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Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa 
w najbiedniejszych krajach 

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na skalę działań podejmowanych przez Pola-
ków oraz społeczności krajów członkowskich UE wspierających rozwój krajów 
najsłabiej rozwiniętych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Obok informacji 
o wielkości pomocy udzielanej przez nasz rząd i UE przedstawiono również opi-
nie Polaków i Europejczyków na temat dziedzin i sposobów pomocy oraz ich 
akceptacji. Szczególną uwagę zwrócono na działania pomocowe w zakresie ogra-
niczania ubóstwa. Możliwości rozwojowe krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR) 
– zwłaszcza ograniczanie ubóstwa - determinowane są między innymi rozwojem 
rolnictwa oraz uczestnictwem tych krajów w handlu światowym. Stąd w artykule, 
celem uwidocznienia problemów gospodarek KNR, przedstawiono ich udziały 
w handlu międzynarodowym oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących 
znajomości idei Sprawiedliwego Handlu wśród polskich i europejskich konsu-
mentów, a także stopnia jej poparcia, zwłaszcza skłonności do zakupu produktów 
z krajów najbiedniejszych. 

Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań: TNS Polska, Euroba-
rometr oraz własnych zrealizowanych w ramach projektu badawczego MNiSW  
nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, 
finansowanego przez NCN.

Słowa kluczowe: ubóstwo, pomoc rozwojowa, Sprawiedliwy Handel, zachowania 
konsumentów.

Kody JEL: D6, I3, F13, F18, F35

Wstęp

Ubóstwo jest zjawiskiem dotykającym zarówno kraje bogate, jak i biedne. W krajach 
bogatych jest ono udziałem niewielkiej części społeczeństwa, ale w krajach rozwijających 
się bieda dotyka znaczną, a nawet przeważającą liczbę ludności (np. Indie czy niektóre kraje 
afrykańskie). Ubóstwo jest poważnym problemem społecznym wtedy, gdy dotyczy znacz-
nej części społeczeństwa. Staje się wówczas kwestią społeczną – barierą, która uniemożli-
wia społeczeństwu osiągnięcie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Skutki biedy 
bowiem rozciągają się nie tylko na jednostki nią doświadczone, ale również – zwłaszcza 
w sytuacji jej trwałości i pokaźnego zasięgu – na resztę społeczeństwa, w tym również na tę 
dobrze sytuowaną pod względem materialnym. 
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Warto nadmienić, iż postrzegając ubóstwo jako problem społeczny tratujemy je nie tylko 
jako zjawisko zdeterminowane określonymi przyczynami, ale również problem, który moż-
na przezwyciężyć za pomocą działań zbiorowych. Takie postrzeganie ubóstwa stymuluje 
racjonalne zachowania wobec tego zjawiska i skłania do poszukiwania sposobów jego prze-
zwyciężania, a nie tylko do minimalizowania jego skutków (np. przez zapomogi). Skuteczne 
przezwyciężanie ubóstwa możliwe jest tylko przez zbiorową aktywność, bowiem jednostka 
doświadczająca ubóstwa jest zbyt słaba, by sama ten problem rozwiązać.

Wspieranie rozwoju i dobrobytu krajów rozwijających się 

Analizę wspierania rozwoju dobrobytu krajów rozwijających się odniesiono do pomocy 
finansowej udzielanej przez kraje rozwinięte w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej1.

Pomoc kierowana jest bezpośrednio do osób i organizacji w krajach-biorcach przez pań-
stwa-dawców i jest przeznaczana np. na dwustronne programy i projekty, stypendia, pomoc 
humanitarną, pomoc uchodźcom, oddłużenie itp. Pomoc udzielana jest przez wiele krajów2 
posiadających status członka lub obserwatora w Komitecie Pomocy Rozwojowej OECD 
(Development Assistance Committee – DAC) za pośrednictwem międzynarodowych orga-
nizacji i wielostronnych porozumień lub funduszy globalnych. W 2010 r. UE oraz jej 27 
państw członkowskich były największym światowym donatorem, od którego pochodziła 
ponad połowa Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Największymi państwami-donatorami 
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej są: Stany Zjednoczone (26,4%), Japonia (14,6%), Niemcy 
(9,1%), Francja (8,8%), Wielka Brytania (8,1%), Holandia i Hiszpania (powyżej 4%) oraz 
Kanada, Norwegia, Australia (powyżej 3%). Pomoc pozostałych krajów należących do DAC 
stanowi 13,5%, zaś krajów spoza DAC – 1,1% ogólnej pomocy.

W 2011 r. Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) 1,2 mld złotych, 
z tego w ramach współpracy wielostronnej wydatkowano 978 mln złotych (79%), a 261 mln 
złotych (21%) przekazano na pomoc dwustronną. Wartość środków wydanych na współpra-
cę rozwojową stanowiła 0,08% polskiego dochodu narodowego brutto (DNB). W 2012 r. 
0,09% DNB3. Mniej od nas na pomoc przeznaczyła jedynie Łotwa (0,07% DNB).

Według danych OECD, w 2010 r. pomoc bilateralna w wysokości 90 747 mln dolarów 
stanowiła 71,1% całej wartości ODA, zaś pomoc wielostronna w wysokości 37 745 mln 
dolarów – 28,9%. Do największych instytucji-donatorów pomocy wielostronnej należą: 
instytucje UE (29,5% wielkości pomocy wielostronnej), IDA (International Development 
Association), GFATM (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) oraz 
IMF (International Monetary Fund) – por. wykres 1.

1  Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance – ODA) – to według definicji Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) przepływy finansowe kiero-
wane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje 
państwowe i samorządowe.
2  Dotychczas wszystkie kraje, które wstępowały do DAC udzielały Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) na poziomie co 
najmniej 0,2% PKB.
3  Jest to ok. 2 zł na statystycznego podatnika w Polsce. 
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I chociaż wydatki na pomoc w trakcie światowego kryzysu finansowego zostały zmniej-
szone w większości krajów (m.in. w Wielkiej Brytanii, krajach G20 czy krajach UE), to jed-
nak ciągle stanowią one główny komponent walki z ubóstwem na skalę międzynarodową. 
I tak np. w 2011 r. wysokość pomocy UE wyniosła 52,79 mld euro osiągając poziom 0,42% 
DNB UE i zmniejszyła się o około 500 mln euro (w 2010 r. 53,45 mld euro, co odpowiadało 
0,44% DNB). W 2012 r. ograniczenia budżetowe państw spowodowały spadek pomocy do 
poziomu sprzed 2008 r. i w rezultacie wyniosła ona 50,52 mld euro (0,39% DNB) (Analiza... 
2013).

Blisko 3/4 Polaków uważa, iż powinniśmy wspomagać rozwój państw słabiej rozwi-
niętych zaś 1/5 Polaków jest temu przeciwna (Polacy chcą pomagać biedniejszym 2012). 
Wśród osób popierających ponad 1/4 zdecydowanie opowiada się za taką pomocą. W ostat-
nich ośmiu latach odsetek badanych popierających polską pomoc rozwojową wzrósł o 11% 
(w porównaniu z 2011 r. spadł o 4 p.p.) i jest jeden z najwyższych w UE. Najwięcej zwolen-
ników angażowania się Polski w udzielanie takiej pomocy było w latach 2008 i 2009 – por. 
tabela 1.

Wśród przeciwników udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej przeważają osoby, 
które uważają, że Polska jest zbyt biednym krajem, żeby pomagać innym (52%). Jednym 
z argumentów jest marnotrawstwo udzielanej pomocy – pogląd, że pomoc pieniężna jest 
przez biedne kraje źle wykorzystywana podziela 10% Polaków.

Wykres 1
Udział poszczególnych donatorów pomocy wielostronnej

Źródło: Ryczer (2010). 
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Tabela 1
Czy uważa Pan(i), że Polska powinna, czy nie powinna wspomagać rozwój krajów 
słabiej rozwiniętych? 

Odpowiedzi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

w odsetkach

Tak 63 69 75 77 84 83 79 78 74
Nie 35 25 17 13 12 12 16 18 20
Nie wiem 2 6 8 10 4 5 5 4 6

Źródło: Polacy o pomocy rozwojowej (2012). 

Większość Polaków (63%) deklaruje również zgodę na to, by rząd przeznaczał z ich 
podatków określoną kwotę na pomoc rozwojową dla biedniejszych krajów (por. wykres 2). 

Wykres 2
Czy gdyby to od Pana(i) zależało, czy zgodził(a)by się Pan(i), żeby rząd polski 
przeznaczył z Pana(i) podatków 3 zł miesięcznie na pomoc rozwojową  
dla biedniejszych krajów?

Źródło: Polacy o pomocy rozwojowej (2012).

Akceptację dla przekazywania pieniędzy z podatków na pomoc rozwojową w wysokości 
3 zł miesięcznie wyraziło 34% Polaków i w porównaniu z 2004 r. ich odsetek znacząco się 
obniżył (o 14 p.p.). Wzrósł natomiast odsetek osób deklarujących pomoc mniejszą niż 3 zł 
– z 15% w 2004 r. do 22% w 2012 r.
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Połowa Polaków uważa również, że wielkość pomocy finansowej, którą nasz kraj ofe-
ruje krajom biedniejszym jest wystarczająca. Polską pomoc jako zbyt dużą w stosunku do 
swoich możliwości gospodarczych oceniło 11%, zaś jako zbyt małą 15% Polaków. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż co czwarty (25%) badany nie miał zdania na temat wielkości polskiej po-
mocy rozwojowej wynika z faktu m.in. słabego rozpowszechniania informacji na ten temat. 
Blisko 3/4 Polaków deklaruje bowiem, iż w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy nie zetknęło się 
z informacjami na temat wsparcia Polski dla innych krajów. Głównym źródłem wiedzy dla 
interesujących się tematyką pomocy rozwojowej na rzecz biedniejszych krajów była prze-
ważnie telewizja (87%), prasa i radio (po 20%) oraz Internet (18%). Znacznie mniej (poniżej 
2%) osób dowiedziało się o różnych formach pomocy rozwojowej ze szkoły (uczelni), od 
rodziny i znajomych, wystaw i ulotek. Warto nadmienić, iż wśród osób „poinformowanych” 
przeważają osoby interesujące się polityką i wydarzeniami z nią związanymi. W 2012 r. naj-
częściej informowani byli na temat pomocy żywnościowej i zwalczania głodu (9%), pomo-
cy humanitarnej, pomocy dla ubogich, potrzebujących i o zwalczaniu ubóstwa (16%) oraz 
pomocy dla krajów Afryki (17%). Z roku na rok coraz mniej osób (w 2012 r. jedynie 11%) 
słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju ONZ - ośmiu kierunkach poprawy świata do 2015 r. 
podpisanych przez wszystkie państwa ONZ w 2000 r. (m.in. dotyczących ograniczenia ubó-
stwa i wyeliminowania głodu na świecie) – por. tabela 2.

Tabela 2
Czy słyszał(a) Pan(i) o Milenijnych Celach Rozwoju ONZ związanych 
z ograniczeniem ubóstwa do 2015 r.?

Odpowiedzi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

w odsetkach

Tak 20 22 22 13 15 19 14 11
Nie 80 78 78 87 85 81 86 89

Źródło: jak w tabeli 1. 

Milenijne Cele Rozwoju są słabo rozpoznawane nie tylko w Polsce, ale również 
w Europie. Najnowsze wyniki Eurobarometru 2013 (Pomoc rozwojowa UE i Milenijne Cele 
Rozwoju 2013) pokazują, że w Unii Europejskiej tylko 22% osób kiedykolwiek czytało lub 
słyszało na ten temat, przy czym 16% nie bardzo wie, co to jest. Wyniki powyższych badań 
potwierdzają także nieznacznie wyższy – w porównaniu z 2012 r. – odsetek ogółu Polaków 
mających świadomość istnienia Milenijnych Celów Rozwojowych i ubóstwa na świecie 
(16% odpowiedziało twierdząco, że czytało lub słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju). 

Opinie na temat sposobu, w jaki nasz kraj może przyczynić się do wspierania rozwoju 
krajów biedniejszych są podzielone i od wielu lat niezmienne. Zdaniem Polaków (Polacy 
o pomocy rozwojowej 2012), najbardziej skuteczną formą pomocy jest edukacja – takim 
sposobem byłoby umożliwienie studentom z biednych krajów studiowania w Polsce (39%) 
lub szkolenie pracowników administracji i instytucji państwowych (24%). Równie duży 
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odsetek Polaków sądzi, że skutecznie można pomóc przez bezpośrednie finansowanie, np. 
przekazywanie funduszy pieniężnych rządom tych państw (19%), finansowanie lub współfi-
nansowanie budowy infrastruktury (18%). Wśród rzadziej wybieranych sposobów wsparcia 
były: rozwiązania polityczne (umorzenie lub redukcja ich zadłużenia wobec Polski (8%), 
wspieranie procesów demokratyzacji (15%) i pokojowych (12%) oraz wolontariat (24%) – 
por. wykres 3.

Wykres 3
Odsetek Polaków, zdaniem których polityka rozwojowa powinna się skupić  
na sektorze rolnym i handlu produktami z krajów najbiedniejszych

Źródło: Pomoc rozwojowa UE i Milenijne Cele Rozwoju (2013).

Poprawa poziomu edukacji oraz służby zdrowia to, zdaniem Polaków, te obszary, 
w których Polska ma najwięcej do zaoferowania krajom biedniejszym. Dość duży odsetek 
Polaków (22%) sądzi, że polityka rozwojowa powinna wspierać rozwój rolnictwa w krajach 
biedniejszych, a skutecznym sposobem realizacji tego celu byłoby większe niż dotychczas 
otwarcie polskiego rynku na produkty z krajów rozwijających się (17%).

Handel z krajami najsłabiej rozwiniętymi

Sektor rolny oraz handel artykułami rolno-spożywczymi traktowany może być 
jako ważny obszar rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów najsłabiej rozwiniętych  
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(KNR)4. Udział krajów Południa w światowym handlu ogranicza się niemal wyłącznie do 
eksportu zasobów naturalnych. W większości krajów afrykańskich, Ameryki Łacińskiej 
oraz Południowej Azji gospodarka oparta jest głównie na eksporcie jednego naturalnego 
bogactwa (np. Kostaryka jest największym światowym producentem i eksporterem świe-
żych ananasów, Honduras – bananów, Wybrzeże Kości Słoniowej – kakao, a Bangladesz – 
juty). Słaby rozwój gospodarczy nie pozwala konkurować na międzynarodowych rynkach 
towarów przetworzonych, natomiast niewielkie możliwości finansowe znacznie ogra-
niczają import. O niskiej konkurencyjności gospodarek krajów najsłabiej rozwiniętych 
świadczy niewielki ich udział w handlu światowym – por. tabela 3.

Tabela 3
Wybrane wskaźniki eksportu krajów najsłabiej rozwiniętych (w %)

1995 1999 2001 2005 2009 2011

Udział eksportu ogółem KNR w eksporcie światowym 
0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1

Udział eksportu rolno-żywnościowego KNR w eksporcie rolno-żywnościowym świata 
1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5

Udział eksportu rolno-żywnościowego KNR w eksporcie ogółem KNR 
34,5 26,5 20,3 13,9 13,6 12,2

Źródło: Sapa (2013). 

W 2011 r. udział KRN w światowym eksporcie kształtował się na poziomie ok. 1,1%. 
Z kolei udział eksportu rolno-żywnościowego KRN w eksporcie rolno-żywnościowym 
świata oscylował w granicach 1,3-1,5%, zaś udział eksportu, głównie produktów rolnych 
słabo przetworzonych w eksporcie ogółem KNR, obniżył się z 34,5% w 1995 r. do 12,2% 
w 2011 r. Przyczyną takiej sytuacji są często działania państw wysoko rozwiniętych. Chociaż 
wymiana handlowa nie polega dzisiaj na umowach między państwami, bowiem obecnie fir-
my w poszczególnych krajach nawiązują bezpośrednie kontakty z firmami zagranicznymi, 
to jednak państwo ma wpływ na charakter tej wymiany przez różnego rodzaju instrumenty 
ekonomiczne, takie jak: cła na wyroby importowane, opodatkowanie importu, cła eksporto-
we (subwencje), manipulowanie kursem danej waluty czy też udzielanie kredytów ekspor-
towych.

Niemałe znaczenie mają również instrumenty administracyjne, m.in. kontyngenty im-
portowe i eksportowe

Rozwiązanie problemu wymaga zniesienia ograniczeń dla eksportu z KNR. W związ-
ku z powyższym na forum międzynarodowym podejmowane są różnego rodzaju działania 

4  W krajach najsłabiej rozwiniętych (Least Developed Countries – LDCs) żyje ok. 800 mln najbiedniejszych ludzi na świecie, 
czyli ok. 12% populacji świata. Udział tych gospodarek w tworzeniu światowego PKB oraz handlu to odpowiednio mniej niż 
2% i ok. 1%. – zob. Sapa (2013).
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wspierające KNR, by mogły sprostać konkurencji5, m.in. działania umożliwiające preferen-
cyjny dostęp do globalnego rynku. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele inicjatyw w spra-
wie handlu6, by stał się kluczowym elementem strategii rozwoju krajów rozwijających się, 
w szczególności najsłabiej rozwiniętych. I tak np. w ramach inicjatywy „wszystko oprócz 
broni” (EBA) z 2001 r. otwarty dla tych krajów został rynek UE. Skutecznie zwiększony 
został (nie stosując żadnych taryf i kontyngentów) przywóz towarów do UE z państw będą-
cych beneficjentami tego programu ustanowionego w ramach ogólnego systemu preferencji 
(GSP)7. Obecnie UE jest największym partnerem handlowym wielu krajów najsłabiej roz-
winiętych.

Warto również nadmienić, iż ponad 1/3 unijnej pomocy rozwojowej wspiera obecnie 
potrzeby związane z handlem8 (por. wykres 4).

5  Np. wobec dotowanego rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych, zwłaszcza krajów europejskich.
6  Obecnie następuje sukcesywny powrót do wolnego handlu – zasady mówiącej, że międzynarodowa wymiana handlowa nie 
powinna napotykać na żadne bariery ze strony państw (cła, zakazy), które ograniczają korzyści z międzynarodowego podziału 
pracy. Stosowano się do niej dość powszechnie w XVIII i XIX w. Odejście ku protekcjonizmowi i ograniczeniom nastąpiło 
po I wojnie światowej (m.in. w rezultacie wielkiego kryzysu w 1929 r.) i uzasadniane było nierównomiernością rozwoju po-
szczególnych rynków krajowych.
7  System preferencji GSP jest innowacyjnym narzędziem polityki handlowej UE, który „zreformowano” w 2006 r. przez obję-
cie nim większej liczby produktów oraz uproszczenie jego zasad (m.in. w zakresie źródeł zaopatrzenia) 
8  UE jest nie tylko największym na świecie donatorem na rzecz rozwoju (w tym dla programów związanych z handlem), ale 
również największym partnerem handlowym wielu krajów najsłabiej rozwiniętych – zob. Komunikat Komisji Europejskiej 
(2012). 

Wykres 4
Pomoc UE i jej państw członkowskich na rzecz wymiany handlowej w latach 2000-2009

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej (2012).
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Łączna pomoc UE z państwami członkowskimi na rzecz wymiany handlowej wyniosła 
w 2009 r. 10,4 mld euro i była ponad 2,2-krotnie większa niż w 2000 r.

Obecnie tylko niewielki odsetek obywateli UE uważa, że pomoc rozwojowa ukierunko-
wana na handel powinna być jednym z priorytetowych działań UE po 2015 r. W hierarchii 
czternastu celów pomocy rozwojowej handel zajmuje jedną z ostatnich pozycji (wyprzedza 
jedynie działania w obszarze równości płci oraz dostępu do informacji) i popiera ją 6% 
Europejczyków i 6% Polaków. Obywatele państw UE bardziej niż Polacy optują za tym, by 
w przyszłości polityka rozwojowa skoncentrowała się na edukacji (30% wobec 13%), demo-
kracji i prawach człowieka (16% wobec 11%), ochronie środowiska (15% wobec 8%) oraz 
na działaniach wspierających rozwój infrastruktury wodnej i kanalizacji (14% wobec 5%).

Polacy, bardziej niż społeczeństwa krajów UE, postulują wsparcie krajów najbiedniej-
szych w obszarze rynku pracy i zatrudnienia (52% wobec 44%), zdrowia (37% wobec 33%) 
oraz w działaniach na rzecz wzrostu gospodarczego (35% wobec 31%). Pozostałe kierun-
ki pomocy rozwojowej Unii Europejskiej po roku 2015 m.in. dotyczące bezpieczeństwa, 
energetyki czy ochrony socjalnej popiera podobny odsetek Polaków i mieszkańców UE. 
Reasumując, wyniki badania Barometr 2013 wskazują na wysokie poparcie polityki rozwo-
jowej UE przez wszystkich jej obywateli.

Poparcie Polaków dla działań podejmowanych w walce z ubóstwem

Wśród społeczeństw krajów UE panuje ogólna zgoda co do tego, że walka z ubóstwem 
i głodem w krajach rozwijających się powinna być jednym z najważniejszych wyzwań za-
równo dla UE, jak i rządów poszczególnych krajów.

W Polsce poparcie dla działań na rzecz ograniczenia ubóstwa i głodu w świecie jest 
bardzo wysokie (70%), o 4 p.p. powyżej europejskiej średniej. Znacznie mniej osób, za-
równo w Polsce, jak i w krajach UE – odpowiednio 49% oraz 48% – zgadza się, by walka 
z ubóstwem była jednym z głównych zadań rządów. Z pewnością wynika to z przekonania, 
iż rządy poszczególnych krajów powinny skupiać się nie na rozwiązywaniu problemów glo-
balnych, ale problemów lokalnych, dotyczących głównie własnych obywateli.

Mimo kryzysu gospodarczego społeczność całej UE jest bądź za zwiększeniem (11%), 
bądź za dotrzymaniem przez Komisję Europejską obietnicy zwiększenia (50%) dotychcza-
sowej pomocy dla krajów rozwijających się. Polacy popierają te działania jeszcze w więk-
szym stopniu – odpowiednio 11% oraz 56% Polaków oceniło, że pomoc krajom borykają-
cym się z ubóstwem i problemami rozwojowymi powinna zostać zwiększona i dotrzymana. 

Na tle UE-27 Polska wypada jednak znacznie gorzej, jeśli chodzi o osobiste zaangażo-
wanie w pomoc innym. W poszczególnych krajach europejskich istnieje nie tylko poparcie 
dla budowania programów integracji społecznej (polityka społeczna UE opiera się na za-
sadzie subsydiarności), ale pomoc ma również miejsce w ramach działań indywidualnych. 
Polacy sceptycznie oceniają własne możliwości indywidualnego działania – według badań 
Eurobarometru 2013 aż 56% z nich uważa, że pojedyncza osoba nie może odegrać znaczącej 
roli w walce z ubóstwem (por. tabela 4). Stąd też niewielkie zainteresowanie w porównaniu 
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do Europejczyków pomocą rozwojową realizowaną na rzecz społeczności krajów Południa 
w ramach Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). 

Tabela 4
Opinie Polaków i mieszkańców UE dotyczące walki z ubóstwem w krajach 
rozwijających się (w %) 

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z następujących stwierdzeń

Kraj/e Ogółem „zgadzam się” Ogółem „nie zgadzam się” Trudno powiedzieć

Walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być jednym z głównych priorytetów UE

Polska 70 23 7
UE-27 66 30 4

Walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być jednym z głównych priorytetów rządów

Polska 49 44 7
UE-27 48 48 4

Walka z ubóstwem w krajach rozwijających się ma pozytywny wpływ także na obywateli UE

Polska 72 20 8
UE-27 69 24 7

Jako pojedyncza osoba może Pan(i) odegrać role w walce z ubóstwem w krajach rozwijających się

Polska 39 56 5
UE-27 52 44 4

Źródło: Pomoc rozwojowa UE i Milenijne Cele Rozwoju (2013).

Sprawiedliwy Handel ważną inicjatywą konsumentów  
na rzecz ograniczenia ubóstwa w najbiedniejszych krajach

Coraz większa świadomość nieproporcjonalnego do nakładów pracy podziału bogactwa 
między mieszkańcami naszej planety zrodziła wśród konsumentów – początkowo w USA, 
a następnie w UE – inicjatywę na rzecz Sprawiedliwego Handlu. Postulowany model han-
dlu zakłada sprawiedliwe dzielenie korzyści z handlu między producentów, handlowców 
i konsumentów. Pierwszym ogniwem łańcucha dostaw – w drodze produktu od producenta 
do konsumenta – są drobni producenci (Small Producer Organizations/Producer Custom – 
SPO/CP) oraz pracownicy rolni (zrzeszeni w organizacje pracowników najemnych, Hired 
Labour Organizations – HLO), którzy objęci umową w ramach Sprawiedliwego Handlu 
muszą przestrzegać standardów dotyczących wytwarzania produktu oraz pracy9. Pośrednie 

9  Podstawowym standardem SH jest ekologiczna produkcja, m.in. recykling, zakaz stosowania pestycydów i nawozów che-
micznych oraz Organizmów Genetycznie Modyfikowanych (GMO). Z kolei wysokie standardy pracy to przestrzeganie zakazu 
przymusowej pracy dzieci, ochrona kobiet, bezpieczne i godne warunki pracy i ochrona zdrowia – zob. Sprawiedliwy Handel. 
Znash, Chcesh, Pomagash (2011).
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ogniwa stanowią importerzy, eksporterzy i przetwórcy, osoby przygotowujące produkt do 
sprzedaży (m.in. pakowacze, osoby certyfikujące) oraz dystrybutorzy i sprzedawcy goto-
wego produktu, od których wymagane jest zachowanie norm gwarantujących wytwórcom 
otrzymywanie cen minimalnych i premii za wytworzone produkty10. Ostatnim ogniwem 
jest konsument, który wybierając produkt opatrzony specjalnym znakiem (etykietą marki) 
Fair Trade musi być przekonany, iż na każdym etapie łańcucha dostaw przestrzegano zasad 
Sprawiedliwego Handlu i każda jednostka w nim uczestnicząca otrzymała godziwe wyna-
grodzenia za swoją pracę. 

Reasumując, idea Sprawiedliwego Handlu jest prosta – rolnicy z Trzeciego Świata 
zarabiają lepiej dzięki zgodzie konsumentów z bogatych państw na nieco wyższe ceny im-
portowanych towarów. Odsetek obywateli UE gotowych płacić więcej za produkty wspie-
rające kraje rozwijające się (głównie produkty spożywcze i wyroby rękodzieła) z roku 
na rok jest coraz większy. W 2010 r. ok. 40% Europejczyków było skłonnych zapłacić 
więcej za produkty, jeśli zostały one wytworzone zgodnie z określonymi standardami spo-
łecznymi i środowiskowymi, w 2012 r. odsetek ten zwiększył się do 44%, a w 2013 r. 
wynosi 48% (Eurobarometr 2013). I chociaż 85% Europejczyków jest zdania, że pomoc 
dla krajów najbiedniejszych jest bardzo ważna, to jednak w 2012 r. jedynie 44% (więcej 
niż 4-ech na 10-ciu) chętnie zapłaciłoby więcej za produkty Sprawiedliwego Handlu, przy 
czym 30% skłonnych byłoby zapłacić za nie więcej niż 5%, 10% nie więcej niż 10% ceny 
produktu, zaś 4% nie więcej niż 30% (Report Solidarity that spans the Globe: Europeans 
and Development AID 2013). Blisko 8-iu z 10-ciu obywateli Portugalii (83%), Bułgarii 
i Łotwy (po 78%) nie jest skłonnych zapłacić więcej za artykuły spożywcze i inne pro-
dukty pochodzące z krajów najbiedniejszych. Dla kontrastu 7-iu na 10-ciu mieszkańców 
Szwecji i Holandii (po 76%) oraz Luksemburga (70%) chętnie zakupi produktu po wyż-
szej cenie. Polska, z odsetkiem 29% konsumentów skłonnych zapłacić więcej za produk-
ty SH, znajduje się wśród 16 innych krajów i wyprzedza m.in. Czechy, Węgry, Litwę, 
Rumunię, Łotwę, Bułgarię i Portugalię.

Idea Sprawiedliwego Handlu nie cieszy się jeszcze zbyt dużym zainteresowaniem 
wśród Polaków. W Polsce dopiero zaczyna się przebijać do świadomości konsumentów. 
Zainteresowanie ideą deklaruje niewiele ponad 1/3 Polaków, z czego 30% raczej nie intere-
suje się zaś pozostali (65%) nie są nią zainteresowani.

Badania11 przeprowadzone na zlecenie w IBRKK nt. Rynek produktów Sprawiedliwego 
Handlu w Polsce potwierdzają, iż aspekty etyczne – wybór towarów z gwarancją, że pracow-
nikom zatrudnionym przy ich produkcji płacono godziwą pensję i zapewniono dobre warun-
ki pracy – bierze pod uwagę przy wyborze produktów jedynie 3% Polaków. Niewielkie po-
parcie dla inicjatywy pomocy w ramach Sprawiedliwego Handlu wynika głównie z niewiary 

10  Z racji uczestnictwa w systemie Fair Trade zrzeszeni producenci i pracownicy rolni mają zagwarantowaną stałą i niezależną 
od warunków rynkowych minimaln cenę za swoje towary, pokrywającą koszty produkcji. Dzięki temu mogą lepiej planować 
i rozwijać swoją działalność. Dodatkowo otrzymują corocznie premię na projekty rozwojowe dla społeczności lokalnych. 
Premia Fair Trade stanowi część ceny, którą nabywca towaru (zwykle jest to około 10%) – zob. Radziukiewicz (2013). 
11  Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy CAPI przeprowadzony na próbie N=1002 dorosłych Polaków w ramach badań 
jakościowych i ilościowych projektu badawczego finansowanego przez MNiSW nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. Rynek produk-
tów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
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w skuteczność i indywidualność działań (28%) oraz braku przekonania o rzeczywistym 
wpływie konsumenta na polepszenie warunków życia w krajach rozwijających się (28%). 
Niewątpliwie słabe poparcie wiąże się również z przeświadczeniem Polaków, iż trzeba być 
bogatym, by realizować te ideę (19%). Prawdą jest bowiem – o czym przekonuje również 
większość analiz zachowań konsumenckich – że przy podejmowaniu decyzji zakupowych 
Polacy kierują się głównie ceną (82%).

Zdecydowana większość polskich konsumentów12 deklarujących posiadanie wiedzy na 
temat Sprawiedliwego Handlu zgadza się ze stwierdzeniem, iż działania respektujące zasady 
Sprawiedliwego Handlu zapewniają zbudowanie trwałych, bezpośrednich relacji pomiędzy 
producentami w krajach biednych, a konsumentami w bogatych częściach świata (85% zaś 
38% zdecydowanie). Kupując produkty oznaczone logo SH po droższej cenie wielu z nich 
jest przekonanych, iż przekłada się to na realną zmianę warunków pracy/wsparcie dla pra-
cowników. 

12  Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy; wywiady face to face przeprowadzony na próbie N=400 dorosłych Polaków 
kupujących w punktach sprzedaży produktów Sprawiedliwego handlu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (Kielce, 
Poznań, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto) w ramach badań jakościowych i ilościowych projektu badawczego finansowanego 
przez MNiSW nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.

Wykres 5
Jeśli jest Pan(i) skłonna zapłacić więcej za produkt wiedząc, że pochodzi on  
ze Sprawiedliwego Handlu, to mając do wyboru dwa produkty o porównywalnej 
jakości, o ile złotych więcej byłby Pan (i) skłonny(a) zapłacić za produkt w cenie:

Źródło: badanie własne, przeprowadzone w ramach projektu badawczego MNiSW nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. 
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.
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Prawie 1/4 osób nie zapłaciłaby za produkt więcej tylko dlatego, że jest wytwarzany 
zgodnie z ideą Sprawiedliwego Handlu, ale 49% respondentów jest skłonnych wydać więk-
szą kwotę. Większość z nich (82%) zapłaciłoby za produkty nie więcej niż 30% drożej: 
z czego 13% z nich nie więcej niż 5%, 33% – nie więcej niż 10%, zaś 31% – nie więcej niż 
20% (por. wykres 5).

Mając do wyboru dwa towary o porównywalnej jakości, za produkt o wartości 5 zł respon-
denci byliby skłonni zapłacić średnio o 2,17 zł więcej, o wartości 30 zł – średnio o 6,40 zł 
więcej, za produkt o wartości 100 zł – średnio o 18,97 zł.

Na zakończenie warto zauważyć, iż Polacy, podobnie jak obywatele 27 państw człon-
kowskich UE, są jednomyślni co do 10-letniej perspektywy wyeliminowania ubóstwa i gło-
du na świecie (por. wykres 6). 

Połowa respondentów wyróżnionych społeczności sądzi, że w ciągu najbliższych 10 lat 
nie uda się w pełni wyeliminować ubóstwa ani głodu, zaś druga połowa jest przekonana, że 
jest to w pełni lub częściowo osiągalne. Według ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
(Świat coraz mniej głodny 2013), liczba ludzi cierpiących głód w rzeczywistości stale ma-
leje od 20 lat, ale postęp w zwalczaniu głodu spowolnił od lat 2007-08 wskutek światowe-
go kryzysu gospodarczego, wzrostu cen produktów żywnościowych, rosnącego popytu na 

Wykres 6
Czy Pana(i) zdaniem, wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu jest osiągalne  
dla całego świata w ciągu najbliższych 10 lat?

Źródło: jak w wykresie 3.
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biopaliwa, spekulacji dotyczących artykułów spożywczych i zmian klimatu. Liczba ludzi 
cierpiących chroniczny głód w latach 2010-12 ustaliła się na poziomie 868 mln. Konieczne 
są zdecydowane działania. Znaczącą poprawę warunków życia milionów ludzi upatruje się 
w lokalnych, „oddolnych” inicjatywach realizowanych przez samych ubogich lub inicjatyw 
podobnych do Sprawiedliwego Handlu.

Podsumowanie

Polacy odczuwają naturalną potrzebę solidarności ze słabszymi i popierają udzielanie 
pomocy rozwojowej krajom biedniejszym, a jednocześnie niewiele wiedzą o współpracy 
rozwojowej – zwłaszcza o zaangażowaniu naszego kraju w pomoc na rzecz biednych – co 
wynika głównie z małej dostępności w mediach informacji na temat zagadnień związanych 
z pomocą. Jedynie 1/4 Polaków zetknęło się w ostatnim czasie z informacjami o pomocy 
Polski dla innych państw. Jeszcze mniej osób, bo co dziesiąta, słyszało o Milenijnych Celach 
Rozwoju ONZ.

Niewielkiemu zrozumieniu zagadnień związanych z pomocą dla najbiedniejszych kra-
jów towarzyszy zwykle niewielkie wsparcie innych rozwiązań i inicjatyw. Inicjatywą wspie-
raną przez samych konsumentów jest Sprawiedliwy Handel – kampania na rzecz zmian 
zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego (KHM).

Ruch Sprawiedliwego Handlu proponuje pozarządową pomoc rozwojową na rzecz spo-
łeczności krajów biednego Południa. Pomoc ta, skierowana głównie do drobnych produ-
centów i pracowników rolnych, jest szansą, by usamodzielnili się i „wyrwali” z biedy przez 
„aktywne uczestnictwo”, a nie rozdawnictwo.

Jako konsumenci musimy mieć świadomość, że kupując produkty opatrzone specjalną 
etykietą Sprawiedliwego Handlu wspomagamy finansowo rolników (producentów) z kra-
jów najbiedniejszych, bowiem część pieniędzy ze sprzedaży wytworzonych przez nich 
produktów „wraca” bezpośrednio do nich, pomagając im często wydźwignąć się z biedy. 
Z pewnością wraz ze wzrostem zamożności naszego społeczeństwa coraz liczniejsza grupa 
konsumentów bez większego uszczerbku dla swojego domowego budżetu realizować bę-
dzie ideę Sprawiedliwego Handlu.
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Fair Trade for Reduction of Poverty in the Poorest Countries 

Summary

In her article, the author paid attention to the scale of actions made by Poles 
and the communities of the EU member states supporting development of the 
least developed countries. The article is of the review nature. Besides the infor-
mation on the volume of assistance provided by the Polish government and by 
the EU, she also presented opinions of Poles and other Europeans on the areas 
and ways of assistance as well as acceptance thereof. A particular attention was 
paid to the assistance measures as regards poverty reduction. The least developed 
countries’ developmental possibilities, and particularly poverty reduction, are de-
termined, among other things, by development of agriculture and those countries’ 
participation in the global trade. Hence, in the article, for the purpose of exposure 
of the problems of the least developed countries’ economies, the author presented 
their shares in the international trade as well as findings of the research on the 
Fair Trade idea awareness among Polish and European consumers as well as the 
degree of support to thereof, especially the propensity to buy products from the 
poorest countries. 

The analysis was carried out on the basis of results of the surveys: TNS Polska, 
Eurobarometer as well as authors own surveys implemented within the framework 
of the research project of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) 
No. 2011/03/B/HS4/03727 Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce 
[Market for Fair Trade products in Poland], financed by the National Science Cen-
tre (NCN).

Key words: poverty, development assistance, fair trade, consumers’ behaviour.

JEL codes: D6, I3, F13, F18, F35
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Справедливая торговля для ограничения нищеты  
в самых бедных странах 

Резюме

В статье обратили внимание на масштаб действий, предпринимаемых по-
ляками и сообществами стран-членов ЕС, по поддержке развития наименее 
развитых стран. Статья имеет обзорный характер. Наряду с информацией об 
объеме помощи, оказываемой нашим правительством и ЕС, представили так-
же мнения поляков и европейцев об областях и способах оказания помощи,  
а также об их одобрении. Особое внимание обратили на действия по оказанию 
помощи в области ограничения нищеты. Возможности развития в случае на-
именее развитых стран (НРС), в особенности ограничения нищеты, предопре-
деляются, в частности, развитием сельского хозяйства и участием этих стран 
в мировой торговле. И потому в статье, для указания проблем экономик НРС, 
представили их долю в международной торговле и результаты исследований, 
касающихся знания идеи Справедливой торговли среди польских и европей-
ских потребителей, а также степени ее поддержки, в особенности склонности 
к покупке продуктов из самых бедных стран.

Анализ провели на основе результатов исследований: ТНС Польша (TNS 
Polska), Евробарометр, а также собственных исследований автора статьи, 
осуществленных в рамках исследовательского проекта Министерства науки 
и высшего образования (MNiSW) № 2011/03/B/HS4/03727 Рынок продуктов 
Справедливой торговли в Польше, финансируемого Польским центром науки 
(NCN).

Ключевые слова: нищета, помощь в развитии, справедливая торговля, пове-
дение потребителей.
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