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PROGRAM ZMIAN POLITYKI 
WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ  
UNII EUROPEJSKIEJ

Paweł Frankowski*

Wydarzenia	 w	 Afryce	 w	 2011	 r.	 w	 istotny	 sposób	
zmieniły	 stosunki	 między	 Unią	 Europejską	 a	 Afryką.	
Szybkość	i	gwałtowność	zmian	zachodzących	na	konty-
nencie	afrykańskim	od	grudnia	2010	r.	zaskoczyła	decy-
dentów	europejskich,	którzy	jeszcze	w	listopadzie	obra-
dowali	w	Trypolisie	nad	II	planem	działania	dla	wspólnej	
strategii	Afryka	–	UE.	Wkrótce	okazało	się,	że	niektórzy	
z	 głównych	 uczestników	 tego	 spotkania	musieli	 oddać	
sprawowaną	od	lat	władzę,	co	sprawiło,	że	Unia	posta-
wiona	 została	 przed	 koniecznością	 wsparcia	 przemian	
demokratycznych	i	musi	dokonać	redefinicji	dotychcza-
sowego	 stanowiska	 w	 kwestii	 współpracy	 rozwojowej.	
Następuje	zmiana	polityki	UE	wobec	wszystkich	krajów	
afrykańskich,	także	wobec	krajów	Afryki	Subsaharyjskiej,	
które	nie	uczestniczą	wprawdzie		bezpośrednio	w	demo-
kratycznych	 przemianach	 w	 Afryce	 Północne,	 ale	 są	
głównym	adresatem	polityki	współpracy	rozwojowej	UE.

Skuteczność	 i	 zasięg	 unijnej	 polityki	 wobec	 Afryki	
jest	w	dużej	mierze	pochodną	wewnętrznej	sytuacji	UE	
-	politycznej,	instytucjonalnej	i	gospodarczej.	Rok	2011	
stał	się	początkiem	funkcjonowania	Europejskiej	Służby	
Działań	Zewnętrznych	(ESDZ),	a	co	za	tym	idzie	przesu-
nięcia	 kompetencji	 w	 zakresie	 polityki	 pomocowej	 do	
ESDZ1.	Służba	ta	stała	się	odpowiedzialna	za	przygoto-
wanie,	planowanie	i	nadzór	nad	działaniami	związany-
mi	z	pomocą	rozwojową.	Zmianom	o	charakterze	insty-
tucjonalnym	w	UE	 towarzyszy	 jednak	 poważny	 kryzys	
ekonomiczny,	 którego	 pochodną	 będzie	 także	 ograni-
czenie	 wydatków	 na	 pomoc	 rozwojową.	 Znamienne	
jest,	 że	 podczas	 debaty	 nad	 budżetem	Komisja	 po	 raz	
pierwszy	od	wielu	lat	zmieniła	zdanie	w	kwestii	włącze-
nia	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	 (EFR)	do	budżetu	
UE,	 argumentując,	 że	 nie	 zostały	 jeszcze	 spełnione	
warunki	 tego	włączenia2.	Wynikało	 to	 jednak	z	obawy	
przed	możliwością	wprowadzenia	ograniczeń	w	wydat-
kach,	gdyż	w	ostatnich	 latach	dominowało	dążenie	do	
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włączenia	EFR	do	budżetu	UE3,	co	pozwoliłoby	zwięk-
szyć	 nadzór	 Komisji	 nad	 EFR,	 jak	 również	 swobodniej	
kształtować	nakłady	na	pomoc	rozwojową.	

Kryzysowi ekonomicznemu w Europie towarzyszy 
bezprecedensowy	 rozwój	 gospodarczy	 Afryki,	 która	 
w	ciągu	ostatnich	dziesięciu	lat	pozbyła	się	miana	kon-
tynentu,	 dla	 którego	 nie	 ma	 nadziei.	 W	 latach	 2000-
2010	 wartość	 towarów	 wyeksportowanych	 z	 państw	
afrykańskich	 wzrosła	 ze	 149	 mld	 dolarów	 do	 blisko	 
500	 mld	 dolarów	 rocznie.	 Wysoki	 wzrost	 eksportu	 
(z	7,8	mld	dolarów	w	2000	r.	do	blisko	50	mld	dolarów	
w	2010	r.)	zanotowała	nie	tylko	Angola,	jeden	z	najwięk-
szych	eksporterów	afrykańskich,	ale	również	takie	kraje	
jak	Tanzania,	Mozambik	 (w	obu	przypadkach	siedmio-
krotny	 wzrost)	 czy	 Zambia	 (dziewięciokrotny	 wzrost)4. 
Zwiększył	się	także	import	do	Afryki	(z	133	mld	dolarów	
w	2000	r.	do	488	mld	dolarów	w	2010	r.).W	rezultacie,	
w	ciągu	wspomnianych	dziesięciu	lat	udział	państw	afry-
kańskich	w	 eksporcie	 i	 imporcie	 światowym	zwiększył	
się	o	ponad	1	punkt	procentowy,	co	stawia	je	na	równi	 
z	dynamicznymi	gospodarkami	Azji	Południowej	i	Połu-
dniowo-Wschodniej5	(państwa	wysoko	rozwinięte	odno-
towały	 spadek	udziału).	Nie	 bez	 znaczenia	 jest	 aktyw-
ność	innych	państw	na	kontynencie	afrykańskim	-	ChRL,	
Indii	 i	 Brazylii,	 których	 stanowiska	 w	 kwestii	 rozwoju	
Afryki	bądź	wsparcia	dla	przemian	demokratycznych	nie	
zawsze	współgrają	 ze	 stanowiskiem	 unijnym.	W	 przy-
padku	ChRL	państwa	afrykańskie	decydują	się	na	wyso-
kie	chińskie	pożyczki,	których	uzyskanie	nie	jest	obwa-
rowane	tyloma	obostrzeniami,	jak	w	Banku	Światowym6. 
Chińskie	władze	nie	uzależniają	pomocy	od	przestrzega-
nia	praw	człowieka	i	wsparcia	demokracji,	czego	wyma-
ga strona europejska7.	 Brazylia,	 kolejne	 duże	 państwo	
zaangażowane	 w	 Afryce,	 stara	 się	 zbudować	 swoją	
pozycję	jako	gracz	w	skali	światowej.	Nie	skupiając	się	
na	 eksploatacji	 surowców	 naturalnych	 (jak	 robią	 to	
Chiny),	 próbuje	 zwiększyć	 handel	 na	 linii	 Południe-
-Południe,	 widząc	 w	 państwach	 afrykańskich	 potężny	
potencjalny	rynek	zbytu.	Nie	bez	znaczenia	są	też	więzi	
kulturowe,	 gdyż	–	 jak	 zauważają	 S.	Bilal	 i	 F.	Rampa	–	
ponad	 połowa	 Brazylijczyków	 wywodzi	 się	 z	 Afryki8. 
Pomoc	brazylijska,	podobnie	jak	chińska,	nie	jest	oparta	
na	 warunkowości,	 co	 sprawia,	 że	 Brazylia	 jest	 dla	
państw	afrykańskich	o	wiele	bardziej	atrakcyjnym	part-
nerem	niż	UE.	

Niemniej,	według	szacunków	z	2009	r.,	państwa	UE	
oraz	sama	Unia	Europejska	nadal	są	największym	dostar-
czycielem	pomocy	 rozwojowej	na	 świecie	 (około	12%	
pomocy	ogółem	dostarczane	 jest	przez	UE).	W	2010	r.	
oficjalna	 pomoc	 rozwojowa	 wyniosła	 blisko	 54	 mld	
euro,	co	stanowiło	około	60%	światowej	pomocy	rozwo-
jowej.	Obecnie	prowadzonych	jest	około	45	tys.	projek-
tów	pomocowych	na	całym	świecie,	z	czego	większość	
trafia do Afryki9.	Wieloletnie	doświadczenie	Unii	w	tym	
zakresie	 pokazuje	 jednak,	 że	 pomoc	 rozwojowa	 nie	
zawsze	 wykorzystywana	 jest	 właściwie	 i	 efektywnie.	
Warto	 wspomnieć	 m.in.	 sprawozdanie	 Europejskiego	
Trybunału	 Obrachunkowego	 dotyczące	 wydatków	 na	

rzecz	regionalnej	integracji	gospodarczej,	gdzie	wskaza-
no	 na	 liczne	 zaniedbania	 w	 kontroli	 nad	 niemałym	
budżetem,	 jak	 również	 na	 brak	 możliwości	 absorpcji	
środków	unijnych10. Widoczna jest zatem potrzeba rede-
finicji	polityki	Unii	Europejskiej,	wynikająca	nie	tylko	ze	
zmian,	zachodzących	w	Afryce,	ale	również	z	koniecz-
ności	podkreślenia	wyjątkowości	UE	na	arenie	między-
narodowej,	 jako	 nadal	 najważniejszego	 darczyńcy	 dla	
państw	rozwijających,	a	jednocześnie	jakościowo	inne-
go	od	pozostałych	uczestników	polityki	światowej11. 

O	zmianie	relacji	między	UE	a	państwami	afrykański-
mi	świadczą	przyjęte	pod	koniec	2011	r.	dokumenty,	jak	
również	 wystąpienia	 decydentów	 unijnych,	 mających	
wpływ	na	kształt	 przyszłej	polityki	UE	w	 tym	zakresie.	
Ogłoszony	w	 połowie	 października	 komunikat	 Komisji	
„Zwiększanie	wpływu	unijnej	polityki	rozwoju	-	Program	
działań	 na	 rzecz	 zmian”12	 jest	 nie	 tylko	 zapowiedzią	
zmian	 w	 polityce	 pomocowej,	 ale	 przede	 wszystkim	
próbą	znalezienia	 rozwiązania,	przystającego	do	zmie-
niającej	 się	 sytuacji	 międzynarodowej.	 Komunikat	 ten	
jest	 także	podstawą	przyjętych	w	grudniu	dokumentów	
określających	 zakres	 finansowania	 działań	 zewnętrz-
nych	UE,	 zasad	 11.	 Europejskiego	 Funduszu	Rozwojo-
wego	 oraz	 nowego	 instrumentu	wspierającego	 rozwój,	
który	ma	zastąpić	obowiązujący	do	końca	2013	r.	instru-
ment	finansowania	współpracy	na	rzecz	rozwoju	(DCI	–	
Development Cooperation Instrument). Celem niniejsze-
go	 artykułu	 jest	 analiza	 propozycji	 przedstawionych	 
13	 października	 i	 7	 grudnia	 2011	 r.	 oraz	 ocena	 ich	
potencjalnego	wpływu	na	stosunki	między	UE	a	Afryką.

Prawa człowieka i demokracja jako podstawa  
polityki UE 

„Program	 działań	 na	 rzecz	 zmian”	 jest	 ważnym	
aktem	z	punktu	widzenia	interesów	państw	afrykańskich.	
Przede	 wszystkim	 postulaty	 w	 nim	 zawarte	 stanowią	
powrót	do	założeń	polityki	warunkowości	 jako	kluczo-
wej	w	działaniach	zewnętrznych	UE,	dążącej	do	zapew-
nienia	 w	 państwach	 współpracujących	 przestrzegania	
praw	 człowieka,	 wsparcia	 dla	 demokracji	 i	 dobrych	
rządów13.	 Dokument	 ten	 jest	 także	 odbiciem	 zmian	
instytucjonalnych	UE	oraz	wyrazem	dążenia	do	przesu-
nięcia	 kompetencji	 w	 polityce	 pomocowej	 na	 poziom	
unijny	 kosztem	 państw	 członkowskich,	 które	 pełniłyby	
rolę	wykonawców	polityki	unijnej.	W	dokumencie	może-
my	 przeczytać,	 że	 aby	 osiągnąć	 pełną	 skuteczność	 
i	poprawić	swój	wizerunek,	UE	i	jej	państwa	członkow-
skie	 powinny	 mówić	 jednym	 głosem	 i	 działać	 jedno-
myślnie14.	Podobny	wydźwięk	mają	 także	słowa	Nicka	
Westcotta,	 dyrektora	 zarządzającego	 ds.	 Afryki	 ESDZ,	
który	 kreśląc	 zarys	 nowych	 zasad	współpracy	 z	Afryką	
wskazał,	że	chociaż	ewolucja	polityki	zagranicznej	UE	
nie	 oznacza	odebrania	 suwerenności	 państwom	człon-
kowskim,	to	w	sprawach	istotnych	powinny	one	wysyłać	
na	 zewnątrz	 jeden	 spójny	 przekaz15.	 Podkreślana	 
w	 wielu	 miejscach	 konieczność	 zgodności	 działań	
zewnętrznych	 Unii	 i	 państw	 członkowskich	 (przy	 fak-
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tycznej	supremacji	UE)	wymieniana	była	już	od	dłuższe-
go czasu16,	ale	dopiero	Traktat	z	Lizbony	włączył	zasadę	
spójności	 działań	 zewnętrznych	 do	 katalogu	 nadrzęd-
nych	 zasad	 UE.	 Stąd	 też	 wielokrotne	 podkreślanie	 tej	
zasady	 w	 dokumentach	 ogłoszonych	 po	 roku	 2009.	
Zasada	 ta	 jest	 sformułowana	 kilkakrotnie	 w	 Traktacie	 
o	Unii	Europejskiej	 (TUE),	m.in.	w	art.	21	ust.	3,	gdzie	
wskazano	na	konieczność	utrzymania	spójności	różnych	
dziedzin	działań	zewnętrznych,	w	tym	polityki	pomoco-
wej,	 jak	 również	 zgodności	 z	 innymi	 politykami.	 
Art.	208	TFUE	stanowi	zaś,	że	„Polityka	Unii	w	dziedzi-
nie	współpracy	na	rzecz	rozwoju	jest	prowadzona	zgod-
nie	 z	 zasadami	 i	 celami	 działań	 zewnętrznych	 Unii”,	 
a	zatem	również	zgodnie	z	zasadą	spójności.	Wpisanie	
zasady	spójności,	jako	nadrzędnej	dla	działań	unijnych,	
miało	 także	 wpływ	 na	 zawierane	 po	 2009	 r.	 umowy	
międzynarodowe17,	jak	również	znalazło	odbicie	w	ofi-
cjalnych	stanowiskach	unijnych,	w	których	podnoszono	
kwestie	polityki	UE	wobec	państw	trzecich18. Przytoczo-
ny	art.	208	TFUE	jest	istotny	dla	stosunków	z	państwami	
afrykańskimi	 głównie	 z	 tego	 powodu,	 że	 wskazano	 
w	nim	wprost,	 iż	polityka	pomocowa	 staje	 się	polityką	
Unii.	 Choć	 kolejne	 zdanie	 „Polityka	 Unii	 i	 polityka	
Państw	 Członkowskich	 w	 dziedzinie	 współpracy	 na	
rzecz	rozwoju	uzupełniają	się	i	wzmacniają	wzajemnie”	
sugeruje,	że	nadal	będą	dopuszczalne	działania	państw	
członkowskich	w	 tym	obszarze,	a	 inicjatywy	podejmo-
wane	 przez	 UE	 i	 państwa	 członkowskie	 powinny	 się	
uzupełniać,	 to	 warto	 wskazać	 na	 zawartą	 w	 art.	 210	
TFUE	 nierównowagę	 zobowiązań	 nałożonych	 na	 obie	
strony.	 Zgodnie	 z	 art.	 210	 „Państwa	 Członkowskie	 
w	razie	potrzeby	przyczyniają	się	do	wykonania	progra-
mów	pomocy	Unii”	 (taki	 sam	obowiązek	nie	 jest	nato-
miast	 nałożony	 na	 Unię).	 Choć	 nie	 wynika	 to	 wprost	 
z	treści	traktatu,	a	co	więcej	-	art.	210	ust.	2	daje	Komisji	
jedynie	możliwość	koordynacji	 inicjatyw	pomocowych	
podejmowanych	 przez	 Unię	 i	 państwa	 członkowskie,	
można	 przyjąć,	 że	 unijna	 polityka	 pomocowa	 będzie	
postępować	w	kierunku	przekazania	całości	uprawnień	
na	poziom	Unii.	Zarówno	przemówienie	N.	Westcotta,	
jak	 i	 komunikat	 Komisji	 „Program	 działań	 na	 rzecz	
zmian”	potwierdzają	zatem	tezę,	iż	kompetencje	państw	
członkowskich	 zredukowane	 zostaną	 do	 roli	 darczyń-
ców	bądź	wykonawców	polityki	unijnej.

W	 komunikacie	 Komisja	 uzasadnia	 zwiększenie	
uprawnień	w	polityce	pomocowej	 trudnościami	gospo-
darczymi	 i	 budżetowymi	 w	 krajach	 UE,	 co	 wymaga	
lepszego	zarządzania	i	efektywniejszego	wykorzystywa-
nia	 pomocy.	 Zachęca	 także	 wszystkie	 państwa	 człon-
kowskie,	 aby	w	 sposób	 przejrzysty	 angażowały	 się	we	
współpracę,	podkreślając,	że	„niezbędne	jest	skoordyno-
wane	 podejście,	 obejmujące	 mechanizm	 koordynacji	
podziału	pracy	między	poszczególne	kraje”19.

Wraz	 z	 komunikatem	 „Program	 działań	 na	 rzecz	
zmian”	 Komisja	 opublikowała	 komunikat	 „Przyszłe	
podejście	do	wsparcia	budżetowego	UE	na	rzecz	państw	
trzecich”20,	w	którym	podkreśliła,	że	 transfery	środków	
do	budżetów	państw	objętych	pomocą	UE	nie	są	„cze-

kiem in blanco”.	 Spełnienie	podstawowych	wymogów,	
do	 których	 zaliczono	 dobre	 rządy,	 oraz	 promowanie	
wartości	demokratycznych	i	praw	człowieka	jest	warun-
kiem sine qua non	dla	nawiązania,	a	następnie	kontynu-
owania	 współpracy	 UE	 z	 państwami	 trzecimi21. Aby 
podkreślić	 normatywny	 charakter	 pomocy	 unijnej,	
umowy	 regulujące	ogólne	wsparcie	 budżetowe	państw	
trzecich	 mają	 być	 określane	 mianem	 „umów	 dotyczą-
cych	dobrego	rządzenia	i	rozwoju”22.

Wsparcie	 budżetowe	 oferowane	 niestabilnym	 pań-
stwom	rozwijającym	się,	zgodnie	z	nowym	podejściem,	
powinno	w	pierwszym	rzędzie	wspierać	budowę	struktur	
państwowych,	aby	kraje	objęte	 tą	pomocą	mogły	 reali-
zować	podstawowe	funkcje	państwa.	Stąd	też	zapropo-
nowano	odrębną	kategorię	umów	dla	państw	niestabil-
nych	–	„umów	dotyczących	budowania	państwowości”.	
Jednocześnie	 zwrócono	 uwagę,	 że	 nie	 zawsze	 uda	 się	
przekonać	państwa	będące	odbiorcami	pomocy,	by	roz-
poczęły	działania	na	rzecz	utrwalania	dobrych	rządów.	
Aby	 uniknąć	 sytuacji,	 w	 której	 poszkodowane	 byłoby	
społeczeństwo,	zaproponowano	funkcjonowanie	„umów	
dotyczących	 reform	 sektorowych”.	 Ich	 celem	 ma	 być	
stworzenie	warunków	zrównoważonego	rozwoju	społe-
czeństwa	wówczas,	gdy	państwa	nie	spełniają	kryteriów	
do	 zawarcia	 „umów	 dotyczących	 dobrego	 rządzenia	 
i	rozwoju”

W	 dokumencie	 tym	 widoczna	 jest	 także	 troska	 
o	 postrzeganie	 działań	Unii	 przez	 innych	 uczestników	
stosunków	międzynarodowych	oraz	przez	obywateli	UE.	
Po	raz	pierwszy	pojawia	się	bowiem	uwaga	o	możliwo-
ści	 zagrożenia	 „reputacji	 UE”	 w	 kontekście	 działań	
zewnętrznych	i	ma	to	bliski	związek	ze	wsparciem	finan-
sowym	udzielanym	przez	Unię	takim	państwom	rządzo-
nym	przez	siły	niedemokratyczne,	jak	Tunezja	czy	Egipt.	
Organizacja	 szczytu	Afryka-UE	w	 Trypolisie	w	 listopa-
dzie	2010	r.,	gdy	kilka	tygodni	później,	wiosną	2011	r.,	
wybuchło	 powstanie	 przeciwko	 rządom	M.	 Kadafiego,	 
w	niekorzystny	sposób	wpłynęła	na	wiarygodność	UE	na	
arenie	międzynarodowej,	głównie	w	świetle	głoszonych	
wartości	 i	 ich	 egzekwowania	w	 relacjach	z	państwami	
trzecimi.	 Dlatego	 też	 w	 „Programie	 działań	 na	 rzecz	
zmian”	szczególny	nacisk	położono	na	kwestie	politycz-
ne,	 podczas	 gdy	 kwestie	 zasięgu	 i	 skali	 instrumentów	
pomocowych	 odsunięto	 na	 dalszy	 plan.	 Podkreślono	
jednak,	że	eliminacja	ubóstwa	pozostaje	celem	nadrzęd-
nym	–	zmienić	ma	się	tylko	sposób	udzielania	pomocy.	
Ponadto,	 jak	 zauważono	w	 dokumencie,	wiele	 krajów	
rozwijających	się	znajduje	się	już	na	ścieżce	zrównowa-
żonego	rozwoju	bądź	posiada	własne	zasoby	na	sfinan-
sowanie rozwoju gospodarczego. W takiej sytuacji 
pomoc	w	postaci	unijnych	dotacji	jest	zbędna,	a	nawet	
szkodliwa,	gdyż	utrwalałaby	tylko	niekorzystne	tenden-
cje.	Dlatego	też	pomoc	rozwojowa	powinna	być	udzie-
lana	stosownie	do	potrzeb	danego	kraju,	ale	także	jego	
potencjału,	na	który	składa	się	m.in.	zdolność	do	finan-
sowania	 rozwoju	 z	 innych	 źródeł	 (np.	 zasoby	 natural-
ne)23.	 Dobre	 rządy	 mają	 zapobiec	 sytuacji,	 w	 której	
zasoby	kraju		zostałyby	roztrwonione	lub	dostępne	tylko	
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dla	wąskiej	grupy,	podczas	gdy	sytuacja	pozostałej	czę-
ści	społeczeństwa	nie	uległaby	poprawie.	

Nowy instrument finansowania współpracy  
na rzecz rozwoju (DCI)

Ocena	 dotychczasowego	 stosowania	 instrumentu	
DCI,	przedstawiona	we	wstępie	do	nowych	propozycji	
na	lata	2014-2020,	oprócz	wskazania	jego	pozytywnego	
wpływu	na	rozwój	państw	beneficjentów,	zawiera	także	
listę	 wad,	 które	 zdaniem	 Komisji	 osłabiły	 skuteczność	
jego	oddziaływania.	Wyeliminowanie	ich	stało	się	pod-
stawą	 do	 skonstruowania	 nowego	 instrumentu,	 który	 
w	 sposób	 pełniejszy,	 a	 przede	wszystkim	 bardziej	 ela-
styczny,	ma	wspierać	współpracę	rozwojową.	Propozy-
cja	utworzenia	nowego	instrumentu	i	zasad	nim	rządzą-
cych	 współgra	 z	 założeniami	 omówionych	 komunika-
tów	Komisji.	Większy	 nacisk	 położono	na	 skuteczność	
wsparcia	oraz	ocenę	jego	rezultatów	,	zgodnie	z	koncep-
cją	„wypłata	po	wykonaniu	zadania”.	Nowy	instrument,	
w	odróżnieniu	od	poprzednich	rozwiązań,	ma	być	stoso-
wany	tam,	gdzie	przyniesie	największe	wymierne	skutki	
zarówno	 w	 odniesieniu	 do	 wyzwań	 globalnych,	 jak	 
i	konkretnych	potrzeb	państw	beneficjentów.	Planowany	
budżet	 na	 lata	 2014-2020	 ma	 wynosić	 23	 294,7	 mln	
euro24,	co	stanowi	wzrost	o	38%	w	porównaniu	z	instru-
mentem przygotowanym na lata 2007-201325. 

Komisja	zaproponowała	uproszczenie	zasad	poprzez	
wyraźne	 określenie	 granic	 między	 poszczególnymi	
instrumentami	działań	zewnętrznych	UE,	co	ma	ułatwić	
państwom	 i	 regionom	 partnerskim	 dostęp	 do	 pomocy	
unijnej.	 Uproszczenie	 procedur	 ma	 być	 powiązane	 
z	większą	elastycznością	po	stronie	unijnej,	tak	by	ofero-
wane	 wsparcie	 odpowiadało	 faktycznym	 potrzebom	
poszczególnych	 państw.	 Przewiduje	 się	 ponadto	 stop-
niowe	wyłączanie	z	zasięgu	nowego	instrumentu	państw,	
które	nie	są	zaliczane	już	do	grupy	najsłabiej	rozwinię-
tych.	Przeprowadzone	przez	OECD	w	2011	 r.	badania	
wskazują	 bowiem,	 iż	 ponad	 20	 państwom	 udało	 się	
przejść	do	grupy	państw	średnio	rozwiniętych,	co	ozna-
cza,	że	mogą	już	same	finansować	swój	rozwój.	Wzrost	
nakładów	na	pomoc	unijną,	przy	jednoczesnym	zmniej-
szeniu	 grupy	 państw	 objętych	 nowym	 Instrumentem,	
pozwoli	na	znaczne	jej	zwiększenie	dla	państw	najbar-
dziej	 potrzebujących.	 W	 komunikacie	 wskazano,	 że	
wiele	 państw	 średnio	 rozwiniętych	 odgrywa	 obecnie	
istotną	rolę	na	poziomie	lokalnym	i	globalnym,	co	spra-
wia,	 że	 Unia	 musi	 przystosować	 stosunki	 z	 nimi	 do	
nowych	uwarunkowań.	Nie	ma	to	jednak	oznaczać	osła-
bienia	relacji,	ale	adaptację	istniejących	instrumentów26 
bądź	 stworzenie	 nowych	 skierowanych	 do	 gospodarek	
rozwijających	 się.	 Zadanie	 to	ma	 spełnić	 nowy	 Instru-
ment	 Partnerstwa	 na	 rzecz	 Współpracy27,	 skierowany	
nie	 tylko	 do	 państw	 uprzemysłowionych,	 jak	 obecny	
instrument28,	 poszerzony	 1	 grudnia	 2011	 r.	 o	 państwa	
rozwijające	 się,	 ale	 również	do	 tych	państw,	które	 sto-
sunkowo	niedawno	zaliczono	do	średnio	rozwiniętych.	
Nowy	Instrument	Partnerstwa	ma	wypełnić	lukę	w	dzia-

łaniach	 zewnętrznych	 Unii	 skierowanych	 do	 tych	
państw,	 które	 ostatnio	 wkroczyły	 na	 ścieżkę	 rozwoju	
gospodarczego	 i	którym	pomoc	rozwojowa	nie	 jest	 już	
potrzebna,	 ale	 w	 których	 UE	 ma	 interesy	 związane	 
z uczestnictwem w systemie globalnym.

Szczególne	miejsce	w	nowym	Instrumencie	Finanso-
wania	Współpracy	na	 rzecz	Rozwoju	zajmuje	program	
panafrykański,	 związany	 z	 realizacją	wspólnej	 strategii	
Afryka-UE,	który	został	włączony	do	art.	1	jako	podlega-
jący	 finansowaniu.	 Poprzedni	 instrument	 nie	 zawierał	
tego	 postanowienia,	 gdyż	 wspólna	 strategia	 Afryka-UE	
przyjęta	została	dopiero	dwa	lata	po	jego	ustanowieniu.	
Art.	9	projektu	rozporządzenia	precyzuje,	że	finansowa-
nie	 z	 nowego	 DCI	 ma	 obejmować	 przedsięwzięcia	 
o	charakterze	transregionalnym,	kontynentalnym	i	ogól-
noświatowym,	a	lista	działań	zawarta	została	w	załącz-
niku	VI,	który	 jednak	dość	ogólnie	 i	pobieżnie	określa,	
jakie	działania	mają	być	finansowane,	powielając	w	zasa-
dzie	listę	działań	zawartych	we	wspólnej	strategii	Afryka-
-UE.	 Taki	 zabieg,	 polegający	 na	 włączeniu	 programu	
panafrykańskiego	 do	 nowego	 instrumentu,	 miał	 zatem	
jedynie	 zapewnić	 źródło	 finansowania	wspólnej	 strate-
gii,	 której	 wykonywanie	 utrudnione	 jest	 przez	 brak	
wyraźnie	określonych	sposobów	finansowania.	

Założenia 11. Europejskiego Funduszu Rozwojowego

W	ostatnim	 z	 dokumentów	 ogłoszonych	w	 grudniu	
2011	r.,	związanych	z	polityką	współpracy	na	rzecz	roz-
woju,	 przedstawiono	 założenia	 finansowe	 EFR	 na	 lata	
2014-2020.	 Będzie	 to	 ostatni	 EFR	 pozostający	 poza	
budżetem	UE29.	Od	2020	EFR	ma	zostać	włączony	do	
budżetu	 unijnego.	 Perspektywa	 roku	 2020	 jest	 o	 tyle	
istotna,	że	wtedy	wygasa	umowa	z	Kotonu.	Zakłada	się	
zatem,	 iż	 kolejne	 porozumienie	 z	 państwami	 Afryki,	
Karaibów	i	Pacyfiku	(kraje	AKP),	o	ile	zostanie	zawarte,	
będzie	uwzględniać	nowe	warunki	finansowania	współ-
pracy.	Propozycja	11.	EFR	nie	zawiera	poważniejszych	
zmian	w	porównaniu	z	poprzednim	okresem30.	Zmienić	
się	 ma	 przede	 wszystkim	 sposób	 ustalania	 wkładu	 do	
budżetu	EFR	przez	państwa	członkowskie,	tak	by	była	to	
metoda	 zbliżona	 do	 klucza	 używanego	 w	 przypadku	
budżetu	UE	(art.	1(2)	EFR).	Oznacza	to	blisko	dwukrotny	
wzrost	wkładu	Polski	do	EFR,	z	1,30%	do	2,17%	wyso-
kości	EFR	 (największy	wzrost	wśród	wszystkich	państw	
UE),	a	w	liczbach	bezwzględnych	ponad	dwuipółkrotny	
z	294,8	mln	euro	do	743	mln	euro.	Taką	zmianę	należy	
odczytywać	 przede	 wszystkim	 jako	 potwierdzenie	 siły	
polskiej	 gospodarki	 na	 tle	 innych	 gospodarek.	 Biorąc	
pod	uwagę	wnoszony	wkład	do	EFR	Polskę	usytuowano	
w	 pierwszej	 dziesiątce	 państw	 członkowskich,	 przed	
Grecją,	Finlandią	czy	Danią,	a	tuż	za	Austrią.	Całkowita	
wartość	11.	EFR	ma	wynieść	34,3	mld	euro,	co	stanowi	
50%	 wzrost	 w	 porównaniu	 z	 kwotą	 przewidzianą	 
w	10.	EFR.	Państwem,	którego	składka	do	EFR	znacznie	
zmaleje	będzie	Francja	(z	19,55%	do	17,83%).	W	przy-
padku	pozostałych	państw	członkowskich	korekty	będą	
nieznaczne.	Wraz	ze	zmianami	w	składkach	do	budżetu	
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EFR	nastąpią	także	zmiany	w	liczbie	głosów	w	Komitecie	
EFR	 –	 w	 przypadku	 Polski	 oznacza	 to	 zwiększenie	 
z	13	do	22	głosów,	głównie	kosztem	Francji,	która	straci	
18	 głosów	 (spadek	 ze	 196	 do	 178).	 Najważniejszym	
państwem	w	 EFR	 pozostaną	 Niemcy	 (20,54%	wkładu,	
205	głosów).	Mimo	wzrostu	wkładu	państw	członkow-
skich	UE,	 zdecydowano	 się	 na	 utrzymanie	w	 niezmie-
nionej	 wysokości	 wkładu	 państw	 AKP	 związanego	 ze	
współpracą	wewnątrzregionalną,	przy	czym	fundusze	te	
mają	być	przeznaczone	na	finansowanie,	przewidziane-
go	w	art.	68	zrewidowanej	umowy	z	Kotonu,	dodatko-
wego	wsparcia	państw	AKP,	mającego	ograniczać	krót-
koterminowy	ujemny	wpływ	wstrząsów	zewnętrznych.	

O O O
Próbując	 podsumować	 propozycje	 Komisji	 można	

wskazać,	 że	 przyszła	 polityka	 pomocowa	UE	ma	 speł-
niać	trzy,	traktowane	na	równi,	kryteria:	pragmatyczno-
ści,	efektywności	i	warunkowości.	

Pragmatyczność	działań	unijnych	związana	jest	przede	
wszystkim	 z	 ograniczeniami	 budżetowymi	wynikający-
mi	z	kryzysu	finansowego,	jak	również	z	chłodną	oceną	
zmian,	jakie	dokonały	się	w	państwach	słabo	rozwinię-
tych	i	rozwijających	się.	Wsparcie	finansowe	UE,	zgod-
nie	 z	 deklaracjami,	 ma	 być	 kierowane	 tam,	 gdzie	 jest	
naprawdę	potrzebne,	co	oznacza	odejście	od	funkcjonu-
jącego	 od	 lat	 schematu	 przepływów	 finansowych	mię-
dzy	Północą	 a	Południem.	Pragmatyczność	działań	UE	
wynika	m.in.	z	faktu,	że	bezwarunkowe	wsparcie	budże-
towe	 kierowane	 jest	 często	 do	 państw,	 które	 mając	
wystarczające	zasoby,	aby	wesprzeć	swój	rozwój,	decy-
dują	 się	 na	współpracę	 z	 państwami	 łamiącymi	 prawa	
człowieka,	oczekując	 jednocześnie	pomocy	 finansowej	
ze	strony	UE.	W	szczególności	chodzi	tu	o	państwa	czer-
piące	 dochody	 z	 wydobycia	 surowców	 naturalnych,	
które	traktują	unijną	pomoc	budżetową	jako	dodatkowy	
składnik	budżetu,	podczas	gdy	dochodów	z	 surowców	
nie	 przeznaczają	 na	 rozwój.	 Przykładem	 mogą	 być	
Demokratyczna	Republika	Konga,	Ruanda	czy	Zimbaw-
be,	mające	znaczny	udział	w	wydobyciu	tantalu	i	platy-
nowców31.

Zasady	 efektywności	 i	 warunkowości	 z	 kolei	 mają	
zapewnić,	że	środki	finansowe	przekazywane	przez	UE	
nie	będą	marnotrawione,	jak	w	latach	ubiegłych,	a	jed-
nocześnie	 przekazywane	 będą	 tylko	 do	 tych	 państw,	
które	w	 sposób	wiarygodny	 i	 trwały	 przestrzegać	 będą	
zasad	dobrych	rządów.	W	przyszłości	może	to	oznaczać	
spory	 UE	 z	 państwami	 słabo	 rozwiniętymi,	 gdyż	 inni	
uczestnicy	 stosunków	 międzynarodowych	 prowadzący	
swe	 działania	w	Afryce	 nie	 są	 aż	 tak	wymagający,	 jak	
Unia	Europejska.	Takie	podejście	ma	służyć	ukształtowa-
niu	pozycji	 i	wizerunku	UE	jako	wyjątkowego	partnera	
na	arenie	międzynarodowej,	w	przypadku	którego	kom-
ponent	normatywny	 (którego	egzekwowanie	prowadzić	
może	 do	 strat	 w	 handlu)	 zyskuje	 dominujące	 miejsce	 
w	polityce	zewnętrznej	UE.	

Kategoryczne	stosowanie	zasad	warunkowości	ma	jed-
nak	przekonać	społeczeństwa	państw	rządzonych	przez	
siły	niedemokratyczne	o	atrakcyjności	UE	jako	podmiotu	
broniącego	praw	człowieka	i	demokracji,	w	odróżnieniu	
od	 rządów	 państw	 dążących	 do	 podporządkowania	
sobie	krajów	rozwijających	się.	

Należy	 jednak	 pamiętać,	 że	 omówione	 propozycje	
zmian	i	nowych	instrumentów	w	praktyce	zaczną	obo-
wiązywać	dopiero	od	2014	r.,	a	skuteczność	ich	oddzia-
ływania	 będzie	 można	 ocenić	 dopiero	 z	 perspektywy	
kilku	lat.	Tym	samym	deklarowana	elastyczność	w	podej-
ściu	 UE	 do	 problemów	 krajów	 słabo	 rozwiniętych	 
w	praktyce	może	okazać	się	niewystarczająca,	a	jedno-
cześnie	spóźniona.

                    
*	Dr	Paweł	Frankowski,	Wydział	Politologii	Uniwersytetu	Marii	

Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie.
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Małgorzata Żmuda*

Na	początku	lat	90.	XX	wieku,	wraz	z	intensyfikacją	
działań	pogłębiających	 integrację	w	Europie	 i	Ameryce	
Północnej,	obniżyły	się	koszty	międzynarodowych	trans-
akcji	 handlowych	 między	 najwyżej	 rozwiniętymi	 pań-
stwami	 świata.	 Rozwój	 zinstytucjonalizowanych	 form	
integracji	w	ostatnich	 latach	zeszłego	stulecia,	wraz	ze	
wzrostem	liczby	regionalnych	porozumień	handlowych	
w	skali	globalnej	oraz	ogólną	redukcją	ceł	przez	państwa	
członkowsie	 WTO,	 nadał	 międzynarodowej	 wymianie	
handlowej nowy ekonomiczny i geopolityczny kon-
tekst1. 

Obniżenie	lub	całkowite	zniesienie	taryfowych	i	poza-
taryfowych	barier	między	członkami	ugrupowań	integra-
cyjnych	niesie	za	sobą	wiele	pozytywnych	skutków	dla	
integrujących	się	gospodarek,	ułatwiając	i	intensyfikując	
wzajemne	relacje	produkcyjne	i	handlowe.	Obniżka	kosz-
tów	 transakcyjnych	 powinna	 stymulować	 więc	 wzrost	
eksportu	 oraz	 przepływu	 bezpośrednich	 inwestycji	
zagranicznych (BIZ). 

Z	danych	tabeli	1	wynika	jednak,	że	w	latach	1986-
1990	w	skali	 światowej,	 roczny	wzrost	wartości	napły-
wających	inwestycji	bezpośrednich	był	niemal	dwa	razy	
szybszy	 niż	 wartości	 eksportu.	 W	 ciągu	 następnych	


