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POMOC ROZWOJOWA W SŁU ŻBIE CELU  

Institutional Architecture & Development. Responses from Emerging Pow-
ers to książka wydana w 2015 roku przez South African Institute of International 
Affairs1 we współpracy z Research and Information System for Development 
Countries pod redakcją Elizabeth Sidiropoulos, Jorge A. Pereza Pinedy, Sachin 
Chaturvedi oraz Thomasa Fuesa. Jest to ważna pozycja w dyskusji o samoświado-
mości państw Południa, o kształtowaniu się liderów regionalnych, ich oddziaływa-
niu na słabszych sąsiadów, umacnianiu pozycji i wykorzystywaniu jej dla celów po-
litycznych. Traktując o działaniach w sferze pomocy rozwojowej, autorzy kreślą 
dychotomiczny podział na bogatą Północ, czyli tradycyjnych donatorów środków 
rozwojowych zrzeszonych w OECD-DAC oraz na Południe, czyli gospodarki 
wschodzące, organizujące programy wsparcia podłóg własnych norm i zasad, nieraz 
będące beneficjentami środków pomocowych z państw rozwiniętych. 

Książka składa się z 13 rozdziałów podzielonych na dwie sekcje. Pierwsza 
odnosi się do kwestii konceptualnych. W drugiej analizowane są doświadczenia 
dziewięciu gospodarek wschodzących (Brazylii, Chin, Kolumbii, Indii, Indonezji, 
Meksyku, RPA, Tajlandii i Turcji), umacniających swoją pozycję w „świecie Połu-
dnia” poprzez strategię pomocy rozwojowej. Choć rozmachem działań wciąż nie 
mogą równać się z tradycyjnymi darczyńcami z Północy, ich rola i wpływy w pań-
stwach rozwijających się stale rosną. Emanacją tego trendu stały się wewnętrzne in-
stytucje budujące podstawę dla ich aspiracji, nie tylko w kontekście najbliższego 

                     
1 Instytut jest think tankiem, który za cel swojej działalności obrał zwiększanie świadomości na 
temat istotności kwestii międzynarodowych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym.  
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sąsiedztwa, ale i całej hemisfery południowej, a w niektórych przypadkach również 
świata.  

Północ vs. Południe 

Tradycyjną ścieżką przepływów pomocy rozwojowej jest kierunek Północ- 
-Południe i choć pierwsze nieśmiałe próby organizowania programów wsparcia 
przez państwa rozwijające się miały już miejsce w latach pięćdziesiątych XX wie-
ku, to dopiero w ostatnich dekadach ich dynamika znacząco wzrosła. Omawiana 
publikacja podważa założenia uniwersalizmu. Stara się obalić przekonanie, że 
świat, a w tym konkretnym przypadku pomoc rozwojowa powinna mieć jednolity 
wymiar, charakter i cel nakreślony przez państwa rozwinięte i ich instytucje. 
W efekcie coraz częściej obserwujemy bezpardonową walkę o wpływy liderów Po-
łudnia z byłymi imperiami kolonialnymi, a niekiedy również między sobą.  

Próbą budowania wspólnego frontu było spotkanie tzw. Wielkiej Trójki 
(Chin, Brazylii i Indii) jako alternatywy dla OECD-DAC, gdy w kwietniu 2013 ro-
ku zainicjowano „Proces z Delhi”. Szczyt w stolicy Indii był pierwszym tego typu 
spotkaniem, poświęconym szeroko pojętej pomocy na rzecz państw rozwijających 
się, ze szczególnym naciskiem na tworzenie kanonu zasad i norm, którymi powinni 
kierować się darczyńcy z Południa. 

Jednym z ciekawszych wątków książki jest analiza podziału między dar-
czyńcami z Północy i Południa na gruncie ideologicznym, wyrażającym się w po-
dejściu monetarystycznym lub strukturalistycznym. Obie szkoły wspierają zrów-
noważony rozwój, jednak różni je sposób dochodzenia do równowagi ekonomicz-
nej. Monetaryści przekonują, że kluczem jest polityka warunkowości, dążenie do 
osiągania celów stabilności makroekonomicznej oraz zasilanie budżetu. Natomiast 
strukturaliści są zdania, że niestabilność makroekonomiczna nie musi wykluczać 
wzrostu gospodarczego. Jednakże, jak twierdzi jeden z autorów, w praktyce oba te 
nurty wielokrotnie okazywały się nieskuteczne, zarówno w przypadku ortodoksyj-
nych programów stabilizacyjnych połączonych z rygorystyczną polityką warunko-
wości, jak i heterodoksyjnej polityki stabilizacji.  

Autorzy nakreślili profil trudnej, ze względu na liczne różnice prawne, in-
stytucjonalne i kulturowe, pomocy rozwojowej na linii Północ-Południe i Południe-
Południe. Podstawą wspólnej polityki jest jednak dążenie do stworzenia w przy-
szłości metodyki pozwalającej na osiąganie korzyści zarówno przez darczyńcę, jak 
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i beneficjenta, „efektywny rozwój” (zastępujący efektywną pomoc2), poszukiwanie 
nowych wskaźników skuteczności działań, tworzenie instytucji wspierających poli-
tykę prorozwojową, transparencja, monitoring i ewaluacja, a ponadto angażowanie 
aktorów pozapaństwowych, profesjonalizacja i dialog międzynarodowy na rzecz 
ujednolicenia strategii.  

Case study 

Sekcja druga książki przytacza przykłady dziewięciu państw, liderów Po-
łudnia, w wymiarze regionalnym i/lub globalnym. W kolejnych rozdziałach opisane 
są zarówno perspektywa historyczna, kierunki przepływów pomocy, źródła finan-
sowania, motywacje, a co ważniejsze – ewolucja w metodach działań i wyzwania 
na przyszłość. Kluczowym elementem pozostaje jednak charakterystyka jednostek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli nad całokształtem 
działań prorozwojowych poszczególnych państw. I mimo że każdej można by po-
święcić osobny tom, kolejne rozdziały w sposób zadowalający kreślą zasady ich 
działalności. Książka pozwala zrozumieć, jak państwa, które niejednokrotnie same 
są beneficjentami programów wsparcia, pełnią rolę donatorów, wykorzystujących 
pomoc rozwojową jako narzędzie soft power dla budowania prestiżu i realizacji ce-
lów polityki zagranicznej. Zyskują w ten sposób preferencyjny dostęp do rynku lub 
przychylność władz wybranego beneficjenta pomocy.  

Część z nich realizuje wieloletnią strategię, tworzy legislację i wyspecja-
lizowane agencje, inne zdają się reagować na bieżące potrzeby zewnętrznej polityki 
państwa. W pięciu spośród dziewięciu opisywanych krajów odgórną kontrolę nad 
współpracą rozwojową sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku 
Chin kompetencje te przejęło Ministerstwo Handlu, w Turcji i Kolumbii są to jed-
nostki władzy centralnej, natomiast w Indonezji – Narodowe Ciało Koordynujące. 
W większości przypadków opisywane agencje są jednostkami częściowo lub cał-
kowicie samodzielnymi, zobowiązanymi do działania w interesie państwa. Przed-
miotem pomocy jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz pomoc finansowa 
przybierająca m.in. formę grantów (Turcja, Tajlandia) i subsydiowanych kredytów 
(Chiny, Indie). 

                     
2 Aid effectiveness – założenie mające przyświecać działaniom prorozwojowym państw OECD 
DAC. Stopniowa zmiana nomenklatury na development effectiveness wskazuje na zwiększenie 
nacisku na rolę beneficjentów pomocy w kształtowaniu ich rozwoju. 
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W perspektywie historycznej autorzy wytykają słabości współpracy między 
państwami Południa. Krytykują jakość relacji bilateralnych i brak całościowej wizji 
oraz międzynarodowej koordynacji działań. Wskazują jednak na przejawy pozy-
tywnych zmian zachodzących na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia oraz na 
mocne i słabe strony podejmowanych inicjatyw. Formułują również szereg reko-
mendacji, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie efektywności w obszarze pomo-
cy rozwojowej. Wśród nich – potrzebę spójności działań i współpracy, ale także 
wymiany doświadczeń i zaangażowania aktorów niepaństwowych, jak organizacje 
pozarządowe i fundacje. Ponadto, apelują o większą aktywność na forach między-
narodowych na rzecz tworzenia globalnej strategii dla rozwoju, wzmocnienia man-
datu agencji odpowiedzialnych za koordynację działań wewnątrz państwa, kształ-
towania relacji z beneficjentami, tak by służyły nie tylko realizacji bieżących celów, 
ale i rozwojowi współpracy Południe-Południe. 

*** 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci polityka rozwojowa stała się bar-
dziej złożona niż miało to miejsce w drugiej połowie XX wieku. Jej uczestnikami 
są już nie tylko państwa Północy i Południa, ale także fundacje i organizacje poza-
rządowe, kierujące się własnymi celami i interesami. W nadchodzących latach 
kształt działań prorozwojowych wyznaczać będą gospodarki wschodzące. Studia 
nad genezą i metodologią polityki państw opisanych w książce są więc nie tylko in-
teresujące, ale i ważne z punktu widzenia rozwoju oraz całokształtu stosunków 
międzynarodowych. Dzieje się tak głównie przez wzgląd na rosnącą liczbę kontek-
stów towarzyszących dyskursowi prorozwojowemu. Chodzi m.in. o włączanie do 
agendy takich tematów, jak zmiany klimatyczne, niestabilność finansów, zmiany 
cen żywności czy przestępczość transgraniczna. Książka nie wyczerpuje tematu, ale 
pobudza do refleksji. Zawiera liczne wskazówki, które mają pomóc czytelnikowi 
odpowiedzieć na pytania o przyszły kształt współpracy rozwojowej. Staje się im-
pulsem do dalszych badań nad tym, jak będą wyglądały działania prorozwojowe po 
2015 roku? Jaki będzie stopień zaangażowania państw wciąż odczuwających skutki 
kryzysu finansowego? Czyje zasady i normy zyskają status powszechnie obowiązu-
jących – Północy czy Południa? Czy wypracowane zostaną globalne struktury lub 
formy współdziałania? Czy Południe zaangażuje środki na rzecz programów wspie-
rających powszechne dobro publiczne, takich jak przeciwdziałanie zmianom klima-
tu? Jak dalej będzie rozwijać się współpraca na linii Południe-Południe? 


