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1. Wstêp � Afryka bogata czy biedna?

Tytu³ artyku³u sugeruje, ¿e Afryka jest biednym kontynentem.
�wiadcz¹ o tym dziesi¹tki wska�ników ekonomicznych potwierdza-
j¹cych, ¿e wiêkszo�æ krajów afrykañskich nale¿y do grupy najubo¿-
szych pañstw w �wiecie1. Jednocze�nie mo¿na zadaæ pytanie dlacze-
go kontynent na którym znajduj¹ siê nieprzebrane zasoby cennych
surowców mineralnych od z³ota, diamentów poprzez wêgiel, rudy
¿elaza i ropê naftow¹; posiadaj¹cy olbrzymie rezerwy ¿yznych ziem
i wody, bogaty w florê i faunê, o znacznych zasobach si³y roboczej,
nale¿y do najbiedniejszych rejonów �wiata i zdany jest na pomoc
zewnêtrzn¹. Czy i w jakim zakresie Europa jest �ród³em zacofania
kontynentu afrykañskiego i w zwi¹zku z tym zobowi¹zana jest
w sensie moralnym do udzielania pomocy. Wed³ug bowiem raportu
IMF po dekadzie znacz¹cego rozwoju gospodarek krajów Afryki
Subsaharyjskiej w roku 2009 dosz³o do obni¿enia wzrostu GDP do
1% rocznie, ale i tak kraje tego regionu przeciêtnie mniej zosta³y
dotkniête kryzysem �wiatowym ni¿ znacznie lepiej rozwiniête gospo-

1 World Development Indicators 2010, World Bank, Washington 2010.
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darczo kraje w innych czê�ciach �wiata2. Proces globalizacji nie omin¹³
tak¿e kontynentu afrykañskiego ze wszystkimi jego pozytywnymi
i negatywnymi konsekwencjami3. W opracowaniu, uwzglêdniaj¹c
w niezbêdnych przypadkach globalny kontekst, analiza koncentro-
waæ siê bêdzie na stosunkach miêdzy krajami Unii Europejskiej
i Unii Afrykañskiej.

Relacje miêdzy kontynentami afrykañskim i europejskim siêga-
j¹ zamierzch³ych czasów. Jak twierdzi wiêkszo�æ paleoantropologów,
to w³a�nie z Afryki ludzko�æ rozprzestrzeni³a siê na wszystkie kon-
tynenty, w tym i europejski. Cywilizacja egipska nale¿¹ca do jed-
nych z najstarszych w �wiecie nie mia³a sobie równych w Basenie
Morza �ródziemnego. Ze schy³kiem cywilizacji egipskiej �rodek ciê¿-
ko�ci rozwoju politycznego i gospodarczego w tej czê�ci �wiata prze-
niós³ siê do europejskiej czê�ci wybrze¿a Morza �ródziemnego. Jed-
nak¿e jeszcze w czasach Imperium Rzymskiego pó³nocne wybrze¿a
Afryki by³y spichlerzem Rzymu. Najazd Arabów w VII/VIII wieku
po Chrystusie odci¹³ o¿ywione kontakty miêdzy Europ¹ a Afryk¹ na
wiele stuleci, praktycznie a¿ do epoki europejskich odkryæ geogra-
ficznych zapocz¹tkowanych przez Portugalczyków i Hiszpanów
w XV wieku. Do po³owy XIX wieku kraje europejskie zadowala³y siê
praktycznie jedynie kontrolowaniem regionów nadbrze¿nych konty-
nentu afrykañskiego. Prawdziwa penetracja ca³ego kontynentu da-
tuje siê dopiero od konferencji w Berlinie w 1884/1885 roku � tzw.
Wy�cig o Afrykê4. Okres kolonialny trwa³ na wiêkszo�ci terytoriów
oko³o 100 lat. Efekt kolonizacji najlepiej oddaj¹ chyba s³owa pierw-
szego prezydenta Kenii � Jomo Kenyatty (cytat za L. Michel)5: �Kie-
dy Biali przybyli do Afryki mieli Bibliê, a my ziemiê. Nauczyli nas

2 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Weathering the Storm,
International Monetary Fund, Washington 2009.

3 A. G¹sowski, Globalizacja a przemiany na kontynencie afrykañskim, �Ze-
szyty PWSBiA� 2004-2005, nr 14�15, s. 239�263.

4 T. Pakenham, The Scramble for Africa, Random House, New York1991.
5 L. Michel, Africa-Europe: the Indispensable Alliance, European Commis-

sion, Brussels 2007.



235Bogaci � biednym? Unia Europejska a Afryka

modliæ siê z zamkniêtymi oczami. Kiedy otworzyli�my oczy � oni
mieli ziemiê, a my Bibliê�. Europejski system kolonialny zacz¹³ siê
kruszyæ po zakoñczeniu II Wojny �wiatowej, na co z³o¿y³o siê wiele
czynników. Rzeczywisty proces wyzwalania krajów afrykañskich
z wiêzów kolonialnych zacz¹³ siê jednak¿e pod koniec lat 50. XX
stulecia, przybieraj¹c na sile w latach 60. i 70. XX wieku, które
nazwane zosta³y dekad¹ wyzwolenia krajów kolonialnych. Pañstwa
afrykañskie wesz³y w okres niepodleg³o�ci, bêd¹c wprawdzie nadal
gospodarczo powi¹zane z by³ymi imperiami, ale z dobrze rozwiniêt¹
infrastruktur¹, dosyæ dobrze zorganizowan¹ administracj¹, s³u¿b¹
zdrowia, szkolnictwem podstawowym a czê�ciowo tak¿e �rednim
i wy¿szym.

Najlepsi ekonomi�ci prognozowali w tym okresie, ¿e bogata
w zasoby naturalne Afryka prze�cignie pod wzglêdem tempa rozwo-
ju kraje azjatyckie. Rzeczywisto�æ u³o¿y³a siê krañcowo odmiennie.
Kraje Afryki Subsaharyjskiej (AS) wesz³y w XXI stulecie z docho-
dem na g³owê ludno�ci ni¿szym ni¿ w koñcu lat 60. XX stulecia,
kiedy kraje afrykañskie wyzwala³y siê z wiêzów kolonializmu6.

William Easterly i Ross Levine z Banku �wiatowego w wyniku
szczegó³owej analizy rozwoju, a w³a�ciwie regresu Afryki w latach
1960-1989 doszli do wniosku, ¿e g³ównymi czynnikami zapó�nienia
krajów afrykañskich by³y przede wszystkim: z³a polityka, niski po-
ziom wykszta³cenia, niestabilno�æ polityczna, nieadekwatny poziom
infrastruktury, napiêcia etniczne7. Tak¿e Paul Collier stwierdza
w opublikowanym w 2008 roku opracowaniu, ¿e nigdy jeszcze
w Afryce nie istnia³a tak znacz¹ca rozbie¿no�æ miêdzy mo¿liwo�cia-
mi rozwoju gospodarczego a negatywnym niejednokrotnie wp³ywem
rodzimych elit politycznych8. Roczne wp³ywy z wydobycia ropy naf-

6 Can Africa Claim the 21st Century?, World Bank, Washington 2000.
7 W. Easterly, L. Ross, Africa�s Growth Tragedy. A Retrospective, 1960�1989,

Policy Research Working Paper, No. 1503, World Bank, Washington 1995.
8 P. Collier, Path of Progress in Africa, �World Policy Journal� Fall 2008,

s. 203�210.
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towej w Angoli wynosz¹ 50 mld USD i przekraczaj¹ warto�æ progra-
mów pomocowych dla Afryki. Jednocze�nie jednak w bardzo niewiel-
kim stopniu dochody z eksportu surowców przek³adaj¹ siê na rozwój
gospodarczy kraju. P. Collier stwierdza wrêcz, ¿e rodzimi politycy
Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej oraz Kenii doprowadzili w ci¹gu dekady
do za³amania gospodarek krajów, o których powszechnie s¹dzono, ¿e
mog¹ byæ modelowymi rozwi¹zaniami. Martin Meredith w pasjonu-
j¹co napisanej ksi¹¿ce pt. �The State of Africa� opisuje jak w ci¹gu
50 lat po zrzuceniu wiêzów kolonialnych prawie wszyscy rodzimi
przywódcy doprowadzali kierowane przez siebie pañstwa do regresu
cywilizacyjnego i gospodarczego9.

Moletsi Mbeki w ksi¹¿ce pt. �Architects of Poverty� poddaje
ostrej krytyce afrykañskie elity polityczne, stwierdzaj¹c bez ogró-
dek, ¿e s¹ one g³ównymi winowajcami tragicznego zapó�nienia post-
kolonialnej Afryki10. Jednocze�nie bowiem z postêpuj¹cym zad³u¿e-
niem zagranicznym wiêkszo�ci krajów AS; wystêpuje transfer zna-
cz¹cych �rodków finansowych poza kontynent. Ndikumana i Boyce
na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzaj¹ wrêcz, ¿e Afryka
kredytuje rozwój innych czê�ci �wiata11. Oceniaj¹ oni, ¿e odp³yw
kapita³u z AS przekracza kilkakrotnie wysoko�æ udzielanych temu
regionowi po¿yczek. Wed³ug szacunków przedstawionych przez Hip-
polyte Fofack � w latach 1999�2004 z regionu AS wyp³ynê³o oko³o
90 mld USD (w sta³ych cenach 2004), przy czym tylko w roku 2003
wytransferowano 36,2 mld USD12. Wysoko�æ ucieczki kapita³u z AS
przewy¿sza wielko�æ indywidualnych sum w ka¿dej z wymienionych

9 M. Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independen-
ce, Free Press, London 2006.

10 M. Mbeki, Architects of Poverty, Picador Africa, Johannesburg 2009.
11 L. Ndikumana, J. Boyce, New Estimates of Capital Flight from Sub-

Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy
Options, PERI Working Paper Series, No. 166, University of Massachusetts,
Amherst 2008.

12 H. Fofack, Causality between External Debt and Capital Flight in Sub-
Saharan Africa, Policy Research Working Paper, No. 5042, World Bank, Wa-
shington 2010.
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kategorii transferów do AS: sum udzielonych krajom tego regionu
po¿yczek, inwestycji bezpo�rednich czy te¿ wysoko�ci udzielonej
pomocy13. Analizuj¹c sytuacjê krajów AS nie mo¿na tak¿e pomin¹æ
wsparcia udzielanego przez emigrantów z tego regionu pracuj¹cych
w krajach rozwiniêtych. Z badañ przeprowadzonych przez Bank
�wiatowy opublikowanych 11 listopada 2009 roku wynika, ¿e emi-
granci z krajów AS, przes³ali do swoich krajów ojczystych 19 mld
USD w 2007 roku14. Wed³ug analiz Banku �wiatowego sumy prze-
sy³ane przez emigrantów do rodzin w krajach rozwijaj¹cych siê s¹
o 60% wy¿sze ni¿ ca³kowita pomoc rozwojowa udzielana tym pañ-
stwom przez kraje rozwiniête. Tak¿e badania Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego potwierdzaj¹, ¿e �rodki, które przesy³aj¹
emigranci, przewy¿szaj¹ znacz¹co wielko�æ pomocy udzielanej kra-
jom AS przez kraje rozwiniête15.

Od pocz¹tku XXI stulecia, mimo boomu surowcowego i gwa³tow-
nego wzrostu cen na surowce mineralne, sytuacja wiêkszo�ci pañstw
afrykañskich nie poprawi³a siê. Kraje afrykañskie, szczególnie te
z regionu Afryki Subsaharyjskiej, jak pokazuj¹ to przytaczane wcze-
�niej dane Banku �wiatowego, nale¿¹ do grupy najubo¿szych i naj-
bardziej zacofanych w �wiecie.

Sytuacja krajów afrykañskich, jako bli¿szych czy dalszych s¹sia-
dów nie jest obojêtna dla pañstw UE, szczególnie we wspó³czesnym
zglobalizowanym �wiecie, nie tylko ze wzglêdów politycznych, ale
tak¿e gospodarczych, humanitarnych, militarnych i innych.

Przedstawione wcze�niej opinie wielu autorów ukazuj¹ce za-
przepaszczany potencja³ rozwojowy Afryki nie jest tematem tego
artyku³u, chocia¿ nieuwzglêdnienie ich przynajmniej we wstêpie

13 H. Fofack, L. Ndikumana, Potential Gains from Capital Flight Repatria-
tion for Sub-Saharan African Countries, Policy Research Working Paper,
No. 5024, World Bank, Washington 2009.

14 Africa: Remittance Set to Fall in 2009, http://allafrica.com/stories/
200811111001.html [21.06.2010].

15 Sub-Saharan Africa. Wheathering the Storm, International Monetary
Fund, Washington 2009.
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oznacza³oby zbyt jednostronne ujêcie tematu, czego autor niniejszej
publikacji chce unikn¹æ.

Celem pracy jest omówienie pomocy udzielanej krajom afrykañ-
skim przez Uniê Europejsk¹. W artykule szczególnie zostanie zwró-
cona uwaga na kraje Afryki Subsaharyjskiej, które ze wzglêdu na
czynniki historyczne, geograficzne, gospodarcze i polityczne ró¿ni¹
siê wyra�nie od krajów Afryki Pó³nocnej granicz¹cej z Morzem �ród-
ziemnym. Nie oznacza to, ¿e tam gdzie kraje te traktowane s¹
wspólnie jak np. jako kraje Unii Afrykañskiej wprowadzany bêdzie
sztuczny podzia³ na kraje Afryki Pó³nocnej i Subsaharyjskiej.

W pracy oprócz artyku³ów naukowych korzystano g³ównie
z dokumentów publikowanych przez instytucje Unii Europejskiej.

2. Relacje Unia Europejska � Afryka

Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizboñskiego

Wspó³praca miêdzy Wspólnotami Europejskimi a krajami afry-
kañskimi jest prawie tak stara jak same Wspólnoty Europejskie.
Francja ju¿ w trakcie rozmów nad utworzeniem Wspólnoty warun-
kowa³a przyst¹pienie do Traktatów Rzymskich od uwzglêdnienia jej
specjalnych relacji z koloniami i by³ymi terytoriami kolonialnymi16.
W artyku³ach 131 i 136 czê�ci czwartej Traktatów Rzymskich (Sto-
warzyszenie z Krajami i Terytoriami Zamorskimi � The Association
of Overseas Countries and Territories) przewidziano wydzielenie
specjalnych funduszy przeznaczonych na finansowe i techniczne
wsparcie krajów afrykañskich17. Wynikiem tego by³o utworzenie
Europejskiego Funduszu Rozwoju (European Development Fund,
EFR) w 1958 roku. EFR jest g³ównym instrumentem wsparcia

16 A. Flint, The End of a �Special Relationship�? The New EU-ACP Econo-
mic Partnership Agreement, �Review of African Political Economy� 2009, Vol. 36,
No. 119, s. 79�92.

17 Traktaty Rzymskie, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm [20.06.2010].
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Wspólnot Europejskich dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
W pierwszej fazie na EFR przeznaczono 58 mln USD. Wiêkszo�æ
tych �rodków zosta³a przeznaczona jako darowizny dla francuskich
terytoriów zamorskich.

Relacje te zosta³y sformalizowane przez podpisanie w 1963 roku
uk³adu o stowarzyszeniu w Yaounde w Kamerunie miêdzy 18 nie-
podleg³ymi krajami Afryki Frankofoñskiej a Europejsk¹ Wspólnot¹
Gospodarcz¹. Umowa ta zosta³a uaktualniona i zmodyfikowana
dwukrotnie � w 1969 roku (Yaounde I) i w 1975 roku (Yaounde II).
Porozumienia z Yaounde k³ad³y nacisk na zastosowanie zasady
wzajemno�ci oraz wyeliminowania dzia³añ dyskryminuj¹cych we
wzajemnych relacjach. Mia³y one tak¿e u³atwiæ regionaln¹ wspó³-
pracê, która mia³a doprowadziæ do utworzenia Strefy Wolnego Han-
dlu miêdzy EWG a zrzeszonymi krajami afrykañskimi. Stworzenie
Strefy Wolnego Handlu, któr¹ przewidywa³y porozumienia z Yaoun-
de, nie powiod³o siê co najmniej z trzech powodów:

a) wiêkszo�æ nowo wyzwolonych z zale¿no�ci kolonialnej krajów
afrykañskich przyjê³o strategiê antyimportow¹, która mia³a dopro-
wadziæ do zmniejszenia zale¿no�ci od by³ych kolonizatorów. Okazy-
wa³y one w zwi¹zku z tym niewielki entuzjazm do wdra¿ania zasad
wzajemno�ci w handlu miêdzynarodowym;

b) przedstawiciele biznesu francuskiego korzystaj¹cy z prefe-
rencyjnego dostêpu do tych rynków niechêtni byli w rozszerzeniu tej
zasady na firmy z innych krajów EWG;

c) USA zdecydowanie wystêpowa³o przeciwko uznaniu konty-
nentu afrykañskiego za specjaln¹ strefê wp³ywów EWG.

Przyjêcie Wielkiej Brytanii do EWG w 1973 roku skomplikowa³o
jeszcze bardziej relacje z krajami rozwijaj¹cymi siê, w tym pañstwa-
mi afrykañskimi, a EWG. By³e kolonie z Afryki, Karaibów i rejonu
Pacyfiku zdecydowa³y siê na wzajemn¹ wspó³pracê w celu wypraco-
wania wspólnego stanowiska w negocjacjach z EWG. Ku zaskocze-
niu EWG, 46 by³ych kolonii europejskich podpisa³o w 1975 roku
porozumienie o utworzeniu ugrupowania krajów Afryki, Karaibów
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i Pacyfiku � AKP (African, Caribbean, Pacific Countries, ACP).
W wyniku prowadzonych przez ugrupowanie AKP negocjacji z przed-
stawicielami EWG w tym¿e roku dosz³o do podpisania tzw. porozu-
mienia z Lomé. Krajom AKP uda³o siê wynegocjowaæ bardziej ko-
rzystne warunki, ni¿ te które wynika³y z porozumieñ z Yaounde.
EWG zgodzi³a siê na udzielenie jednostronnych preferencji celnych
pañstwom AKP. Wprowadzone zosta³y tak¿e mechanizmy STABEX
i SYSMIN, kompensuj¹ce krajom AKP spadek cen odpowiednio
surowców rolnych i mineralnych na rynkach �wiatowych. Kraje AKP
mog³y uzyskaæ od pañstw EWG bardziej korzystne warunki w zwi¹z-
ku utrzymuj¹cym siê nadal w latach 70. XX stulecia podzia³em na
bloki polityczne. Porozumienie z Lomé zawarte na okres piêcioletni
zosta³o w nastêpnych okresach renegocjowane jako odpowiednio Lomé
II (1980), Lomé III (1985), Lomé IV (1990) i ostatecznie Lomé IV bis
(1995). Kolejne porozumienia Lomé oznacza³y w praktyce zmniej-
szenie korzy�ci dla krajów AKP. Kryzys kredytowy lat 80., schy³ek
Zimnej Wojny, realny spadek cen surowców; sta³y siê istotnymi czyn-
nikami zmniejszaj¹cymi si³ê negocjacyjn¹ pañstw AKP. EWG oprócz
elementów pomocowych i ekonomicznych stopniowo zaczê³o wpro-
wadzaæ do tre�ci zawieranych uk³adów wymogi dotycz¹ce przestrze-
gania zasad dobrego rz¹dzenia, równo�ci p³ci, zrównowa¿onego roz-
woju i inne uwarunkowania, nie zawsze chêtnie akceptowane przez
rz¹dy AKP. Coraz wiêksze znaczenie w polityce zewnêtrznej EWG,
a nastêpnie UE, w tym i w polityce pomocowej, zaczê³y odgrywaæ
relacje z innymi regionami �wiata, w tym z krajami z obozu socja-
listycznego oraz z rozwijaj¹cymi siê gwa³townie krajami azjatycki-
mi. W latach 1970�1974 na 15 krajów bêd¹cych najwiêkszymi bene-
ficjentami pomocy rozwojowej EWG a¿ 13 stanowi³y pañstwa AKP,
w latach 1996�1997 ju¿ tylko 2, pozosta³e to by³y kraje Europy
Wschodniej i Basenu Morza �ródziemnego18. W nowej sytuacji po-

18 K. Smith, The ACP in the European Union�s Network of Regional Relation-
ship: still Unique or just One in the Crowd?, w: EU Development, Cooperation, eds.
Karin Arts, Anna Dickson, Manchester University Press, Manchester 2004.
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litycznej UE rozpoczê³a negocjacje tak¿e z kolejnymi ugrupowania-
mi regionalnymi w ró¿nych czê�ciach �wiata. AKP sta³y siê jednymi
z wielu ugrupowañ, z którymi UE zawar³a specjalne porozumienia.
Utworzenie w 1995 roku �wiatowej Organizacji Handlu (World Tra-
de Organisation, WTO), której regu³y zabraniaj¹ udzielania specjal-
nych preferencji handlowych tylko dla niektórych z partnerów han-
dlowych, spowodowa³o, ¿e niemo¿liwe by³o przed³u¿anie porozumie-
nia Lomé po roku 2000. Porozumienie z Lomé zosta³o zast¹pione
przez Cotonou Porozumienie o Partnerstwie (Cotonou Partnership
Agreement, CPA)19. W ramach tego Porozumienia UE i pañstwa AKP
uzgodni³y przed³u¿enie Porozumienia z Lomé do roku 2007, kiedy
mia³o ono byæ zast¹pione przez Porozumienie o Wspó³pracy Gospo-
darczej (Economic Partnership Agreement, EPA), zgodne z regu³ami
WTO. Zgodnie z zasadami WTO strony porozumienia gospodarczego
zobowi¹zane s¹ do zniesienia c³a na praktycznie wszystkie towary
w �rozs¹dnym� przedziale czasowym. Oznacza to, ¿e kraje AKP, aby
utrzymaæ siê ze swoimi towarami na rynkach unijnych, musz¹ otwo-
rzyæ swoje rynki na wysoce konkurencyjne towary i us³ugi z krajów
UE. Oprócz tego UE nalega, aby kraje te przyjê³y unijne regu³y
dotycz¹ce konkurencyjno�ci, zakupów rz¹dowych i inwestycji; co
stworzy dodatkowe mo¿liwo�ci ekspansji firm unijnych. Kraje AKP,
w tym i kraje afrykañskie, bardzo niechêtnie przyst¹pi³y do nego-
cjacji maj¹cych doprowadziæ do podpisania umów EPA. Oznaczaj¹
one w praktyce mimo deklarowanej niesymetryczno�ci otwarcie
rynków afrykañskich a tak¿e utratê znacznych sum do bud¿etów
pañstw AKP z op³at celnych oraz rozbicie tworzonych ugrupowañ
regionalnych20.

19 Partnership Agreement Between the Members of the African, Caribbean
and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and
Its Member States, of the Other Part, Signed in Cotonou, Benin on 23 June 2000.

20 Unequal Partners: How EU-ACP Economic Partnership Agreements
(EPAs) could harm the development prospects of many of the world�s poorest
countries, Oxfam Briefing Note, �Oxfam International� September 2006.
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Specjalne relacje zarówno w sferze kontaktów politycznych
i gospodarczych jak i pomocowych powsta³y miêdzy EWG a posta-
partheidowsk¹ Republik¹ Po³udniowej Afryki21. Znalaz³o to tak¿e
odzwierciedlenie wymiarze pomocowym. Pomoc Unii Europejskiej
dla RPA �wiadczona jest nie w ramach Europejskiego Programu
Rozwojowego (jak dla pozosta³ych krajów AS), lecz w ramach Wspó³-
pracy na Rzecz Rozwoju22.

Unia Europejska w ramach tworzenia bardziej partnerskich
relacji z Afryk¹ uzna³a program NEPAD za jeden z istotnych ele-
mentów partnerskiej wspó³pracy z krajami afrykañskimi. W roku
2001 przywódcy Algierii, Egiptu, Nigerii i Senegalu wspólnie z pre-
zydentem RPA wypracowali ca³o�ciowy program nazwany NEPAD
(New Partnership for Africa Development) � Nowe Partnerstwo dla
Rozwoju Afryki. Program ten zosta³ nastêpnie zaaprobowany w czerw-
cu 2001 roku na spotkaniu przywódców pañstw afrykañskich
w Lusace, w Zambii. Po podpisaniu przez przywódców 53 z 54 pañstw
afrykañskich sta³ siê on oficjalnym programem utworzonej w Dur-
banie w 2002 roku Unii Afrykañskiej. W NEPAD-zie jako prioryte-
towe zosta³y wymienione nastêpuj¹ce zagadnienia: dobre zarz¹dza-
nie i demokracja, sprawiedliwe i transparentne prawo gospodarcze,
poprawa infrastruktury, wykszta³cenie, zdrowie, technologia infor-
matyczna, rolnictwo, energia, handel, zagadnienia �rodowiskowe23.
G³ównymi celami, które pañstwa afrykañskie pragn¹ osi¹gn¹æ
w ramach programu NEPAD, to eliminacja nêdzy, zapewnienie sta-
bilnego rozwoju pañstwom afrykañskim, zatrzymanie procesu mar-
ginalizacji kontynentu, wzmocnienie integracji z gospodark¹ �wiato-
w¹ oraz uprzedmiotowienie kobiet. Program NEPAD zosta³ uznany

21 A. G¹sowski, RPA, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
22 Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 roku ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pra-
cy na rzecz rozwoju, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 378/4 z 27.12.2006.

23 A. G¹sowski, Uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Po³udnio-
wej Afryki, praca doktorska, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysz-
tora w Pu³tusku, Pu³tusk 2008.
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przez UE jak i przez innych partnerów za jedn¹ z zasadniczych p³asz-
czyzn równoprawnej wspó³pracy z pañstwami i spo³eczno�ciami kon-
tynentu. Odzywaj¹ siê wprawdzie liczne g³osy, ¿e program ten pozo-
staje w znacznej mierze jedynie list¹ nierealizowanych ¿yczeñ.

W�ród innych programów maj¹cych w za³o¿eniu wesprzeæ roz-
wój krajów afrykañskich nie mo¿na pomin¹æ unijnej inicjatywy
�Wszystko z wyj¹tkiem Broni� (Everything But Arms) og³oszonej
w 2001 roku. Formalnie stworzy³a ona najbardziej zad³u¿onym kra-
jom afrykañskim (LDC) mo¿liwo�æ eksportu na rynki unijne wszyst-
kich towarów z wyj¹tkiem broni. Otwarcie rynków unijnych w ra-
mach tej inicjatywy okaza³o siê iluzoryczne24. Szczególnie restrykcyj-
ny okaza³ siê wymóg przestrzegania regu³ pochodzenia, które mia³y
zapobiec reeksportowi produktów z innych regionów poprzez kraje
afrykañskie. Wymóg przestrzegania regu³ pochodzenia jak
i inne bariery pozataryfowe w praktyce okaza³y siê skuteczn¹ zapor¹
uniemo¿liwiaj¹c¹ wej�cie produktów afrykañskich na rynki europej-
skie. O tym, ¿e kraje afrykañskie mog¹ skutecznie rozwin¹æ produkcjê
eksportow¹ i to nawet na wymagaj¹cy rynek amerykañski, �wiadczy
program AGOA (African Growth and Opportunity Act) oferowany przez
USA dla przestrzegaj¹cych zasad demokracji krajów afrykañskich25.

Zmiany zarówno na kontynencie afrykañskim � utworzenie Unii
Afrykañskiej jak i przemiany samej Unii Europejskiej � rozszerze-
nie o 10 krajów i wewnêtrzne unijne zmiany instytucjonalne, spo-
wodowa³y, ¿e rozpoczêto dyskusje nad wypracowaniem nowych za-
sad wspó³pracy. Nowa strategia UE wzglêdem Afryki zosta³a przy-
jêta w grudniu 2005 roku26. G³ównym celem tej strategii jest pomoc
w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, w tym tak¿e poprzez po-
dwojenie unijnej pomocy dla Afryki do roku 2015. Strategia ta jest

24 G. Baber, J. Orbie, European Union Trade Politics and Development.
Everything but Arms Unraveled, Routledge, New York 2007.

25 http://www.agoa.gov [20.06.2010].
26 From Cairo to Lisbon � The EU-Africa Strategic Partnership, COM (2007)

357 final, Brussels 27.6.2007.
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realizacj¹ Kairskiego Planu Dzia³añ uzgodnionego w trakcie Szczytu
Afryka � UE w Kairze w roku 2000. Nowa afrykañska strategia
mia³a zast¹piæ trzy odrêbne grupy porozumieñ unijnych: porozumie-
nia Cotonou AKP-UE , Partnerstwo Euro-�ródziemnomorskie (Pro-
ces Barceloñski) oraz Porozumienie o Wspó³pracy, Handlu i Rozwoju
z Republik¹ Po³udniowej Afryki. Oprócz rozwoju wspó³pracy o cha-
rakterze gospodarczym i integracji regionalnej nacisk po³o¿ono na
wsparcie procesów pokojowych, bezpieczeñstwa i dobrego zarz¹dza-
nia jako czynniki warunkuj¹ce trwa³y rozwój krajów afrykañskich.
Strategia ta zosta³a potwierdzona w trakcie obrad drugiego Szczytu
Afryka � UE, który odby³ siê w Lizbonie w dniach 8�9 grudnia 2007
roku. Symboliczny wymiar mo¿e mieæ fakt, ¿e kilka dni pó�niej, bo
13 grudnia 2007 roku, przedstawiciele pañstw Unii Europejskiej
podpisali Traktat Lizboñski (wszed³ w ¿ycie 1 grudnia 2009 r.). Traktat
Lizboñski miêdzy innymi wprowadzi³ stanowisko Przewodnicz¹cego
Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagra-
nicznych i Bezpieczeñstwa oraz zwiêksza³ uprawnienia Parlamentu
Europejskiego. Bezpo�redni wp³yw Traktatu Lizboñskiego na relacje
z krajami afrykañskimi trudno jest obecnie oceniæ. Z jednej strony
dziêki stworzeniu stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii ds.
Zagranicznych i Bezpieczeñstwa powinna ulec poprawie decyzyjno�æ
struktur unijnych, z drugiej strony zwiêkszone uprawnienia Parla-
mentu Europejskiego mog¹ spowolniæ proces podejmowania decyzji.

Relacje UE z krajami afrykañskimi
po Szczycie Lizboñskim

Jak stwierdzi³ Louis Michel, by³y komisarz ds. rozwoju i pomocy
humanitarnej, odnowione zainteresowanie Unii Europejskiej, podob-
nie jak innych potêg �wiatowych, kontynentem afrykañskim wynika
g³ównie z trzech przyczyn: ekonomicznej, strategicznej i bezpieczeñ-
stwa27.

27 L. Michel, op. cit.
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Znaczenie Afryki dla Unii Europejskiej
w wymiarze gospodarczym

Na kontynencie afrykañskim znajduj¹ siê olbrzymie zasoby
surowców mineralnych niezbêdnych do funkcjonowania gospodarek
pañstw unijnych. W Afryce znajduje siê 90% zbadanych �wiatowych
rezerw kobaltu, chromu i platyny; 60% manganu, 40% z³ota, 30%
boksytów i uranu, 25% tytanu. Dla importuj¹cej znaczne ilo�ci no-
�ników energii Europy, fakt, ¿e w Afryce znajduje siê 10% �wiato-
wych zasobów ropy oraz znacz¹ce zasoby gazu ziemnego, ma to
tak¿e olbrzymie znaczenie. Afryka sta³a siê ponownie na prze³omie
XX i XXI stulecia kontynentem, o kontrolê którego zasobów mine-
ralnych ubiegaj¹ siê zarówno UE jak i USA, Chiny, Rosja, Indie,
Brazylia, a nawet Malezja.

Unia Europejska jest bardzo znacz¹cym partnerem gospodar-
czym Afryki, w tym najwiêkszym importerem produktów ¿ywno�cio-
wych. Jest tak¿e g³ównym inwestorem � 68% warto�ci zagranicz-
nych inwestycji bezpo�rednich pochodzi z Unii Europejskiej.
W warto�ciach bezwzglêdnych wielko�æ europejskich inwestycji
w Afryce wzros³a z 53 mld USD w latach 90. XX wieku do 120 mld
USD w 2006 roku. W warto�ciach wzglêdnych oznacza³o to jednak
zmniejszenie z 15% do 5% warto�ci wszystkich europejskich inwe-
stycji.

Wymiar strategiczny i bezpieczeñstwa

Oprócz zasobów mineralnych znacz¹cy w wymiarze strategicz-
nym jest te¿ pozyskanie przychylno�ci 54 pañstw kontynentu, które
mo¿e byæ decyduj¹ce przy podejmowaniu uchwa³ przez ró¿norakie
gremia miêdzynarodowe. Afryka, szczególnie region Sahelu oraz Rogu
Afryki zamieszka³ego przez znacz¹c¹ liczbê muzu³manów radykali-
zuj¹cych siê pod wp³ywem sytuacji na Bliskim Wschodzie, mo¿e
stanowiæ bezpo�rednie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa tak¿e w Euro-
pie. G³ówn¹ przyczyn¹ radykalizacji ludno�ci w tym regionie jak
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i w ca³ej Afryce jest bieda. Na ponad 800 mln ludzi zamieszkuj¹cych
ten kontynent ponad 300 mln ¿yje w ekstremalnej biedzie. Sytuacja
ta powoduje liczne wewnêtrzne konflikty, ale tak¿e narastaj¹c¹ falê
migracji, w tym w znacznej mierze do Europy. Afrykê oddziela od
Europy tylko 13-kilometrowy przesmyk w pobli¿u Gibraltaru.

Unia Europejska zadeklarowa³a wsparcie dla pañstw kontynen-
tu tak¿e poprzez wsparcie integracji regionalnej w ramach piêciu
Regionalnych Wspólnot Gospodarczych (Regional Economic Commu-
nities) w Afryce Subsaharyjskiej oraz Arabski Zwi¹zek (Magrebu
Arab Maghreb Union) w Afryce Pó³nocnej.

Ustalenia na Szczycie UE � Afryka w Lizbonie

Celem Szczytu w Lizbonie by³o uwspó³cze�nienie stosunków
miêdzy obydwoma kontynentami i wykroczenie poza tradycyjn¹
wspó³pracê na rzecz rozwoju, tak by zbudowaæ uk³ad partnerski
pomiêdzy dwiema równymi stronami, umo¿liwiaj¹cy wspólne roz-
wi¹zywanie problemów XXI wieku28.

W trakcie drugiego Szczytu Afryka � UE w Lizbonie w grudniu
2007 roku szefowie pañstw i rz¹dów uzgodnili wspóln¹ strategiê
Afryka � UE. Wynikiem obrad Szczytu by³o m.in. uzgodnienie o�miu
najistotniejszych sfer wspó³dzia³ania. Zaliczono do nich nastêpuj¹ce
zagadnienia:

Pokój i bezpieczeñstwo
Unia Europejska podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie
mo¿liwo�ci zapobiegania i rozwi¹zywania konfliktów przez kraje
i organizacje afrykañskie. W ramach Europejskiego Funduszu Roz-
wojowego wydzielono bud¿et na Instrument Pokojowy (Peace Faci-
lity) w wysoko�ci 440 mln EUR. Z instrumentu tego wsparto sfinan-
sowanie m.in. misji Unii Afrykañskiej w Sudanie i Darfurze oraz

28 From Cairo to Lisbon � The EU � Africa Strategic Partnership, Commis-
sion of the European Communities, COM (2007) 357 final, Brussels, 27 June
2007.
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w Somalii. Wydzielono z tego instrumentu 35 mln EUR na wzmoc-
nienie mo¿liwo�ci UA w zapobieganiu i zarz¹dzaniu konfliktami oraz
stworzeniu Si³ Szybkiego Reagowania. Z instrumentu tego finanso-
wane s¹ tak¿e niemilitarne dzia³ania jak kszta³cenie policji w Cza-
dzie jako elementu operacji pokojowej EU-ONZ.

UE oraz UA musz¹ tak¿e wzmocniæ swoje dzia³ania w ramach
tego programu przeciwko proliferacji lekkiego uzbrojenia oraz min
l¹dowych.

Demokratyczne rz¹dy oraz prawa cz³owieka
UE nadal napotyka problemy z prowadzeniem dyskusji na te tema-
ty na poziomie ustaleñ miêdzy UE a UA. £atwiejsze s¹ ustalenia
w tym zakresie czynione na poziomie rozmów bilateralnych. Przewi-
duje siê stworzenie forum dyskusyjnego, które podjê³oby dialog te-
mat rz¹dów demokratycznych i praw cz³owieka.

Handel, integracja regionalna i infrastruktura
Nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie postêpu politycznego bez rozwoju go-
spodarczego. Mimo ró¿norakich inicjatyw udzia³ Afryki w handlu
globalnym stale maleje, z 5% 20 lat temu do 2% w 2007 roku.
Jednym z g³ównych czynników ograniczaj¹cych rozwój gospodarczy
na kontynencie afrykañskim jest brak integracji regionalnej.
W zwi¹zku z niedostatkami w rozwoju infrastruktury oraz bariera-
mi handlowymi miêdzy poszczególnymi krajami wiêcej kosztuje trans-
port jednej tony kukurydzy z s¹siaduj¹cych ze sob¹ Zambii i Tan-
zanii ni¿ przes³anie tej samej tony ziarna z Zambii do UE czy USA.

Zgodnie z propozycjami Komisji zast¹pienie dotychczasowych
relacji z krajami afrykañskimi poprzez EPA powinno zwiêkszyæ dostêp
do rynków unijnych produktów afrykañskich. Wed³ug cytowanych
wcze�niej w pracy opinii realne efekty wprowadzania EPA s¹ mniej
korzystne ni¿ deklaruje to Komisja.

Komisja zadeklarowa³a 2 mld EUR na wsparcie handlu i biznesu
w Afryce, w tym tak¿e w rolnictwie. Dodatkowe 5,6 mld EUR zosta³o
przeznaczone na budowê infrastruktury na kontynencie afrykañskim.



248 Andrzej G¹sowski

Milenijne Cele Rozwojowe
Jak wynika z dotychczasowych ocen kraje afrykañskie nie bêd¹
w stanie osi¹gn¹æ za³o¿onych Milenijnych Celów Rozwojowych. Mimo
¿e UE jest najwiêkszym donatorem pomocy rozwojowej w �wiecie,
nie jest w stanie rozwi¹zaæ wszystkich problemów zwi¹zanych
z utrzymuj¹cym siê zapó�nieniem. Komisja zaproponowa³a zawiera-
nie specjalnych kontraktów �Millenium Development Goals Con-
tracts� w ramach sze�cioletnich porozumieñ w ramach 10 Europej-
skiego Funduszu Rozwojowego z poszczególnymi krajami AKP. Unij-
ne wsparcie pomocowe powi¹zane zosta³o z dzia³aniami zmierzaj¹-
cymi do poprawy wska�ników milenijnych.

Partnerstwo energetyczne
W krajach afrykañskich ponad 500 mln ludzi nie ma mo¿liwo�ci
korzystania z pr¹du elektrycznego. Pocz¹wszy od 2007 roku fundusz
Energy Facility dla krajów AKP sfinansuje 80 projektów energetycz-
nych o warto�ci 220 mln EUR. W ramach 10 EFR w okresie 2008-
2013 ma byæ wydatkowane 100 mln EUR na projekty energetyczne.
Jest to dodatkowe wsparcie do Infrastructure Trust Fund, w ramach
którego udostêpnione zosta³o 100 mln EUR w postaci preferencyj-
nych po¿yczek na inwestycje w sektorze energetycznym. Specyficzny
fundusz europejski � Global Energy Efficiency and Renewable Ener-
gy Fund (GEEREF), na który UE przeznaczy³a 125 mln EUR, ma
u³atwiæ zmobilizowanie inwestycji i wspó³pracy publiczno-prywatnej
w zakresie produkcji energii odnawialnej i efektywnego wykorzysta-
nia energii. Celem tej wspó³pracy jest poprawienie zarz¹dzania
energi¹, w tym doprowadzenie jej do regionów pozbawionych energii
elektrycznej, stworzenie sieci przesy³owych ³¹cz¹cych ze sob¹ kraje
kontynentu oraz Afrykê z Europ¹.

Zmiany klimatyczne
W 2007 roku UE zaproponowa³a utworzenie z krajami rozwijaj¹cy-
mi siê Globalnego Sojuszu ds. Zmian Klimatycznych. Celem tej
propozycji by³o stworzenie silnego sojuszu politycznego miêdzy UE
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a krajami rozwijaj¹cymi siê, który mia³ wypracowaæ dzia³ania
i metody ich finansowania w skali globalnej. Konferencja Klimatycz-
na w Kopenhadze w grudniu 2009 roku wykaza³a, ¿e takiego soju-
szu z krajami rozwijaj¹cymi siê UE nie zdo³a³a stworzyæ. W ramach
10 edycji EFR na programy zwi¹zane z problematyk¹ �rodowiskow¹
i zmianami klimatycznymi przeznaczono 100 mln EUR na zmniej-
szenie niebezpieczeñstwa wyst¹pienia klêsk naturalnych.

Migracja, mobilno�æ i problemy zatrudnienia
Niekontrolowana migracja z kontynentu afrykañskiego stanowi je-
den z powa¿niejszych problemów we wzajemnych relacjach. Podej-
mowane dotychczas próby m.in. poprzez budowanie zasieków ota-
czaj¹cych posiad³o�ci hiszpañskie na terenie Afryki oraz zniechêca-
nie potencjalnych emigrantów afrykañskich nie przynosz¹ oczekiwa-
nych rezultatów. Spo�ród ró¿nych propozycji wysuwanych przez UE
zaproponowano m.in.:

� stworzenie centrów informacyjnych nt. migracji, które maj¹
informowaæ o mo¿liwo�ciach legalnej migracji oraz niebezpieczeñ-
stwach wynikaj¹cych z nielegalnej migracji. Maj¹ one tak¿e udo-
stêpniaæ mikropo¿yczki na rozpoczêcie biznesu oraz zachêcaæ do
tworzenia firm rodzinnych. Takie centrum pilota¿owe zosta³o otwo-
rzone w Mali w 2008 roku;

� zawieranie specjalnych porozumieñ z rz¹dami krajów afry-
kañskich dotycz¹cych regulacji migracji. W ramach tych umów za-
warte bêd¹ tak¿e regulacje dotycz¹ce readmisji oraz mo¿liwo�ci le-
galnej migracji;

� migracja wahad³owa � umo¿liwiaj¹ca wykszta³conym migran-
tom na powrót na d³u¿sze okresy czasu do swoich rodzimych krajów
bez utraty mo¿liwo�ci powrotu do pracy w UE. Ten rodzaj regulacji
w po³¹czeniu z etycznymi zasadami zatrudnienia obcokrajowców ma
zmniejszyæ niebezpieczeñstwo �drena¿u mózgów�;

� umo¿liwienie w ramach programów Erasmus, Mundus i Ny-
erere na podejmowanie przez studentów afrykañskich studiów
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w UE przez rok b¹d� trochê d³u¿ej, aby po powrocie do swoich
krajów macierzystych lepiej byli przygotowani do pracy u siebie.

Badania naukowe, spo³eczeñstwo informatyczne i kosmos
Naukowcy z pañstw afrykañskich mog¹ uczestniczyæ we wspólnych
badaniach finansowanych z funduszy unijnych.

Du¿e nadzieje ³¹czone s¹ z dynamicznie rozwijaj¹cymi siê sie-
ciami telefonii komórkowej oraz stopniowym rozwojem sieci Inter-
netu. Dochody generowane przez sektor telekomunikacyjny i infor-
matyczny stanowi¹ do 5-7% PKB poszczególnych krajów.

Bezpo�rednie obserwacje autora tego artyku³u co do potencja³u
rozwoju naukowego krajów afrykañskich s¹ pesymistyczne. Bazuj¹
one na obserwacji przebiegu szczytu przywódców Unii Afrykañskiej
w styczniu 2007 roku w Addis Abebie po�wiêconemu problematyce
nauki na kontynencie afrykañskim. W trakcie tego dwudniowego
szczytu problematyce nauki po�wiêcono jedno przedpo³udnie. Jesz-
cze bardziej pesymistyczne refleksje nasunê³a obserwacja wystaw
towarzysz¹cych temu szczytowi, które mia³y pokazaæ osi¹gniêcia
nauki afrykañskiej. By³y tylko 52 stoiska demonstruj¹ce osi¹gniêcia
nauki w Afryce, w tym ok. 9 z samej RPA i 5 z Etiopii, oraz kilka
stoisk instytucji miêdzynarodowych. Zestawiaj¹c to z liczb¹ 53 pañstw
cz³onkowskich UA oznacza, ¿e kraje afrykañskie nie by³y wstanie
zorganizowaæ przynajmniej jednego stoiska z ka¿dego cz³onkowskich
krajów cz³onkowskich Unii Afrykañskiej, pokazuj¹cego stan rozwoju
nauki w danym pañstwie.

W dwa lata po uzgodnieniu strategicznych obszarów wspó³pracy
w Addis Abebie w pa�dzierniku 2009 roku wspólny komitet UA-UE
oceni³ zaawansowanie w realizacji uzgodnionych celów29. Stwierdza-
j¹c zaanga¿owanie partnerów w realizacjê celów strategii, komitet
wezwa³ kraje afrykañskie do bardziej aktywnego uczestnictwa. Przed-
stawiciele Unii Afrykañskiej wyrazili oczekiwanie wiêkszego zaan-

29 AU-EU Strategy two years on..., �The Courier. The Magazine of AKP&EU
Cooperation and Relations� November-December 2009, s. 25.
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ga¿owanie w finansowaniu okre�lonych projektów przez partnerów
z UE. Zwrócono tak¿e uwagê na konieczno�æ wzmocnienia funkcjo-
nowania samej Unii Afrykañskiej, na który to cel UE przeznaczy³a
55 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju. £atwiejszy w oce-
nie komitetu okaza³ siê dialog polityczny stanowi¹cy czê�æ celów
strategicznych.

Przyk³adem wywi¹zywania siê UE z zobowi¹zañ dotycz¹cych
wsparcia badañ naukowych jest przeznaczenie do 63 mln EUR na
badania naukowe w 2010 roku maj¹ce na celu poprawê sytuacji
zdrowotnej, jako�ci wody i zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa
¿ywno�ciowego w Afryce. W realizacji tych programów maj¹ uczest-
niczyæ partnerzy z krajów afrykañskich30.

Rozumiej¹c znaczenie sektora rolnego dla Afryki UE w ramach
10 Europejskiego Funduszu Rozwoju (2008�2013) podwoi³a wspar-
cie dla rolnictwa, rozwoju regionów wiejskich i zapewnienia bezpie-
czeñstwa ¿ywno�ciowego, do ponad 1 mld USD.

Z 23 mld EUR przeznaczonych jako pomoc dla krajów AKP
przez Uniê Europejsk¹ w latach 2008�2013 � 90% przeznaczonych
jest dla krajów afrykañskich.

Specjaln¹ wagê jak¹ przywi¹zuje UE do udzielenie pomocy
krajom Afryki Subsaharyjskiej znalaz³o swój wyraz w konkluzjach
Rady z 10 maja 2010 roku w sprawie wsparcia krajów rozwijaj¹cych
siê w zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿ywno�ciowego, gdzie kilkakrot-
nie wymieniane s¹ kraje regionu Afryki Subsaharyjskiej jako wyma-
gaj¹ce specjalnej pomocy31 .

W trakcie trzeciego Szczytu UE � Afryka w Trypolisie w dniach
29-30 listopada 2010 roku, istotnym elementem obrad bêd¹ zagad-
nienia zwi¹zane z realizacj¹ Milenijnych Celów Rozwoju.

30 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=whatsnew [26.05.2010].
31 Council Conclusions on an EU policy framework to assist developing coun-

tries in addressing food security challenges, Doc. 9653/10, Brussels, 10 May 2010.
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3. Instytucjonalny wymiar unijnej pomocy

Instytucje unijne odpowiedzialne za pomoc krajom
rozwijaj¹cym siê

Zwiêkszenie udzia³u o�rodków i instytucji polskich w unijnych
programach rozwojowych, wymaga znajomo�ci samych struktur
unijnych jak i zasad przygotowywania oraz udzielania programów
pomocowych.

Struktura ta ze wzglêdu na z³o¿ono�æ samych instytucji unijnych
i wci¹¿ tocz¹ce siê po przyjêciu Traktatu Lidzboñskiego spory miê-
dzy Komisj¹, Rad¹ i Parlamentem, co do zakresu kompetencji
i odpowiedzialno�ci tych instytucji, w tym tak¿e w zakresie spraw
pomocowych, nie do koñca ma klarowne podzia³y.

 Tak¿e sam proces decyzyjny o przyznaniu okre�lonej pomocy
krajowi/krajom rozwijaj¹cym siê jest bardzo skomplikowany.
W uproszczeniu ma on najczê�ciej nastêpuj¹cy przebieg.

1. Grupa robocza
Pañstwo/pañstwa cz³onkowskie na spotkaniu grupy roboczej

wystêpuj¹ z wnioskiem o konieczno�ci udzielenia pomocy okre�lone-
mu regionowi. Sprawa jest omawiana przez przedstawicieli pañstw
cz³onkowskich na kolejnych spotkaniach grupy roboczej z udzia³em
przedstawicieli Komisji. Uzgodniony (b¹d� nieuzgodniony) tekst po
serii spotkañ grup roboczych trafia do Komitetu Sta³ych Przedstawi-
cieli (Committee of Permanent Representatives, COREPER), czyli na
szczebel ambasadorów pañstw cz³onkowskich przy Unii Europejskiej.

2. COREPER
Je�li na spotkaniu grupy roboczej eksperci pañstw cz³onkow-

skich nie mog¹ doj�æ do porozumienia, dyskusja przybiera wymiar
polityczny w trakcie obrad ambasadorów w ramach COREPER-u.
W przypadku akceptacji propozycji na posiedzeniu COREPER trafia
jako tzw. punkt A na posiedzenie Rady Ministrów.
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3. Rada Ministrów
Jako punkt A problem nie jest dyskutowany tylko praktycznie

automatycznie akceptowany przez obraduj¹cych ministrów. W przy-
padku utrzymuj¹cych siê rozbie¿no�ci jest omawiany w trakcie spo-
tkania Rady Ministrów i poddawany pod g³osowanie. W przypadku
akceptacji Rada Ministrów zleca komisji przygotowanie propozycji
okre�laj¹cych sposób udzielenia pomocy.

4. Komisja
Komisja przygotowuje odpowiedni dokument, który po dyskusji

z udzia³em pañstw cz³onkowskich w obecno�ci Komisji przesy³any
jest do Parlamentu w celu przeprowadzenia konsultacji.

5. Parlament
Odpowiednia Komisja Parlamentu dyskutuje przedstawion¹

propozycjê. Po uzgodnieniu w trakcie obrad Komisji Parlamentu
trafia tekst do akceptacji na plenarne posiedzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego.

6. Faza koñcowa � realizacji
Po naniesieniu poprawek sugerowanych przez Parlament doku-

ment akceptowany jest przez Radê Ministrów i po oficjalnym za-
twierdzeniu przez Parlament kierowany do Komisji w celu jego
zrealizowania. Komisja na podstawie wytycznych, zawartych w za-
twierdzonym programie i uwzglêdniaj¹c ogólne zasady obowi¹zuj¹ce
przy realizacji programów pomocowych, przygotowuje dokument,
który stanowi podstawê realizacji nowego programu pomocowego.

W nag³ych przypadkach konieczno�ci udzielenia pomocy, jak np.
po trzêsieniu ziemi na Haiti decyzje podejmowane s¹ w uproszczo-
nym trybie i finansowane ze specjalnych funduszy zarezerwowa-
nych na takie cele. Zbli¿on¹ szybk¹ �cie¿kê decyzyjn¹ przeszed³,
zaproponowany w okresie Prezydencji Francuskiej przez prezydenta
Nicolasa Sarkozy�ego, program Food Facility, który ma byæ zrealizo-
wany w ci¹gu trzech lat, a na który przeznaczono 1 mld EUR.
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Nie jest celem tej publikacji opis i badanie procesów decyzyj-
nych dynamiki relacji: pañstwa cz³onkowskie � Komisja � Parla-
ment Europejski, dlatego te¿ analiza zostanie g³ównie ograniczona
do omówienia dzia³añ samej komisji w zakresie wypracowywania
i implementacji programów pomocowych. Wewn¹trz samej komisji
podzia³ kompetencji tak¿e w zakresie programów pomocowych mo¿-
na okre�liæ dyplomatycznie jako dynamiczny. Liczba komisarzy
i podleg³ych im Dyrekcji Generalnych wzrasta³a wraz ze wzrostem
liczby pañstw cz³onkowskich. Próba ograniczenia przewidziana
w Traktacie Lizboñskim liczby komisarzy nie uda³a siê. Nale¿y wiêc
oczekiwaæ, ¿e przy kolejnym rozszerzeniu liczba ta ulegnie odpo-
wiedniemu zwiêkszeniu. Dodatkowe konfuzje wywo³uj¹ likwidacje
jednych i tworzenie innych Dyrekcji Generalnych b¹d� zmiany ich
zakresu dzia³añ. Najnowszym i adekwatnym do omawianego proble-
mu przyk³adem jest stworzenie stanowiska Wiceprzewodnicz¹cego
Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Poli-
tyki Bezpieczeñstwa po przyjêciu Traktatu Lizboñskiego. Sprawo-
wanie tej funkcji powierzono przedstawicielce Wielkiej Brytanii
� Catherine Ashton. Uzna³a ona, ¿e oprócz spraw zwi¹zanych bez-
po�rednio z zagadnieniami polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
tak¿e programy pomocowe powinny jej podlegaæ. Przeciwko propo-
zycji komisarz C. Ashton podporz¹dkowania jej programów rozwojo-
wych wyst¹pi³y liczne organizacje pozarz¹dowe32. Uwa¿aj¹ one, ¿e
podporz¹dkowanie wymogom polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
UE zagadnieñ pomocowych, odbierze wiarygodno�æ UE dzia³aniom
w tym zakresie. Twierdz¹ te¿, ¿e zakusy komisarz wynikaj¹ z przy-
czyn finansowych: Przewidywany bud¿et na Europejsk¹ S³u¿bê
Dzia³añ Zewnêtrznych (ESDZ) ma wynosiæ 300 mln EUR rocznie
w porównaniu do 12 mld EUR, które UE wyda³a na pomoc rozwo-
jow¹ w 2008 roku.

32 G. Sebag, Development organisations question EAS� competences, Euro-
politics, 23 April 2010.
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Z zupe³nie innych powodów atakuj¹ komisarz C. Ashton i mini-
strów spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego33. Eurodeputowanym marzy siê ambitna
unijna dyplomacja. � ESDZ musi uzyskaæ wszelkie kompetencje
dotycz¹ce dzia³añ zewnêtrznych. Nie tylko sprawy dyplomatyczne
i militarne, ale te¿ politykê rozwojow¹, pomoc humanitarn¹, polity-
kê s¹siedztwa. Wed³ug nich aktualny podzia³ odpowiedzialno�ci
miêdzy poszczególnych komisarzy jest sztuczny i bêdzie prowadzi³
do nieporozumieñ.

Aktualnie nastêpuj¹ce Dyrekcje Generalne Komisji zaliczane s¹
do grupy stosunków zewnêtrznych: Rozwoju, Rozszerzenia, Europe-
Aid � Biuro Wspó³pracy, Stosunków Zewnêtrznych, Pomocy Huma-
nitarnej, Handlu34.

Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnêtrznych

Ze wzglêdu na wcze�niej wymienione rozbie¿no�ci, co do zakre-
su funkcjonowania Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych na
tym etapie zmian reorganizacji tej dyrekcji, jej struktura i zakres
dzia³añ nie mo¿e byæ przedstawiony w sposób odpowiedzialny.

Jak wynika z wcze�niej przedstawionych informacji o istniej¹-
cych sporach kompetencyjnych, struktura i sposób podzia³u �rodków
miêdzy poszczególne struktury unijne mo¿e w przysz³o�ci ulec zmia-
nie. Wielko�æ funduszy, którymi zarz¹dzaj¹ trzy DG ds. Rozwoju,
EuropeAid � Biuro Wspó³pracy i Pomocy Humanitarnej, bezpo�red-
nio odpowiedzialne za programy pomocowe mo¿e ulec zmniejszeniu,
gdy czê�æ pomocowych wykorzysta np. DG ds. Rozszerzenia. Mog¹ te¿
ulec zwiêkszeniu sumy przeznaczone na pomoc i to znacz¹co jak to
ma miejsce obecnie w zwi¹zku z decyzj¹ o przeznaczeniu dodatkowe-
go 1 mld EUR na tzw. �Instrument ¿ywno�ciowy� (Food Facility)35.

33 A. S³ojewska, Pluszowy mi� baronessy, �Rzeczpospolita�, 16.04.2010.
34 http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm [26.05.2010].
35 Food Facility: First contribution agreements signed, Europolitics, 15 May

2009.
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Poni¿ej skrótowo, zostan¹ przedstawiony zakres dzia³añ DG
bezpo�rednio odpowiedzialnych za programy pomocowe.

Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju (DG Dev)

Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Stosunków z krajami Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP) odpowiada za stosunki komisji z krajami
tego regionu oraz ze stowarzyszonymi krajami i terytoriami Zamor-
skimi. DG Dev jest tak¿e odpowiedzialny za wypracowanie zasad
polityki pomocowej komisji oraz koordynacjê pomocy udzielanej przez
pañstwa cz³onkowskie.

DG Dev, jak ju¿ to zaznaczono, odpowiada bezpo�rednio w ko-
misji za stosunki z AKP oraz z Terytoriami Zamorskimi. Z relacji
tych czê�ciowo wy³¹czone s¹ Kuba i Po³udniowa Afryka, które nie
mog¹ korzystaæ Europejskiego Funduszu Rozwoju (European Deve-
lopment Fund, EDF). Dwadzie�cia stowarzyszonych krajów i teryto-
riów zamorskich korzysta z EDF na podstawie specjalnej umowy
o wspó³pracy.

DG Dev odpowiada za przygotowanie programów okre�laj¹cych
zasady finansowania pomocy rozwojowej z bud¿etów unijnych.

DG Dev odpowiedzialna jest za wypracowanie wspólnie z bene-
ficjentami strategii wspó³pracy z wymienionymi regionami oraz
koordynacje oraz monitorowanie funduszy pochodz¹cych z European
Development Funds oraz Development Cooperation Instruments.
Relacje wzajemne z krajami AKP zawieraj¹ tak¿e komponent dialo-
gu politycznego, który obejmuje zarówno strategiê wspó³pracy jak
i dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobiegania konfliktom, a przypadku ich
zaistnienia wypracowanie metod rozwi¹zania i zakoñczenia konflik-
tu. Dialog polityczny nie ogranicza siê jedynie do poszczególnych
pañstw regionu, ale obejmuje tak¿e dialog polityczny z ugrupowa-
niami regionalnymi takimi jak np. IGAD, SADC, ECOWAS. Prowa-
dzony przez komisjê dialog polityczny wymaga sta³ych konsultacji
i koordynacji z pañstwami cz³onkowskimi UE.
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DG Dev wnosi znacz¹cy wk³ad w koordynacjê wspó³pracy roz-
wojowej z innymi instytucjami takimi jak Europejski Bank Inwesty-
cyjny, Instytucjami Bretton Woods, Afrykañskim Bankiem Rozwoju,
Uni¹ Afrykañsk¹, G-8 i innymi organizacjami.

Trzecim wymiarem wspó³pracy UE z krajami AKP jest wspó³-
praca gospodarcza z tymi pañstwami. Nadrzêdnym celem tej wspó³-
pracy jest stopniowe w³¹czenie gospodarek tych krajów w system
gospodarki �wiatowej. Narzêdziem s³u¿¹cym realizacji tego celu s¹
Umowy o Wspó³pracy Gospodarczej (Economic Partnership Agre-
ements).

DG Dev jak to zaznaczono poprzez wypracowanie ogólnych za-
sad pomocy i wspó³pracy z krajami rozwijaj¹cymi siê wp³ywa na
kszta³t polityki innych dyrekcji generalnych, w tym DG ds. Handlu
poprzez zapewnienie, ¿e polityka handlowa UE jest rzeteln¹ i wspiera
zrównowa¿ony rozwój krajów rozwijaj¹cych siê. DG Dev wspó³pra-
cuje �ci�le z DG ds. Handlu przy negocjacji regionalnych porozu-
mieñ gospodarczych w ramach porozumienia z Cotonou.

Dyrekcja Generalna EuropeAid � Biuro Wspó³pracy

EuropeAid � Biuro Wspó³pracy zosta³o utworzone w 2001 roku
w celu wdra¿ania zewnêtrznych programów pomocowych UE, opie-
raj¹cych siê na zasadach polityki pomocowej, a wypracowanych przez
DG Dev i DG ds. Stosunków Zewnêtrznych. DG Development odpo-
wiada za przygotowanie strategii i d³ugofalowych programów po-
mocowych dla krajów AKP, DG do Stosunków Zewnêtrznych za
pozosta³e regiony i kraje. DG EuropeAid odpowiada za ich imple-
mentacjê.

Najwa¿niejszym zadaniem EuropeAid jest wdra¿anie instrumen-
tów pomocy zewnêtrznej Komisji Europejskiej, finansowanych za-
równo z unijnego bud¿etu, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju.
DG EuropeAid podlega podobnie jak DG Development komisarz
Andris Pielbags, który odpowiada za programy pomocowe.
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EuropeAid sk³ada siê z siedmiu dyrekcji, z których cztery geo-
graficzne odpowiadaj¹ bezpo�rednio za programy w nastêpuj¹cych
regionach:

A � Europa, po³udniowy region Morza �ródziemnego, Bliski
Wschód i Polityka S¹siedztwa

B � Ameryka £aciñska,
C � Afryka Subsaharyjska, Karaiby, Pacyfik,
D � Azja i Azja Centralna.
Dyrekcje te odpowiadaj¹ za ca³y cykl projektu od identyfikacji

potrzeby pomocy a¿ do koñcowej oceny efektu pomocowego. Prace te
wykonywane s¹ bezpo�rednio w Brukseli b¹d� w terenie poprzez
przedstawicieli delegacji w okre�lonych krajach beneficjentach. Dwóch
na trzech pracowników tej Dyrekcji zajmuj¹cych siê implementacj¹
projektów pracuje bezpo�rednio w terenie.

Dyrekcja E jest odpowiedzialna za jako�æ wdra¿anych projektów
pomocowych pod k¹tem uwzglêdniania w nich ogólnych za³o¿eñ
polityki UE takich jak np. zasady dobrego zarz¹dzania, przestrzega-
nie praw ludzkich, dba³o�æ o �rodowisko itp. Opracowuje metodolo-
giczne zasady przygotowywania, wdra¿ania i oceny realizowanych
programów pomocowych.

Dyrekcja F odpowiada za tematy za pomoc¹ których realizowa-
ne s¹ programy o charakterze horyzontalnym, takie jak np. bezpie-
czeñstwo ¿ywno�ciowe, problematyka zdrowotna, przestrzeganie praw
ludzkich, problematyka migracji itd.

Dyrekcja G odpowiada za zabezpieczenie odpowiednich kadr oraz
zasobów technicznych niezbêdnych do realizacji zadañ Dyrekcji
Generalnej EuropeAid..

Dyrekcja Generalna ds Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)

DG ECHO utworzona w 1992 roku odpowiada za niesienie po-
mocy ofiarom kryzysów zarówno tych wywo³anych czynnikami na-
turalnymi, jak trzêsienia ziemi czy powodzie, jak i tych wywo³anych
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dzia³alno�ci¹ cz³owieka36. Od utworzenia DG ECHO, Komisja Euro-
pejska finansowa³a i koordynowa³a dzia³ania humanitarne w ponad
100 krajach poza UE.

Do mandatu DG ECHO nale¿y:
� ratowanie i ochrona ¿ycia w naturalnych lub spowodowanych

przez cz³owieka sytuacjach krytycznych i w ich nastêpstwie;
� udzielanie pomocy ludziom dotkniêtym d³ugotrwa³ymi kryzy-

sami, jak np. wojny domowej;
� finansowanie i dostarczanie pomocy humanitarnej oraz za-

pewnienie jej dostêpno�ci uchod�com lub przesiedleñcom;
� wspieranie krótkoterminowych prac odbudowy i rekonstrukcji;
� tworzenie systemów wczesnego ostrzegania i finansowanie pro-

jektów przeciwdzia³ania klêskom ¿ywio³owym w regionach wysokie-
go ryzyka.

Co roku ustalane s¹ przez komisjê cele strategiczne w zakresie
udzielania pomocy humanitarnej. Decyzje finansowania podejmowa-
ne s¹ przez ca³y rok na podstawie oceny komisji oraz wniosków jej
partnerów. Komisja dysponuje nastêpuj¹cymi narzêdziami:

� plan globalny � to ogólne strategiczne ramy dzia³ania w kon-
kretnym kraju lub regionie. Instrument ten stosowany jest w przy-
padku utrzymywania siê d³ugotrwa³ych potrzeb udzielenia pomocy
humanitarnej, np. w przypadku przeci¹gaj¹cych siê konfliktów. Plan
globalny jest opiniowany przez Komitet Pomocy Humanitarnej sk³a-
daj¹cy siê z przedstawicieli pañstw cz³onkowskich;

� decyzje indywidualne pojawiaj¹ siê w przypadku pojawienia
siê nowych sytuacji wyj¹tkowych nie objêtych planem globalnym;

� pierwotna decyzja kryzysowa to narzêdzie szybkiego reagowa-
nia na nowe kryzysy, np. huraganu czy trzêsienia ziemi(w ci¹gu 72
godzin).

36 Pomoc Humanitarna w skrócie, Komisja Europejska, Warszawa [b.r.w.].
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Strukturê GD ECHO przedstawiono na poni¿szym diagramie37 :

Jak widaæ na tym diagramie DG ECHO sk³ada siê z dwóch
dyrekcji:

� Dyrekcja A � odpowiedzialna za prowadzenie operacji z jed-
nostkami w ujêciu regionalnym i tematycznym,

� Dyrekcja B � odpowiedzialna za wsparcie operacji.

37 http://ec.europa.eu/echo/about/what/who_en.htm [26.05.2010].

Director-General: Peter ZANGL

Sector Internal Audit & Advice:
Nadine WRAITH

Assistant to the DG:
Henrike TRAUTMANN

Unit DG/01 � General Policy affairs,
Relations with donors, Evaluation:
Leo NIETO (acting)

Unit DG/02 � Operational support
policies, Disaster preparedness:
Henrike TRAUTMANN

Unit DG/03 � Civil protection � Disaster
response:
Hans DAS (acting)

Unit DG/04 � Civil Protection
� Prevention and preparedness:
Ian CLARK

Directorate A (*) � Operations:
Steffen STENBERG

Directorate B (*) � Support to operations:
Walter SCHWARZENBRUNNER

Adviser (vacant)

A/1 � Central Africa, Sudan, Chad:
Andrea KOULAIMAH GABRIEL

B/1 � Budget, Audit, IRM, Document
Management:
Vijay BHARDWAJ

A/2 � East, West & Southern Africa,
Indian Ocean:
Cees WITTEBROOD

B/2 � Finance Management, Legal
& procedural affairs:
Herman MOSSELMANS

A/3 � Central & Eastern Europe, NIS,
Mediterranean countries, Middle East:
Johannes LUCHNER

B/3 � Human Ressources, Field offices
& operational Security:
René GUTH

A/4 � Asia & Latin America, Caribbean
& Pacific Regions:
Esko KENTRSCHYNSKYJ

A/5 � Food Aid:
Jan Arthur SIENCZEWSKI

A/6 � Information & Communication:
Simon HORNER



261Bogaci � biednym? Unia Europejska a Afryka

Pomoc Komisji Europejskiej wdra¿ana jest za po�rednictwem
organizacji partnerskich, do których nale¿¹ agencje pomocy ONZ,
cz³onkowie ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz
ponad 160 organizacji pozarz¹dowych.

DG ECHO udziela równie¿ pomocy poprzez wyspecjalizowane
agencje pañstw cz³onkowskich takie jak np:

� Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit � Gtz,
� Bundesanstalt Technisches Hilfswerk � Thw,
� Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (Msb � The

Swedish Civil Contingencies Agency).

Formalne uwarunkowania unijnych
programów pomocowych i ich finansowanie

Wymagania zwi¹zane z realizacj¹ unijnych programów pomoco-
wych charakteryzuj¹ siê czêsto du¿ym stopniem z³o¿ono�ci. Prze-
wodnik informuj¹cy o podstawowych zasadach, które musz¹ spe³-
niaæ ubiegaj¹cy siê o kontrakty w ramach programów pomocowych,
liczy 137 stron. Tytu³ angielski tego przewodnika dostêpnego w tak¿e
w czterech innych jêzykach (francuskim, niemieckim, hiszpañskim
i portugalskim) brzmi �Practical Guide to Contract Procedures for
EU External Actions�38. Znajomo�æ jego jest niezbêdna zarówno przy
ubieganiu siê o programy pomocowe finansowane g³ównego bud¿etu
unijnego, jak i realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju. Znajomo�æ tych zasad jest dopiero wstêpnym warunkiem
przyst¹pienia do przetargu. Pewnym wska�nikiem z³o¿ono�ci mo¿e
byæ chocia¿by sama liczba przepisów, które maj¹ zastosowanie
w realizacji poszczególnych programów pomocowych.

Sprawê komplikuje liczba instrumentów, w ramach których fi-
nansowane s¹ programy pomocowe.

Najwa¿niejsze instrumenty pomocowe to:

38 Practical Guide to Contract procedures for EU external actions, European
Commission, Brussels 2008.
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a) nowe instrumenty dla realizacji dzia³añ zewnêtrznych 2007�
�2013 � siedem;

b) instrumenty wprowadzone przed 2007 rokiem � trzyna�cie,
c) instrumentu o okre�lonym zasiêgu geograficznym � dwana-

�cie.
Przyk³adowo wymienione zostan¹ tylko nazwy nowo wprowa-

dzonych siedmiu instrumentów � podpunkt a:
� instrument finansowy do realizacji wspó³pracy rozwojowej;
� instrument Europejskiego S¹siedztwa i Partnerstwa;
� instrument stabilizuj¹cy;
� instrument pomocy przedakcesyjnej;
� finansowy instrument promocji w �wiecie demokracji i praw

cz³owieka;
� instrument finansowy wspó³pracy z krajami uprzemys³owio-

nymi i innymi krajami i terytoriami o wysokim dochodzie ludno�ci;
� instrument wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa nuklearnego.

Ogólne dane o wielko�ci pomocy udzielanej przez Uniê
Europejsk¹ i jej kraje cz³onkowskie

Unia Europejska w³¹cznie z pañstwami cz³onkowskimi jest
najwiêkszym donatorem pomocy � 60% wszystkich �rodków pomo-
cowych w �wiecie. Na pomoc unijn¹ sk³adaj¹ siê zarówno �rodki
bud¿etowe zabezpieczone bezpo�rednio w bud¿ecie unijnym, specjal-
ne �rodki takie jak Europejski Fundusz Rozwojowy, na który sk³a-
daj¹ siê fundusze przeznaczone z bud¿etu unijnego, Europejskiego
Banku Inwestycyjnego jak i wp³aty pañstw cz³onkowskich; a tak¿e
indywidualne programy wsparcia pañstw cz³onkowskich.

O znaczeniu, jakie UE przywi¹zuje do pomocy dla Afryki Sub-
saharyjskiej, �wiadczyæ mo¿e chocia¿by decyzja Rady, ¿e co najmniej
50% dodatkowo wygenerowanych �rodków finansowych powinno
zostaæ przeznaczone na pomoc dla krajów tego regionu39.

39 Council Conclusions of May 2005 (doc.9266/05).
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Przewidywany bud¿et UE na 2011 rok
na dzia³alno�æ zagraniczn¹ UE

Przewidywany rozdzia³ �rodków bud¿etowych UE na poszcze-
gólne dzia³y zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ zagraniczn¹ UE w roku 2011
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Proponowany bud¿et  2011 / Draft budget 2011

EUR %

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Instrument Wsparcia Przedakcesyjnego 1 796 793 000 20,9

European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa 1 729 526 000 20,1

Development Cooperation Instrument (DCI)
Instrument Wspó³pracy Rozwojowej 2 613 762 240 30,3

Industrialised Countries Instrument (ICI)
Instrument ds. Pañstw Uprzemys³owionych 70 640 000 0,8

Democracy and Human Rights (EIDHR)
Instrument Demokracji i Praw Cz³owieka 163 113 000 1,9

Instrument for Stability
Instrument na rzecz Stabilno�ci 290 188 000 3,4

Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC)
Instrument wz Bezpieczeñstwa Nuklearnego 75 813 000 0,9

Humanitarian Aid
Pomocy Humanitarnej 824 693 000 9,6

Macro Financial Assistance
Wsparcie Finansowe Makro 114 868 567 1,3

Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa 327 374 000 3,8

Emergency Aid Reserve
Rezerwa na Pomoc Nadzwyczajn¹ 253 860 000 2,9

Other actions and programmes (including decentralised
agencies)
Inne dzia³ania i programy (w³¹czaj¹c agencje
zdecentralizowane)

352 898 570 4,1

Total / £¹cznie 8 613 529 377 100,0
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Europejski Fundusz Rozwoju
� European Development Fund (EDF)40

Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (pocz¹wszy od 1993 roku)
na wniosek Parlamentu Europejskiego nie stanowi on czê�ci ogólne-
go bud¿etu UE.

Jest on odrêbny od powy¿ej przedstawionego bud¿etu Unii
Europejskiej przeznaczonego na dzia³alno�æ zagraniczn¹ UE. Bu-
d¿et EFR jest tworzony z wp³at pañstw cz³onkowskich UE, stosowa-
ne do niego w³asne przepisy finansowe i zarz¹dzany jest przez
wyodrêbniony Komitet.

EFR jest g³ównym instrumentem unijnym w kreowaniu pomocy
dla krajów AKP i stowarzyszonych krajów i terytoriów zamorskich.
Jego utworzenie przewidziano w Traktatach Rzymskich jako formy
pomocy dla ówczesnych terytoriów kolonialnych. Pomoc udzielana
krajom AKP z EFR bêdzie kontynuowana co najmniej do roku 2013.

Na EFR sk³ada siê szereg instrumentów, w tym: darowizny,
kapita³ ryzyka oraz po¿yczki dla sektora prywatnego. Na 10 edycjê
EFR w okresie od 2008 do 2013 roku przeznaczono 22,7 mld EUR.
Z tej sumy dla krajów AKP przeznaczono 21,97 mld EUR, 286 mln
EUR dla krajów i terytoriów zamorskich, 430 mln EUR dla komisji
na wsparcie i implementacjê EFR.

Ze �rodków przeznaczonych dla krajów AKP podzielono �rodki
na nastêpuj¹ce cele: 17,766 mld EUR na programy krajowe i regio-
nalne, 2,7 mld EUR na wspó³pracê miêdzy pañstwami AKP i miê-
dzyregionaln¹ wspó³pracê, 1,7 mld EUR na instrument finansowy.
Udzia³ pañstw cz³onkowskich w tworzeniu EFR wyniós³ w 2009
roku 3,5 mld EUR, z czego najwiêksze sumy zadeklarowa³y Francja
(850 mln EUR i Niemcy 818 mln EUR)41. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pañ-

40 http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_coun-
tries_territories/r12102_en.htm [26.05.2010].

41 European Development Fund � Estimate of commitments and payments
and of contributions to be payed by the Member States for 2008 to 2013, COM
(2008) 634 final, Brussels 7.10.2008.
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stwa cz³onkowskie UE maj¹ dwustronne programy pomocy i w³asne
inicjatywy wsparcia dla krajów rozwijaj¹cych siê, które nie s¹ finan-
sowane ani z EFR, ani z innych funduszy wspólnotowych.

Pomoc ze strony Polski

Polska jako kraj cz³onkowski OECD a od 2004 roku tak¿e UE
zobowi¹za³a siê do �wiadczenia pomocy krajom rozwijaj¹cym siê. Na
posiedzeniu GAERC w maju 2005 roku Polska zadeklarowa³a �wiad-
czenie pomocy rozwojowej na poziomie 0,17% PKB do roku 2010
i 0,33% PKB do 2015 roku42. Jak wynika z opublikowanych przez
UE danych Polska przeznaczy³a w 2010 roku sumê 437 mln EUR,
co jest równowa¿ne 0,13% PKB43. Oznacza to znacz¹cy wzrost wiel-
ko�ci udzielanego wsparcia finansowego w porównaniu do sumy 236
mln EUR udzielonej w 2006 roku jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa.
Jednak¿e wsparcie polskie zadeklarowane na rok 2010 odbiega od
równowa¿nika 0,17% PKB.

Z zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej MSZ poda-
no informacje o polskiej pomocy oficjalnej w roku 200744. Z informa-
cji tych wynika, ¿e z sumy 1,01 mld PLN Polska przekaza³a ponad
po³owê na pomoc wielostronn¹ 573,6 mln PLN (za po�rednictwem
UE � 573,6 mln PLN oraz innych instytucji miêdzynarodowych), za�
na pomoc bilateraln¹ przekazywan¹ bezpo�rednio � 431,41 mln PLN.
Polska ratyfikowa³a w dniu 15 wrze�nia 2006 roku Konwencjê
o Pomocy ¯ywno�ciowej. Na jej mocy Rzeczpospolita Polska podob-
nie jak pozosta³e strony umowy zobowi¹zana jest przekazywaæ po-
moc ¿ywno�ciow¹ w trzech okre�lonych formach: darowizny ¿ywno-
�ciowe lub pieniê¿ne, sprzeda¿ ¿ywno�ci z p³atno�ci¹ w walucie
pañstwa biorcy, sprzeda¿ ¿ywno�ci na kredyt z p³atno�ci¹ w rocz-
nych ratach; za pomoc¹ trzech kana³ów: organizacji miêdzyrz¹do-

42 Council Conclusions of May 2005 (doc.9266/05).
43 http://ec.europa.eu/development/icenter/files/europa_only/twelve_po-

ints_MG_en.pdf [26.05.2010].
44 http://www.polskapomoc.gov.pl [26.05.2010].



266 Andrzej G¹sowski

wych, organizacji miêdzynarodowych, organizacji pozarz¹dowych.
Problematyka udzielania pomocy przez Polskê zosta³a jedynie za-
znaczona tym paragrafem bez g³êbszego jej rozwijania. Znaj¹c �rodki
przekazywane przez polski rz¹d poprzez UE rzecz¹ interesuj¹c¹ by-
³oby znaæ udzia³ polskich jednostek w realizowaniu pomocy unijnej.

Koñcz¹c artyku³ o programach pomocowych dla krajów afrykañ-
skich nie sposób pomin¹æ licznych g³osów dowodz¹cych, ¿e progra-
my te niejednokrotnie przynosz¹ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku45. Tak¿e
donatorzy staraj¹ siê zmniejszyæ uboczny negatywny wp³yw wystê-
puj¹cy w niektórych przypadkach jako uboczny niezamierzony efekt
programów pomocowych. Wyrazem tego jest wypracowana przy czyn-
nym udziale Unii Europejskiej tzw. Deklaracja Paryska i liczne zapisy
w dokumentach unijnych maj¹ce na celu zmniejszenie niezamierzo-
nych efektów ujemnych programów pomocowych ofiarowanych kra-
jom rozwijaj¹cym siê przez Uniê Europejsk¹.
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HAVES TO HAVE-NOTS? EUROPEAN UNION
AND AFRICA

SUMMARY

Relations between African and European Union countries are
complex and multidimensional. This paper concentrates on the de-
velopment assistance to Africa by the European Economic Commu-
nity/European Union from the Treaty of Rome to the Treaty of
Lisbon. Changes in the relationship between Africa and the Europe-
an Union resulting from the Lisbon Summit are described in the
second part of the article. In the final part institutional and financial
dimension of the European Union assistance to Africa is presented.


