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Debata na temat sensu, motywacji i przede wszystkim efektyw-
no�ci miêdzynarodowej pomocy rozwojowej dla Afryki trwa od d³u¿-
szego czasu. W dziesi¹tkach opracowañ, artyku³ów i working papers
wystêpuj¹ rozmaite metodologiczne punkty wiedzenia: 1) wp³yw
pomocy na poziomach mikro- lub makroekonomicznym; 2) relacje
miêdzypañstwowe lub studia nad pojedynczymi pañstwami; 3) bada-
nia interdyscyplinarne, wykorzystuj¹ce teoriê gier, metody ilo�cio-
we, nawet jako�ciowe1. Niestety nie zaowocowa³o to niepodwa¿alny-
mi naukowymi ustaleniami. W badaniach wyst¹pi³y du¿e rozpiêto�ci
pomiêdzy rezultatami, co wynika³o m.in. z powy¿szego zró¿nicowa-
nia metodologicznego, ale te¿ trudnej materii badawczej. Niektóre
opracowania naukowe uwzglêdnia³y tylko efekty krótkookresowe,

1 H. Hansen, F. Tarp, Aid Effectiveness Disputed, w: F. Tarp (ed.), Foreign
Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future, London
2000, s. 103.



202 Tomasz Klin

inne d³ugookresowe. Do lat 80. XX wieku dominowa³y badania �ci�le
ekonomiczne, bazuj¹c na schemacie: pomoc a oszczêdno�ci, nastêp-
nie: pomoc a inwestycje. Od pewnego czasu nabieraj¹ znaczenia
analizy uwzglêdniaj¹ce czynnik polityczny, tj. zagadnienie: jak poli-
tyka pañstwa-odbiorcy warunkuje efektywno�æ pomocy rozwojowej.
Niektóre z badañ statystycznych wykaza³y, ¿e skuteczno�æ pomocy
uzale¿niona jest od odpowiedniej polityki ekonomicznej odbiorcy2,
tudzie¿ od delegowania zarz¹dzania �rodkami cia³om miêdzynarodo-
wym3; natomiast inne, ¿e nawet przy niesprzyjaj¹cych dzia³aniach
pañstwa pomoc rozwojowa przynosi pozytywne skutki4; pojawi³y siê
te¿ takie, które dowodzi³y braku wp³ywu pomocy na wzrost gospo-
darczy, a nawet braku skuteczno�ci w zmianie polityki na bardziej
efektywn¹ ekonomicznie5. Co ciekawe, na prze³omie XX i XXI wie-
ku opublikowano opracowania krytykuj¹ce pomoc rozwojow¹, choæ
wydawano je pod auspicjami miêdzynarodowych instytucji za ni¹
odpowiedzialnych6. Warto wspomnieæ, i¿ istniej¹ równie¿ publika-
cje podwa¿aj¹ce wiarygodno�æ danych statystycznych, a przez to
równie¿ ekonomiczne zró¿nicowanie wiêkszo�ci gospodarek Afryki
Subsaharyjskiej7, co podwa¿a wyniki metod ilo�ciowych, szeroko

2 Najbardziej znane ustalenia w zakresie efektywno�ci pomocy (pod wa-
runkiem prowadzenia restrykcyjnej polityki monetarnej i otwarcia na handel
zagraniczny) przedstawili: C. Burnside, D. Dollar, Aid, Policies, and Growth,
�Policy Research Working Paper� No. 1777, The World Bank Policy Research
Department, Macroeconomic and Growth Division, June 1997.

3 J. Svensson, When is Foreign Aid Policy Credible? Aid Dependence and
Conditionality, �Policy Research Working Paper� No. 1740, The World Bank
Policy Research Department, Macroeconomic and Growth Division, March 1997.

4 P. Collier, Aid �Dependency�: A Critique, �Journal of African Economies�
1999, No. 4, s. 530�531.

5 H. Hansen, F. Tarp, op. cit., s. 114�116; R. Kanbur, Aid, Conditionality
and Debt in Africa, w: F. Tarp (ed.), op. cit., s. 416; por. te¿: H.A. Akhand,
K.L. Gupta, Foreign Aid in the Twenty-First Century, Boston�Dordrecht�London
2002, s. 69.

6 C. Gibson, K. Andersson, E. Ostrom, S. Shivakumar, The Samaritan�s
Dilemma: The Political Economy of Development Aid, New York 2005, s. 3.

7 M. Jerven, The Relativity of Poverty and Income: How Reliable Are Afri-
can Economic Statistics?, �African Affairs� 2010, No. 1.
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stosowanych zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników po-
mocy.

Historia gospodarcza Afryki w ostatnich dekadach dostarcza
przyk³adów zarówno sukcesów, jak i znacznego pogorszenia wska�-
ników ekonomicznych (zak³adaj¹c jednak, ¿e s¹ one do�æ wiarygod-
ne). Lata 80. XX wieku przynios³y tak znaczny wzrost zad³u¿enia
zagranicznego pañstw afrykañskich, ¿e zaczêto rozpatrywaæ to zja-
wisko jako g³ówn¹ przeszkodê w rozwoju gospodarczym najbiedniej-
szego kontynentu �wiata8. Na pocz¹tku lat 1990 ponad 40 pañstw
rozwijaj¹cych siê posiada³o zagraniczne zobowi¹zania wielko�ci prze-
ciêtnie 220% PKB! Na szczê�cie g³ówni donatorzy � zarówno pañ-
stwa, jak i instytucje Bretton Woods, anulowali te d³ugi w 2006 roku9.
Zaobserwowano jednak równie¿ pewne zjawiska pozytywne, np. spad³
udzia³ zad³u¿enia bilateralnego na rzecz multilateralnego (d³ugi wo-
bec organizacji miêdzynarodowych), co oznacza mniejsze ryzyko naci-
sków politycznych ze strony mocarstw, które s¹ du¿ymi donatorami10.
Innym zjawiskiem, którego przysz³e skutki trudniej oceniæ, jest rela-
tywny spadek pomocy przeznaczonej na górnictwo, rolnictwo i infra-
strukturê na rzecz wzglêdnego zwiêkszenia �rodków na edukacjê,
ochronê zdrowia i zarz¹dzanie11. Oznacza to wzrost znaczenia kapi-
ta³u ludzkiego tak¿e w kontek�cie pomocy rozwojowej dla Afryki.

W oficjalnych dokumentach miêdzynarodowych, które uzgadnia-
j¹ na poziomie ogólnym cele, zasady i �rodki pomocy rozwojowej12,

8 J. Stymne, Reducing the Debt Burden of Sub-Saharan Africa, w:
M. Blomström, M. Lundahl (eds.), Economic Crisis in Africa: Perspectives on
Policy Responses, New York 1993, s. 75.

9 T. Oatley, Political Institutions and Foreign Debt in the Developing
World, �International Studies Quarterly� 2010, No. 1, s. 175.

10 J. Harrigan, The Doubling of Aid to Sub-Saharan Africa: Promises and
Problems, �Journal of Contemporary African Studies� 2007, No. 3, s. 384, 387.

11 Ibidem, s. 380�381.
12 Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for

Development, United Nations, [b.m.w.] 2003; Paris Declaration on Aid Effective-
ness. Ownership, Harmonisation, Alignment, Results and Mutual Accountability,
Paris, 2 March 2005; Accra Agenda for Action, Accra, 4 September 2008.
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na ogó³ wspomina siê o konieczno�ci zwiêkszenia wydatków pomo-
cowych, ale jednocze�nie w coraz wiêkszym stopniu zwraca uwagê
na potrzebê wzrostu efektywno�ci udzielanej pomocy. Do tego za-
gadnienia nawi¹zywaæ bêdzie tak¿e koñcowa czê�æ artyku³u.

Wed³ug do�æ powszechnej opinii, problemy Afryki maj¹ swe g³ów-
ne �ród³o w s³abo�ci instytucji pañstwowych. Dwie ostatnie dekady
XX wieku przynios³y nasilenie siê rz¹dów nie tylko �prebendali-
stycznych� (opartych na tradycyjnym klienteizmie i korupcji), lecz
równie¿ grabie¿czych, które nie waha³y siê stosowaæ przemocy
w stosunkach wewn¹trzpañstwowych13. Choæ najbiedniejsze spo�ród
krajów afrykañskich s¹ w wiêkszo�ci te, które do�wiadczy³y d³ugo-
trwa³ych, wyniszczaj¹cych konfliktów zbrojnych14, czê�æ z nich na-
potyka problem strukturalnego niedostosowania gospodarki, co sta-
nowi problem w mniejszym stopniu polityczny ni¿ wojny, ale najwy-
ra�niej równie trudny do rozwi¹zania.

Jak stwierdzi³ jeden z ekonomistów: �Afryka jest przypadkiem
testu. To ostatni istniej¹cy region �wiata, gdzie oficjalny przychód
z pomocy przewy¿sza przychody z prywatnego kapita³u [�] Afryka
jest uzale¿niona od pomocy [...], nie tylko w kategoriach ilo�ci, ale
w rozumieniu mechanizmów instytucjonalnych przep³ywu pomocy�15.

W niniejszym artykule zostan¹ omówione spory wokó³ pomocy
rozwojowej dla Afryki, które nabra³y szczególnie ostrego charakteru
w ostatnich latach. W pierwszej kolejno�ci przedstawiona bêdzie
argumentacja zwolenników pomocy rozwojowej wed³ug podzia³u na
argumenty moralne, dotycz¹ce ekonomiczno�ci i skuteczno�ci, oraz
polityczne; nastêpnie racje przeciwników pomocy rozwojowej wed³ug
tego samego schematu. Koñcowe czê�ci obejmuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia: jakie s¹ punkty wspólne w argumentacji obu stron; które

13 M. Castells, Koniec tysi¹clecia, Warszawa 2009, s. 85�86; J.J. Milewski,
Pañstwo w Afryce: dylematy i kierunki przeobra¿eñ, w: idem, W. Lizak (red.),
Stosunki miêdzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002, s. 53�54.

14 J.J. Milewski, Problemy rozwoju gospodarczego, w: idem, W. Lizak
(red.), op. cit., s. 62�63.

15 R. Kanbur, op. cit., s. 409.
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z argumentów s¹ nietrafne (dotyczy to tej czê�ci argumentów,
w stosunku do których mo¿na pos³u¿yæ siê standardow¹ metodolo-
gi¹, jak analiza porównania skutków czy wiedza o kontek�cie da-
nych zjawisk); przy tej okazji zostan¹ uwzglêdnione porównania
Afryki i pozosta³ych regionów �wiata w kontek�cie pomocy rozwojo-
wej; nastêpnie: która ze stron �wygrywa� obecnie i prawdopodobnie
bêdzie mia³a wiêcej do powiedzenia w przysz³o�ci.

Warto nadmieniæ, ¿e przypisanie zwolenników udzielania pomo-
cy rozwojowej do orientacji interwencjonistycznej, a przeciwników
do wolnorynkowej, jest pewnym uproszczeniem, poniewa¿ ci pierwsi
chc¹ funkcjonowania w Afryce gospodarki rynkowej, a drudzy czêsto
domagaj¹ siê skutecznych dzia³añ pañstwa np. w obszarze prawno-
instytucjonalnym; mimo to, taki schemat w du¿ym stopniu odpowia-
da rzeczywisto�ci. Przyk³adowo: niektórzy ekonomi�ci, którzy spe-
cjalizuj¹ siê w problematyce pomocy rozwojowej dla Afryki, zalecaj¹,
aby nie sz³a ona w parze ze zbyt szybk¹ liberalizacj¹ polityki gospo-
darczej16. Oczywi�cie oprócz zdeklarowanych zwolenników i prze-
ciwników udzielania pomocy rozwojowej istniej¹ jeszcze ekonomi�ci
mniej zaanga¿owani w spór (Paul Collier, Joseph Stiglitz, Amartya
Sen), a tak¿e tacy publicy�ci, którzy byliby sk³onni poprzeæ program
pomocy pod warunkiem pozytywnej zmiany w zarz¹dzaniu �rodka-
mi przez odbiorców17.

Ostatnia spo�ród uwag wstêpnych dotyczy samego dyskursu.
Niektórzy autorzy nie uniknêli retoryki i erystyki (dotyczy to wy-
miany argumentów pomiêdzy W. Easterlym i J. Sachsem), u¿ywaj¹c
nawet do�æ obra�liwych form pod adresem oponentów. Nie �wiadczy
to najlepiej o samych uczestnikach debaty, choæ z drugiej strony
mo¿na to zjawisko potraktowaæ jako wyraz �wysokiej temperatury�
dyskusji. Niniejszy artyku³ koncentruje siê na merytorycznych aspek-
tach sporu, podczas gdy wspomniane wy¿ej w¹tki zosta³y pominiête.

16 J. Harrigan, op. cit., s. 385�386.
17 D. Harman, Is Western Aid Making a Difference in Africa?, http://www.csmo-

nitor.com/2007/0823/p12s01-woaf.html?s=hns, [24.05.2010].
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Argumenty na rzecz pomocy rozwojowej

Pierwsza grupa argumentów w najwiêkszym stopniu odwo³uje
siê do ludzkich emocji � jest to argumentacja moralna. Chodzi
w niej zazwyczaj o wzbudzenie silnego wspó³czucia wobec biednych.
Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ s³owa Bono, który (jak wielu wspó³cze-
snych bogatych artystów) powa¿nie zaanga¿owa³ siê w dzia³ania na
rzecz pomocy Afryce: �G³ód, choroby, �mieræ, a wiêc skutki skrajnego
ubóstwa, to zniewaga dla nas wszystkich�18. I dalej: �Czy my, na
Zachodzie, u�wiadomimy sobie ogrom naszych mo¿liwo�ci, czy bê-
dziemy drzemaæ w komforcie, jaki nam daje nasze bogactwo, pogr¹-
¿eni w apatii i obojêtno�ci? Na AIDS, gru�licê i malariê codziennie
umiera 15 tysiêcy ludzi � matki, ojcowie, rolnicy, pielêgniarki, me-
chanicy, dzieci. To jest kryzys Afryki [�] � to jest nasz kryzys�19.
A zatem cierpienia innych nie nale¿y pozostawiæ bez reakcji. W
s³owach wokalisty U2 znalaz³o siê równie¿ odniesienie do poczucia
wspólnoty z cierpi¹cymi.

Podobnie uzasadnia udzielanie pomocy rozwojowej Jeffrey Sachs,
ekonomista, który w ostatnich latach sta³ siê jej najbardziej zagorza-
³ym zwolennikiem. Wed³ug niego: �Nie nale¿y pouczaæ umieraj¹cych,
¿e powinni byli lepiej radziæ sobie w ¿yciu. Natomiast naszym zada-
niem jest pomóc im wej�æ na drabinê rozwoju, a przynajmniej wst¹-
piæ na jej najni¿szy szczebel, z którego potem bêd¹ siê wspinaæ ju¿
o w³asnych si³ach�20. Tego typu argumentacjê moraln¹ nale¿y oceniæ
jako do�æ skuteczn¹; wspó³cze�nie ludzie zamo¿ni na ogó³ poczuwaj¹
siê do pewnej odpowiedzialno�ci za poprawê losu ludzi biednych.

Innym wnioskiem Jeffreya Sachsa, który ma wymiar moralny,
jest (hipo)teza na temat korelacji pomiêdzy korupcj¹ i bied¹ w kra-

18 Bono, S³owo wstêpne, w: J. Sachs, Koniec z nêdz¹. Zadanie dla naszego
pokolenia, Warszawa 2006, s. 16.

19 Ibidem, s. 18; por. M. Wolf, Aid is Well Worth Trying, �Financial Times�,
5 July 2005.

20 J. Sachs, op. cit., s. 20.
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jach Trzeciego �wiata. Jak wiadomo, trudniej przekonaæ donatorów
do udzielania pomocy skorumpowanym pañstwom. Jednak zdaniem
amerykañskiego ekonomisty, korupcja stanowi nie tyle przyczynê
biedy, lecz raczej jej wynik � likwidacja biedy spowodowa³aby ogra-
niczenie korupcji21. Tego rodzaju trudna do udowodnienia teza ma
wymiar moralny, poniewa¿ usuwa jedn¹ z powa¿niejszych w¹tpliwo-
�ci w odniesieniu do udzielania pomocy.

Dodaæ nale¿y, i¿ sami przywódcy afrykañscy w delikatny sposób
nawi¹zuj¹ niekiedy do argumentacji moralnej w swoich deklara-
cjach. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ nastêpuj¹ca fraza: �Podkre�laj¹c
dalej, ¿e obecny globalny kryzys finansowy nie powinien byæ u¿ywa-
ny jako usprawiedliwienie dla ciêæ w pomocy rozwojowej dla Afryki
i nalegaj¹c, aby kraje rozwiniête po�wiêca³y nie mniej uwagi potrze-
bom krajów afrykañskich ni¿ po�wiêci³y swoim instytucjom finanso-
wym, które napotka³ kryzys�22. Choæ nie wyra¿ono tego wprost, daje
siê tu odczuæ przekonanie, ¿e odpowiedzialno�æ za recesjê zapocz¹t-
kowan¹ w 2008 roku ponosz¹ przecie¿ pañstwa zamo¿ne i maj¹ce
w nich siedziby banki komercyjne.

Drugi rodzaj argumentacji odwo³uje siê do relatywnej ³atwo�ci
udzielania pomocy i jej ekonomicznej skuteczno�ci. Dotyczy zatem
sedna merytorycznego sporu. Nie odwo³uje siê do emocji, lecz do
rozumu, przez co cechuje siê wiêksz¹ wiarygodno�ci¹, poniewa¿ pomoc
rozwojowa ma byæ d³ugotrwa³ym procesem, a ¿adnej dzia³alno�ci
rozci¹gniêtej w czasie nie mo¿na prowadziæ, bazuj¹c wy³¹cznie na
emocjach.

Skuteczno�æ bywa uzasadniana na poziomie ogólnym i szczegó-
³owym. Sukcesy dotychczasowej pomocy w skali globalnej ukazywa-
ne s¹ w wielu dokumentach miêdzynarodowych instytucji finanso-
wych, które s¹ odpowiedzialne za gros udzielanej pomocy. Wed³ug
jednego z nich: prawie 1,4 mld ludzi uzyska³o dostêp do wody pitnej

21 Ibidem, s. 312�315.
22 Addis Ababa Declaration on the International Financial Crisis, Assem-

bly/AU/Decl.2(XII), s. 3.
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w latach 1980, zlikwidowano ospê i prawie ca³kowicie wyeliminowa-
no polio; �zielona rewolucja� zwiêkszy³a o 20% konsumpcjê liczon¹
w kaloriach. Jednak ju¿ szereg innych sukcesów jest zdecydowanie
mniej wymierny23.

Jeffrey Sachs wskazuje na niedu¿¹ wielko�æ �rodków przezna-
czanych na pomoc, je�li porówna siê j¹ z wielko�ci¹ gospodarki czy
wydatków przeznaczanych zbrojenia. 0,7% PKB, które zadeklarowali
g³ówni donatorzy, to kilkakrotnie mniej ni¿ �rodki kierowane na obron-
no�æ; odnosi siê to szczególnie do USA w kontek�cie polityki George�a
Busha24. Jak pisze Sachs: �Przekonacie siê, ¿e wszystkie regiony �wiata
maj¹ szansê wkroczenia w erê niespotykanej prosperity, opartej na
globalnej nauce i technice oraz globalnych rynkach�25. Ta opinia
jednak nie przekonuje sceptyków wobec pomocy rozwojowej.

Do podstawowych argumentów �ci�le ekonomicznych mo¿na
zaliczyæ uznanie pomocy jako �rodka prowadz¹cego do wzrostu go-
spodarczego w ró¿nych czê�ciach �wiata, co ma przynie�æ szerok¹
gamê korzy�ci tak¿e dla pañstw bogatych. Jak stwierdzi³ prezydent
Banku �wiatowego Robert Zoellick: �Ws³uchiwanie siê w perspekty-
wê kraju rozwijaj¹cego siê nie jest d³u¿ej spraw¹ charytatywno�ci
czy solidarno�ci: To jest interes w³asny. Te kraje rozwijaj¹ce siê s¹
obecnie �ród³ami wzrostu i importu dóbr kapita³owych i us³ug
z krajów rozwiniêtych�26.

Inne uzasadnienia ekonomiczne bazuj¹ na aspektach szczegó³o-
wych. Entuzjazmem zwolenników pomocy ciesz¹ siê mikrokredyty,
upowszechnione w krajach Trzeciego �wiata przez Grameen Bank.
Ich immanentn¹ funkcjê stanowi ³¹czenie dzia³alno�ci biznesowej ze
spo³eczn¹ � biedni ludzie mog¹ w ³atwy sposób uzyskaæ du¿y poten-

23 Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-opera-
tion, Development Assitance Commitee, OECD, Paris 1996, s. 7�8.

24 J. Sachs, op. cit, s. 19�21.
25 Ibidem, s. 20.
26 R.B. Zoellick, The End of the Third World? Modernizing Multilateralism

for a Multipolar World, 14 April 2010, www.worldbank.org [23.05.2010].
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cja³ rozwoju gospodarczego27. Korzy�ci odnosz¹ zatem wszyscy uczest-
nicy przedsiêwziêcia.

Ostatnim rodzajem argumentacji na rzecz pomocy rozwojowej
jest polityka. Nale¿y podkre�liæ, i¿ rzadko tego typu uzasadnienia
bywaj¹ wyra¿ane publicznie, zazwyczaj nie s¹ stosowane wprost.
Odkrywaj¹ je jednak badacze zjawiska. Wykazano zatem zmniejsze-
nie pomocy dla by³ego bloku wschodniego po upadku komunizmu
i zmniejszeniu wydatków na zbrojenia28. Polityka jako kryterium
udzielania pomocy rozwojowej ma du¿e znaczenie dla Stanów Zjed-
noczonych, o czym �wiadcz¹ chocia¿by �rodki przeznaczane dla Egiptu
od czasu podpisania porozumienia w Camp David.

Jednak mo¿na doszukiwaæ siê równie¿ bardziej wyszukanej
argumentacji politycznej w badaniach naukowych. Bardzo mocnym
argumentem na rzecz pomocy rozwojowej jest sukces procesu poko-
jowego w Mozambiku. Wed³ug jednej z publikacji, czynnik sprzyja-
j¹cy stanowi³a dekryminalizacja ugrupowania zbrojnego Narodowe-
go Ruchu Oporu Mozambiku (Resistência Nacional Moçambicana,
RENAMO), ale jeszcze wiêkszym pomoc rozwojowa z ró¿nych �ró-
de³, która sta³a u podstaw zmian wewn¹trzpañstwowych29. Je�li
przyjrzeæ siê mapie konfliktów lat 1990 w Afryce, zauwa¿yæ mo¿na
z ³atwo�ci¹ du¿e zaanga¿owanie �rodków pomocowych, szczególnie
w rejonie wielkich jezior i pañstwach dotkniêtych tzw. diamentowy-
mi wojnami. W wielu przypadkach zbyt wcze�nie jeszcze na wnioski,
czy ta pomoc rzeczywi�cie przynosi d³ugofalowe pozytywne efekty.
G³ówny przyk³ad w¹tpliwo�ci nastrêcza Demokratyczna Republika
Konga. Im d³u¿ej jednak bêdzie trwaæ pokój w innych pañstwach
dotkniêtych wcze�niej przed³u¿aj¹cymi siê konfliktami zbrojnymi,

27 A. Sen, How Does Development Happen?, �The Cato Journal� 2005, No. 3.
28 A. Boshini, A. Olofsgård, Foreign Aid: an Instrument for Fighting Poverty

or Communism?, [b.m.w.] 2001.
29 C. Manning, M. Malbrough, Bilateral Donors and Aid Conditionality in

Post-Conflict Peacebuilding: the Case of Mozambique, �The Journal of Modern
African Studies� 2010, No. 1, s. 143�169.



210 Tomasz Klin

tym mocniejszy argument na rzecz udzielania pomocy pañstwom
w procesie budowy pokoju.

W najnowszej literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ siê z in-
nym, nadal nie w pe³ni udowodnionym argumentem: Pomoc rozwo-
jowa odbywa siê obecnie w ramach dwu- lub wielostronnej wspó³-
pracy pomiêdzy donatorami i odbiorcami, wymagaj¹cej stosowania
pewnej polityki. Powa¿ny problem powstaje zazwyczaj przy niesku-
tecznym jej wdra¿aniu, kiedy darczyñcy nie maj¹ pewno�ci, czy winni
s¹ odbiorcy, czy te¿ stoi za tym ich niezamierzony b³¹d, poniewa¿
pañstwa zawsze maj¹ ograniczon¹ zdolno�æ do stosowania siê do
pewnych wymogów. Rozwa¿ania (m.in. w formie teorii gier) nad
uwarunkowaniami tej wspó³pracy doprowadzi³y jednego z badaczy
do tezy, i¿ g³ówn¹ korzy�ci¹ nie jest sama pomoc ekonomiczna, lecz
w³a�nie zwiêkszenie zdolno�ci do prowadzenia skuteczniejszej poli-
tyki (zarz¹dzania), nawet w warunkach egoistycznego donatora
i autokratycznego odbiorcy30.

Argumenty przeciwko pomocy rozwojowej
(lub na rzecz jej ograniczenia)

Chocia¿ w obiegu prywatnym mo¿na spotkaæ siê z prymityw-
nym egoizmem w rodzaju �niech sobie radz¹ sami�, w publicznej
debacie po stronie przeciwników pomocy � co wydaje siê nieco za-
skakuj¹ce � równie¿ stosowane s¹ argumenty moralne. Za przyk³ad
pos³u¿yæ mo¿e fragment wstêpnych uwag pracy autorstwa Williama
Easterly�ego (obecnie g³ównego zwolennika ograniczenia pomocy
rozwojowej w�ród znanych ekonomistów): �Kiedy [�] grupa kame-
rzystów telewizji zachodniej po raz pierwszy zetknê³a siê z przypad-
kami �mierci spowodowanej ubóstwem w Etiopii, wrócili do swoich

30 J. Urpelainen, Enforcement and Capacity Building in International Co-
operation, �International Theory� 2010, No. 1, s. 44.
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pokoi hotelowych i wyp³akiwali oczy. To w³a�ciwa reakcja. Co mo¿e
byæ wa¿niejsze?�31. A wiêc i krytycy pomocy deklaruj¹ emocjonalny
stosunek do problemu biedy w Afryce.

Stosowane s¹ tak¿e inne argumenty moralne. Jak zauwa¿y³ m.in.
Niall Ferguson (entuzjasta imperializmu anglosaskiego) �rodki prze-
znaczone na pomoc ³atwo mo¿na ukra�æ, co dotyczy zw³aszcza rz¹-
dów autorytarnych, albo przeznaczyæ na zbrojenia i wojny32. Z nie-
których badañ wynika, ¿e statystycznie trudno wykryæ motywacjê
humanitarn¹ przy rozstrzyganiu o wielko�ci �rodków pomocowych
dla poszczególnych krajów. Uwzglêdniaj¹c przeciêtn¹ oczekiwan¹ d³u-
go�ci¹ ¿ycia i wielko�æ pomocy, wyniki pokazuj¹ brak zauwa¿alnej
korelacji; st¹d wniosek, ¿e kryteria humanitarne w praktyce nie
maj¹ du¿ego znaczenia, a przecie¿ powinny znajdowaæ siê na pierw-
szym miejscu33.

Innym, bardzo istotnym argumentem w pewnym sensie moral-
nym jest domniemane przez Hernando de Soto i wielu innych au-
torów powodowanie obni¿enia poczucia w³asnej warto�ci u odbiorcy
pomocy rozwojowej34. Taki proces ma oczywi�cie tak¿e skutki poli-
tyczne, ale przyczynianie siê do postrzegania siebie jako ofiary mo¿na
te¿ uznaæ za demoralizuj¹ce.

W dyskusji nad pomoc¹ rozwojow¹ dla Afryki jej przeciwnicy
wysuwaj¹ mnóstwo argumentów ekonomicznych, podwa¿aj¹cych jej
efektywno�æ. Wypada zacz¹æ od opinii Dambisy Moyo, która sta³a
siê g³o�na jako przeciwniczka pomocy; urodzona w Zambii, ale wy-
kszta³cona na presti¿owych zachodnich uniwersytetach, pracuj¹ca

31 W. Easterly, Brzemiê bia³ego cz³owieka, Warszawa 2008, s. 7.
32 N. Ferguson, Foreword, w: D. Moyo (ed.), Dead Aid. Why Aid is Not

Working and How There is Another Way for Africa, London 2009, s. IX�X.
33 B. Bueno de Mesquita, A. Smith, A Political Economy of Aid, �Interna-

tional Organization� 2009, No. 2, s. 330�331, 333.
34 H. de Soto, Obroniæ kapitalizm przed kapitalistami (wywiad), �Forum�

12.12-18.12.2005, nr 50. Ten peruwiañski ekonomista podkre�la szczególn¹ rolê
zmian w prawach i tytu³ach w³asno�ci jako g³ówny �rodek rozwoju od czasu
rewolucji przemys³owej. Zob. H. de Soto, Tajemnica kapita³u. Dlaczego kapita-
lizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej, Chicago�Warszawa 2002.
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w wielu publicznych i prywatnych instytucjach finansowych, jest
postrzegana jako osoba wiarygodna � w³a�nie dlatego ¿e urodzi³a siê
i wychowa³a w Afryce. �Lecz czy ponad bilion dolarów pomocy roz-
wojowej w ostatnich kilku dekadach uczyni³o ¿ycie Afrykanów lep-
szym?�35 � to retoryczne pytanie ma sk³oniæ do tezy przeciwnej.
Wed³ug D. Moyo, lepiej udzielaæ pañstwom i przedsiêbiorstwom
afrykañskim kredytów na normalnych zasadach rynkowych, co
wymusi skuteczno�æ w ich wykorzystaniu36; mo¿na ubiegaæ siê
o uzyskanie ratingu37 � status wschodz¹cego rynku daje przecie¿
liczne korzy�ci. Istniej¹ mo¿liwo�ci korzystania z mikrokredytów,
transferów od afrykañskich emigrantów, którzy pracuj¹ w krajach
bogatych, a przede wszystkim z inwestycji zagranicznych, zw³aszcza
chiñskich38.

Wiele argumentów ekonomicznych bazuje na porównaniach
pojedynczych pañstw: np. Ghana wobec Malezji, która przed pó³wie-
czem by³a kilkakrotnie ubo¿sza, a obecnie sytuacja uleg³a odwróce-
niu39. Twierdzi siê te¿, i¿ Botswana zaczê³a siê szybciej rozwijaæ
w czasach, kiedy otrzymywa³a znacznie mniej pomocy zagranicz-
nej40. Niektóre argumenty bazuj¹ na porównaniu skuteczno�ci inwe-
stycji i pomocy. Wed³ug tych obliczeñ, gdyby do Zambii nap³ynê³y tej

35 D. Moyo, op. cit., s. XIX.
36 Ibidem, s. 77�97; por. J. Harrigan, op. cit., s. 384. Z kolei kredyty

miêdzynarodowych instytucji finansowych s¹ ni¿ej oprocentowane, dlatego ³a-
twiej je sp³aciæ.

37 W czasach �wiatowego kryzysu finansowego, zapocz¹tkowanego w 2008
roku, zwrócono uwagê, ¿e dzia³anie agencji ratingowych jest dalekie od idea³u.
Problem stanowi zw³aszcza schematyczne my�lenie, uprzedzenia, pochopne ob-
ni¿anie oceny wiarygodno�ci kredytowej rynkom wschodz¹cym, które samo
w sobie mo¿e pog³êbiaæ ich problemy. Jak stwierdzi³ Paul Collier: �Kraje afry-
kañskie s¹ systematycznie oceniane jako bardziej ryzykowne ni¿ gwarantuj¹ to
ich [ekonomiczne � T.K.] podstawy�, zob.: P. Collier, op. cit., s. 535; por. idem,
The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be
Done about It?, New York 2007, s. 88�90.

38 D. Moyo, op. cit., s. 98�140.
39 R. Kanbur, op. cit., s. 410.
40 W. Easterly, op. cit., s. 29�30; D. Moyo, op. cit., s. 38.
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samej warto�ci inwestycje zamiast pomocy, któr¹ otrzyma³a, jej do-
chód per capita powinien zwiêkszyæ siê co najmniej 30-krotnie41.

Kolejny, niezwykle istotny argument przeciwko pomocy podno-
szony jest przez wielu autorów. Zawiera on tezê o powa¿nym odci¹-
gniêciu lokalnych ekonomistów i innych pracowników wykwalifiko-
wanych z gospodarki do obs³ugi pomocy z uwagi na lepsze p³ace42.
To zjawisko mo¿e siê pog³êbiaæ poprzez nadmierny wzrost wynagro-
dzeñ wykwalifikowanej si³y roboczej, co w praktyce obni¿a produk-
tywno�æ wa¿nych sektorów gospodarki (zw³aszcza przemys³u prze-
twórczego), które nie s¹ zwi¹zane z obs³ug¹ zagranicznych �rod-
ków43. Innym, nie mniej powa¿nym problemem mo¿e byæ zmniejsze-
nie produkcji w krajach afrykañskich bezpo�rednio w wyniku otrzy-
mywanej pomocy. Rozdawanie moskitier w walce przeciwko malarii
powoduje zatem bankructwo ich lokalnych producentów44, przekazy-
wanie pomocy ¿ywno�ciowej przyczynia siê do analogicznych k³opo-
tów rolników afrykañskich45. Ograniczenie produkcji wystêpuje te¿,
zdaniem niektórych badaczy, poprzez aprecjacjê walut, któr¹ powo-
duje nap³yw �rodków finansowych z zewn¹trz.

Krytycy wspó³czesnej pomocy rozwojowej podwa¿aj¹ sens tzw.
tied aid (pomocy wi¹zanej), czyli przekazywania �rodków pod wa-
runkiem zakupu towarów od pañstwa-donatora. Stanowi ona specy-
ficzn¹ formê wspierania eksportu bogatych krajów. Jak wykazuj¹
badania, tego rodzaju polityka gospodarcza prowadzi do zawy¿ania
cen towarów importowanych przez kraje afrykañskie. Krótkotermi-
nowo zwiêksza to wzrost handlu zagranicznego pañstw-odbiorców,
przyczynia siê jednak tym samym do ograniczeñ zasobów finanso-

41 R. Kanbur, op. cit., s. 411.
42 J. Shikwati, Skoñczcie z t¹ pomoc¹! (wywiad), �Forum� 18�24.07.2005,

nr 29; orygina³ wywiadu dostêpny na stronie: http://www.spiegel.de/internatio-
nal/spiegel/0,1518,363663,00.html [27.05.2010].

43 R.G. Rajan, A. Subramanian, What Undermines Aid�s Impact on Growth?,
WP/05/126, Research Department, International Monetary Fund, June 2005, s. 6.

44 D. Moyo, op. cit., s. 44.
45 J. Shikwati, op. cit.
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wych (wy¿sze ceny) i tym samym d³ugookresowo pogarsza obroty
handlowe46. Z niektórych badañ wynika, ¿e jednym z istotnych kry-
teriów praktycznych udzielania pomocy jest przewidywanie wzrostu
eksportu do kraju-odbiorcy pomocy47. Mo¿na siê zastanowiæ, czy
traktowaæ to jako argument przeciwko udzielaniu pomocy. W³a�ci-
wie taki proceder sam w sobie nie musi (choæ mo¿e) mieæ negatyw-
nych skutków dla gospodarki krajów biednych; pokazuje to jednak,
¿e oprócz deklaracji moralnych dla donatorów licz¹ siê ich �ci�le
gospodarcze korzy�ci.

Wed³ug Williama Easterly�ego, zdeklarowanego krytyka pomocy,
brakuje informacji zwrotnej pomiêdzy darczyñcami a rzeczywistymi
(lokalnymi) odbiorcami pomocy. Problem stanowi rosn¹ca biurokra-
cja (np. Tanzania rocznie przedstawia ok. 2400 sprawozdañ dla
donatorów)48. Wys³annicy Banku �wiatowego nie maj¹ na ogó³ roze-
znania w lokalnych uwarunkowaniach, poniewa¿ czêsto zmieniaj¹
kraj rezydowania49 � wniosek ten W. Easterly opiera na w³asnych
do�wiadczeniach. Zwraca równie¿ uwagê na brak interesu polityków
rz¹dz¹cych w pañstwach otrzymuj¹cych pomoc w przyznawaniu, ¿e
�le j¹ wykorzystali, co mo¿e sprzyjaæ fa³szywej (tylko statystycznej)
skuteczno�ci. Ogólnie W. Easterly przestrzega przed planistami, zwo-
lennikami �strategii rozwojowych� � wolny rynek i stopniowe udo-
godnienia maj¹ przewagê nad wielkimi planami50. Potwierdzaj¹ to

46 A. Suwa-Eisenmann, T. Verdier, Aid and Trade, �LEA-Working Paper�
No. 0709, Laboratoire d�Economie Appliquee, Paris School of Economics, juillet
2007, s. 6�7; D. Nelson, S. Juhasz Silva, Does Aid Cause Trade? Evidence from
an Asymmetric Gravity Model, The Leverhulme Center for Research on Globali-
sation and Economic Policy, The University of Nottingham, Nottingham, �Rese-
arch Paper� 2008, No. 21, s. 51�52.

47 E. Neumayer, The Pattern of Aid Giving. The Impact of Good Governan-
ce on Development Assistance, London 2003, s. 96.

48 W. Easterly, op. cit., s. 139.
49 Podkre�la siê równie¿ niestabilno�æ zarz¹dzania (w wymiarze personal-

nym) w Banku �wiatowym na wy¿szych szczeblach. E. J. Berg, Aid and Failed
Reforms. The Case of Public Sector Management, w: F. Tarp (ed.), op. cit., s. 308.

50 W. Easterly, op. cit., passim; idem, The Poor Man�s Burden, �Foreign
Policy� January-February 2009.
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badania szczegó³owe, w których zaobserwowano rywalizacjê donato-
rów, która teoretycznie powinna byæ korzystna dla odbiorców;
w praktyce jednak prowadzi do wp³ywania na politykê gospodarcz¹
pañstwa-odbiorcy, z niewielkim zainteresowaniem dla monitoringu
skutków dla biednej czê�ci spo³eczeñstwa51.

Krytycy zagranicznej pomocy zwracaj¹ uwagê na to, ¿e znaczna
jej czê�æ przybiera formê kredytów � oczywi�cie niskooprocentowa-
nych � co jednak nie zapobiega wpêdzaniu wielu pañstw w pu³apkê
zad³u¿eniow¹. Zdaniem Josepha Stiglitza, kraje najbiedniejsze za-
zwyczaj d¹¿¹ do uzyskania �rodków za wszelk¹ cenê, dlatego po-
trzebna jest wiêksza odpowiedzialno�æ, ¿e strony po¿yczkodawców,
którzy powinni przewidywaæ mo¿liwo�ci sp³aty zad³u¿enia. Walka
z pu³apk¹ zad³u¿eniow¹ musi zatem obejmowaæ nie tylko okazjonal-
ne odd³u¿enia, ale przede wszystkim pewne ograniczenie udzielania
kredytów (po to, aby biedniejsze kraje nie przekroczy³y rozs¹dnego
poziomu zad³u¿enia). Pomoc oparta w du¿ym stopniu na kredytach
zawiera tak¿e inne niesprawiedliwe mechanizmy: zwrócono uwagê,
¿e pañstwa, które lepiej sobie radz¹ z ekonomiczn¹ efektywno�ci¹
pozyskanych �rodków, nie otrzymuj¹ za to ¿adnej nagrody, podczas
gdy kraje borykaj¹ce siê z problemami mog¹ skorzystaæ z umorzeñ
d³ugów52.

Niektóre z argumentów ekonomicznych dotycz¹ problematyki
wzrostu pomocy rozwojowej od 2002 roku, czyli kwestii absorpcji
zwiêkszonych �rodków pomocowych. Zwraca siê uwagê na niebez-
pieczeñstwo tzw. �choroby holenderskiej� � zjawiska, które w tym
przypadku oznacza³oby du¿y wzrost oczekiwañ konsumpcyjnych
ludno�ci, skutkuj¹cy wzrostem inflacji i faktyczn¹ aprecjacj¹ walut,
co z kolei spowodowa³oby spadek konkurencyjno�ci eksportu53. In-

51 N.R. Horning, Strong Support for Weak Performance: Donor Competition
in Madagascar, �African Affairs� 2008, No. 3, s. 406.

52 J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnieñ,
Warszawa 2007, s. 240�241.

53 J. Harrigan, op. cit., s. 372�373.
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nym argumentem s¹ bardzo ograniczone rodzime kadry mened¿er-
skie, co stwarza ryzyko niewykorzystania lub zmarnowania pozy-
skanych �rodków. Kszta³cenie lokalnych ekonomistów i techników
mo¿e co prawda zostaæ sfinansowane przez donatorów, jednak
w praktyce musi byæ procesem d³ugotrwa³ym54.

Ostatnia grupa argumentów przeciwko pomocy odnosi siê do
sfery polityki. Wypada zacz¹æ od tego, jak du¿¹ presjê wywieraj¹ na
badaczy politycy z pañstw zamo¿nych. Ostatnie dwie dekady wynio-
s³y przecie¿ do w³adzy takie postaci, jak Tony Blair, które przyczy-
ni³y siê znacz¹co do wzrostu udzielanej pomocy. Krytycy nazywaj¹
zagadnienie �politycznym polem minowym�55, co obrazuje atmosfe-
rê, w której zniechêca siê do sprzeciwu wobec pomocy rozwojowej.

Podejmuj¹c argumenty polityczne krytyków, warto odnie�æ siê
do opinii kenijskiego ekonomisty Jamesa Shikwatiego: �Musimy
przestaæ siebie widzieæ w roli wiecznych ¿ebraków prosz¹cych
o ja³mu¿nê. Obecnie prawie ka¿dy mieszkaniec Afryki postrzega
siebie jako ofiarê. Nikt nie widzi Afrykanina w roli przedsiêbiorcy�.
I dalej: �Na razie Afryka jest jak dziecko, które od razu wo³a nianiê,
kiedy tylko �le siê dzieje. Afryka powinna stan¹æ na w³asnych no-
gach�56. Tego typu tezy nawi¹zuj¹ do zmniejszenia zale¿no�ci nie
tylko gospodarczej, ale w praktyce równie¿ politycznej. Chodzi o to,
¿e pomoc wi¹¿e pañstwa afrykañskie z krajami wysoko rozwiniêty-
mi, sprzyjaj¹c utrzymywaniu s³abych zwi¹zków ekonomiczno-poli-
tycznych z s¹siadami57.

Choæ formalnie pañstwa-donatorzy udzielaj¹ pomocy przede
wszystkim wed³ug kryterium biedy, to w praktyce maj¹ zastosowa-

54 Ibidem, s. 374�375.
55 R.G. Rajan, A. Subramanian, op. cit., s. 22.
56 J. Shikwati, op. cit.
57 Argument o braku wspó³pracy pomiêdzy pañstwami afrykañskimi nie

wydaje siê w pe³ni przystawaæ do rzeczywisto�ci � od pó³wiecza w Afryce zawar-
to szereg umów o regionalnej kooperacji gospodarczej i politycznej, zob.:
R. Gibb, Regional Integration and Africa�s Development Trajectory: Meta-Theories,
Expectations and Reality, �Third World Quarterly� 2009, No. 4, s. 701�721.
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nie kryteria polityczne: strategicznej przydatno�ci oraz zwi¹zków
postkolonialnych58. W poprzednich dekadach (ale w³a�ciwie tak¿e
obecnie � co dotyczy zw³aszcza pañstw Bliskiego Wschodu) pomoc
udzielona zosta³a g³ównie sojusznikom USA. Pañstwo o najwiêkszej
gospodarce �wiata potrafi wp³ywaæ na udzielanie pomocy tak¿e
po�rednio, nawet przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy59. Szcze-
gólnie pomoc bilateralna prowadzi do politycznego klienteizmu, któ-
ry odpowiada donatorom, czego dowodem s¹ liczne przypadki nieka-
rania za jawne marnowanie pomocy (np. Zair w czasach kleptokra-
tycznej dyktatury Sese Seko Mobutu)60. W badaniach statystycz-
nych z koñca lat 1990 nie wykazano korelacji pomiêdzy korupcj¹
a ilo�ci¹ udzielanej pomocy61, choæ wspó³cze�nie zagadnienie to sta³o
siê jednym z g³ównych pryncypiów polityki pomocowej Zachodu.
Z drugiej strony, obecne d³ugi czêsto s¹ pok³osiem po¿yczek zaci¹ga-
nych przez nieodpowiedzialnych dyktatorów62. Wed³ug Josepha Sti-
glitza takie �wstydliwe d³ugi� powinny byæ w ca³o�ci anulowane, co
stanowi³oby podwójny bodziec dla rozwoju demokracji: po pierwsze,
da³oby swoiste wynagrodzenie krajom, które obali³y dyktatury; po
drugie, kredytodawcy ograniczaliby udzielanie po¿yczek wspó³cze-
snym tyraniom63.

Du¿e kontrowersje wzbudza zagadnienie pomocy rozwojowej dla
pañstw niedemokratycznych; krytycy podjêli siê równie¿ zbadania,
na ile �rodki dla pañstw-odbiorców sprzyjaj¹ demokratyzacji. Rezul-
taty badañ ostatnich trzech dekad XX stulecia ukazuj¹ negatywn¹

58 E. Neumayer, op. cit., s. 96.
59 R.W. Stone, The Scope of IMF Conditionality, �International Organiza-

tion� 2008, No. 4, s. 589�620.
60 R. Kanbur, op.cit., s. 415.
61 J. Svensson, Foreign Aid and Rent-Seeking, �Policy Research Working

Paper� 1880, The World Bank Development Economics Research Group, February
1998.

62 Wed³ug badañ empirycznych, to nie pañstwa demokratyczne, lecz auto-
kracje s¹ szczególnie sk³onne do nadmiernego zad³u¿ania siê. T. Oatley, op. cit.,
s. 177�191.

63 J.E. Stiglitz, op. cit., s. 242�243.
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korelacjê pomiêdzy pomoc¹ a demokratyzacj¹. Przeciwnicy pomocy
rozwojowej porównuj¹ jej skutki polityczne do �przekleñstwa surow-
ców naturalnych�. Wed³ug kilku autorów, dodatkowe �rodki finanso-
we sprzyjaj¹ autokratyzacji pañstw Trzeciego �wiata w wiêkszym
stopniu ni¿ ropa naftowa, co sk³oni³o ich do wstrz¹saj¹cej opinii:
�Pomoc jest wiêkszym przekleñstwem ni¿ ropa naftowa�64.

Ostatni w grupie argumentów politycznych dotyczy pewnej spe-
cyficznej roli miêdzynarodowej. Otó¿, zdaniem W. Easterly�ego, bo-
gate pañstwa Zachodu i zdominowane przez nie instytucje finanso-
we wcielaj¹ siê w rolê polityczn¹, który kieruje rozwojem (a w³a�ci-
wie �wiatem) poprzez udzielanie pomocy, co obrazuje poni¿szy cytat:
�Sukces Japonii, Chin, Wschodnioazjatyckich Tygrysów, Indii, Tur-
cji, Botswany i Chile zmienia arogancjê Zachodu w komiczny relikt.
Amerykanie i Europa Zachodnia pewnego dnia zdadz¹ sobie sprawê,
¿e to w koñcu nie oni s¹ zbawcami Reszty [�wiata � T.K.]�65.

Analiza koñcowa i wnioski

W wielkiej debacie na temat pomocy rozwojowej wystêpuj¹ na
szczê�cie punkty wspólne dla wiêkszo�ci jej uczestników. Wszyscy
oczywi�cie od¿egnuj¹ siê od niekapitalistycznych metod poszukiwa-
nia drogi rozwoju. Mo¿na znale�æ równie¿ bardziej szczegó³owe zbie¿-
no�ci: 1) Nale¿y koncentrowaæ siê na tych aspektach pomocy, które
przynosz¹ najlepsze efekty (szczepienia, �zielona rewolucja� i in.).
2) Nale¿y kierowaæ jak najwiêksz¹ czê�æ pomocy do podmiotów ni¿-
szego szczebla ni¿ rz¹d. 3) Nale¿y uwzglêdniaæ lokalny kontekst
przy tworzeniu projektów rozwojowych � o czym �wiadczyæ mo¿e
powszechny entuzjazm obu stron dla mikrokredytów. Inne wnioski,
które zauwa¿aj¹ ekonomi�ci: czê�ciowy udzia³ �rodków w³asnych

64 S. Djankov, J.G. Montalvo, M. Reynal-Querol, The Curse of Aid, [b.m.w.]
April 2005, s. 1.

65 W. Easterly, Brzemiê�, op. cit., s. 299.
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w projektach rozwojowych zwiêksza odpowiedzialno�æ odbiorców po-
mocy; w³a�ciwym postêpowaniem jest równie¿ ucinanie �rodków
w sytuacji braku stosowania siê do wymogów oraz wspó³uczestnicze-
nie w decyzjach o zakoñczeniu lub rezygnacji z udzia³u w projek-
cie66. Tego rodzaju aspekty nie budz¹ znacz¹cych kontrowersji.

Warto dodaæ, i¿ aktualnie pañstwa-donatorzy w wiêkszo�ci nie
spe³niaj¹ obietnic ilo�ci pomocy (0,7% PKB), okre�lonych w Milenij-
nych Celach Rozwoju ONZ; np. Wielka Brytania i Francja przezna-
czaj¹ po ok. 0,5% PKB, USA tylko ok. 0,2%; natomiast wci¹¿ naci-
skaj¹ na wiêksze zmiany w polityce gospodarczej pañstw-odbiorców.
Jednak zasadnicza podstawa Milenijnych Celów Rozwoju, czyli zna-
cz¹ce zwiêkszenie pomocy rozwojowej, zosta³a spe³niona, co pokazu-
je tabela 1. W ci¹gu dekady pomoc zwiêkszy³a siê z ok. 50 mld
dolarów do ok. 120 mld dolarów rocznie67, do czego przyczyni³ siê
szczególnie wzrost �rodków przekazywanych przez USA, Francjê,
Wielk¹ Brytaniê i Niemcy (mimo ograniczeñ wydatków Japonii, która
z pozycji najwiêkszego donatora w 2000 roku spad³a na pi¹te miej-
sce, co ma swoje �ród³o w przeci¹gaj¹cej siê stagnacji gospodarczej
tego kraju). Za istotny fakt nale¿y uznaæ równie¿ to, ¿e pomimo
recesji, spowodowanej miêdzynarodowym kryzysem finansowym,
w roku 2009 nie zanotowano znacz¹cego spadku udzielanej pomocy
rozwojowej.

66 C. Gibson, K. Andersson, E. Ostrom, S. Shivakumar, op. cit., s. 228.
67 Tabela zawiera wy³¹cznie pañstwa zrzeszone w Komitecie Pomocy Roz-

wojowej OECD; nie obejmuje szeregu mniejszych lub �rednio zamo¿nych krajów
(w tym Polski), ewentualnie takich, jak Arabia Saudyjska, której wysoko�æ po-
mocy podlega du¿ym wahaniom. �rodki wyasygnowane przez te pañstwa s¹
relatywnie niedu¿e i nie zmieniaj¹ znacz¹co rzêdu wielko�ci zsumowanej pomo-
cy rozwojowej. Por. http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_34447_
1_119656_1_1_1,00.html [27.05.2010].
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Tabela 1
G³ówni donatorzy oficjalnej rz¹dowej pomocy rozwojowej wg OECD

w latach 2000�2009
(w kolejno�ci z 2009 r., dane przybli¿one w mld USD)

Kraje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nowa Zelandia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

Luksemburg 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Portugalia 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5

Grecja 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6

Korea Pd. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 0,7 0,8 0,8

Irlandia 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,3 1,0

Austria 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,1

Finlandia 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 1,2 1,3

Szwajcaria 0,9 0,9 0,9 1,3 1,5 1,8 1,6 1,7 2,0 2,3

Belgia 0,8 0,8 1,1 1,8 1,4 1,9 1,9 1,9 2,4 2,6

Australia 0,9 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9 2,7

Dania 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 2,1 2,2 2,5 2,8 2,8

W³ochy 1,4 1,6 2,3 2,4 2,4 5,1 3,6 3,9 4,8 3,3

Kanada 1,7 1,5 2,0 2,0 2,6 3,7 3,7 4,1 4,8 4,0

Norwegia 1,2 1,3 1,7 2,0 2,2 2,8 2,9 3,7 3,9 4,1

Szwecja 1,8 1,6 2,0 2,4 2,7 3,3 3,9 4,3 4,7 4,5

Holandia 3,1 3,2 3,3 3,9 4,2 5,1 5,4 6,2 6,9 6,4

Hiszpania 1,2 1,7 1,7 1,9 2,4 3,0 3,8 5,1 6,8 6,5

Japonia 13,5 9,8 9,3 8,9 8,9 13,1 11,1 7,6 9,5 9,5

W. Brytania 4,5 4,5 4,9 6,2 7,9 10,7 12,4 9,8 11,5 11,5

Niemcy 5,0 4,9 5,3 6,8 7,5 10,1 10,4 12,3 13, 9 11,9

Francja 4,1 4,2 5,4 7,2 8,5 10,0 10,6 9,9 10,9 12,4

USA 9,9 11,4 13,3 16,3 19,7 27,9 23,5 21,8 26,8 28,6

Razem 53,9 52,7 58,6 69,4 79,8 107,8 104,8 104,2 122,3 119,6

�ród³o: http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_34447_1894347_
1_1_1_1,00.html [27.05.2010].
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Warto odnie�æ siê do jeszcze jednego pogl¹du (w pewnym sensie
stereotypu) o nies³ychanej �¿ar³oczno�ci� Afryki w otrzymywaniu
pomocy rozwojowej. Uwa¿ni badacze doskonale zdaj¹ sobie sprawê,
i¿ ró¿ne dane statystyczne (ró¿ne sposoby mierzenia) nale¿y porów-
nywaæ, co czêsto powoduje mniejsz¹ jednoznaczno�æ wniosków. Na-
stêpne tabele68 pokazuj¹ to do�æ wyra�nie.

W powy¿szej tabeli Afryka nie jest regionem rozpatrywanych
jako ca³o�æ; Bank �wiatowy, jak wiele innych organizacji miêdzyna-
rodowych, wyró¿nia podzia³ na Afrykê Subsaharyjsk¹, która obej-
muje 46 pañstw69 i jedno terytorium zale¿ne (Mayotte), oraz Afrykê
Pó³nocn¹, która przyporz¹dkowana zosta³a do jednego regionu ra-
zem z Bliskim Wschodem. Spo�ród pañstw afrykañskich nale¿¹ do
niej: Algieria, D¿ibuti, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja. £¹cznie pañ-
stwa te otrzyma³y 3,54 mld USD pomocy rozwojowej netto w 2008

68 W dostêpnych danych wystêpuj¹ pewne braki, st¹d nale¿y zastrzec, ¿e
faktycznie w tabelach mog³yby znale�æ siê jeszcze inne pañstwa; nie zmieni³oby
to jednak znacz¹co wymowy wniosków w porównaniach Afryki do reszty �wiata.

69 http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-len-
ding-groups [31.05.2010]. Z kategorii zosta³a wy³¹czona Gwinea Równikowa,
która w klasyfikacji Banku �wiatowego jako jedyne pañstwo afrykañskie awan-
sowa³a do rangi pañstwa o wysokich dochodzie. Nie uwzglêdniono natomiast
w ogóle Sahary Zachodniej.

Tabela 2
Pomoc rozwojowa netto na jednego mieszkañca w 2008 roku

wg podzia³u regionalnego Banku �wiatowego (w dolarach USA)

�ród³o: http://data.worldbank.org/topic/aid-effectiveness [27.05.2010].

Bliski Wschód i Afryka Pó³nocna 73

Afryka Subsaharyjska 49

Europa i Azja �rodkowa 19

Ameryka £aciñska i Karaiby 16

Azja Po³udniowa 8

Azja Wschodnia i Pacyfik 4,7
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roku70. Bior¹c pod uwagê, ¿e zamieszkuje je 164,8 mln mieszkañ-
ców71, daje to �rednio ok. 21,5 USD na osobê. Widaæ zatem wyra�-
nie, ¿e tak¿e kontynent liczony jako ca³o�æ nie jest regionem
o najwy¿szej pomocy rozwojowej per capita, co stanowi istotny argu-
ment przeciwko obiegowej opinii o rekordowych sumach przekazy-
wanych Afryce. Najnowsze dane pokazuj¹, i¿ priorytetem sta³ siê
Bliski Wschód.

70 Dane na podstawie: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD
[01.06.2010].

71 Dane na podstawie: http://www.un.org/en/members/index.shtml [01.06.2010].

Tabela 3
Pañstwa afrykañskie w�ród najwiêkszych odbiorców pomocy rozwojowej

netto w latach 2005�2008
(w mld dolarów USA, w kolejno�ci z 2008 roku)

�ród³o: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD [27.05.2010].

Kraje 2005 2006 2007 2008

Irak 22,046 8,869 9,176 9,870

Afganistan 2,736 2,955 3,964 4,865

Etiopia 1,909 1,941 2,562 3,327

Autonomia Palestyñska 1,116 1,450 1,872 2,592

Wietnam 1,913 1,844 2,510 2,551

Sudan 1,823 2,044 2,111 2,383

Tanzania 1,497 1,813 2,819 2,330

Indie 1,724 1,383 1,384 2,107

Bangladesz 1,319 1,219 1,514 2,061

Turcja 0,395 0,565 0,791 2,023

Mozambik 1,296 1,601 1,778 1,993

Uganda 1,191 1,539 1,737 1,656

Demokratyczna Republika
Konga 1,774 2,043 1,241 1,609

Pakistan 1,606 2,139 2,243 1,539

Chiny 1,814 1,247 1,486 1,488
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Nie powinno zaskakiwaæ, ¿e najwiêkszymi odbiorcami pomocy
rozwojowej w ostatnich latach by³y Irak i Afganistan. Chocia¿
w tabeli 3 wystêpuje kilka pañstw afrykañskich, wiêkszo�æ stanowi¹
kraje azjatyckie. A zatem równie¿ w tej kategorii wniosek o rekor-
dowej absorpcji �rodków przez Afrykê nie by³by uzasadniony.

Jednym z najistotniejszych wska�ników uzale¿nienia pañstw od
zagranicznej pomocy rozwojowej jest ukazany w tabeli 4 stosunek
wielko�ci pozyskanych �rodków do dochodu narodowego. W tej ka-

Tabela 4
Pañstwa afrykañskie w�ród najwiêkszych odbiorców pomocy rozwojowej

netto w stosunku do dochodu narodowego w latach 2005�2008
(w kolejno�ci z 2008 roku)

�ród³o:: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS [27.05.2010].

Kraje 2005 2006 2007 2008

Liberia 53,3% 58,7% 124,7% 185,8%

Afganistan 37,3% 36,2% 39,0% 45,8%

Burundi 46,8% 45,1% 48,6% 43,9%

Wyspy Salomona 47,8% 44,4% 40,8% 40,8%

Mikronezja 41,1% 41,4% 42,6% 34,5%

Gwinea-Bissau 22,8% 26,3% 32,9% 31,6%

Wyspy Marshalla 33,5% 31,1% 28,3% 27,3%

Wyspy �w. Tomasza i Ksi¹¿êca 29,3% 17,0% 23,8% 26,3%

Palau 15,8% 23,5% 13,4% 23,5%

Mozambik 20,9% 24,5% 24,2% 22,0%

Malawi 20,4 21,8% 20,8% 21,2%

Ruanda 24,4% 20,7% 21,3% 19,3%

Sierra Leone 28,9% 24,8% 33,5% 19,2%

Demokratyczna Republika
Konga 26,3% 25,1% 12,9% 15,5%

Gujana 18,6% 21,1% 12,3% 14,5%
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tegorii niektóre kraje afrykañskie znajduj¹ siê w czo³ówce72, nie
brakuje jednak równie¿ pañstw Oceanii. Przy okazji warto zauwa-
¿yæ, ¿e uzale¿nienie niektórych pañstw od pomocy zewnêtrznej przyj-
muje rozmiary dramatyczne, ale z drugiej strony liczby te �wiadcz¹
o szansie, której we wcze�niejszych epokach biedne gospodarki nie
mog³yby otrzymaæ. Powy¿sza tabela w zasadzie potwierdza zbyt du¿¹
zale¿no�æ gospodarcz¹ niektórych krajów afrykañskich, podkre�lan¹
przez krytyków pomocy rozwojowej.

Tabela 5
Pañstwa afrykañskie w�ród najwiêkszych odbiorców pomocy rozwojowej

netto na jednego mieszkañca w latach 2005�2008
(w dolarach USA, w kolejno�ci z 2008 roku)

�ród³o:: http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS [27.05.2010].

72 Nie udostêpniono danych dla Iraku, który przypuszczalnie powinien
znale�æ siê w tej tabeli.

Kraje 2005 2006 2007 2008

Mayotte (terytorium zale¿ne
Francji) 1,140 1,863 2,189 2,486

Palau 1,189 1,862 1,108 2,117

Saint Kitts i Nevis 52 107 71 940

Wyspy Marshalla 1,018 965 894 892

Mikronezja 974 988 1,043 853

Autonomia Palestyñska 312 392 489 659

Wyspy Salomona 419 421 494 439

Republika Zielonego Przyl¹dka 340 286 336 438

Vanuatu 182 220 249 392

Botswana 26 37 57 373

Liberia 67 75 193 330

Irak 774 304 306 321

Grenada 512 260 223 319

Dominika 293 269 267 299

Wyspy �w. Tomasza i Ksi¹¿êca 213 139 228 294
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Tabela 5 przedstawia pañstwa afrykañskie w relatywnie najko-
rzystniejszym �wietle, to znaczy: najwiêcej pomocy rozwojowej
w przeliczeniu na jednego mieszkañca otrzymuj¹ g³ównie kraje Oce-
anii, a nie Afryki, chocia¿ pierwsze miejsce zajmuje terytorium za-
le¿ne Francji, którego stopieñ rozwoju na tle otoczenia zalicza siê do
bardzo wysokich. Zwraca uwagê du¿a liczba krajów wyspiarskich,
które stanowi¹ czo³ówkê odbiorców zagranicznej pomocy rozwojowej
w przeliczeniu na jednego mieszkañca.

Jak wynika z powy¿szych zestawieñ, opinia o Afryce jako regio-
nie absorbuj¹cym najwiêcej pomocy jest tylko czê�ciowo uzasadnio-
na. Oceania i niektóre rejony Azji mo¿na obecnie uznaæ za podobnie
zale¿ne od pomocy rozwojowej. Natomiast Afryka Subsaharyjska
stanowi najwiêkszy pod wzglêdem liczby ludno�ci region,
który wymaga pomocy � dlatego absorbuje jej najwiêksz¹ czê�æ.
Wydaje siê, ¿e to najwa¿niejszy wniosek z ukazanych powy¿ej da-
nych statystycznych.

Ciekawym w¹tkiem badañ nad wspó³czesn¹ pomoc¹ rozwojow¹
mo¿e byæ porównanie wzrostu udzielanych �rodków dla Afryki ze
wzrostem jej ludno�ci. Jak wiadomo, gospodarki wiêkszo�æ krajów
afrykañskich zwielokrotni³y swój dochód w okresie postkolonialnym
(choæ istniej¹ godne uwagi wyj¹tki), jednak równocze�nie mia³a
miejsce eksplozja demograficzna, która trwa nadal. St¹d w³a�nie
tak nik³y wzrost dochodu narodowego per capita. Zdaniem Jeffrey�a
Sachsa, zwiêkszenie dochodów powinno stanowiæ g³ówne (obok od-
powiedniej polityki prokreacyjnej) panaceum na wzrost liczby lud-
no�ci w d³ugim horyzoncie czasowym73.

Jaka bêdzie przysz³o�æ sporu wokó³ pomocy rozwojowej? Zwo-
lennicy pomocy w³a�ciwie wygrywaj¹; nie widaæ prze³omu w deba-
cie. W przysz³o�ci du¿o zale¿eæ bêdzie od kryzysu finansowego: Je-
¿eli stan gospodarek pañstw rozwiniêtych znacz¹co siê nie pogorszy,

73 J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety,
Warszawa 2009, s. 169�180, 189�194.
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pomoc bêdzie udzielana. G³ówny donator, USA raczej jej nie zwiêk-
sz¹ z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê konflikty i kryzys finansowy.

Wypada wyraziæ nadziejê, ¿e argumenty krytyków bêd¹ nale¿y-
cie uwzglêdniane. Niektóre fakty wskazuj¹, ¿e proces ten ma miej-
sce. W przemówieniu Roberta Zoellicka znalaz³y siê s³owa o koniecz-
no�ci wzmocnienia praw w³asno�ci, szczególnie w rolnictwie74, co
wydaje siê byæ nawi¹zaniem do zaleceñ Hernando de Soto. Jednak¿e
inne dokumenty Banku �wiatowego wskazuj¹ na wci¹¿ du¿e zain-
teresowanie monitoringiem realizacji ogólnych celów rozwojowych75,
co pozostaje jednym z g³ównych zarzutów Williama Easterly�ego.
Aktualnie du¿e znaczenie bêdzie mieæ skokowy wzrost kredytów
z Chin dla pañstw afrykañskich76 oraz globalny kryzys finansowy,
zapocz¹tkowany w 2008 roku. Oba te procesy mog¹ kszta³towaæ
zagadnienie pomocy rozwojowej w kierunku jeszcze wiêkszej czê�ci
�rodków dysponowanych przez rz¹dy zamiast podmioty ni¿szej ran-
gi (choæ dotychczasowe obserwacje tego nie potwierdzaj¹77) oraz
mniejszej niechêci wobec pañstwowej w³asno�ci78. Ale kryzys przy-
spieszy³ równie¿ inny proces: zmniejszenia miêdzynarodowej roli
pañstw Zachodu na rzecz nie tylko Chin (Chiñskiej Republiki Ludo-
wej), ale wielu innych krajów dotychczasowego Trzeciego �wiata, co
znajduje odzwierciedlenie w uformowaniu siê grupy G20 oraz
w zmianach w podziale g³osów w miêdzynarodowych instytucjach
finansowych � chocia¿ dotyczy to g³ównie pañstw azjatyckich i laty-

74 R.B. Zoellick, op. cit.
75 Harmonization and Alignment for Greater Aid Effectiveness: An Update

on Global Implementation and the Bank�s Commitments, Harmonization Unit
Operations Policy and Country Services, World Bank, 30 October 2006, s. 9,
28�29.

76 J. Lagerkvist, Chinese Eyes on Africa: Authoritarian Flexibility versus
Democratic Governance, �Journal of Contemporary African Studies� 2009, No. 2.

77 R. Wade, After the Crisis: Industrial Policy and the Developmental State
in Low-Income Countries, �Global Policy� 2010, No. 2, s. 160.

78 Kryzys finansowy oddzia³uje na my�lenie ekonomiczne urzêdników Ban-
ku �wiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, co znajduje stop-
niowo wyraz nawet w oficjalnych dokumentach. Ibidem, s. 159.
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noamerykañskich, natomiast pañstwa afrykañskie s¹ nadal ma³o
znacz¹ce79 . W przysz³o�ci zatem debata o sensie i formach pomocy
rozwojowej w coraz wiêkszym stopniu kszta³towana bêdzie przez
intelektualistów, ekonomistów (i polityków!) z krajów Trzeciego
�wiata. Trudniej oceniæ jednak, czy spowoduje to wiêksz¹ przychyl-
no�æ wobec udzielania pomocy, czy raczej niechêæ wobec niej.

Choæ rozstrzygniêcie sporu wokó³ pomocy rozwojowej dla Afryki
wydaje siê trudne, warto na koniec odnie�æ siê do polskich do�wiad-
czeñ w tej dziedzinie. Polska jest przecie¿ jednym z wiêkszych be-
neficjentów �rodków p³yn¹cych z Unii Europejskiej, które mo¿na
traktowaæ jako formê pomocy rozwojowej. Choæ rozwój Polski prze-
biega zbyt wolno w kontek�cie wzrastaj¹cych aspiracji ludno�ci, trzeba
jasno stwierdziæ, ¿e bez pomocy z UE by³by znacznie wolniejszy.
W tej sytuacji trudno, bêd¹c mieszkañcem Polski, sprzeciwiaæ siê
idei pomocy rozwojowej dla Afryki.
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INTERVENTIONISM OR FREE MARKET?
DISPUTES ON CONTEMPORARY

DEVELOPMENT ASSISTANCE FOR AFRICA

SUMMARY

The article presents a contemporary dispute about the develop-
ment aid for Africa. In the first part a short history of this problem
has been described, and general assumptions of the paper have
been pointed out. The next part refers to arguments for develop-
ment assistance. They have been divided into three groups: moral,
economic, and political. The same pattern has been applied to the
arguments against development aid. These middle parts of the ar-
ticle base on works made by famous scientists (especially economi-
sts): Jeffrey Sachs, William Easterly, Dambisa Moyo, Joseph Sti-
glitz, Paul Collier, and others less known authors, as well as on
international financial institutions� official documents.

Afterwards, changes in the real development assistance given
for Africa have been pointed out. For instance, Western powers
(USA, Great Britain, France and Germany) became the main do-
nors, whereas Japan lost this position. Although only a few develo-
ped states keep the commitment of giving 0,7% of the GDP for
developing countries, the main assumption of the Millennium Deve-
lopment Goals has been put into practice: development aid has been
more than doubled. Additionally, the article refers to the thesis
about Africa as the region receiving the most financial resources
from development assistance.
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Conclusions contain an allegation about Africa as the biggest
(the most populated) region in need of aid, because it receives less
than Middle East and some Oceanic countries, if per capita calcu-
lation is applied. Besides, certain common points in the dispute are
noticeable: both parties agree that the most effective improvements
should be sent to African countries, little part of assistance might
be got by governments instead of lower subjects, and local condi-
tions should be more applied while aid giving. There is a rhetorical
conclusion at the end: it is difficult to argue completely against
development aid for Africa, living in Poland which is a great bene-
ficiary of financial resources within the European Union.


