na zdobyciu wpływów politycz-
nych i gospodarczych w państwach inwestowania 
(strategia soft power). W ten sposób ChRL dąży do 
stworzenia układu multipolarnego, który umożli-
wi Pekinowi, poprzez umiejętne posługiwanie się 
polityką równowagi sił, neutralizowanie potęgi 
Stanów Zjednoczonych. Natomiast uzyskanie 
bezpośredniego dostępu do złóż surowców natu-
ralnych oraz dywersyfi kacja źródeł pozyskiwania 
nośników energetycznych jest niezbędnym ele-
mentem utrzymania wzrostu gospodarczego 
i zabezpieczenia gospodarki przed próbą „szanta-
żu energetycznego” (obecnie Afryka dostarcza 
Chinom ok. 30% importowanej ropy)18. 

Pomimo dużego zaangażowania politycznego 
i biznesowego na kontynencie afrykańskim jed-
nym z podstawowych problemów, ograniczającym 
możliwość dokładnego oszacowania poziomu 
współpracy pomiędzy krajami, jest brak transpa-
rentności prowadzonych działań. Przykładem jest 
współpraca Chin z Angolą. Rząd ChRL nie udostęp-
nił precyzyjnych danych dotyczących wysokości 
pomocy i wartości kredytów jakie przyznano An-
goli. Szacunkowe dane wskazują na przedział po-
między 2–9 mld USD19. Z kolei rząd w Luandzie 
podkreśla, że wysokość chińskiej pomocy oraz 
kredytów waha się w granicach 2 mld USD. Wyni-
kałoby z tego, że jedyną kwotą, która napłynęła do 
Angoli, to kredyt w wysokości 2 mld USD udzielony 
przez Eximbank. Co więcej, Angola nie przedstawi-
ła także wiarygodnych statystyk odnośnie do liczby 
obywateli narodowości chińskiej (szacowana na 
10–80 tys.) zamieszkujących obecnie w tym kraju. 

Notka o autorze:

Dominik Konieczny – ekspert Centrum Studiów 
Polska–Azja.

17 P. Lyman, China’s Rising Role in Africa, Council on Foreign 
Relations, February 2007, <www.jamestown.org>; Background 
Note on Zambia, United States Department of State, available 
online at: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2359.htm>.

18 X. Yue, Z. Yijia, New Identity, New Interests and New Diplo-

macy, Contemporary International Relations, Vol. 16, No. 12, 
December 2006.

19 P. Hare, China in Angola: An Emerging Energy Partnership, 
November 2006, <www.jamestown.org>.

Struktura afrykańskiego eksportu do Chin (2004 r.)
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Struktura chińskiego eksportu do Afryki (2004 r.)
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Recenzje i noty

ARTUR KUCHARSKI

Trójstronne posiedzenie komisji spraw zagranicznych 
Dumy, Sejmu i Bundestagu w Kaliningradzie

W dniu 21 lutego 2011 r. odbyło się w Kaliningra-
dzie spotkanie delegacji komisji spraw zagranicz-
nych polskiego Sejmu, rosyjskiej Dumy Państwo-
wej i niemieckiego Bundestagu. Było to pierwsze 
w historii trójstronne spotkanie na szczeblu prze-
wodniczących komisji spraw zagranicznych. Idea 
spotkania narodziła się w czasie ubiegłorocznej 
wizyty w Warszawie delegacji Komisji Spraw Za-
granicznych Dumy Państwowej. Uzgodniono 
wtedy, że poza współpracą bilateralną powinny 
odbywać się regularne spotkania trójstronne. Po 

konsultacjach przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych Sejmu – Andrzej Halicki, Dumy 
Państwowej – Konstantin Kosaczew i Bundestagu 
– Ruprecht Polenz ustalili, że pierwsze spotkanie 
powinno odbyć się w Kaliningradzie – miejscu 
symbolicznym dla wszystkich trzech narodów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: 
poseł Andrzej Halicki (PO) – przewodniczący Ko-
misji, poseł Tadeusz Iwiński (SLD) – zastępca 
przewodniczącego Komisji, poseł Karol Karski (PiS) 
– zastępca przewodniczącego Komisji oraz człon-

Prezydium trójstronnego posiedzenia komisji spraw zagranicznych,
od lewej Ruprecht Polenz, Konstantin Kosaczew, Andrzej Halicki
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kowie Komisji: poseł Marek Borowski (SDPL), poseł 
Dariusz Lipiński (PO), poseł Paweł Poncyliusz (PJN). 
Tematami spotkania były:

1. Stosunki Rosja–UE: współpraca gospodar-
cza, w tym energetyka i transport, jak również 
uproszczenie procedur wizowych na rzecz wzmac-
niania stosunków dwustronnych i wielostronnych 
oraz stabilności na kontynencie europejskim.

2. Rosja–Niemcy–Polska: narodowe i historycz-
ne pojednanie – doświadczenia i perspektywy 
rozszerzenia międzypaństwowych, społecznych i 
międzyludzkich kontaktów.

3. Wojskowo-polityczne aspekty bezpieczeń-
stwa europejskiego: tarcza antyrakietowa, traktat 
o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, 
projekt traktatu o bezpieczeństwie europejskim.

4. Punkty zapalne na mapie Europy, konfl ikty, 
problemy, sposoby rozwiązania.

Ze względu na miejsce spotkania, ważnym wąt-
kiem w dyskusji była sprawa liberalizacji reżimu 
wizowego dla mieszkańców Obwodu Kaliningradz-
kiego oraz zawarcia umów o małym ruchu granicz-
nym. W tej ostatniej sprawie podkreślano potrzebę 

wyjścia poza dotychczas stosowane przez UE prak-
tyki i objęcia małym ruchem granicznym całego 
Obwodu Kaliningradzkiego oraz powiększonych 
obszarów po drugiej stronie granicy.

Przebieg dyskusji potwierdził potrzebę prze-
prowadzania spotkań w formule trójstronnej. 
Szeroka reprezentacja polityczna każdej ze stron 
sprawiła, że otwarcie prezentowano duże spek-
trum poglądów obecnych w debacie publicznej. 
Uczestnicy podkreślali, że dzięki wymianie opinii 
są w stanie lepiej rozumieć dążenia i obawy pozo-
stałych partnerów. Wyrażali nadzieję, że pozwoli 
to w przyszłości unikać nieporozumień i zawczasu 
zapobiegać ewentualnym sporom. Ustalono, że 
następne spotkanie trójstronne odbędzie się za 
kilka miesięcy. 

Notka o autorze:

Artur Kucharski – sekretarz sejmowej Komisji 
Spraw Zagranicznych
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KAMIL KOSIŃSKI, PAWEŁ WARSKI

Centrum Europejskie UW: Unia Europejska–Afryka. 
Wyzwania dla polskiej prezydencji

Pod takim tytułem 29 marca 2011 r. w Centrum 
Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyło 
się seminarium naukowe „Unia Europejska–Afry-
ka. Wyzwania dla polskiej prezydencji”. Oprócz 
zaproszonych ekspertów i znawców tematu 
uczestniczyli w nim licznie także studenci, pra-
cownicy administracji publicznej, jak również 
osoby zainteresowane pogłębianiem swojej wie-
dzy na temat relacji Unia Europejska–Afryka. Tego 
typu spotkanie jest o tyle ważne, że już w lipcu 
2011 roku Polska obejmie prezydencję w UE, a co 
za tym idzie stanie się odpowiedzialna za kreowa-
nie nie tylko wizerunku Europy, ale również za 
tworzenie i realizację polityk Unii, w tym tych 
dotyczących działalności na kontynencie afrykań-
skim, co wydaje się niezwykle istotne zarówno 
w związku z ostatnimi wydarzeniami w Afryce 
Północnej, jak i tworzeniem zrębów nowej per-
spektywy fi nansowej, której częścią będzie pomoc 
rozwojowa dla Afryki.

Seminarium zostało podzielone na dwie części: 
wymiar polityczny relacji UE–Afryka oraz wyzwa-
nia ekonomiczne i społeczne w stosunkach UE–
–Afryka. Obie części kładły duży nacisk na wielo-
stronną i dwustronną rolę Polski w relacjach 
z Afryką. Podczas pierwszego bloku tematyczne-
go wystąpili:

• ambasador Jan Wieliński (Departament Afry-
ki i Bliskiego Wschodu, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych), Współpraca instytucjonalna UE–Afryka. 
Polskie doświadczenia;

• prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (dyrektor 
Instytutu Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski), RPA – najważniejszy partner Unii 
Europejskiej w Afryce Subsaharyjskiej. Rola Polski;

• dr Wiesław Lizak (Instytut Stosunków Między-
narodowych, Uniwersytet Warszawski), Regionalny 
system bezpieczeństwa w Afryce. Europejska, polska 
i afrykańska perspektywa;

• Jędrzej Czerep (ekspert Fundacji im. K. Puła-
skiego), Sudan Południowy. Możliwe scenariusze.

Jako pierwszy głos zabrał ambasador Jan Wie-
liński. Zwrócił on uwagę na fakt, że UE jest zain-
teresowana problematyką afrykańską, czego 
przykładem są cotygodniowe spotkania grupy 
roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Afryki w RUE 
(tzw. COAF). Działalność Unii na kontynencie 
afrykańskim prelegent podzielił na kwestie eko-
nomiczne, w tym zwłaszcza wspomaganie bu-
dżetów poszczególnych krajów i pomoc rozwo-
jową, oraz polityczne, czyli wspieranie inicjatyw 
rozwiązywania konfl iktów oraz udział w misjach 
pokojowych, w tym koordynowanych przez ONZ 
(m.in. w Darfurze i Somalii). W świetle polskiej 
prezydencji należy podkreślić, że po wejściu 
w życie traktatu z Lizbony rola instytucji prezy-
dencji w dziedzinie polityki zagranicznej uległa 
znaczącemu ograniczeniu. Obecnie to Wysoki 
Przedstawiciel wraz z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych posiada cały aparat zajmujący się 
stosunkami na linii UE–Afryka i jest za nie odpo-
wiedzialny. Specjalne stosunki nawiązano na 
podstawie bilateralnych umów z RPA (doroczne 
spotkania na szczycie) oraz z Nigerią (spotkania 
na podstawie dokumentu UE–Nigeria: Droga do 
przodu). Polska w czasie swojej prezydencji 
chciałaby wcielić w życie program współpracy 
z Sudanem Południowym (ogłoszenie niepodle-
głości 9 lipca 2011 r.), podjąć kwestię delimitacji 
granic w regionie, a także wypracować strategię 
dla Rogu Afryki (zwłaszcza w kontekście zwalcza-
nia piractwa somaljskiego). Problem piratów 
w tym regionie jest na tyle poważny, że UE wraz 
z NATO podjęła się specjalnej operacji morskiej 
(w sumie 28 jednostek), mającej na celu ukróce-
nie tego procederu, narażającego poszczególne 
państwa na straty szacowane na ponad 12 mld 
USD rocznie. Kolejnym zagadnieniem, które nasz 
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kraj ma zamiar podnieść w ramach sprawowania 
prezydencji jest wypracowanie strategii dla Sa-
helu i podjęcie kroków na rzecz jej wypełnienia, 
skupiając się zwłaszcza na przemycie ludzi, broni 
oraz narkotyków.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Arkadiusz 
Żukowski. Szeroko omówił rolę RPA wynikającą 
z jej wyjątkowej pozycji nie tylko w regionie, ale 
i na całym kontynencie. Jak dobrze wiemy jest to 
lider gospodarki i wymiany handlowej o najwyż-
szych w Afryce standardach politycznych z no-
woczesnym przemysłem i rolnictwem wysokoto-
warowym. Szacowany przez Bank Światowy 
roczny PKB na poziomie 300 mld USD oraz 4% 
wzrost gospodarczy pozwalają uznawać RPA za 
gospodarkę rozwiniętą. Oczywiście kraj ten ma 
również wiele problemów: społecznych, zdro-
wotnych czy politycznych. Niemniej jednak ze 
względu na siłę gospodarczą jest najważniej-
szym partnerem UE w regionie. Polityka RPA 
skupia się na 3 priorytetach: wzmocnieniu pro-
gramu afrykańskiego (wspieranie krajów sąsiedz-
kich), wzmocnieniu współpracy południe–połu-
dnie (współpraca z Indami czy Mercosurem) oraz 
współpracy południe–północ (m.in. z UE). Jest 
uznawana za przykład połączenia gospodarki 
rynkowej i demokracji ze specyfi ką afrykańską. 
W 2000 r. została podpisana umowa o wolnym 
handlu i współpracy gospodarczej UE–RPA (w 
2005 zaktualizowana ze względu na rozszerzenie 
Unii), obejmująca także współpracę naukową 
i wymianę studentów. Unia wraz z RPA starają się 
współpracować na arenie międzynarodowej, np. 
promując ONZ i grupę G20. Jednak istnieją rów-
nież kwestie sporne, jak zmuszenie producentów 
alkoholi z tego kraju eksportujących do Europy 
do nieużywania nazw porto i grappa oraz kwe-
stie rolnictwa i rybołówstwa. RPA chciałoby także 
większego zaangażowania UE w Milenijne Cele 
Rozwoju oraz współpracy w walce ze zmianami 
klimatu.

Kwestię utrzymania pokoju i bezpieczeństwa 
narodowego w Afryce omówił dr Wiesław Lizak. 
Przypomniał, że w roku 1963 zainicjowała swoją 
działalność Organizacja Jedności Afrykańskiej. 
W początkowej fazie była ona bardzo mało efek-
tywna i uległa na wpływ mocarstw z okresu 
zimnej wojny, jednak w 1993 roku wprowadzono 
protokołem kairskim nowy mechanizm działań 
dotyczący prewencji, opanowywania i rozwiązy-
wania konfl iktów, a także nowe zasady postępo-
wania w ramach utrzymania pokoju i bezpie-
czeństwa. Jako odpowiedź na światowe zmiany 

geopolityczne w 2002 r. powstała Unia Afrykań-
ska, a od 2003 r. działa Rada Pokoju i Bezpieczeń-
stwa. Utworzenie tych organizacji było reakcją na 
nasilanie się konfl iktów, w tym somalijskiego, 
i zmusiło kraje afrykańskie do konkretniejszych 
działań zgodnie z koncepcją afrykanizacji proble-
mów afrykańskich (chodziło o zmniejszenie 
wpływu politycznego państw spoza kontynen-
tu). Obecnie system bezpieczeństwa opiera się 
na podstawowych zasadach. Są to m.in.: prawo 
do interwencji w przypadku zbrodni wojennej 
lub ludobójstwa bez zgody kraju (konsekwencja 
wydarzeń z Ruandy); możliwość interwencji na 
prośbę państwa, które nie może zapewnić bez-
pieczeństwa na swoim terytorium, powstrzymy-
wanie się od użycia siły; pokojowe współistnie-
nie, wspólna obrona oraz tzw. zasady społeczne 
(prawa człowieka, demokracja). W roku 2004 
podjęto decyzję o utworzeniu afrykańskich sił 
pokojowych. Obecnie składają się one z 5 regio-
nalnych brygad pokojowych, po 3 tys. żołnierzy, 
funkcjonujących jako stałe jednostki bojowe. 
Państwo członkowskie UA można zawiesić, jeże-
li dochodzi w nim do pozakonstytucyjnych form 
zmiany władzy, jednak prawo to jest wykorzysty-
wane selektywnie. De facto UA jest uzależniona 
od wsparcia zewnętrznego, jeśli chciałaby działać 
efektywnie, czego przykładem są jej misje w Bu-
rundi (przejęta przez ONZ) czy w Darfurze 
(wspólnie z ONZ). Francja jako kraj najbardziej 
zaangażowany w bezpieczeństwo afrykańskie, 
od lat dziewięćdziesiątych realizuje różnorakie 
formy wsparcia dla instytucji afrykańskich, 
w tym: program szkoleń dla żołnierzy, fi nanso-
wanie działań UA, wsparcie logistyczne. Dzięki 
wspieraniu działań UA nie ma potrzeby tak czę-
stego militarnego angażowania się UE w wyda-
rzenia w Afryce, chociaż takie misje są podejmo-
wane, np.: misja Artemis, misja wsparcia wybo-
rów EUFOR (obie w Demokratycznej Republice 
Konga) czy w Somalii podczas walk z piratami. 
Obecnie najbardziej palący problem to wydarze-
nia w Libii, UA poprzez specjalną komisję zapro-
ponowała mediacje, jednak strona opozycyjna 
nie wzięła w nich udziału, licząc na siłowe prze-
jęcie władzy w tym kraju.

Ostatnią poruszoną w pierwszej części kwestią 
była sprawa uzyskania przez Sudan Południowy 
niepodległości, zwłaszcza w kontekście walk 
o władzę w Egipcie i Libii. Sytuację tę omówił 
Jędrzej Czerep. Zmiana władzy w Kairze otwiera 
nowy etap w niekończącej się walce o wodę 
z Nilu. Wynika to z faktu, że prezydent Mubarak 



35

nie akceptował porozumienia państw górnego 
biegu rzeki dotyczącego wykorzystania jego 
wód, powołując się na podpisane jeszcze w la-
tach pięćdziesiątych porozumienie o podziale 
kwot wody oraz prawie veta wobec budowy tam 
czy elektrowni w górnym biegu rzeki. Obecnie 
potrzeby gospodarcze krajów górnego Nilu stają 
się na tyle duże, że są one zmuszone do budowy 
zbiorników retencyjnych i elektrowni na Nilu. 
Egipt i Sudan próbowały zablokować tego typu 
projekty, bojąc się utraty znaczących ilości wody, 
jednak nie wiadomo, jak na powyższą kwestię 
będą się zapatrywać nowe władze zarówno Egip-
tu, jak i Sudanu Południowego. Istnieje ryzyko 
powstania koalicji państw afrykańskich i jej kon-
frontacji z państwami arabskimi. Obecnie trwają 
pertraktacje, których rezultaty są trudne do prze-
widzenia. 

Kolejną kwestią jest sprawa Libii, a konkretnie 
udzielanych hojnie przez Kadafi ego pożyczek 
innym krajom afrykańskim, w tym Sudanowi 
(w sumie ponad 34 mld USD). Nowa władza, o ile 
nastąpi, może żądać spłat zadłużenia, co spowo-
duje załamanie gospodarek wielu państw w re-
gionie. Pozostaje również kwestia delimitacji 
granic nowego Sudanu, zwłaszcza tych przebie-
gających przez pola naftowe. Obecnie trwa spór 
o niemal 10% zasobów ropy sudańskiej, również 
bez perspektyw na rozwiązanie. Ostatnią sprawę 
stanowi problem state building w Sudanie Połu-
dniowym, który wydaje się sprawą niezwykle 
problematyczną wobec niemal 200 grup etnicz-
nych i licznych rebelii, w tym grupy George 
Atore. Z drugiej strony utworzenie nowego, sta-
bilnego kraju tworzy nowy, atrakcyjny rynek dla 
zagranicznych inwestorów. Już obecnie zaczęły 
tam działalność: Sabmiller czy Ericsson, ale rów-
nież polskie fi rmy budowlane (pracują m.in. przy 
budowie ministerstwa komunikacji i poczty oraz 
odnawianiu budynku sądu najwyższego).

W drugiej części seminarium poświęconej te-
matyce ekonomicznej udział wzięli:

• prof. dr hab. Edward Haliżak (dyrektor Insty-
tutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersyte-
tu Warszawskiego), Polska na rynkach pozaeuropej-
skich na przykładzie Afryki. Wyzwania i bariery;

• prof. dr hab. Jan Jakub Milewski (Szkoła Wyż-
sza Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszaw-
ski), UE wobec potrzeb gospodarczych Afryki;

• Patryk Kugiel (Polski Instytut Spraw Między-
narodowych), Polska pomoc rozwojowa dla Afryki 
a prezydencja w UE;

• dr Małgorzata Szupejko (prezes Polskiego 
Towarzystwa Afrykanistycznego, Instytut Kultur 
Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Aka-
demii Nauk), Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne: 
działalność, bariery i perspektywy.

Jako pierwszy głos zabrał specjalista i znawca 
stosunków międzynarodowych prof. dr hab. 
Edward Haliżak. Analizując sytuację gospodarczą 
Afryki, podkreślił ogromną rolę, jaką w jej popra-
wie odegrały Chiny. W ciągu ostatnich 30 lat Chiny 
niezwykle efektywnie wykorzystały zjawisko glo-
balizacji. Afryka jest przeciwstawieniem doświad-
czenia chińskiego – jest to obszar, który pozostał 
na peryferiach globalizacji. W Afryce Subsaharyj-
skiej i częściowo w Afryce Północnej praktycznie 
nic się nie wytwarza, region ten nie wnosi istotne-
go wkładu w światową gospodarkę w postaci 
wytwarzania dóbr lub udziału w rynku pracy. 
W rezultacie mamy miliony ludzi bez perspektyw, 
chorujących na tzw. chorobę holenderską (do-
chód z jednego tylko czynnika, np. wydobycie 
ropy lub gazu). 

W ostatniej dekadzie państwa Afryki Subsaha-
ryjskiej zaczęły jednak pozytywnie reagować na 
globalizację. Impuls przyszedł oczywiście z Chin, 
które w ramach ekspansji globalnej zaczęły two-
rzyć popyt na żywność oraz surowce energetycz-
ne dla swojej gospodarki, stając się tym samym 
ogromnym rynkiem zbytu dla typowych produk-
tów możliwych do wytworzenia w Afryce. W Afry-
ce Subsaharyjskiej nastąpił również dynamiczny 
napływ inwestycji z chińskich przedsiębiorstw. 
Afryka powoli staje się istotnym miejscem dla 
inwestycji zagranicznych – póki co jest to jedynie 
35 mld USD w skali roku (dla porównania w sa-
mej Polsce zagospodarowuje się 10 mld USD, 
a w Chinach 80 mld USD). W perspektywie wie-
loletniej szanse gospodarcze Afryki wyglądają 
jednak bardzo dobrze. Z zestawienia zamieszczo-
nego w tygodniku „The Economist” wynika, że 
w latach 2011–2015 najszybciej, obok Chin i In-
dii, będą rozwijać się kolejno: Etiopia, Mozambik, 
Tanzania, Wietnam, Kongo, Ghana, Zambia, Kenia 
i Nigeria. Z danych Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego wynika, że zmniejsza się znacze-
nie środków fi nansowych płynących w ramach 
pomocy rozwojowej na rzecz kapitału najlepiej 
wykorzystywanego, czyli inwestycji bezpośred-
nich przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że 
w dalszym ciągu mamy do czynienia z małym 
udziałem kapitału portfelowego. Nastrój optymi-
zmu jest podzielany przez wielu obserwatorów 
i analityków, co sprzyja możliwości przyspiesze-
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nia rozwoju gospodarczego krajów afrykańskich. 
Problemy nie zostaną jednak wyeliminowane 
w ciągu najbliższych 20–30 lat.

Ogół środków kierowanych do Afryki niestety 
nie rozkłada się proporcjonalnie. Organizacje 
pomocowe nie są w stanie skanalizować pomocy 
w sposób równomierny. Sytuacja taka jest spo-
wodowana niezwykłą różnorodnością występu-
jącą między afrykańskimi krajami. Obok Nigerii, 
 Angoli oraz RPA, będących motorami gospodar-
ki Afryki, występują pozostałe kraje eksportujące 
ropę naftową, tj. Gwinea Równikowa, Gabon, 
Czad i Republika Konga. Kolejną grupę stanowią 
państwa o średnim poziomie rozwoju, m.in.: 
Botswana, Mauritius, Namibia, Suazi i Wyspy 
Seszelskie. W skład ostatniej, najsłabszej grupy 
wchodzą m.in.: Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, 
Kamerun oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Należy 
jednak pamiętać, że największym tempem roz-
woju prawdopodobnie cieszyć się będą Etiopia, 
Kenia i Tanzania. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na Angolę ze względu na sposób pojednania, 
który miał tam miejsce, oraz stosunkowo niedaw-
no podjętą ekspansję gospodarczą. Udany Pu-
char Narodów Afryki zorganizowany w tym kraju 
w zeszłym roku potwierdza niejako zdolności 
organizacyjne i prężność tamtejszej administra-
cji. Jak widać polaryzacja afrykańskiego społe-
czeństwa będzie więc zjawiskiem nieprzerwanie 
wpisującym się w rozwój kontynentu w najbliż-
szych latach.

Porównując i oceniając państwa Afryki, należy 
pamiętać o tzw. Indeksie Państw Upadłych, który 
rozpoczyna się od takich państw jak: Somalia, 
Czad, Sudan, Zimbabwe, Republika Środkowo-
afrykańska, Gwinea Równikowa i Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Z punktu widzenia stabilności w re-
gionie sytuacja tych krajów źle wróży dla dalsze-
go rozwoju. Linie podziału na państwa biedniej-
sze i bogatsze, zaprezentowane powyżej, mogą 
się bardzo szybko zaostrzyć. To z kolei nasili zja-
wisko nielegalnej migracji ludności afrykańskiej. 
Z punktu widzenia Europy nie będzie to stanowi-
ło jednak dodatkowego zagrożenia, gdyż niele-
galna migracja zamknie się w kręgu kontynentu 
afrykańskiego (Europa nie będzie już tak atrak-
cyjna dla nielegalnych imigrantów, jak bogacące 
się kraje afrykańskie, które są im zdecydowanie 
bliższe kulturowo). 

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Jan Ja-
kub Milewski, który dokonał bardzo dobrej i do-
głębnej analizy relacji gospodarczych Unii Euro-
pejskiej i Afryki. Podkreślił że: kraje Afryki są źró-

dłem zaopatrzenia Europy w rozmaite surowce 
naturalne. Istotne znaczenie ma także czynnik 
geografi czny, który powoduje, że europejskie 
szlaki komunikacyjne prowadzące do Azji mogą 
być zagrożone (piractwo w Zatoce Adeńskiej, 
możliwe zablokowanie Kanału Sueskiego). Istnie-
ją ponadto zagrożenia związane z wydarzeniami 
politycznymi na kontynencie afrykańskim. 

Pogarszanie się sytuacji gospodarczej w Afryce 
może prowadzić do zaostrzania konfl iktów poli-
tycznych, które przerodzą się w wewnętrzne 
konfl ikty zbrojne w państwach afrykańskich, a te 
z kolei grożą masową migracją ludności do Euro-
py, na co Europa jest nieprzygotowana. Zapaść 
państw afrykańskich połączona z pogarszającą się 
sytuacją gospodarczą tworzy dobre warunki dla 
rozwoju regionalnego oraz międzynarodowego 
terroryzmu. Tendencje, z którymi mieliśmy do 
czynienia (w latach 2003–2007) były jednak opty-
mistyczne – dochód narodowy na jednego miesz-
kańca Afryki był najwyższy w jej historii. 

Nawiązanie trwałych relacji gospodarczych 
między UE a Afryką jest bardzo skomplikowane, 
głównie dlatego, że niemal każdy kraj europejski 
ma inne relacje gospodarcze z państwami Afryki, 
co utrudnia wypracowanie spójnej polityki. Szcze-
gólną rolę odgrywają tutaj dawne mocarstwa 
kolonialne, takie jak Francja czy Wielka Brytania. 
Zakres tego typu relacji jest również mocno ogra-
niczony. 80% importu UE z Afryki pochodzi 
z 7 afrykańskich krajów (Afryka Północna oraz 
Nigeria i RPA). Jeśli chodzi o eksport UE do Afryki, 
to 63% towarów trafi a do wyżej wymienionych 
regionów. 

Bardzo istotnym tematem dotyczącym rozwo-
ju gospodarczego Afryki, o którym mało się mówi, 
jest kwestia rozkradania jej zasobów oraz pomoc 
w ukrywaniu środków fi nansowych na kontach 
bankowych w Europie m.in. przez banki i kance-
larie adwokacie. Takie zachowanie oraz pomoc 
gospodarcza i handel z Afryką podlegają nie-
ustannej krytyce m.in. ze strony Banku Światowe-
go, organizacji humanitarnych oraz innych insty-
tucji zaangażowanych w Afryce. Niewątpliwie 
jednak są również pozytywy wynikające z podję-
tych działań, w tym: otwieranie rynków europej-
skich dla Afryki, zmniejszanie subsydiów w UE 
oraz fair-trade  approach. Problemem w dalszym 
ciągu pozostaje fakt prowadzenia handlu z afry-
kańskimi dyktatorami, którzy przez to szybko się 
wzmacniają i ugruntowują swoje pozycje. Polity-
ka ukierunkowana na budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz przyśpieszanie procesu de-
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mokratyzacji w Afryce wygląda na tym tle bardzo 
niekorzystnie. 

Następny prelegent – Patryk Kugiel – przed-
stawił zagadnienia związane z pomocą rozwojo-
wą dla Afryki, która koncentruje się na realizacji 
Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych w 2000 r. 
przez 192 państwa należące do ONZ. Całkowita 
pomoc fi nansowa dla Afryki w zeszłym roku 
wyniosła 47 mld USD. Bardzo dużą rolę w jej 
udostępnianiu odegrał Europejski Fundusz Roz-
woju składający się z dobrowolnych składek 
państw UE. Kwestia unijnej pomocy rozwojowej 
dla Afryki jest sprawą kontrowersyjną. Z jednej 
strony Unia wykazuje znacznie zainteresowanie 
tym kontynentem, ale z drugiej nie dotrzymuje 
niektórych spośród swoich obietnic. W 2005 
roku UE podjęła zobowiązanie o podniesieniu 
wysokości pomocy rozwojowej do 0,56% PKB 
w 2010 i 0,7% PKB w 2015 r. Połowa tej sumy 
miała trafi ć do Afryki, lecz póki co są to jedynie 
deklaracje. 

Pomoc rozwojowa ma niezwykle uzależniający 
charakter. Niektóre kraje afrykańskie, takie jak: 
Liberia, Gwinea Bissau czy Mozambik uzależniły 
się od pomocy rozwojowej i w przypadku jej zli-
kwidowania prawdopodobnie by upadły. Pro-
blem tkwi więc nie tylko w pozyskaniu pomocy 
i wdrożeniu odpowiednich instrumentów dystry-
bucji, ale również w tym, jak uniknąć podporząd-
kowania gospodarek tego typu środkom fi nanso-
wym. 

Jak Polska wygląda na tym tle? Afryka Subsa-
haryjska jest regionem zmarginalizowanym 
w polskiej polityce zagranicznej. Potwierdzają to 
obroty handlowe (większe mamy z Afryką Pół-
nocną, czyli z Egiptem, Libią, Marokiem, Tunezją 
i Algierią). Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego z 2008 roku najbardziej rozległe 
kontakty handlowe mamy z RPA – 0,2% po stro-
nie importu i eksportu. Następne jest Maroko – 
0,1% import i 0,2% eksport. Z Madagaskarem, 
Malawi, Mali, Ugandą, Zambią, Zimbabwe, Etio-
pią, Gabonem, Ghaną i Gwineą mamy obroty 
mniejsze niż 0,1%, co świadczy w zasadzie o bra-
ku jakiegokolwiek zainteresowania. Celem zobra-
zowania poziomu handlu z niektórymi krajami 
Afryki w 2009 roku możemy przytoczyć przykła-
dy: Gabonu (15 170 zł), Kamerunu (7466 zł) oraz 
Malawi (1500 zł). Jeżeli chodzi o inwestycje pol-
skiego kapitału w Afryce to można mówić przede 
wszystkim o działalności PGNiG w Libii oraz 
o poczynaniach KGHM w Kongo (przy czym ta 
druga inwestycja, jak wiadomo, przyniosła 

ogromne straty), a także o Daltrade i Navimor 
International niezwykle dynamicznie działają-
cych w Nigerii.

Tematem, który obecnie regularnie pojawia się 
w Polsce, jest niezależność energetyczna. Jed-
nym z rozwiązań, mających na celu uniezależnie-
nie nas od dostaw surowców z Rosji, mogłoby 
być podjęcie lub zacieśnienie współpracy z afry-
kańskimi eksporterami, w tym ze wspomnianymi 
wcześniej Libią, Algierią, Nigerią czy Angolą. Nie 
istnieje jednak chęć współpracy gospodarczej 
między Polską a krajami Afryki. Jako kraj jesteśmy 
zbyt skupieni przede wszystkim na relacjach 
z Zachodem. Poza tym nasze produkty nie wy-
trzymują konkurencji produktów azjatyckich 
i przez to nie mamy szans na sprzedaż produk-
tów masowej konsumpcji. Najbardziej przyszło-
ściową dziedziną dla nas jest górnictwo, które 
wymaga jednak dalszego rozwijania i przede 
wszystkich doinwestowania, a także impulsów 
mających za zadanie uświadomić polskim przed-
siębiorstwom, że to właśnie w Afryce mogą szu-
kać zysków.

Jeżeli chodzi o polską pomoc rozwojową, to 
w 2009 r. wyniosła ona 374 mln USD, czyli 0,09% 
PKB Polski (o połowę mniej niż zobowiązaliśmy 
się w 2005 roku). 75% polskiej pomocy trafi a 
kanałami wielostronnymi, a 25% jest dystrybu-
owana bezpośrednio przez administrację rządo-
wą. W tym miejscu warto wiedzieć, że najwięk-
szym benefi cjentem polskiej pomocy rozwojo-
wej w dalszym ciągu pozostają Chiny. Sama 
Afryka w 2009 otrzymała 11 mln USD co oznacza, 
że było to 12% pomocy dwustronnej i zaledwie 
3% całej polskiej pomocy. MSZ twierdzi, że więk-
szość pomocy idzie, jak już wspomniano, kana-
łami wielostronnymi w tym z budżetu UE, gdzie 
polska składka wynosi 840 mln zł. Stosunkowo 
wysokie jest również poparcie Polaków dla 
udzielania pomocy rozwojowej. 52% ankietowa-
nych uważa, że Polska powinna pomagać krajom 
Afryki. W 2011 r. MSZ przewidział na pomoc dla 
Afryki 5 mln zł. 

Rok 2011 jest bardzo ważną datą dla polskiej 
pomocy rozwojowej. Od tego roku Polska po raz 
pierwszy dokona wpłaty i to niemałej, bo 40 mln 
euro na Europejski Fundusz Rozwoju (wcześniej 
była z tego zwolniona). Niemniej jednak wynika to 
tylko i wyłącznie z regulacji unijnych, gdyż Polska 
nie ma własnej koncepcji polityki rozwojowej 
względem Afryki. Nie potrafi my wykorzystać po-
mocy rozwojowej, jako tzw. instrumentu soft power 
i niestety nie dysponujemy możliwościami aktyw-
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nego wpływania na pomoc rozwojową kierowaną 
przez Unię Europejską do Afryki. W tym kontekście 
w czasie polskiej prezydencji w UE będziemy mu-
sieli zapewne korzystać z doświadczenia i wiedzy 
innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatnim prelegentem była dr Małgorzata Szu-
pejko, która obszernie omówiła działalność Pol-

skiego Towarzystwa Afrykanistycznego, w którego 
skład wchodzą niezależni eksperci działający 
w charakterze wolontariatu. Celem Towarzystwa 
jest przede wszystkim działalność publicystyczna, 
w tym wyszukiwanie i tłumaczenie tekstów obco-
języcznych traktujących o szeroko rozumianych 
sprawach Afryki.
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AGNIESZKA ŁADA

Polacy o polsko-niemieckiej współpracy 
i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach1

Rok 2011 dla stosunków polsko-niemieckich to 
nowe wyzwania i konieczność refl eksji, na czym 
należy koncentrować się we wzajemnych rela-
cjach. Badania „Barometr Polska – Niemcy”2 prze-
prowadzone jesienią 2010 r. pokazały, że trzy 
czwarte Polaków ocenia stosunki polsko-niemiec-
kie jako dobre lub bardzo dobre3. W opisywanym 
poniżej badaniu, przeprowadzonym w styczniu 
2011 r.4, skoncentrowano się w związku z tym na 
tym, jak Polacy oceniają poszczególne aspekty 
tych relacji oraz jakie wiążą z nimi oczekiwania. 

Przeszłość czy przyszłość?

Polacy jednoznacznie opowiadają się za koncen-
trowaniem się w stosunkach polsko-niemieckich 
na kwestiach dotyczących teraźniejszości i przy-
szłości. Opinię taką podziela prawie trzy czwarte 
badanych (73%). Jedna piąta uważa, że skupiać się 
należy raczej na historii (20%). 

Ryc. 1. Obszary, na których należy obecnie kon-
centrować się  w relacjach z Niemcami (w %) 

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011. 

Opinię, że teraźniejszość i przyszłość jest ważniej-
sza we wzajemnych relacjach niż przeszłość, po-
dziela większość badanych niezależnie od wieku. 

Preferowane obszary 
polsko-niemieckiej współpracy

Polacy opowiadają się za koncentracją w stosun-
kach polsko-niemieckich na sprawach aktualnych 
i przyszłych. W kontekście członkostwa w UE w spo-
sób naturalny obecne i nadchodzące wyzwania 
wiążą się z polityką europejską obu krajów i sytu-
acją unijną. Badania przeprowadzone sześć lat po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w 2010 roku, 
pokazały, że Polacy pozytywnie oceniają niemiecką 
politykę europejską5. Takie opinie sprzyjają nawią-
zywaniu współpracy w UE. Poparcie Berlina jest 
konieczne, jeśli Polska, jak zapewniają politycy 
partii rządzącej, chce być poważanym graczem na 
arenie europejskiej i wychodzić z inicjatywami eu-
ropejskimi. Także kryzys gospodarczy pokazał, że 
Niemcy są gwarantem powodzenia powstających 
projektów. Okres poprzedzający oraz przypadający 
na polską prezydencję w Radzie UE daje szansę, aby 
wzmocnić polsko-niemiecką kooperację w różnych 
obszarach polityki europejskiej.

Omawiane w tej publikacji badanie wyraźnie 
pokazuje, że Polacy dostrzegają potrzebę współ-
pracy z Niemcami (często ścisłej współpracy) 
w bardzo wielu dziedzinach. W każdym ocenianym 
obszarze za kooperacją opowiedziała się ponad 
połowa badanych. Zagadnienia, w jakich Polacy 
życzyliby sobie takiej współpracy, wybierane są 

teraźniejszość
i przyszłość

historia

1 Niniejsza tekst jest streszczeniem publikacji: A. Łada, Pa-
trzymy w przyszłość. Polacy o polsko-niemieckiej współpracy 
i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2011, która powstała w ramach projektu:  
„Barometr Polska–Niemcy”. Więcej: <www.isp.org.pl>.

2 „Barometr Polska–Niemcy” jest wspólnym projektem Insty-
tutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera 
(KAS). Ma on na celu regularne badanie oraz przedstawianie 
opinii Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemiec-

kich i wyzwań, jakie stoją przed obydwoma krajami.
3 A. Łada, Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu 

Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę 
zjednoczenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, 
s. 7. 

4 Badanie zostało zrealizowane na zlecenie ISP w terenie 
przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków 
powyżej 15 roku życia, w dniach od 13 do 17 stycznia 2011 r.

5 Tamże,  s. 15–17.
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bardzo pragmatycznie. Badani wskazują na obsza-
ry, gdzie dla osiągnięcia pozytywnych efektów 
konieczne jest wsparcie silnego partnera. Polacy 
największą potrzebę współpracy Polski i Niemiec 
dostrzegają w walce z kryzysem gospodarczym 
oraz terroryzmem (połowa badanych życzyłaby 
sobie współpracy ścisłej). W obu przypadkach 
opowiadało się za nią ponad trzy czwarte bada-
nych (77%). Kwestie te stanowią obecnie podsta-
wowe globalne wyzwania. Aby stawić im czoło 
konieczne jest poszukiwanie wspólnych, wielo-
stronnych rozwiązań. Polacy dostrzegają w związku 
z tym potrzebę współdziałania z Niemcami.

Za prawie równie ważne badani uznają wspie-
ranie rozwoju regionów słabiej rozwiniętych oraz 
rozwoju technologicznego europejskiej gospo-
darki (po 75%). Polacy są świadomi, że bez pomo-
cy Berlina ciężko będzie taki rozwój osiągnąć. 
Wsparcie to jest podstawą zasady europejskiej 
solidarności i, jak widać, Polacy liczą na jej realiza-
cję – pomoc ze strony silniejszego, lepiej rozwinię-
tego i zamożniejszego sąsiada.

Z tych samych względów, w dalszej kolejności, 
jako istotną dziedzinę kooperacji Polacy wskazywa-
li budowanie silnej pozycji UE na arenie międzyna-
rodowej (73%), wspieranie europejskiego rolnictwa 
oraz niezależności energetycznej Unii Europejskiej 
(po 71%). Na kolejnym miejscu znalazła się walka 
ze zmianami klimatu (67%). W tych kwestiach nie-
wiele można osiągnąć, działając w pojedynkę.

Ponad 60% respondentów wskazuje zacieśnia-
nie współpracy obu krajów z Francją w ramach 
Trójkąta Weimarskiego (65%) oraz ze Stanami Zjed-
noczonymi w ramach NATO (61%) jako obszar, 
w którym Polska i Niemcy powinny bardzo ściśle 
współpracować.  Wspólnie powinny również wspie-
rać przemiany demokratyczne i prorynkowe w kra-
jach Europy Wschodniej (61%) oraz Rosji (52%).

Ryc. 2. Najważniejsze obszary współpracy Polski 
i Niemiec (w %) 

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Oceny badanych dotyczące zagadnień, w jakich 
Polska i Niemcy powinny współpracować, poka-
zują, że Polacy potrzebę takiej kooperacji widzą 
we wszystkich dziedzinach, choć nieznacznie 
przeważa obszar wewnętrznej polityki europej-
skiej (gospodarka, rozwój, rolnictwo). Relatywnie 
mniejsze (ale nadal wysokie!) znaczenie przypisu-
ją kooperacji w polityce zagranicznej, dostrzega-
jąc jednocześnie potrzebę wspólnego budowania 
silnej pozycji Unii Europejskiej na świecie. Opinie 
respondentów wskazują, że są świadomi wyzwań, 
przed którymi stoi Unia oraz zdają sobie sprawę, 
że aby stawić im czoło niezbędna jest współpraca 
z Niemcami.

Wspólna polityka wschodnia

Ponad 60% Polaków dostrzega potrzebę współ-
pracy polsko-niemieckiej we wspieraniu demo-
kracji na Ukrainie czy Białorusi. Polityka wschodnia 
jest tym obszarem, w którym rządy Polski i Nie-
miec podejmowały ostatnio wspólne działania. 
Miały one rangę symbolu, gdyż do tych krajów 
udawali się razem ministrowie spraw zagranicz-
nych obu państw. Pierwsza wizyta miała miejsce 
w czerwcu 2009 roku. Do Kijowa pojechali mini-
strowie Radosław Sikorski i Frank-Walter Steinme-
ier. Podczas podróży wzywali Ukrainę do szybkie-
go wychodzenia z kryzysu politycznego. W zamian 
obiecywali podpisanie unijnej umowy stowarzy-
szeniowej do końca 2009 roku oraz pomoc w sta-
raniach o kolejne transze kredytu z MFW. Strona 
ukraińska nie była jednak wówczas zainteresowa-
na wizytą, którą w związku z tym uznano za nie-
udaną.

Druga wizyta odbyła się w październiku 2010 
roku. Wraz z Radosławem Sikorskim do Mińska 
udał się Guido Westerwelle. Celem było przekona-
nie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki 
do zapewnienia uczciwego liczenia głosów oraz 
respektowania praw opozycji w czasie wyborów 
prezydenckich w grudniu 2010 roku. W zamian 
ministrowie obiecywali poprawę stosunków z UE 
oraz 3 miliardy euro pomocy gospodarczej. 
I w tym przypadku opinie oceniające skutki wizy-
ty były krytyczne, gdyż obawiano się, że Łukaszen-
ka wykorzysta ją instrumentalnie przed wyborami, 
jako znak posiadania poparcia Zachodu. Ale w Pol-
sce pozytywnie oceniano fakt, że polski minister 
spraw zagranicznych udaje się do wschodnich 
stolic w towarzystwie niemieckiego kolegi 
i wspólnie apelują do tamtejszych przywódców.
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W badaniu przeprowadzonym w styczniu 2011 
roku, gdy w Unii Europejskiej debatowano nad 
sankcjami dla reżimu Łukaszenki w związku ze sfał-
szowaniem wyborów prezydenckich oraz represjami 
wobec opozycji w grudniu 2010 roku, a z Warszawy 
i Berlina płynęły bardzo podobne głosy o koniecz-
ności podjęcia wspólnych unijnych działań, połowa 
Polaków uznała, że wspólna polityka Polski i Niemiec 
wobec Ukrainy i Białorusi jest możliwa (49%). Ponad 
jedna trzecia była przeciwnego zdania, twierdząc, że 
różnice stanowisk i interesów Polski i Niemiec są 
w tym obszarze zbyt duże (36%). Najrzadziej taką 
możliwość dostrzegały osoby zamieszkujące region 
południowo-wschodni (37%) i środkowo-wschodni 
(45%), a więc graniczący z tymi państwami. 

Ryc. 3. Ocena możliwości prowadzenia przez 
Polskę i Niemcy wspólnej polityki wobec krajów 
sąsiadujących z Unią  Europejską na Wschodzie 
(Białoruś, Ukraina) (w %)

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Czemu służą dyskusje o historii?

Polacy zdecydowanie opowiadają się za koncentro-
waniem się w stosunkach polsko-niemieckich na 
kwestiach dotyczacych teraźniejszości i przyszłości, 
a nie przeszłości. Są zmęczeni ciągłym powraca-
niem do historii i podzieleni w ocenie, czy dyskusje 
o przeszłości przyczyniają się do pojednania (45%) 
czy raczej do rozpamiętywania krzywd (46%). 

Ryc. 4. Rola dyskusji o historii w stosunkach pol-
sko-niemieckich (w %)

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Czy możliwe jest wspólne (o)pisanie 
historii?

Jednym ze sposobów wpływania, przynajmniej 
w pewnej mierze, na merytoryczność dyskusji 
o historii, także polsko-niemieckiej oraz prowa-
dzonej przez Polaków i Niemców, jest nauczanie 
jej podstaw ze wspólnego podręcznika. Idea jego 
powstania została wypracowana przez istniejącą 
od 1972 roku Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję 
Podręcznikową Historyków i Geografów i poparta 
przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów 
w grudniu 2007 roku. Dla jej realizacji powołano 
polsko-niemiecką grupę projektową, która 
w grudniu 2010 roku przedstawiła 120-stronicowy 
dokument „Podręcznik do historii. Projekt polsko-
-niemiecki – Zalecenia”. Zawiera on przede wszyst-
kim sformułowane przez ekspertów wytyczne 
dotyczące struktury, podstaw dydaktycznych 
i treści podręcznika i stanowi podstawę pracy nad 
poszczególnymi tomami polsko-niemieckiego 
podręcznika do historii, które napisze polsko-nie-
miecki tandem wydawniczy z grupą ekspertów, 
którzy stworzyli „Zalecenia”.

„Zalecenia” obejmują okres od prehistorii do 
końca XX wieku. Opracowywany na ich podstawie 
podręcznik nie obejmie więc wyłącznie wzajem-
nych relacji w przeszłości, lecz całość zagadnień 
związanych z przeszłością i skierowany będzie do 
uczniów gimnazjów i pierwszych klas szkół po-
nadgimnazjalnych, a w Niemczech – do uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Polskie i niemieckie 
wydanie będzie się różnić wyłącznie wersją języ-
kową. Natomiast jego treść, struktura i szata gra-
fi czna mają być identyczne. 

Przygotowanie podręcznika powierzone zosta-
nie polsko-niemieckiemu tandemowi wydawni-
czemu. To on będzie odpowiadał za przygotowa-
nie materiałów interesujących ucznia i nauczycie-
la. Wyjściu naprzeciw odbiorcom z obu krajów ma 
służyć bilateralna współpraca wydawnictw. To one 
podejmą decyzje o liczbie tomów, z jakich składać 
się będzie publikacja oraz o częstotliwości ich 
ukazywania się. W „Zaleceniach” widnieje wska-
zówka, aby pierwszy tom mógł być użyty w roku 
szkolnym 2013/14. 

Pojawienie się podręcznika w edukacji szkolnej 
ma poparcie obu rządów. To jednak nauczyciele 
w obydwu krajach sami zadecydują, czy z niego 
korzystać. Dlatego też zbadano, czy Polacy do-
strzegają możliwość powstania takiej publikacji 
i popierają tę ideę.

Polska i Niemcy
są w stanie prowadzić 

wspólną politykę wobec
tych krajów

różnice interesów
i stanowisk Polski
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dyskusje o historii
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Podobnie jak w przypadku pytania o skutki 
dyskusji o historii, tak i w kwestii możliwości po-
wstania polsko-niemieckiego podręcznika, który 
będzie obiektywnie przedstawiał historię obu 
państw, Polacy są podzieleni: prawie połowa 
uważa, że jest to możliwe (46%), jak i – niewiele 
mniej – że niemożliwe (41%). Świadczy to o nie-
pewności polskiego społeczeństwa, czy takie 
przedsięwzięcie jest wykonalne. Historia nadal 
dzieli oba społeczeństwa i badani zdają sobie 
sprawę, że jej wspólne opisanie jest wyzwaniem 
trudnym. Nie oznacza to, że odrzucają ideę po-
wstania takiej publikacji.

Ryc. 5. Ocena możliwości stworzenia wspól nego 
polsko-niemieckiego podręcznika do historii 
(w %)

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Najbardziej sceptycznie o możliwości stworzenia 
podręcznika wypowiadają się najmłodsi respon-
denci, a więc ci, którzy niedawno ukończyli naukę 
lub jeszcze ją kontynuują – potencjalni adresaci 
publikacji. Przy odpowiadaniu na to pytanie jedy-
nie niewielu badanych w tej grupie nie miało 
zdania, podczas gdy przy innych pytaniach to 
właśnie nastolatkowie relatywnie często wybiera-
ją opcję „trudno powiedzieć”. Taka postawa nie 
wynika jednak najprawdopodobniej z odrzucania 
idei powstania podręcznika, ale raczej z general-
nego sceptycznego stosunku do systemu edukacji 
wśród ludzi młodych. Fakt, czy respondent ma 
dziecko, czy nie, nie wpływał na udzielane odpo-
wiedzi.

O poparciu idei powstania wspólnego polsko-
-niemieckiego podręcznika do historii może 
świadczyć gotowość jego używania w nauczaniu 
w polskich szkołach. Połowa badanych poparłaby 
naukę polskich dzieci z polsko-niemieckiego 
podręcznika (51%), a jedna trzecia byłaby temu 
przeciwna (32%). 

Ryc. 6. Poparcie nauczania polskich dzieci ze 
wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do 
historii (w %)

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Podział opinii występuje w grupie potencjal-
nych adresatów podręcznika – w najmłodszym 
pokoleniu. Tak samo liczna jest grupa opowiada-
jąca się za nauczaniem polskich dzieci z takiej 
książki (42%), jak i temu przeciwna (40%).

Osoby, które posiadają dzieci, mają na temat 
podręcznika takie samo zdanie jak bezdzietne – 
w każdym przypadku połowa z nich jest za tym, 
aby dzieci uczyły się z takiego podręcznika. Wśród 
osób mających dzieci relatywnie częściej za takim 
nauczaniem opowiadali się rodzice, których dzie-
ci chodzą do szkoły (mają 6–14 lat) niż tych w wie-
ku niemowlęcym lub przedszkolnym. 

Upamiętnianie wysiedleń

W kontekście polsko-niemieckich debat o historii 
od wielu lat powraca pytanie, jakie intencje przy-
świecają Niemcom, budującym placówkę, mającą 
upamiętnić wysiedlenia. Dla Polaków wątpliwe 
jest, czy muzeum będzie odpowiednio podkreślać 
europejski kontekst wysiedleń oraz jak zostaną 
przedstawione ich przyczyny i skutki. 

W przeprowadzonym sondażu ponad połowa 
badanych Polaków uważa, że intencją niemieckich 
działań jest podkreślanie cierpień własnego naro-
du (56%). O połowę mniej osób uważa, że jest nią 
pełne przedstawienie niemieckiej historii (28%).

Najbardziej podzielona w swoich odpowie-
dziach jest najmłodsza grupa badanych (39% 
i 42%). Pięćdziesięciolatkowie oraz najstarsi re-
spondenci najczęściej przypisują Niemcom inten-
cje podkreślania cierpień własnego narodu (od-
powiednio 63% i 66%). W grupie badanych po 60 
roku życia trzy razy więcej osób uważa, że Niemcy 
chcą podkreślać własne cierpienia (66%), niż że 
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intencją niemieckich działań jest pełne przedsta-
wienie niemieckiej historii (22%).

Ryc. 7. Od kilku lat w Niemczech realizowane są 
plany utworzenia placówki mającej na celu upa-
miętnienie wypędzeń w Europie. Czy Pana(i) 
zdaniem (w %)

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2011.

Wyniki te pokazują, że zapewnieniom strony nie-
mieckiej o chęci pełnego zaprezentowania historii 
wysiedleń w Europie i zapoznania kolejnych po-
koleń z tym elementem niemieckiej historii oraz 
dążenia do zarysowania zjawiska w szerokim 
kontekście, Polacy nie dają wiary.

Patrzmy w przyszłość

Omówione wyniki badań wyraźnie pokazują, że 
Polacy opowiadają się za skoncentrowaniem się 
w stosunkach polsko-niemieckich na sprawach 
aktualnych i przyszłych. Polacy są coraz bardziej 
świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, rozu-
miejącymi, że konieczna jest kooperacja. Świadczy 
o tym dostrzeganie potrzeby współpracy z Niem-
cami w podstawowych, aktualnych wyzwaniach, 
jakie stoją przed Unią. To dobrze wróży zrozumie-
niu przez obywateli sensu nadchodzącej polskiej 

prezydencji w Radzie UE. Przewodnictwo polega 
bowiem na dbaniu o interesy całej Wspólnoty 
i inicjowaniu współpracy z partnerami w jej ramach 
przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów. 
Dla Niemców takie prowspólnotowe podejście 
zawsze było bardzo istotne. Stanowi ważny czynnik 
oceny przez nich innych krajów i ich polityki euro-
pejskiej. Informacja, że polskie społeczeństwo ma 
proeuropejską postawę, z pewnością przez Niem-
ców zostanie przyjeta  z zadowoleniem. W Polsce 
natomiast stanowić powinna dla polityków po-
twierdzenie, że obywatele życzą sobie aktywnej, 
nastawionej na współpracę i przyszłość, współpra-
cy z zachodnim sąsiadem w ramach UE, a w stosun-
kach polsko-niemieckich nie warto koncentrować 
się już tylko na historii. Jeżeli idea wydania wspól-
nego polsko-niemieckiego podręcznika zostanie 
zrealizowana i publikacja okaże się interesująca, to 
faktycznie, jak chcą autorzy koncepcji, w dwadzie-
ścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego trakta-
tu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
nadejdzie symboliczny moment. Merytoryczna 
dyskusja historyków ekspertów zakończy się kon-
kretnym efektem. Energia polityczna i obywatelska 
będzie mogła być, tak jak chcą badani, zaangażo-
wana nie w dyskusje o przeszłości, lecz w budowa-
nie wspólnej europejskiej przyszłości. Rok polskiej 
prezydencji – czyli swoistego debiutu w charakte-
rze aktywnego gracza na europejskiej scenie i jed-
nocześnie 20-lecie traktatu, w którym zapisano, że 
Polska i Niemcy będą dążyć do budowania Europy 
– ma szansę być rokiem udanej polsko-niemieckiej 
współpracy. 

Notka o autorce:

Dr Agnieszka Łada – politolog, kierownik Progra-
mu Europejskiego/analityk Instytutu Spraw Pu-
blicznych (ISP). 
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intencją niemieckich działań 
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JOANNA FOMINA, JUSTYNA FRELAK

Wizerunek Polaków w Wielkiej Brytanii 
a otwarcie brytyjskiego rynku pracy dla Polaków

Wstęp

Na wizerunek kraju i jego mieszkańców składa się 
wiele czynników. Jak wiadomo, posługiwanie się 
stereotypami dotyczącymi różnych narodów nie 
wymaga istnienia bezpośrednich kontaktów z ich 
przedstawicielami. Natomiast dzięki bezpośred-
nim kontaktom takie stereotypowe wyobrażenia 
na ogół nie tylko ulegają modyfi kacji, lecz rów-
nież przestają być zideologizowane oraz nace-
chowane emocjonalnie1. Spotkania z przedstawi-

cielami innych narodów dają nam możliwość 
odmitologizowania wizerunku danego narodu 
oraz przekształcenia go na podstawie naszych 
osobistych wrażeń i doświadczeń. Polską emigra-
cję często traktuje się jako „ambasadorów polsko-
ści” za granicą. Garapich pisze o micie misji pol-
skiej diaspory, w którym Polonia przybiera rolę 
„nieformalnego ramienia MSZ”2. Historia polskiej 
emigracji do Wielkiej Brytanii jest bardzo bogata, 
ale w niniejszym artykule skupiamy się na ostat-
niej jej fali.

1 J. Konieczna, Polacy – Ukraińcy, Polska – Ukraina. Paradoksy 
stosunków sąsiedzkich, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 
2003.

2 M.P. Garapich, Migracje, społeczeństwo obywatelskie i wła-

dza. Uwarunkowania stowarzyszeniowości etnicznej i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego wśród polskich emigrantów w Wiel-
kiej Brytanii, [w:] M. Duszczyk, M. Lesińska (red.), Współczesne 
migracje: dylematy Europy i Polski, OBM UW, Warszawa 2009.

• Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie brytyjskiego rynku pracy dla Polaków 
przyczyniło się do intensyfi kacji kontaktów Brytyjczyków z Polakami oraz zwiększenia wyrazi-
stości wizerunku Polski. Ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że miała jakieś kontakty 
z naszym krajem i jego mieszkańcami. Jednocześnie jednak, tylko 6% Brytyjczyków odwiedziło 
Polskę w ciągu ostatnich lat. 
• Bezpośrednie kontakty mieszkańców Wielkiej Brytanii z Polakami oraz większa uwaga me-
diów wyraźnie ociepliły i poprawiły wizerunek mieszkańców naszego kraju w porównaniu do 
wyników badań sprzed dziewięciu lat. Brytyjczycy, którzy mieli styczność z naszym krajem 
i naszymi rodakami, zdecydowanie chętniej akceptują ich nie tylko jako przyjaciół i członków 
rodziny, lecz również jako współobywateli lub radnych. 
• Ocena skutków migracji Polaków do Wielkiej Brytanii nie jest jednoznaczna. Brytyjczycy 
dostrzegają pozytywny wpływ obecności polskich imigrantów na wzrost gospodarczy Wielkiej 
Brytanii oraz wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków – twierdzi tak prawie 50% 
badanych. W opinii Brytyjczyków Polska imigracja ma jednak swoje ciemne strony. Napływ ta-
nich i pracowitych Polaków spowodował, że wielu Brytyjczyków (60%) upatruje w nim przyczy-
ny wzrostu bezrobocia. Polacy są również oskarżani o dumping płacowy i w rezultacie obniżkę 
wynagrodzeń.
• Typowy polski imigrant to pracownik niewykwalifi kowany – taką opinię wyraża ponad 75% 
ankietowanych. Co więcej, ich zdaniem, nie tylko podejmujemy się najcięższych prac, ale wy-
konujemy je sumiennie i rzetelnie, a nasza praca cieszy się dużym uznaniem wśród pracodaw-
ców. Z drugiej jednak strony, ten sam pracowity i tani pracownik zabiera pracę Brytyjczykom – 
twierdzi tak prawie 60% badanych. Jednocześnie, prawie 70% brytyjskich pracodawców jest 
usatysfakcjonowanych pracą Polaków.
• Ogólny bilans obecności Polaków w Zjednoczonym Królestwie wypada pozytywnie: ponad 
połowa Brytyjczyków uważa, że otwarcie rynku pracy dla Polaków było decyzją słuszną, w tym 
co trzeci Brytyjczyk zdecydowanie zgadza się z tym twierdzeniem.
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Poniższe badanie3 Instytut Spraw Publicznych 
przeprowadził sześć lat po otwarciu brytyjskiego 
rynku pracy dla Polaków, efektem którego były 
dość masowe emigracje Polaków do Wielkiej 
Brytanii. Od 2004 r. Polacy nie tylko legalnie prze-
bywają w Wielkiej Brytanii, ale również korzystają 
z pełni praw obywatela Unii Europejskiej – mogą 
podejmować każdą pracę, brać udział w lokalnej 
polityce, jak również korzystać z pomocy społecz-
nej. Siłą rzeczy, szczególną uwagę poświęciłyśmy 
tu postrzeganiu skutków tego wydarzenia, jak 
również zmianom wizerunku Polaków. Zobaczy-
my, jak Brytyjczycy postrzegają skutki otwarcia 
brytyjskiego rynku pracy oraz w jaki sposób widzą 
typowego Polaka.

Problematyka imigracji zarobkowych z Polski 
i postrzegania tego zjawiska przez prasę brytyjską 
została omówiona w publikacji Instytutu Spraw 
Publicznych Next Stopski London. Wizerunek pol-
skich imigrantów w prasie brytyjskiej, która ukazała 
się w 2008 r.4 Swoistą kontynuacją badań nad 
wizerunkiem polskich imigrantów były badania 
prasy niemieckiej, które zostały podsumowane 
w publikacji Polska migracja zarobkowa do Niemiec 
– fakty i mity   /   Polnische Arbeitsmigration nach 
Deutschland – Fakten und Mythen5. 

Już w badaniach prasowych dostrzegłyśmy na 
pierwszy rzut oka paradoksalne tendencje: rozdź-
więk pomiędzy wizerunkiem polskiego migranta 
oraz postrzeganiem skutków migracji, oraz rozdź-
więk w postrzeganiu skutków migracji na pozio-
mie mikro i makro. W prasie brytyjskiej wizerunek 
polskiego migranta jest bardzo pozytywny, Polacy 
są przedstawiani jako tani, rzetelni dobry pracow-
nicy. Jednocześnie skutki polskiej imigracji są 
postrzegane dość ambiwalentnie, chociaż do-
strzegano pozytywy napływu świeżej wykwalifi -
kowanej roboczej siły dla gospodarki ogólnie, 
podkreślano również istnienie wielu problemów 
związanych z masową migracją na poziomie lokal-
nym. Wyniki badań ilościowych są dość podobne. 
Szczególnie w tym kontekście wydaje nam się 
ważne, że ogólny bilans otwarcia brytyjskiego 
rynku pracy w opinii większości Brytyjczyków jest 
pozytywny.

Kontakty z Polską i Polakami

Wejście Polski do UE oraz otwarcie brytyjskiego 
rynku pracy dla Polaków przyczyniło się do inten-
syfi kacji kontaktów Brytyjczyków z Polakami. 
W szczególności bezpośrednie kontakty między 
Polakami i Brytyjczykami przyczyniły się do zmniej-
szenia społecznego dystansu pomiędzy dwoma 
narodami oraz zwiększenia wyrazistości i ocieple-
nia wizerunku Polski. Dzięki tym kontaktom Polska 
staje się dla Brytyjczyków coraz bardziej rozpozna-
walnym, bliskim i znanym krajem, a Polacy są co raz 
bardziej akceptowani w różnych rolach. 

Ponad połowa badanych deklaruje, że miała 
jakieś kontakty z naszym krajem i jego mieszkań-
cami. Co więcej, prawie 60% badanych, którzy 
mieli jakieś kontakty z Polską i Polakami, zna Po-
laków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Bardzo 
często do spotkań pomiędzy Polakami i Brytyjczy-
kami dochodzi w miejscu pracy. Wśród osób, 
które mają kontakty z Polską i Polakami, połowa 
badanych spotkała Polaków w pracy. Co ciekawe, 
nie ma tutaj wyraźnego zróżnicowania ani pod 
względem wieku (lekka przewaga osób młodych), 
ani pod względem grupy społecznej czy też ro-
dzaju wykonywanej pracy. Może to wynikać 
z faktu, iż polscy pracownicy są właściwie obecni 
we wszystkich sektorach rynku pracy. Natomiast 
o wiele mniej istotnym źródłem wiedzy o Polsce 
i Polakach są środki masowego przekazu, publika-
cje książkowe, produkty oraz imprezy kulturalne.

Ryc. 1. Znajomość Polski i Polaków wśród Brytyj-
czyków 

3 Badanie zostało zrealizowane w Wielkiej Brytanii przez QRS 
Market Research Ltd na reprezentatywnej grupie 1014 osób w ramach 
projektu ISP „Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii”. Projekt 
został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w ramach cyklicznego Programu Promocja wiedzy o Polsce.

4 J. Fomina, J. Frelak, Next Stopski London. Wizerunek polskich 

imigrantów w prasie brytyjskiej, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2008.

5 J. Frelak, A. Łada, K. Schwartz, R. Parkes (współpraca/
Zusammenarbeit), Polska migracja zarobkowa do Niemiec – fakty 
i mity/Polnische Arbeitsmigration nach Deutschland – Fakten und 
Mythen, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

Mam znajomych Polaków 
zamieszkałych w Wielkiej Brytanii 

Pracuję z Polakami 

Oglądałam(em) programy w TV o Polsce 

Mam znajomych Polaków zamieszkałych w Polsce 

Byłam(em) w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat 

Czytałam(em) artykuły lub książki o Polsce 

Oglądałam(em) polskie fi lmy/ 
Czytałam(em) książki napisane przez Polaków 

Odwiedziłam(em) stronę internetową poświęconą Polsce 

Żadna z powyższych odpowiedzi

N = 547, respondenci, którzy mieli kontakty z Polską lub Polakami

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok. 
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Bezpośrednie kontakty z Polską miało dość mało 
Brytyjczyków, tylko 6% odwiedziło Polskę w ciągu 
ostatnich lat. Najczęściej do Polski przyjeżdżały 
osoby w wieku 25–34 lat (ryc. 1). Prawdopodobnie 
niemałą rolę odegrała popularność wśród Brytyj-
czyków urządzania wieczorów kawalerskich i pa-
nieńskich w „egzotycznych” miastach Europy 
Środkowej, do których łatwo się dostać za sprawą 
tanich linii lotniczych. W tej grupie wiekowej zna-
lazło się prawie dwa razy więcej Brytyjczyków 
w porównaniu do reszty społeczeństwa.

Dystans społeczny – Polak prawie oswojony

Intensyfi kacja kontaktów z Polską i Polakami po-
mogła Brytyjczykom wyrobić sobie pozytywną 
opinię na temat naszych rodaków. Polacy nie są 
już mało znanym egzotycznym narodem, o któ-
rym nie wiadomo, co myśleć. Tylko 8% badanych 
nie umiało odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy 
są raczej podobni, czy różni od Brytyjczyków. 
Dziewięć lat wcześniej takich osób było dwa razy 
więcej. Również w przypadku udzielania odpo-
wiedzi na serię pytań dotyczących dystansu spo-
łecznego, odsetek odpowiedzi „trudno powie-
dzieć” nie przekraczał 5% (ryc. 2). 

Co więcej, Brytyjczycy są bardzo otwarci na 
Polaków. Jedna trzecia Brytyjczyków jest zdania, 
że Polacy są do nich podobni oraz dodatkowo 
jedna czwarta uważa, że Polacy są trochę podob-
ni, a trochę różni.

Ryc. 2. Czy Polacy są podobni do Brytyjczyków, 
czy też różnią się od nich?

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Również na tle innych grup etnicznych Polacy 
mają bardzo dobrą opinię. Ponad połowa bada-
nych uważa, że Polacy dobrze lub bardzo dobrze 
pasują do społeczeństwa brytyjskiego. Najwięcej 
wątpliwości mają co do tego osoby gorzej wy-
kształcone, wykonujące prace fi zyczne. Jest to 
bardzo istotny wynik, biorąc pod uwagę ogólne 
sceptyczne nastawienie Brytyjczyków do imigran-
tów. Brytyjczycy, którzy mieli bezpośrednie kon-
takty z Polską i Polakami, są bardziej skłonni 
uważać, że Polacy są raczej podobni do Brytyjczy-
ków oraz lepiej zintegrowani ze społeczeństwem 
brytyjskim na tle innych grup etnicznych (ryc. 3).

Ryc. 3. Na ile Polacy zamieszkali w Wielkiej Bryta-
nii – w porównaniu z innymi mniejszosciami – pa-
sują do spoeczeństwa brytyjskiego?

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Brytyjczycy są bardzo otwarci na Polaków w sferze 
kontaktów osobistych, natomiast więcej dystansu 
mają do Polaków, jeżeli chodzi o sferę instytucjo-
nalną i polityczną. Tak więc, prawie wszyscy Bry-
tyjczycy zgodnie akceptują prawo Polaków do 
przyjazdu do Wielkiej Brytanii jako turystów. Mogą 
sobie wyobrazić zawarcie bliskich przyjaźni z Po-
lakami. Również nie mają nic przeciwko Polakom-
-sąsiadom. Co więcej, akceptują Polaków jako 
członków rodziny – tylko jedna piąta badanych 
nie zaakceptowałaby związku własnego dziecka 
z Polakiem lub Polką (ryc. 4).

Ryc. 4. Czy zgadza się Pan/i, aby Polak...?

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Natomiast już nieco więcej osób sprzeciwiałoby 
się sytuacji, gdyby ich fi rmą zarządzał Polak – 
chociaż i w tym przypadku przeciwników jest 
mniej niż jedna trzecia ogółu społeczeństwa. 
Również jedna trzecia nie życzy sobie, aby Polacy 
osiedlali się na stałe w Wielkiej Brytanii. 40% 
Brytyjczyków nie akceptuje nadania obywatel-
stwa brytyjskiego Polakom. Najtrudniej Brytyj-
czykom jest zaakceptować Polaka jako radnego. 
To jest jedyny przypadek, kiedy odsetek respon-
dentów niechętnie widzących Polaka w określo-
nej roli przeważył nad odsetkiem osób o pozy-
tywnym nastawieniu. Co ciekawe, wynik ten jest 
przede wszystkim rezultatem odpowiedzi re-
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spondentów, którzy nigdy nie mieli kontaktu 
z Polską i Polakami (ryc. 5).

Ryc. 5. Czy zgadza się Pan/i aby Polak został rad-
nym w samorządzie lokalnym?

Ryc. 6. Czy zgadza się Pan/i aby Polak...?

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Jeżeli podliczymy średnie ze wszystkich wypowie-
dzi (ryc. 6), to zauważymy, że nastawienie scep-
tyczne lekko przeważa jedynie w dwóch przypad-
kach – nadania obywatelstwa brytyjskiego oraz 
bycia radnym przez Polaka. Bycie radnym to nie 
tylko pozostanie obywatelem, lecz również aktyw-
ne korzystanie z praw, które za tym idą oraz wpływ 
na kształtowanie życia społecznego. Jest to w wy-
obrażeniu Brytyjczyków sfera wciąż mocno zare-
zerwowana dla „swoich”. W tym kontekście warto 
zwrócić uwagę na przekonanie Brytyjczyków 
o wysokim poziomie korupcji oraz biurokracji 
w Polsce, które po części mogą wyjaśnić zastrze-
żenia badanych do pełnienia funkcji społeczno-
-politycznych przez Polaków. Ważne jest, że wciąż 
ponad połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii nie 

wyraża mocnego sprzeciwu wobec Polaków jako 
członków społeczeństwa brytyjskiego. Co cieka-
we, wśród osób, które miały wcześniejsze kontak-
ty z Polską i Polakami, również Polak – radny nie 
wzbudza aż tylu kontrowersji. Wśród takich osób 
przeważają ci, którzy nie widzą w tym problemu.

Bezpośrednie kontakty z Polakami oraz większa 
uwaga mediów wyraźnie ociepliły wizerunek 
mieszkańców naszego kraju – obecnie jest on 
znacznie bardziej pozytywny niż ten wyłaniający się 
na podstawie wyników badań sprzed dziewięciu 
lat. Brytyjczycy, którzy mieli styczność z naszym 
krajem i naszymi rodakami, zdecydowanie chętniej 
akceptują ich nie tylko jako przyjaciół i członków 
rodziny, lecz również jako współobywateli lub rad-
nych. Kontakt z Polską, a przede wszystkim bezpo-
średni kontakt z Polakami, zdecydowanie sprzyja 
budowaniu ich pozytywnego wizerunku. Polacy są 
bardzo dobrymi „ambasadorami” swojego kraju. 

W oczach Brytyjczyków typowy polski imigrant 
to pracownik niewykwalifi kowany – taką opinię 
wyraża ponad 75% ankietowanych (ryc. 7). 

Ryc. 7. Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii na ogół:

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Warto podkreślić, że chociaż na początku Polacy 
często podejmują się takich „niechcianych przez 
tubylców” prac, często określanych mianem 3D 
(Dull, Dirty, Dangerous) ze względu na łatwy do-
stęp do tego typu zatrudnienia, jak również słabą 
znajomość angielskiego, dla większości z nich nie 
jest to koniec kariery zawodowej. Po lepszym ro-
zeznaniu się na brytyjskim rynku pracy oraz po-
prawieniu znajomości angielskiego, spory odsetek 
Polaków znajduje pracę w wyuczonym zawodzie 
lub, po odpowiednich szkoleniach, w innych za-
wodach o wyższym statusie6. Pomimo że mobil-
ność społeczna nowych polskich emigrantów jest 
dosyć znacząca, jak wynika z wcześniejszych pra-
sowych badań ISP, słowo „Polak” stało się w Wielkiej 
Brytanii synonimem taniego i solidnego pracowni-
ka. Media podkreślały, że Polacy są pracowici, solid-
ni, niedrodzy oraz dobrze wykwalifi kowani7.

6 J. Fomina, wywiady w ramach projektu BIM.
7 J. Frelak, J. Fomina, Next Stopski London. Wizerunek polskich 

imigrantów w prasie brytyjskiej, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007.
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Zdaniem Brytyjczyków, nie tylko podejmujemy 
się najcięższych prac, ale wykonujemy je sumien-
nie i rzetelnie, a nasza praca cieszy się dużym 
uznaniem wśród pracodawców. Prawie 70% bry-
tyjskich pracodawców jest usatysfakcjonowanych 
pracą Polaków (ryc. 8). Twierdzi tak aż trzy czwar-
te respondentów. Nic w tym dziwnego – mimo 
niskich zarobków Polacy należą do najciężej pra-
cujących w Wielkiej Brytanii – pracują średnio 41,5 
godziny w tygodniu. Polską pracowitość dostrze-
gają i doceniają częściej te osoby, które Polaków 
znają i prawdopodobnie mają z nimi styczność 
również w miejscu pracy. Co ważne, według poło-
wy Brytyjczyków Polacy przestrzegają prawa. Jak 
wynikało z badań prasowych, nieprzestrzeganie 
prawa, w szczególności jazda po pijanemu, było 
jednym z głównych negatywnych elementów 
ogólnie dość pozytywnego wizerunku polskich 
migrantów.

Ryc. 8. Czy fi rmy zatrudniające Polaków są na 
ogół zadowolone z ich pracy czy też nie?

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Skoro w opinii Brytyjczyków polscy pracownicy są 
tani i pracowici, nie powinno nas zaskoczyć, iż 
respondenci są również przekonani, że fi rmy bry-
tyjskie są zadowolone z pracy naszych rodaków. 
Jest to jeden z głównych pozytywnych skutków 
otwarcia brytyjskiego rynku pracy dla Polaków – 
zdaniem Brytyjczyków. Jednak jak zauważyłyśmy 
wcześniej, istnieje pewien rozdźwięk w postrze-
ganiu skutków migracji Polaków do Wielkiej Bry-
tanii. Przyjrzyjmy się zatem uważniej temu, jak 
Brytyjczycy oceniają liberalizację rodzimego ryn-
ku pracy.

Postrzeganie skutków imigracji Polaków 
do Wielkiej Brytanii 

Ocena skutków otwarcia brytyjskiego rynku 
pracy dla obywateli nowych krajów członkow-
skich, a co za tym idzie, licznych migracji Polaków 
do Wielkiej Brytanii, nie jest jednoznaczna. Brytyj-
czycy dostrzegają pozytywny wpływ obecności 

polskich imigrantów na wzrost gospodarczy Wiel-
kiej Brytanii oraz wzrost wpływów do budżetu 
państwa z tytułu podatków – twierdzi tak prawie 
50% badanych. Napływ siły roboczej z Polski po-
prawił również, w mniemaniu ponad 60% respon-
dentów, sytuację brytyjskich przedsiębiorstw 
(ryc. 9). Co ciekawe, ocena ta jest zgodna ze sta-
nem faktycznym, bowiem w momencie akcesji 
Polski do Unii Europejskiej na brytyjskim rynku 
pracy liczba zgłoszonych wakatów wynosiła 
650 tys., a co czwarty przedsiębiorca zgłaszał 
trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk8. 

Ryc. 9. Otwarcie brytyjskiego rynku pracy dla 
Polaków spowodowało:

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

W opinii Brytyjczyków Polska imigracja ma jednak 
swoje ciemne strony. Napływ tanich i pracowitych 
Polaków spowodował według wielu Brytyjczyków 
(60%) wzrost bezrobocia. Polacy są również oskar-
żani o dumping płacowy i w rezultacie obniżkę 
wynagrodzeń. Tani polski pracownik zabiera pracę 
Brytyjczykom – twierdzi tak około 60% badanych. 
Opinie te mogą wynikać z faktu, iż pracownicy 
z krajów A8 są gotowi pracować za znacznie niższe 
stawki niż Brytyjczycy, co potwierdzają dane po-
równujące średnie zarobki. Jednakże prace, których 
podejmują się migranci, nie cieszą się najczęściej 
dużą popularnością wśród ludności rodzimej9.

Pomimo pozytywnego wpływu na gospodarkę, 
prawie 60% Brytyjczyków utożsamia polską imi-
grację ze wzrostem wydatków na opiekę społecz-
ną. To, że Polacy i pozostali pracownicy z nowych 
państw członkowskich obciążają brytyjski system 
opieki społecznej nie znajduje jednak potwierdze-
nia w rzeczywistości. Począwszy od 2004 r., imi-
granci z tych krajów dokładają więcej do bud żetu, 

8 A. Fidel, E. Piętka, Funkcjonowanie polskich migrantów na 
brytyjskim rynku pracy, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracja-
mi, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.

9 H. Reed, M. Latorre, The Economic Impacts of Migration on 
the UK Labour Market, IPPR, Londyn 2009. 
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niż z niego otrzymują. Przykładowo, w roku po-
datkowym 2008–2009 wpłacili o 37% więcej (pod 
postacią podatków pośrednich i bezpośrednich), 
niż otrzymali. Z pewnością duży wpływ na taką 
opinię miał masowy charakter polskiej migracji 
(szczególnie w pierwszych latach po liberalizacji), 
którego rząd nie przewidział. Chodzi w tym przy-
padku o wspomniane wcześniej obciążenie bry-
tyjskiego sektora usług publicznych (np. szkół) 
i mieszkaniowych na poziomie lokalnym.

Ryc. 10. Otwarcie brytyjskiego rynku pracy dla 
Polaków spowodowało:

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

W sześć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej 
zapytaliśmy Brytyjczyków, jak oceniają liberaliza-
cję dostępu do swojego rynku pracy dla Polaków. 
Ponad połowa z nich ocenia tę decyzję pozytyw-
nie (55%). Nie brakuje też zdecydowanych opo-
nentów liberalizacji, których jest 21% (ryc. 11). Tak 
jak w przypadku wcześniejszych odpowiedzi 
zwolenników liberalizacji jest więcej wśród osób 
znających Polskę i Polaków oraz wśród osób lepiej 
sytuowanych.

Ryc. 11. Czy otwarcie rynku pracy dla Polaków 
było słuszną decyzją?

N = 1029

Źródło: Instytut Spraw Publicznych, 2010.

Pełne sprzeczności postrzeganie przez Brytyjczy-
ków skutków migracji z Polski jest odzwierciedle-
niem typowych mitów, w jakie obrasta migracja, 

do których należy zaliczyć np. wyolbrzymianie 
rzeczywistej liczby imigrantów, założenia, iż zabie-
rają oni pracę rodzimym pracowników oraz wyłu-
dzają zasiłki. Opinie Brytyjczyków, wyrażane 
również przez media, stoją jednakże w sprzeczno-
ści z ofi cjalnymi statystykami10. Sprzeczności te 
wynikają również z odmiennego postrzegania 
wpływu migracji jako takiej na poziom makro – 
czyli na wzrost gospodarczy oraz mikro, z perspek-
tywy danej osoby – pracownika określonej fi rmy 
i mieszkańca danej dzielnicy. Chociaż Brytyjczycy 
dostrzegają pozytywny wpływ obecności polskich 
pracowników na rozwój gospodarczy, mogą rów-
nocześnie uważać, że dla nich osobiście sytuacja 
wcale się nie poprawiła. Nie bez znaczenia jest tu 
wymiar lokalny – koszty imigracji poniosły w dużej 
mierze społeczności lokalne. 

Zgodnie ze statystykami z listopada 2010 r. 
skala napływu imigrantów z nowych państw 
członkowskich ustabilizowała się i nie należy 
oczekiwać istotnych wzrostów, tak jak w 2005 
i 2007 r.11 Wpływ na tę sytuację miało szereg czyn-
ników takich jak recesja, spadek wartości funta 
w stosunku np. do złotego, liberalizacja rynków 
pracy w innych krajach oraz wreszcie krótkookre-
sowy charakter przyjazdów. Dla przykładu, liczba 
aplikacji Polaków do brytyjskiego WRS (Programu 
Rejestracji Pracowników) od stycznia do wrześniu 
2010 r. wyniosła 50 tys. (w 2009 r. odpowiednio 
60 tys.). Jednocześnie aplikacje pracowników 
z Łotwy oraz Łotwy w tym samym czasie wzrosły 
o kilka tysięcy12. Jednocześnie jednak wielu Pola-
ków decyduje się na migrację długookresową i ta 
sytuacja może stanowić pewne wyzwanie dla 
państwa. Z jednej bowiem strony, przyjęcie czy 
też absorpcja setek tysięcy Polaków dokonała się 
nadzwyczaj dobrze, co potwierdzają wyniki ba-
dań. Z drugiej jednak strony, zastrzeżenia co do 
osiedlania się Polaków, przyjmowania obywatel-
stwa czy też ich aktywnego wpływania na życie 
lokalnej społeczności mogą budzić obawy, jak 
będą kształtować się postawy Brytyjczyków 
w przyszłości.

Podsumowanie

Jak widzimy, nazywanie Polaków mieszkających 
i pracujących w Wielkiej Brytanii „ramieniem MSZ” 
wcale nie jest nieuzasadnione. Badania pokazują, 

10 S. Mulley, Immigration and Employment: Anatomy of a me-
dia story, IPPR, Londyn, sierpień 2010.

11 Por. Migration Statistics, Institute for Public Policy Research, 

Londyn, listopad 2010.
12 Migration Statistics Quarterly Report, Offi  ce for National 

Statistics, Londyn, listopad 2010.
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że Polacy są świetnymi ambasadorami swojego 
kraju zagranicą, kształtują i będą w istotny sposób 
dalej wpływać na wizerunek naszego kraju i na-
szych rodaków. Polacy są generalnie lubiani przez 
Brytyjczyków na poziomie personalnym oraz 
akceptowani jako członkowie brytyjskiego spo-
łeczeństwa. Co bardzo ważne, w ogólnej atmos-
ferze nastrojów antyimigracyjnych, otwarcie 
rynku pracy dla obywateli krajów Europy Środ-
kowej (utożsamiane często z imigracją Polaków) 
jest postrzegane jako dobra decyzja. I chociaż 
skutki imigracji dużej liczby Polaków do Wielkiej 
Brytanii nie są postrzegane jednoznacznie pozy-
tywnie, na ogół nie jest to związane z niechęcią 
do Polaków, lecz raczej z krytyczną oceną działań 
własnego rządu, który nie przygotował (w ocenie 
Brytyjczyków) odpowiednio kraju do nowej fali 
imigracji. 

Notki o autorkach:
Joanna Fomina – doktor socjologii, absolwentka 
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KONRAD RAJCA

Własność receptą na dobrobyt

Ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie, gdzie społeczeństwa prote-
stując przeciwko swoim rządom, domagając się 
poprawy warunków ekonomicznych i demokra-
tyzacji, po raz kolejny stawiają pytania o przy-
czyny i prawdziwe źródło tych protestów. 
Z pewnością tkwią one w systemach ekonomicz-
nych tych krajów, ustanowionych i gwarantowa-
nych przez tamtejsze zasiedziałe i antyreforma-
torskie reżimy autorytarne. Można zapytać, 
czym systemy gospodarcze krajów tego obsza-
ru, a szerzej także innych krajów rozwijających 
się, różnią się od gospodarek krajów zachodnich 
i np. wschodzących krajów azjatyckich? Co po-
woduje, że mimo naturalnej przedsiębiorczości 
społeczeństw krajów biednych, podział bogac-
twa jest tam tak zróżnicowany, a podział na za-
mkniętą bogatą elitę i masy, tak rzucający się 
w oczy? Na te pytania stara się odpowiedzieć 
peruwiański politolog Hernando de Soto w swo-
jej książce Tajemnica kapitału1. Publikacja ta to 
według wielu komentatorów zupełnie nowe 
i przełomowe spojrzenie na przyczyny masowej 
biedy i chaosu w krajach rozwijających się.

„Wyobraźcie sobie kraj, w którym nikt nie jest 
w stanie ustalić, kto co posiada, adresy nie mogą 
być zweryfi kowane, ludzi nie można zmusić do 
spłacenia długów, zasobów nie da się w wygodny 
sposób spieniężyć, majątek nie może być podzie-
lony na udziały, opisy aktywów nie są znormalizo-
wane i nie można ich łatwo porównać ze sobą, zaś 
zasady rządzące własnością prywatną różnią się 
w zależności od okolicy, a nawet od ulic jednego 
miasta. Właśnie wczuliście się w życie państwa 
rozwijającego się lub byłego państwa komuni-
stycznego, a ściślej – wyobraziliście sobie życie, 
jakie toczy 80% obywateli tych państw, oddzielo-
nych od «uzachodnionej elity»”. To tylko fragment, 
ale wymowny, książki Hernando de Soto, prezesa  
Instytutu Wolności i Demokracji, mającego siedzi-
bę w Limie. 

Egipcjanin mniej przedsiębiorczy 
od Amerykanina?

Długoletnia rywalizacja dwóch przeciwstawnych 
systemów gospodarczych i ideologicznych, zakoń-
czona upadkiem muru berlińskiego, pozostawiła 
kapitalizm jako jedyny możliwy sposób racjonalnej 
organizacji nowoczesnej gospodarki. Niektórzy – 
jak na przykład Francis Fukuyama – ogłosili nawet 
„koniec historii” i całkowite zwycięstwo kapitalizmu 
oraz liberalnej demokracji. Dlaczego jednak kapi-
talizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie in-
dziej? Co mają ze sobą wspólnego takie kraje, jak 
Egipt, Peru, Filipiny lub republiki byłego Związku 
Radzieckiego? Czy mieszkańcy tych państw są 
mniej przedsiębiorczy od Amerykanów czy Euro-
pejczyków? To problemy stawiane przez autora. 

Aby bliżej przyjrzeć się tym problemom, Hernan-
do de Soto i członkowie jego zespołu badawczego 
zamknęli swoje gabinety i wyszli na ulice krajów 
rozwijających się oraz postsowieckich, aby przyj-

1 Hernando de Soto, Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, 
Warszawa–Chicago 2002.
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rzeć się z bliska, jakie są rzeczywiste osiągnięcia 
ludzi działających w ofi cjalnym systemie gospodar-
czym i poza nim.  W 1997 roku egipski rząd oraz 
amerykańska Agencja ds. Międzynarodowego 
Rozwoju zleciły de Soto oraz jego think-tankowi, 
ustalenie liczby wykluczonych gospodarczo oby-
wateli oraz oszacowanie rozmiarów tamtejszej 
szarej strefy. Celem tych badań miało być zebranie 
wiadomości o tym, gdzie leżą problemy prawne, 
a następnie usunięcie ich, by pomóc ludziom roz-
począć legalną działalność gospodarczą, co miało-
by ułatwić legalne bogacenie się społeczeństwa.

Badania te były realizowane na szeroką skalę, 
przez klika lat, czego efektem był liczący tysiąc 
stron raport wraz z planem działań skierowanym 
do członków egipskiego rządu. W 2004 roku mini-
ster fi nansów Egiptu Muhammad Medhat Hassa-
nein przekonał wszystkich ministrów rządu, by 
zaakceptować przedstawiany plan naprawy go-
spodarki. Jednak po pewnym czasie, z niezupełnie 
jasnych przyczyn, nastąpiła rekonstrukcja rządu, 
w wyniku czego p. Hassnein został zdymisjonowa-
ny. Spowodowało to, że reformy zostały zabloko-
wane, a ówczesne status quo obronione. Mowa tu 
o bardzo nieefektywnym systemie pełnym korup-
cji oraz nepotyzmu. 

Bogactwo w rękach biednych

Podobne badania były prowadzone także w in-
nych krajach. Ich wyniki okazały się naprawdę 
niezwykłe. Okazało się, że wartość oszczędności 
zgromadzonych przez biednych w krajach rozwi-
jających się i postsowieckich (5/6 ludzkości) jest 
w gruncie rzeczy olbrzymia – to 40-krotność całej 
zagranicznej pomocy uzyskanej przez kraje całego 
świata od 1945 roku. Na przykład w Egipcie bogac-
two, jakie zgromadzili biedni warte jest 55 razy tyle 
co suma wszystkich bezpośrednich inwestycji za-
granicznych, jakie zostały tam kiedykolwiek odno-
towane, włączając w to Kanał Sueski i Tamę Asuań-
ską. Na Haiti, najbiedniejszym kraju Ameryki Łaciń-
skiej, całkowity majątek biednych jest ponad 150 
razy większy niż wartość wszystkich inwestycji 
zagranicznych, jakie miały tam miejsce od mo-
mentu uniezależnienia się od Francji i uzyskania 
przez Haiti niepodległości w 1804 roku. Niestety 
zasoby te mają bardzo ułomną postać: są to domy 
wybudowane na ziemi, do której prawa własności 
nie są udokumentowane; są to niezarejestrowane 
przedsiębiorstwa z nieokreśloną odpowiedzialno-
ścią; gałęzie gospodarki zlokalizowane w miej-

scach niewidocznych dla fi nansistów i inwestorów. 
Ponieważ prawa do tego typu majątku nie są wła-
ściwie udokumentowane, zasobów tych nie da się 
łatwo przekształcić w kapitał, nie można ich sprze-
dać poza wąskim gronem lokalnym, gdzie ludzie 
znają się i ufają sobie nawzajem. Nie można ich 
ponadto wykorzystać – ani jako zastawu pod po-
życzkę, ani jako udziału w inwestycji. Ubodzy 
mieszkańcy tych krajów – pięć szóstych ludzkości 
- mają własność, lecz nie mają procesu, który 
umożliwiłby prawną reprezentację ich własności 
i wytworzenie kapitału. Mają domy, lecz brak im 
tytułów, mają plony, ale brak im kontraktów, mają 
przedsiębiorstwa, lecz brak im zarejestrowanych 
statutów. To nieobecność tych podstawowych 
reprezentacji wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa, 
które przejęły wszystkie zachodnie rozwiązania 
techniczne, od spinacza do papieru po reaktor 
atomowy, nie były w stanie wytworzyć kapitału 
w ilości wystarczającej do tego, by kapitalizm za-
czął dobrze funkcjonować. 

Tu tkwi różnica między własnością a kapitałem. 
Kapitał to ożywiona własność. Problem krajów tak 
zwanego Południa i postkomunistycznych polega 
– według de Soto – właśnie na defi cycie legalnej 
własności stanowiącej kapitał. Na Zachodzie na 
przykład, większość formalnej własności może 
zostać wykorzystana jako zastaw pod pożyczkę, 
jako wkład inwestycyjny, jako adres dla egzekwo-
wania długów, rat i podatków, jako sposób iden-
tyfi kacji jednostek dla celów handlowych, sądo-
wych i cywilnych oraz jako wiarygodny punkt 
docelowy dla odbioru usług publicznych, takich 
jak energia elektryczna, woda, odprowadzanie 
ścieków, telefon czy telewizja kablowa. Domy 
w krajach rozwiniętych służą za schronienie i miej-
sce pracy, podczas gdy ich reprezentacje wiodą 
równoległy żywot. 

Podczas długoletnich badań de Soto i jego ze-
spół wyliczyli na przykład, że na Filipinach 57% 
mieszkań w miastach i 67% gruntów na wsiach to 
martwy kapitał. Podobnie sytuacja wygląda w Peru, 
gdzie poza ofi cjalnym prawem znajduje się 53% 
lokali w miastach i 82% nieruchomości na wsi. 
Jeszcze bardziej dramatyczne są dane dotyczące 
Egiptu i Haiti. Oznacza to, że ludzie posiadają tę 
własność nielegalnie! Jeszcze ciekawsze są wyniki 
dotyczące legalizacji własności. Uzyskanie legalne-
go zezwolenia na budowę jednego z domów 
w Peru, na ziemi będącej własnością państwa, za-
brało 6 lat i 11 miesięcy, wymagając dopełnienia 
207 formalności administracyjnych w 52 urzędach. 
Uzyskanie legalnego tytułu do tego skrawka ziemi 
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wymagało dokonania 728 formalności. Nie dziwi 
więc, że 80% obywateli krajów Trzeciego Świata nie 
posiada nic zgodnie z prawem! Według wyliczeń 
całkowita wartość nieruchomości znajdujących się 
w posiadaniu, lecz niebędąca legalną własnością 
ubogich z Trzeciego Świata i byłych krajów komu-
nistycznych, wynosi przynajmniej 9,3 biliona dola-
rów. Jest to mniej więcej 2 razy tyle, ile wynosi ca-
łość zasobów pieniężnych będących w obiegu 
w Stanach Zjednoczonych.

Zalegalizować własność 

Autor Tajemnicy Kapitału w sytuacji krajów Trze-
ciego Świata dostrzega analogię do sytuacji Euro-
py w czasie tak zwanej rewolucji przemysłowej 
w XVII i XVIII wieku. Wtedy to nastąpił niespotyka-
ny wzrost produkcji przemysłowej, co spowodo-
wało migracje mniej zarabiających pracowników 
ze wsi do miast. Skutkowało to powstawaniem 
ogromnych aglomeracji miejskich. Nie wszyscy 
jednak znajdowali pracę. Utrudniały to przepisy 
feudalne, które uniemożliwiały legalne uzyskanie 
własności i prowadzenia działalności gospodar-
czej, co wywołało gwałtowny rozwój podmiejskie-
go sektora pozalegalnego. Te przedmieścia to 
dzisiejsze peruwiańskie pueblos jovenes, brazylij-
skie favelas, wenezuelskie ranchos, meksykańskie 
barrios marginales oraz bidonvilles pofrancuskich 
kolonii, a także miejskie slumsy byłych kolonii 
brytyjskich. W większości krajów zachodnioeuro-
pejskich w XIX i na początku XX wieku prawo za-
częło się dostosowywać do potrzeb zwykłych lu-
dzi, włączając w to ich oczekiwania co do prawa 
własności. W tym czasie Europejczycy doszli już 
do wniosku, że nie da się okiełznać rewolucji 
przemysłowej i masowego łamania legalności 
poprzez drobne regulacje, wprowadzane ad hoc. 
Politycy zrozumieli wreszcie, że problemu nie 
stanowią ludzie, ale prawo, które zniechęcało do 
przedsiębiorczości i uniemożliwiało tym ludziom 
osiągnięcie większej wydajności. Podobna, a może 
nawet jeszcze bardziej analogiczna była sytuacja 
„nielegalnych” osadników, szturmujących rozległe 
obszary Dzikiego Zachodu Stanów Zjednoczo-
nych. Jerzy Waszyngton narzekał w 1783 roku na 
„bandytów stawiających opór wszelkiej władzy, 
ściągającej śmietankę tego kraju kosztem wielu”. 
Ci   „bandyci” zbudowali potęgę Stanów Zjedno-
czonych. Ofi cjalne prawo nie było w stanie nadą-
żyć za ludzką inicjatywą, a rząd tracił kontrolę nad 
biegiem zdarzeń, będąc zmuszonym w końcu 

zaakceptować prawa tworzone przez osadników. 
Uwieńczeniem tego procesu była słynna ustawa 
Homestead Act z 1862 roku. Z podobnymi proce-
sami mamy do czynienia w Trzecim Świecie i kra-
jach byłego ZSRR. 

Wobec narastania różnic między bogatymi 
krajami Zachodu a biednymi krajami Południa 
odzywają się głosy nawołujące do odejścia od 
kapitalistycznej drogi rozwoju. De Soto w swojej 
Tajemnicy kapitału przestrzega przed tego rodzaju 
antyglobalistycznym, tanim populizmem. Żeby 
odejść od kapitalizmu trzeba najpierw go ustano-
wić. Drogę do tego widzi de Soto w zalegalizowa-
niu przez rządy krajów rozwijających się własności 
rzesz odsuniętych na margines ludzi, co będzie 
zalążkiem stworzenia systemu gospodarczego na 
wzór zachodni i uruchomieniem możliwości 
tkwiących w tych krajach. Tajemnicę kapitału moż-
na uznać za wskazówkę dla rządzących krajami 
Trzeciego Świata oraz instytucjami międzynaro-
dowymi. Książka jest warta polecenia wszystkim 
zainteresowanym przyczynami niedorozwoju 
krajów Trzeciego Świata oraz byłego ZSRR. Poka-
zuje także, co tak naprawdę sprzyja fermentowi 
wśród społeczeństw Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu – brak szans na wzięcie sprawy w swoje 
ręce i realizację własnego dobrobytu.

*  *  *
Instytut Wolności i Demokracji Hernando de Soto 
od wielu lat współpracuje z amerykańską grupą 
organizacji – Property Rights Aliance przy przygo-
towywaniu corocznego Międzynarodowego In-
deksu Praw Własności (IPRI), raportu na temat 
poziomu gwarancji dla prawa własności na świecie. 
Wieloletnim liderem w tym obszarze są kraje skan-
dynawskie takie, jak Finlandia i Szwecja. Polska 
zajęła w tym roku 43 miejsce na 129 badanych 
krajów. Oznacza to poprawę naszej pozycji o 10 
miejsc w porównaniu do zeszłego roku. Stawkę 
w najnowszym raporcie zamknęła Wenezuela. 

Najnowsze informacje na temat raportu: 
<www.internationalpropertyrightsindex.org>.

Notka o autorze:

Konrad Rajca – sekretarz redakcji „Debaty”; absol-
went Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
UW; były dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej; 
były sekretarz redakcji miesięcznika „Stosunki 
Międzynarodowe”.
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AGNIESZKA JANKOWSKA

Egipt z perspektywy kairskiej taksówki

Książka Chalida Al-Chamisiego1, egipskiego dzien-
nikarza, scenarzysty, pisarza i producenta, wydana 
w 2006 r. (w Polsce w marcu tego roku), jest zapi-
sem rozmów przeprowadzonych pomiędzy kwiet-
niem 2005 a marcem 2006 roku z kilkudziesięcio-
ma spośród 80 tysięcy taksówkarzy pracujących 
w Kairze. Z dialogów wyłania się panorama społe-
czeństwa egipskiego, w szczególności szarych 
mieszkańców Kairu. Są to opowieści o korepety-
cjach dla dzieci, polityce, Mubaraku, kinie, dżi-
nach, niechęci do Ameryki, szykanowanych przez 
policję kobietach.

Zmiany wprowadzone do prawa egipskiego 
w latach dziewięćdziesiątych pozwoliły na przero-
bienie każdego starego samochodu na taksówkę, 
a bankom na udzielanie kredytów na samochody, 
co spowodowało, że rzesze bezrobotnych zasiliły 
szeregi taksówkarzy. Wśród wykonujących ten 
zawód znajdują się przedstawiciele wszelkich 
profesji, są wśród nich zarówno analfabeci jak 
i magistrowie, młodzi i starzy. Zyski z tej pracy, jak 
zauważa autor, są jednak znikome. Istnieje wiele 
kosztów – takich jak spłata kredytu, utrzymanie 
samochodu, podatki, mandaty. Obowiązkowe 
odnawianie prawa jazdy, wiąże się nie tylko z ge-
henną wypełniania absurdalnych biurokratycz-
nych wymogów, ale i wręczaniem łapówek róż-
nym urzędnikom. Do tego dochodzi problem 
skorumpowanych policjantów, którzy pod byle 
pretekstem potrafi ą wyciągnąć od taksówkarzy 
całodzienny utarg. Tym sposobem taksówkarze 
muszą pracować całymi dniami (a czasem parę 
dób z rzędu), stając się skarbnicą wiedzy o nastro-
jach społecznych. 

Z rozmów z taksówkarzami, których Al-Chamisi 
nazywa barometrem niepokornej egipskiej ulicy, 
wyłania się obraz przeciętnego Egipcjanina wiecz-
nie goniącego za chlebem, żyjącego w strachu

 

o los swój i swojej rodziny, nękanego przez róż-
nych skorumpowanych urzędników państwo-
wych, często świadomego kłamstw, jakimi karmi 
go władza, ale także człowieka głęboko wierzące-
go, oddanego rodzinie i kochającego swoją ojczy-
znę.

Lektura tej książki pozwala zrozumieć, co po-
pchnęło Egipcjan do wyjścia na ulice w styczniu 
tego roku. Napięcie w społeczeństwie rosło od 
wielu lat i potrzebna było tylko zachęta, impuls, 
którym okazało się obalenie w Tunezji Zin Al-Abi-
din Ben Alego, który pomógłby przełamać strach 
i poczucie bezsilności. Egipcjanie mieli dość biedy, 
głodu, bezrobocia i braku poszanowania podsta-
wowych praw.  „W Egipcie istota ludzka jest jak pył 
w pękniętej szklance. Szklanka może się w każdej 
chwili rozbić, a wtedy pył rozwieje się w powie-
trzu. Nie da się go zebrać, ale właściwie to nie ma 
też potrzeby, żeby go zbierać. Bo to przecież tylko 
trochę pyłu. Poleciało, i już. Ludzie w tym kraju to 
taki rozwiany pył. Bez żadnej wartości” – stwierdza 
jeden z taksówkarzy w rozmowie z Al-Chamisim. 

1 Chalid Al-Chamisi, Taxi. Opowieści z kursów po Kairze, wyd. 
Karakter, Kraków 2011.
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