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Za początek wydarzeń określanych mianem Arabskiej Wiosny lub też 
Arabskiej Wiosny Ludów uważa się wystąpienia społeczne, jakie wy-
buchły w Tunezji w grudniu 2010 r. w związku z samospaleniem bez-
robotnego sprzedawcy ulicznego. Ten protest przeciwko „brakowi per-
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spektyw na poprawę sytuacji życiowej” stał się przyczyną masowych 
demonstracji i starć z siłami bezpieczeństwa w Tunezji, aby następnie 
„rozlać się” na inne państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 
W efekcie nie tylko w Tunezji, ale także Egipcie, Libii i Jemenie doszło 
do obalenia władz, a w Maroku do istotnych zmian w rządzie1. U pod-
staw Arabskiej Wiosny leżały zarówno czynniki społeczno-polityczne, 
takie jak despotyzm władzy2, nierówności społeczne i dyskryminacja 
większości religijnych (Bahrajn i Syria), jak i ekonomiczne – wysokie 
bezrobocie3, zwłaszcza wśród młodzieży, rosnąca inflacja, wszechobec-
na korupcja, wspierane dodatkowo przez środki masowej komunika-
cji, w tym zwłaszcza Internet i katarską telewizję Al Jazeera4.

Gwałtowność tych wydarzeń oraz fakt, że wybuchły niespodziewa-
nie (dość powiedzieć, że podczas III szczytu Unia Europejska – Afry-

1 Kalendarium wydarzeń (od grudnia 2010 r. do sierpnia 2011 r.) zawie-
ra książka Jerzego Zdanowskiego pt. Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolu-
cja?, Kraków 2011, s. 271–283.

2 Wiesław Lizak zwraca uwagę na występujące na Bliskim Wschodzie 
zjawisko tzw. republik monarchicznych – chodzi przede wszystkim o Syrię 
(przejęcie stanowiska prezydenta przez Baszar al-Asada po zmarłym ojcu), 
ale też Egipt i Libię, gdzie szykowano się do rodzinnej sukcesji na najwyż-
szych stanowiskach państwowych, zob.: W. Lizak, Przemiany na Bliskim 
Wschodzie – ciągłość czy zmiana?, „Rocznik Strategiczny” 2011/2012, s. 190.

3 W 2010 r. bezrobocie w Afryce Północnej wynosiło 9,6%, a w 2011 r. 
wzrosło do poziomu 10,9%. Islamic Development Bank Annual Report 1433H 
(2012), http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDB Developments/In-
ternet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/38th/AnnualReport38.
pdf, s. 16 [15.07.2013]. Na problem bezrobocia jako przyczyny Arabskiej Wio-
sny zwraca uwagę bardzo wielu autorów. Zob. m.in.: raport Departamentu 
Operacji w Afryce Północnej (North Africa Operations Department, ORNA) 
Afrykańskiego Banku Rozwoju pt. Jobs, Justice and the Arab Spring: Inclu-
sive Growth in North Africa, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Publications/Jobs%20and%20Justice%20-%20 EN.PDF, s. 25–30 
[15.07.2013].

4 A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i pro- 
gnozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 42–46. O roli „nowych me-
diów” interesująco pisze Zofia Sawicka, zob.: Z. Sawicka, Polityczna siła me-
diów społecznościowych. Rola nowych mediów w tworzeniu społeczeństwa oby-
watelskiego na Bliskim Wschodzie, w: K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), 
Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, Łódź 2012, 
s. 24–42.
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ka, który miał miejsce w Trypolisie w listopadzie 2010 r. mówiono 
o roku 2010 jako roku pokoju i bezpieczeństwa w Afryce)5, stanowiły 
o poważnym zagrożeniu nie tylko dla bezpieczeństwa regionalnego, 
ale szerzej międzynarodowego. Zagrożeniu zarówno w aspekcie mili-
tarno-politycznym6, jak też ekonomicznym. Konsekwencją Arabskiej 
Wiosny7 był m.in. spadek produkcji, krajowych i zagranicznych in-
westycji, dochodów z turystyki (istotnych zwłaszcza dla Egiptu i Tu-
nezji) i w efekcie obniżenie stopy wzrostu w całym regionie Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej (Middle East and North Africa, MENA) 
z 5,3% w roku 2010 do 4,7% w 2011 r.8, a w państwach Afryki Północnej 

5 „2010 being the African year of peace and security”, zob.: Tripoli Dec-
laration 3rd Africa EU Summit (Tripoli, 29/30 November 2010), http://www.
africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/doc_tripoli_ declara-
tion_en.pdf [15.05.2013].

6 Zob. m.in.: A. Rusinek, Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa 
w Afryce Północnej i w regionie Sahelu, w: J. Zdanowski (red.), Arabska Wiosna 
rok później, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 (IX), Kraków 2012, 
s. 191–206.

7 Trzeba przy tym pamiętać, że kryzys spowodowany wydarzeniami 
Arabskiej Wiosny nałożył się na szereg innych poważnych zagrożeń bezpie-
czeństwa ekonomicznego w regionie i na świecie. Chodzi przede wszystkim 
o kryzys w strefie euro, która jest dla państw Afryki Północnej ważnym part-
nerem handlowym, źródłem zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ruchu 
turystycznego, a także globalny kryzys finansowy oraz światowy wzrost cen 
żywności. Wskazuje się również na tzw. triple ‘F’ crises: financial, food and 
fuel. Zob. szerzej: The African Development Bank Group in North Africa 
2013. Resilient Growth and Integration, http://www.afdb.org/fileadmin/up-
loads/afdb/Documents/Publications/The%20AfDB%20Group%20in%20North 
%20Africa%202013.pdf, s. 23–42 oraz Islamic Development Bank, Annual 
Report 1433H (2012), http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDe-
velopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Annual_Reports/38th/
AnnualReport38.pdf, s. 15 [15.07.2013]. Ekonomiczne konsekwencje Arab-
skiej Wiosny były oczywiście różne w poszczególnych państwach, a zależały 
przede wszystkim od reakcji władz na niepokoje społeczne i czasu ich trwa-
nia. Stosunkowo najniższe koszty poniosła Algieria i Maroko, zdecydowanie 
najwyższe Egipt i Libia.

8 Islamic Development Bank, Annual Report 1432H (2011), http://www. 
isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/ 
CM/Publications/Annual_Reports/37th/AnnualReport37.pdf, s. 12 [15.05.2013].
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do wyraźnej stagnacji na poziomie 0,7%. Warto zauważyć, że w 2011 r. 
Afryka jako całość osiągnęła wzrost na poziomie 3,4%, a Afryka Sub-
saharyjska nawet 5,1%9.

Ponieważ niezadowolenie społeczne leżące u podstaw Arabskiej 
Wiosny miało swoje źródło także (a może przede wszystkim) w sytu-
acji gospodarczej, działania stabilizacyjne i reformy winny objąć nie 
tylko sferę polityki, ale również gospodarki. Do niezbędnych działań 
zalicza się:
– wdrożenie programu walki z bezrobociem i niskim wykształceniem 

osób młodych (do 30. roku życia),
– podniesienie poziomu życia wszystkich warstw społecznych, a nie 

tylko wąskich elit,
– zbudowanie aktywnego i niezależnego sektora prywatnego,
– położenie kresu wzajemnej izolacji gospodarek państw arabskich 

oraz ich izolacji od świata zewnętrznego10.
Realizacja wymienionych wyżej reform przekracza możliwości 

państw regionu i wymaga wsparcia zewnętrznego. Podczas XXXVII 
szczytu G8 w nadmorskim mieście Deauville we Francji (26–27 maja 
2011 r.) ogłoszono tzw. Partnerstwo z Deauville.11 Na kolejnych szczy-
tach Grupy (Camp David, USA, 18–19 maja 2012 r. i Lough Erne, 
Wielka Brytania, 17–18 czerwca 2013 r.) idea ta była potwierdzana12. 

9 African Development Bank, African Development Fund, Annual Re-
port 2011, http://www.afdb.org/ fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publica-
tions/AfDB%20Group%20Annual%20Report%202011.pdf, s. 4 [15.05.2013].

10 Są to postulaty sformułowane przez ekspertów z Brookings Institution 
(http://www.brookings.edu) oraz uczelni amerykańskich w książce pt. After 
the Spring. Economic Transition in the Arab Word, New York 2012. Zob. tak-
że: S. Parzymies, Arabska wiosna – dwa lata później, „Sprawy Międzynaro-
dowe” 2013, nr 1, s. 92.

11 Pełna nazwa: Deauville Partnership with Arab Countries in Transition. 
Zob.: Declaration of the G8 on the Arab Springs, Deauville, May 26–27, 2011, 
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2011deauville/2011-arabsprings-en.html 
[15.05.2013].

12 Zob.: Camp David Declaration, Camp David, Maryland, United States, 
May 18–19, 2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/19/cam 
p-david-declaration [15.05.2013] oraz G8 Leaders Communiqué, June 18, 2013, 
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2013lougherne/Lough_Erne_2013G8_Lea 
ders_Communique_2.pdf [15.07.2013].
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Zadaniem Partnerstwa jest wsparcie reform politycznych i gospodar-
czych w państwach regionu MENA, prowadzących do – jak to okre-
ślono – „wolnych, demokratycznych i tolerancyjnych społeczeństw”. 
Reformy obejmować mają trzy podstawowe sfery: finanse, handel i za-
rządzanie. Partnerstwo obejmuje wszystkich członków G8 i 11 państw 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: Arabię Saudyjską, Egipt, Je-
men, Jordanię, Katar, Kuwejt, Libię, Maroko, Tunezję, Turcję i Zjed-
noczone Emiraty Arabskie, z czego sześć to beneficjenci Partnerstwa: 
Egipt, Jemen, Jordania, Libia, Maroko i Tunezja. Wśród uczestników 
Partnerstwa z Deauville nie było dwóch państw Afryki Północnej – 
Algierii i Mauretanii.

Niezbędnego wsparcia udzielić miały nie tylko państwa członkow-
skie G8, ale również liczne międzynarodowe organizacje finansowe 
(International Financial Instutitions, IFI), które we wrześniu 2011 r. 
powołały Platformę Koordynacyjną13. Celem Platformy jest koordyna-
cja działań pomocowych, wymiana informacji, proaktywne określanie 
wspólnych projektów, polityki i pracy analitycznej, regularny rozwój 
produktów wiedzy (knowledge products), a także monitoring i spra-
wozdawczość w odniesieniu do wspólnych działań w regionie. Two-
rzy ją łącznie dziesięć organizacji o zasięgu globalnym i regionalnym. 
W jej skład wchodzą instytucje z Bretton Woods: Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF) i Bank Świa-
towy (World Bank, WB), a także jedna z organizacji Grupy Banku 
Światowego – Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International 
Financial Corporation, IFC), wielostronne banki rozwoju: Afrykański 
(African Development Bank, AfDB), Islamski (Islamic Development 
Bank, IsDB) i Europejski (European Bank for Reconstruction and 
Development, EBRD), dwie organizacje świata arabskiego: Fundusz 
na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Arab Fund for Economic 
and Social Development, AFESD) i Fundusz Walutowy (Arab Mone-
tary Fund, AMF), a także Europejski Bank Inwestycyjny (Europe-
an Investment Bank, EIB)·i Fundusz OPEC na rzecz Rozwoju Mię-

13 Spotkanie miało miejsce przy okazji spotkania ministrów spraw zagra-
nicznych G8 w Marsylii.
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dzynarodowego (OPEC Fund for International Development, OFID)14. 
Partnerstwo wspierają także, ale poza Platformą, m. in. Liga Państw 
Arabskich, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i orga-
nizacje systemu Narodów Zjednoczonych. Pierwszym przewodniczą-
cym Platformy został Afrykański Bank Rozwoju (kadencja od wrze-
śnia 2011 r. do września 2012 r.), kolejnym – Islamski Bank Rozwoju.

Platforma za priorytetowe obszary wsparcia uznała: 1) zarządza-
nie, przejrzystość i odpowiedzialność działań gospodarczych, 2) włą-
czenie społeczne i gospodarcze, 3) modernizację gospodarki i tworze-
nie miejsc pracy, 4) wzrost gospodarczy wynikający z rozwoju sektora 
prywatnego oraz 5) regionalną i globalną integrację15. Finansowym 
instrumentem Partnerstwa z Deauville jest utworzony w maju 2012 r. 
Fundusz Transformacji (Middle East and North Africa Transition 
Fund, MENA TF), zarządzany przez Bank Światowy. Zgromadzo-
ne w nim środki są przeznaczane na finansowanie współpracy tech-
nicznej oraz projekty pilotażowe wspierające reformy instytucjonalne 
w państwach regionu. Dotychczas sfinansowano 13 projektów o war-
tości 48 mln USD16.

Spośród organizacji wchodzących w skład Platformy na szczegól-
ną uwagę zasługują trzy wielostronne banki rozwoju: Afrykański, Is-
lamski oraz Europejski i ich bieżąca działalność pomocowa w Afry-
ce Północnej17. W regionie „zakorzenione są” AfDB i IsDB (wszystkie 

14 Deauville Partnership: IFI Coordination Platform, http://www.imf.org/
external/np/dm/2011/pdf/ 091011b.pdf [15.05.2013].

15 Deauville Partnership – International Financial Institutions (IFIs) state-
ment, http://www.imf.org/external/np/dm/2011/pdf/091011.pdf [15.05.2013].

16 Zob. szerzej: African Development Bank Group, The Bank Group’s Par-
ticipation in the Middle East and North Africa Transition Fund, November 
2012, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Docume 
nts/The%20Bank%20Group%E2%80%99s%20Participation%20in%20
the%20Middle%20East%20and%20North%20Africa%20Transition%20
Fund.pdf [20.07.2013].

17 Warto zauważyć zróżnicowany stosunek tych trzech banków do wy-
darzeń w Afryce Północnej: otóż określenie „Arabska Wiosna” (Arab Spring) 
funkcjonuje w oficjalnych opracowaniach AfDB i EBRD, nie jest natomiast 
stosowane w IsDB.
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państwa regionu są ich członkami założycielami)18, niejako „zewnętrz-
ny” jest natomiast EBRD – udziałowcami Banku od chwili jego po-
wstania w 1991 r. są Egipt i Maroko, Tunezja przystąpiła dopiero 
w grudniu 2011 r., natomiast członkami nie są Algieria, Libia i Mau-
retania. Jak się jednak podkreśla to właśnie działalność tego trze-
ciego banku w Afryce Północnej może być najbardziej skuteczna. De-
cydują o tym trzy kwestie: wpisana w statutową działalność „misja 
niesienia demokracji”19, bezpośrednie wsparcie dla sektora prywat-
nego, a także wieloletnie doświadczenie w wspieraniu transformacji 
w Europie Środkowej i Wschodniej20.

Powołany w 1991 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju powstał 
w celu wspierania transformacji gospodarczej państw Europy Środ-
kowej i Wschodniej przez państwa Europy Zachodniej. Równo 20 lat 
później Rada Gubernatorów EBRD podjęła decyzję (jak się podkreśla 
przez aklamację) o ekspansji Banku w kierunku południowej i wschodniej 
części Morza Śródziemnego (tzw. SEMED region – southern and east-

18 Przy czym Libia uczestniczyła w konferencji założycielskiej AfDB 
w Chartumie w 1964 r., ale ratyfikowała porozumienie dopiero 8 lat później. 
Aż do 2010 r. nie korzystała jednak z zasobów Banku, realizując projekty 
rozwoju z własnych rezerw i nadwyżek kapitałowych.

19 Unia Europejska, będąca jednym z udziałowców EBRD, uznała Arab-
ską Wiosnę za „największą polityczną transformacją w sąsiedztwie Europy 
od czasu upadku muru berlińskiego, która daje UE możliwość powiązania 
własnej polityki zagranicznej i interesów handlowych z prawami człowieka, 
demokracją i wolnością społeczeństwa, czyli podstawowymi wartościami UE”. 
Komisja Handlu Międzynarodowego, Parlament Europejski, Dokument Ro-
boczy w sprawie handlu na rzecz przemian: strategia handlowa i inwestycyj-
na UE dla krajów południowego regionu Morza Śródziemnego w następstwie 
Arabskiej Wiosny Ludów, PE478.391v01-00, http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL% 
2BPE-478.391%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FPL [15.07.2013].

20 M. Kukliński, EBOiR: nowy prezes, nowa jakość, http://m.obserwa-
torfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/eboir-nowy-prezes-nowa-jakosc/ 
[26.11.2012]. Na ten ostatni aspekt zwracał uwagę Prezes Banku Thomas 
Mirow m.in. podczas swojego wykładu w London School of Economics and 
Political Science w marcu 2012 r. Where next for the Arab Spring? Learn-
ing from EBRD engagement in Eastern Europe, http://www.ebrd.com/pages/
news/speeches/mirow_120315.shtml [15.07.2013].
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ern Mediterranean), czyli w Egipcie, Jordanii, Maroku i Tunezji21. Jak 
ocenił ówczesny prezes EBRD Thomas Mirow oznacza to początek 
nowego rozdziału w historii Banku, będący „odpowiedzią wspólnoty 
międzynarodowej na wiatr zmian, jaki wieje ze świata arabskiego”22. 
Jednocześnie T. Mirow podkreślił, że wzrost aktywności Banku w no-
wym regionie nie następuje kosztem zmniejszenia jego zaangażowa-
nia w państwach, w których działa obecnie, czyli 30 państwach Euro-
py Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej (w tym Turcji)23.

Idea rozszerzenia zasięgu działalności EBRD była z jednej strony 
wynikiem apeli ze strony państw regionu zgłaszanych wiosną 2011 r. 
jeszcze w trakcie wydarzeń Arabskiej Wiosny (15 marca 2011 r. z proś-
bą o objęcie wsparciem zwrócił się do Banku tymczasowy rząd Egip-
tu, 13 kwietnia – władze Maroka), formalnych wniosków o przyjęcie 
w poczet członków Banku złożonych przez Tunezję w czerwcu i Jorda-
nię we wrześniu 2011 r., z drugiej wezwań formułowanych przez Wy-
sokiego Przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeń-
stwa Catherine Ashton, Radę Europejską, prezydenta USA Baraka 
Obamę, G8 i OECD. Podkreślano, że „wyciągnięcie przyjaznej ręki” 
do państw regionu zapewni demokrację, stabilność i rozwój otwartego 
społeczeństwa, co poprawi bezpieczeństwo dla całego świata24.

Przejawem coraz większego zaangażowania w tej części świa-
ta i stopniowej zmiany geograficznego zasięgu Banku stał się wybór 
nowego prezesa, którym w 2012 r. został Brytyjczyk Suma Chakra-
barti, mający doświadczenie w pracy nie tylko z państwami Europy 

21 Zob. szerzej: The EBRD’s activities in the southern and eastern Medi-
terranean region, http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/
semed.pdf [15.05.2013].

22 European Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 
2011, http://www.ebrd.com/downloads/research/annual/ar11e.pdf, s. 11 
[15.05.2013].

23 Opening statement by the President of the European Bank for Recon-
struction and Development, EBRD Annual Meeting 2012, London, 18 May, 
http://www.ebrd.com/pages/news/events/am_london/speeches/ prese.pdf, s. 5 
[15.05.2013].

24 Wypowiedź brytyjskiego ministra finansów George’a Osborne’a. Cyt. za: 
M. Kukliński, EBOiR: nowy prezes…
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Wschodniej, ale również z państwami Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu25. Jako specjalista w zakresie pomocy dla państw rozwija-
jących się nowy prezes pracował w IMF, Banku Światowym, a także 
w brytyjskim ministerstwie finansów. W kwietniu 2012 r. powołano 
kierującego działalnością w regionie SEMED dyrektora zarządzają-
cego – Hildegard Gacek. We wrześniu 2012 r. EBRD podpisał poro-
zumienia z Grupą Afrykańskiego Banku Rozwoju i Islamskim Ban-
kiem Rozwoju. W 2012 r. otwarto tymczasowe biura Banku: w Kairze 
(Egipt) w styczniu, Casablance (Maroko) w lutym, Tunisie (Tunezja) 
w marcu i Ammanie (Jordania) w kwietniu.

Początkowo na specjalnym rachunku (SEMED multi-donor acco-
unt) zgromadzono blisko 60 mln euro (EUR). Na sumę tę złożyły się 
wpłaty 9 państw: Wielkiej Brytanii – 5,8 mln, Finlandii – 3,5 mln, 
Francji – 3 mln, Holandii i Norwegii – po 2 mln26, Szwecji – 1 mln, 
Australii i Włoch – po 0,5 mln oraz Unii Europejskiej – 20 mln z Są-
siedzkiego Funduszu Inwestycyjnego UE (EU Neighbourhood Invest-
ment Facility, NIF) i 20 mln z zysków EBRD. Następnie w maju 2012 r. 
podjęto decyzję o utworzeniu „tymczasowego” funduszu specjalnego 
(SEMED Investment Special Fund, SEMED ISF) o wartości miliarda 
euro w całości opartego na środkach własnych Banku. Docelowo, po pro- 
cesie ratyfikacji niezbędnych zmian w statucie Banku27, nastąpi wpi-

25 A. Williams, EBRD Shareholders elect UK’s Sir Suma Chakrabarti as 
next President, http://www.ebrd.com/pages/news/press/2012/120518g.shtml 
[6.06.2012]. Jednym z kontrkandydatów był zgłoszony przez prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego Marka Belkę Jan Krzysztof Bielecki.

26 Udział Norwegii został następnie zwiększony do kwoty 5 mln EUR.
27 Zmiany dotyczą treści art. 1. i 18. umowy o utworzeniu Banku. W art. 1 

określa się nowe granice geograficzne mandatu Banku, poprzez wprowadze-
nie przepisu poszerzającego obszar działalności EBRD o „członkowskie kraje 
południowego i wschodniego regionu Morza Śródziemnego”. Zmiana art. 18 
umożliwia wykorzystanie funduszy specjalnych Banku także w „potencjal-
nych” krajach beneficjentach, to znaczy w państwach członkowskich Banku, 
przed zmianą statusu ich członkostwa z kraju udziałowca na kraj odbior-
cę. Modyfikacje wprowadzone uchwałami nr 137 i 138 Rady Gubernatorów 
EBRD. W Polsce stosowną ustawę uchwalono 11 maja 2012 r., Prezydent pod-
pisał ją 26 czerwca i weszła w życie 19 lipca tegoż roku. Ustawa z dnia 11 maja 
2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego 
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sanie państw regionu na listę beneficjentów i objęcie regularnym 
wsparciem.

EBRD ma wspierać strukturalne i sektorowe reformy gospodar-
cze w czterech państwach regionu SEMED (w tym trzech afrykań-
skich), poprzez pomoc finansową: kredyty i inwestycje (zakup udzia-
łów), dialog polityczny oraz pomoc techniczną. Wstępnie nakreślono 
następujące priorytety:
– małe i średnie przedsiębiorstwa;
– rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy (wsparcie wzrostu wydajno-

ści i logistyki);
– sektor bankowy (mikrokredyty, rozwój lokalnych rynków kapitało-

wych, budowanie zdolności do podejmowania ryzyka w celu dotar-
cia do nowych grup klientów);

– energia odnawialna (liberalizacja sektora energetycznego, ale też 
wzmocnienie agencji regulacyjnych, wprowadzanie praktyk efek-
tywności energetycznej)28.

Szacuje się, że wartość pomocy dla beneficjentów z regionu SE-
MED do 2015 r. wyniesie 2,5 mld EUR rocznie. Dla porównania, w ro-
ku 2012 wartość łącznej pomocy Banku wyniosła 8,9 mld EUR, w tym 
dla sześciu państw Europy Wschodniej (bez Rosji) – 1,5 mld EUR, 
a dla samej Rosji – 2 mld 582 mln EUR; dla Polski – 672 mln EUR29. 
W 2011 r. zrealizowano jedynie niewielkie projekty pomocy technicznej 
w postaci ekspertyz dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz opra-

Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., 
Dz. U. 2012, poz. 755. Warto przy tym wspomnieć, że tocząca się w marcu 
i kwietniu 2012 r. dyskusja w komisjach Sejmu budziła spore emocje i nie 
wszystkie ugrupowania polityczne widziały sens tych zmian.

28 EBRD’s activities in the southern and eastern Mediterranean region, 
December 2012, http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/semed.
pdf, s. 1 [15.05.2013].

29 European Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 2012, 
http://www.ebrd.com/downloads/research/annual/ar12e.pdf, s. 2 [15.07.2013]. 
W roku 2011 wielkość pomocy była nieco wyższa i wyniosła w sumie 9,1 mld EUR, 
w tym dla 6 państw Europy Wschodniej (bez Rosji) – 1 mld 851 mln EUR, a dla sa- 
mej Rosji 2 mld 928 mln EUR; dla Polski – 891 mln EUR. European Bank for 
Reconstruction and Development, Annual Report 2011…, s. 2.
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cowań planów inwestycyjnych. W 2012 r. wsparcie finansowe EBRD 
również nie było wysokie, bowiem dopiero we wrześniu w odniesieniu 
do Jordanii, Maroka i Tunezji, a w listopadzie w stosunku do Egiptu, 
Rada Gubernatorów podjęła decyzje o przyznaniu statusu potencjal-
nych beneficjentów. W konsekwencji w 2012 r. (od września do grud-
nia) przyznano jedynie 181 mln EUR pomocy na realizację 6 projek-
tów. Warto jednak zaznaczyć, że aż 123 mln EUR (czyli blisko 70%) to 
była pomoc dla Jordanii, a więc państwa nieafrykańskiego. Na pomoc 
dla trzech państw Afryki Północnej o łącznej wartości 58 mln EUR 
złożyło się wsparcie dla: Egiptu – 10 mln EUR, Maroko – 23 mln EUR 
i Tunezji – 25 mln EUR. Przeznaczono je m.in. na udziały EBRD 
w oczyszczalni ścieków w Kairze (Egipt)30, udziały (o wartości 20 mln 
EUR) w marokańsko-tunezyjskim funduszu Maghreb Private Equity 
Fund III (MPEF III) i pożyczka dla Société Générale Marocaine de 
Banques (SGMB) na kredyty dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw (pierwsza transza o wartości 10 mln EUR).

Interesującą inicjatywą, niemającą charakteru pomocy finanso-
wej, jest „Transition to Transition” Initiative. W jej ramach dokonu-
je się wymiana doświadczeń związanych z transformacją i reformami 
pomiędzy dotychczasowymi beneficjentami EBRD a państwami regio-
nu SEMED. Pierwszym etapem Inicjatywy jest organizacja w różnych 
państwach regionu (dotychczas odbyły się w Egipcie i Tunezji) cyklu 
spotkań wysokiej rangi decydentów, ekspertów reprezentujących 
sektor publiczny, prywatny i think-tanki, których efektem ma być 
zidentyfikowanie różnic i podobieństw w politycznych i społecznych 
aspektach procesów transformacji zachodzących w obu grupach be-
neficjentów (aktualnych i potencjalnych). Kolejnym etapem będzie 
rozszerzenie grupy uczestników spotkań o innych interesariuszy 
z sektora publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. 
Powołano także Komitet Doradczy Inicjatywy, wśród członków, któ-

30 Oczyszczalnia jest pierwszym przykładem partnerstwa publiczno-pry-
watnego w Egipcie. Jej budowniczym i właścicielem jest spółka joint venture 
Orasqualia, której udziałowcami w stosunku 50/50 są egipska Orascom Con-
struction Industries (OCI) i hiszpańska Aqualia.
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rego znalazł się m.in. ówczesny minister spraw zagranicznych RP Ra-
dosław Sikorski31.

Ze względu niewielką skalę i krótki okres świadczenia pomocy 
EBRD w Afryce Północnej nie można przeanalizować ani struktu-
ry, ani tym bardziej efektywności pomocy i jej wpływu na proces 
transformacji w państwach regionu. Można natomiast zadać waż-
ne pytania.

Po pierwsze, czy w ogóle jest możliwe przeniesienie doświadczeń 
procesu transformacji z obszaru państw postsocjalistycznych?32. Czy 
mają one walor uniwersalności? Czy SEMED region (a może nawet 
każde z pojedynczych państw regionu) nie jest jednak w zupełnie in-
nej, specyficznej sytuacji, która sprawia, że wytyczone przez EBRD 
cele i zasady są nierealistyczne, a stosowane instrumenty okażą się 
nieskuteczne, albo – jak niektórzy wręcz przewidują – przeciwsku-
teczne. Przykładowo, prezes banku centralnego Tunezji Mustapha 
Kamel Nabli powiedział podczas sesji Rady Gubernatorów EBRD 
w maju 2011 r., że na Bliskim Wschodzie dość powszechne jest prze-
konanie, że jedną z przyczyn Arabskiej Wiosny była prywatyzacja 
i liberalizacja rynków (a więc cel działania EBRD), które nie przynio-
sły wzrostu gospodarczego, ale spowodowały bezrobocie wśród arab-
skiej inteligencji33. W styczniu 2013 r. ukazał się raport zatytułowany 
Wielka bliskowschodnia uczta – jak banki ‘rozwoju’ używają partner-
stwa publiczno-prywatnych do rozkładania krajów Arabskiej Wiosny 
wydany przez europejską koalicję organizacji pozarządowych Coun-

31 The Transition to Transition Initiative, http://www.ebrd.com/pages/
news/features/t2t.shtml [15.05.2013].

32 Marek Żyromski stawia tezę, że różnice między Arabską Wiosną w Afry-
ce Północnej w 2011 r. a Jesienią Ludów w Europie w 1989 r. wyraźnie prze-
ważają nad podobieństwami, zwłaszcza w aspekcie politycznym. Wyraźnym 
podobieństwem jest natomiast sytuacja głębokiego kryzysu społeczno-ekono-
micznego, o różnym nasileniu w różnych państwach regionu. M. Żyromski, 
Arabska Wiosna 2011 a europejska Jesień Ludów 1989 – próba spojrzenia po-
równawczego, w: A. Żukowski (red.), „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – 
stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, „Fo-
rum Politologiczne” t. 13, Olsztyn 2012, s. 376–379, 387.

33 Za: M. Kukliński, EBOiR: nowy prezes…
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ter Balance34. Zdaniem autora raportu Andersa Lustgartena to, czego 
Arabska Wiosna nie zdołała zmienić, to polityka międzynarodowych 
instytucji finansowych, które wciąż próbują „kalkować” model rozwo-
ju, który doprowadził do społecznej i politycznej rewolucji w 2011 r.35.

Po drugie, należy przypomnieć, że cechą charakterystyczną EBRD 
jest podwójny charakter jego działań – wspieranie rozwoju prywatnej 
przedsiębiorczości i procesu przechodzenia od gospodarki centralnie 
sterowanej do gospodarki rynkowej (cel ekonomiczny) oraz tworzenie 
i umacnianie demokratycznych podstaw społeczeństwa (cel politycz-
ny). Ten drugi cel Bank urzeczywistnia przez świadczenie usług do-
radczych podczas tworzenia odpowiednich instytucji oraz stawianie 
warunków „politycznych”, tzn. przyznawanie pomocy finansowej tym 
państwom, które akceptują zasady przedstawione w artykule 1 umo-
wy założycielskiej Banku: wielopartyjna demokracja, pluralizm i go-
spodarka rynkowa i wykazują aktywność w przeprowadzaniu reform. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Umowy władze Banku mogą powziąć decyzję 
o zawieszeniu lub zmodyfikowaniu pomocy w przypadku pogwałcenia 
przez państwo beneficjenta tych zasad, co odróżnia EBRD od innych 
wielostronnych banków rozwoju36. Przyjęty w 1991 r. przez Radę Dy-
rektorów dokument zatytułowany Procedures to Implement the Po-
litical Aspects of the Mandate uszczegółowił pojęcie pluralistycznej, 
wielopartyjnej demokracji. Składały się na nią: wolne wybory, repre-
zentatywne władze i egzekutywa odpowiedzialna przed wybieralną 
legislaturą lub elektoratem, rządy prawa (obowiązek rządu i władz 
publicznych działania zgodnego z konstytucją i ustawami), rozdział 
między państwem a partiami politycznymi, niezależne sądownictwo, 

34 The Great Middle East Beanfeast – How ‘Development’ Banks are Us-
ing Public-Private Partnerships to Carve Up the Arab Spring Countries, Jan-
uary 2013, http://www.counterbalance-eib.org/wp-content/uploads/ 2013/03/
ME-beanFeastWeb.pdf.

35 A. Lustgarten opiera swoje wnioski na obserwacji polityki Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego w Egipcie. Finanse dla rozwoju Afryki Płn. 
i Bliskiego Wschodu: Czy Arabska Wiosna coś zmieniła?, http://globalnepo-
ludnie.pl/Finanse-dla-rozwoju-Afryki-Pln-i [15.05.2013].

36 H. Dumała, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: pięć lat działalno-
ści, „Stosunki Międzynarodowe” 1998, t. 19, s. 103.
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równość wobec prawa, w tym mniejszości, sprawiedliwa procedura 
karna, wolność wypowiedzi (w tym mediów), zrzeszania się i pokojo-
wych zgromadzeń, wolność światopoglądu i wyznania, wolność prze-
mieszczania się, prawo do własności prywatnej, prawo do tworzenia 
związków zawodowych i do strajku37. W 2012 r., w związku z roz-
szerzeniem obszaru działania Banku na region SEMED, dokonano 
przeglądu stosowanej dotychczas metodologii realizacji operacji i za-
proponowano dokonanie jej modyfikacji. W rezultacie polityczna oce-
na beneficjentów i potencjalnych beneficjentów dokonywana obecnie 
przez Bank – z wykorzystaniem wielu międzynarodowych źródeł in-
formacji – obejmuje poziom realizacji 14 czynników uszeregowanych 
w czterech grupach: 1) wolne wybory i reprezentatywny rząd (wol-
ne, uczciwe i konkurencyjne wybory; podział władzy, skuteczna 
kontrola i równowaga; zdolność rządzenia wybranych urzędników); 
2) społeczeństwo obywatelskie, media i uczestnictwo (skala i niezależ-
ność społeczeństwa obywatelskiego; niezależne pluralistyczne media 
działające bez cenzury; wielość kanałów uczestnictwa obywatelskiego 
i politycznego; wolność tworzenia partii politycznych i istnienia zor-
ganizowanej opozycji); 3) rządy prawa i dostęp do wymiaru spra-
wiedliwości (nadrzędność prawa; niezależne sądownictwo; równość 
władzy i obywateli wobec prawa; skuteczna polityka i instytucje prze-
ciwdziałania korupcji); 4) prawa obywatelskie i polityczne (wolność 
wypowiedzi informacji, religii, sumienia, przemieszczania się, zrze-
szania, zgromadzeń i własności prywatnej; polityczna integracja ko-
biet, mniejszości etnicznych i innych; wolność od nękania, zastrasza-
nia i tortur)38.

Pomimo politycznego celu działania zawartego w Umowie zało-
życielskiej, zgodnie z art. 13(i) EBRD musi stosować „zdrowe zasa-

37 Procedures to Implement the Political Aspects of the Mandate, May 1991, 
s. 4.

38 Political Aspects of the Mandate of the European Bank for Reconstruc-
tion and Development, http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/as-
pects.pdf [15.05.2013]. Zob. także: An interview with Alan Rousso, Managing 
Director, „EBRD-CSO Newsletter” March 2013, http://www.ebrd.com/down-
loads/cso/newsletter/0313.pdf, s. 2.
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dy bankowości w odniesieniu do wszystkich swoich operacji”. Pomoc 
Banku skierowana jest przede wszystkim do sektora prywatnego39 
(co najmniej 60%). Uprawnione do pomocy są także przedsiębiorstwa 
państwowe, które działają na zasadach konkurencyjności i są goto-
we do działania w warunkach gospodarki rynkowej. Każdy złożony 
do Banku projekt oceniany jest na podstawie trzech podstawowych 
kryteriów: solidnej bankowości, dodatkowości i wpływu na transfor-
mację (transition impact)40. Powstaje pytanie, czy środki Banku będą 
mogły być wykorzystane przez państwa Afryki Północnej? Czy zgła-
szane przez nie projekty będą spełniać tak skonstruowane kryteria? 
Jednocześnie sam Bank podkreśla, że państwa SEMED mają zupeł-
nie odmienne od dotychczasowych beneficjentów potrzeby41.

O ile w przypadku EBRD państwa Afryki Północnej są zupełnie no-
wymi beneficjantami, to w odniesieniu do Afrykańskiego Banku Roz-
woju wydaje się, że wydarzenia Arabskiej Wiosny nie mogą w sposób 
znaczący zmienić kierunków wsparcia dla państw członkowskich, bo-
wiem państwa subregionu Afryki Północnej42 należą tradycyjnie do naj- 
iększych beneficjentów Banku, zarówno pod względem wartości pomo-
cy, jak i liczby zrealizowanych operacji. Do końca 2010 r. aż 30% pomo-
cy całej Grupy AfDB43 zostało skierowane do państw tego subregionu, 

39 Warto jednak dodać, że odbiorcami pomocy nie muszą być przedsię-
biorstwa krajowe, bowiem liczy się nie kraj pochodzenia kapitału, ale miejsce 
realizacji inwestycji.

40 Transition impact definiowany jest jako „prawdopodobny wpływ projek-
tu na klienta (firmę), branżę lub gospodarkę, który przyczynia się do ich trans-
formacji od centralnego planowania do dobrze funkcjonujących struktur ryn-
kowych”. Annual Evaluation Overview Report 2010, October 2011, http://www.
ebrd.com/downloads/about/evaluation/AEOR_2010.pdf, s. 8 [15.05.2013].

41 European Bank for Reconstruction and Development, Annual Report 
2012…, s. 28.

42 Afrykański Bank Rozwoju dzieli kontynent na pięć subregionów, 
w tym Afrykę Północną, do której zalicza: Algierię, Egipt, Libię, Maroko, 
Mauretanię i Tunezję.

43 Grupę tworzą: AfDB oraz Afrykański Fundusz Rozwoju (African Deve-
lopment Fund, ADF) i Nigeryjski Fundusz Powierniczy (Nigeria Trust Fund, 
NTF). Beneficjentami AfDB są państwa o średnich i tzw. mieszanych (blend) 
dochodach, natomiast ADF – państwa o niskich dochodach. Ze względu 
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które znajdują się na pierwszych trzech pozycjach wśród wszystkich 
beneficjentów Grupy i zajmują odpowiednio miejsca: 1. – Maroko, 
2. – Tunezja, 3. – Egipt44. W 2011 r. państwa Afryki Północnej otrzy-
mały 21,9% wsparcia Grupy AfDB, co stawiało je na drugim miejscu 
po Afryce Zachodniej (24,8%)45, w 2012 r. znalazły się już na pierw-
szym miejscu z udziałem 31%46. Dotychczasowy wpływ wydarzeń 
Arabskiej Wiosny na aktywność Banku w Afryce Północnej nie jest 
jednak jednoznaczny (patrz tabela 1). W latach 2011–2012 obserwu-
jemy zarówno wyraźne zwiększenie wartości pożyczek i kredytów 
w przypadku Maroka i Tunezji, utrzymanie wsparcia na dość niskim 
poziomie w przypadku Algierii i Mauretanii, ale też wycofanie się 
z udzielania nowej pomocy gospodarczej dla ogarniętego niepokoja-
mi Egiptu. Arabska Wiosna nie stanowiła natomiast przełomu w re-
lacjach Banku z Libią, która w całej swojej historii członkostwa tylko 
raz, na bardzo niewielką skalę w 2010 r., skorzystała z finansowego 
wsparcia AfDB47. W rezultacie pomoc Grupy AfDB dla Afryki Północ-
nej w roku 2011 była o ok. 40% niższa niż rok wcześniej i choć w 2012 r. 
wzrosła o blisko 25%, to nie osiągnęła poziomu z poprzedzającego 
Arabską Wiosnę roku 2010.

na relatywnie wysoki poziom rozwoju państwa Afryki Północnej (poza Mau-
retanią) korzystają wyłącznie z pomocy Banku. Pomoc Banku stanowi około 
60% działalności całej Grupy.

44 The African Development Bank Group in North Africa 2012. A Year 
of Transitions, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Pub-
lications/Rapport%20Anglais%202012.pdf, s. 89.

45 African Development Bank, African Development Fund, Annual Re-
port 2011…, s. 14.

46 Projects & operations, http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/ 
[20.07.2013].

47 Historyczną operacją AfDB w Libii był grant o wartości blisko 580 tys. UA, 
mający na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnych rządu w zakresie wspar-
cia małych i średnich przedsiębiorstw. Zob.: Libya: technical assistance for small 
& medium enterprises development, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Project-and-Operations/Libya%20-%20Approved%20-%20Techni-
cal%20assistance%20for%20small%20and%20medium%20enterprise%20devel-
opment.pdf [20.07.2013].
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Tabela 1
 Wartość kredytów i pożyczek Grupy AfDB 

dla państw Afryki Północnej [wartość w mln UA]48

Państwo
[data pierwszej operacji] 2010 2011 2012 Lata 1968–2012

Liczba / Wartość
Algieria [1971] – 0,5 0,8 41 / 1891 

Egipt [1974] 651,4 0,6 – 89 / 3761
Libia [2010] 0,6 – – 1 / 0,6 

Maroko [1970] 519,7 355,3 754,0 126 / 6747
Mauretania [1972] 3,6 – 6,2 65 / 507

Tunezja [1968] 296,6 545,7 354,6 117 / 5361
Razem 1471,9 902,1 1115,6

Źródło: African Development Bank, Compendium of Statistics on Bank Group Opera-
tions 2013, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Com-
pendium%20of%20Statistics%20on%20Bank%20Group%20Operations%202013.pdf, 
s. 6–7, 9.

Wydarzenia Arabskiej Wiosny zwróciły natomiast uwagę AfDB 
na niedoceniane dotychczas w działaniach Banku zagrożenia, takie 
jak nierówność, wykluczenie społeczne czy bezrobocie wśród młodzie-
ży. Skłoniło to Bank do rozpoczęcia prac nad pierwszym komplek-
sowym dokumentem określanym jako Strategia rozwoju kapitału 
ludzkiego (Human Capital Development Strategy 2012–2016)49. Ta 
średnioterminowa strategia koncentruje się na trzech obszarach klu-
czowych dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu: 1) zwięk-
szenie konkurencyjności i zatrudnienia, w tym podwyższenie pozio-
mu wydajności w szarej strefie, zwłaszcza wśród coraz liczniejszej 
grupy młodych ludzi wkraczających na rynek pracy; 2) zapewnienie 
właściwego stosunku jakości do ceny i odpowiedzialności w zakresie 

48 UA, czyli Unit of Accounts, to jednostka rozrachunkowa Banku. W marcu 
2013 r. wartość UA wynosiła 1,15 EUR i 1,56 USD.

49 Konsultacje nad projektem strategii w poszczególnych subregionach, 
ale także w Internecie i na przykład wśród młodych Afrykańczyków zamiesz-
kałych we Francji, rozpoczęły się w 2011 r. i zakończyły w 2012 r. W efekcie 
strategia będzie obejmować lata 2013–2017. AfDB Human Capital Develop-
ment Strategy. Consultation Calendar 2011–2012, http://www.afdb.org/file-
admin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents /Human%20Capital%20
Development%20Strategy%20Consultation%20Calendar.pdf [15.07.2013].
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świadczonych usług; 3) zapewnienie integracji i spójności społecznej 
obejmujące cztery filary: infrastruktura, zarządzanie sektorem pry-
watnym i tzw. HEST (Higher Education, Science and Technology), 
czyli szkolnictwo wyższe, nauka i technologia50.

W 2011 r. Bank ustanowił nowy Program Integracji Społecznej 
i Wsparcia Transformacji (Social Inclusion and Transition Support 
Program, SITSP). Program finansowany jest przez wielu donatorów, 
w tym Bank Światowy, Unię Europejską i Francuską Agencję Rozwo-
ju (Agence Française de Développement, AFD). Udział AfDB wyniósł 
308,5 mln UA. Środki te, poprzez realizację przedsięwzięć wynikają-
cych z postulatów rewolucji w Tunezji typu: więcej miejsc pracy, więk-
sza równość między podregionami, pełniejsze uczestnictwo obywateli 
w demokracji oraz zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu pań-
stwem, mają przyczynić się (zdaniem władz Banku) do przywrócenia 
stabilności społeczno-gospodarczej i wzmocnić demokratyczne prze-
miany. Takim sztandarowym przedsięwzięciem w ramach SITSP jest 
realizacja projektu budowy transMaghrebskiej autostrady, która nie 
tylko (co oczywiste) ma połączyć państwa Afryki Północnej, zmniej-
szać ogólne koszty transportu i podróży, ale – jak się podkreśla – od-
blokować odległe tereny wiejskie, stworzyć możliwości pracy dla lu-
dzi młodych i pobudzić wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu51.

W odpowiedzi na coraz pilniejszą potrzebę reform w państwach 
członkowskich AfDB w 2012 r. ustanowiono również Fundusz Powier-
niczy dla państw w okresie transformacji (Multi-donor Trust Fund 
for Countries in Transition, TFT), administrowany przez Departa-
ment Afryki Północnej Banku. Źródłem finansowania Funduszu są 
dotacje brytyjskiego Departamentu Rozwoju Międzynarodowego (De-

50 AfDB’s Human Capital Development Strategy (2012–2016). One Bil-
lion Opportunities: Building Human Capital for Inclusive Growth in Africa, 
October 31, 2011, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/ afdb/Documents/
Policy-Documents/FINAL%20human%20capital%20development%20strate-
gy%20%282012-2016%29.pdf, s. 16–20 [15.05.2013].

51 Częścią tego szerszego projektu jest odcinek tunezyjski Kabis-Me-
denine-Ras Jedir, zatwierdzony do finansowania w roku 2011 na kwotę 
123,4 mln UA. African Development Bank, African Development Fund, Annu-
al Report 2011…, s. XIII–XIV.
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partment of International Development, DFID) i rządu Danii. Zapla-
nowany na pięć lat Fundusz w początkowej fazie dwóch lat wykorzy-
stywany jest wyłącznie w Afryce Północnej52.

W mającym znacznie szerszy geograficzny zasięg działania Islam-
skim Banku Rozwoju państwa Afryki Północnej53 nie należą do naj- 
większych beneficjentów. Są nimi słabo rozwinięte państwa Azji, ta-
kie jak Bangladesz czy Pakistan, ale także np. Arabia Saudyjska, 
Iran czy Turcja. Także w tym przypadku wpływ wydarzeń Arabskiej 
Wiosny nie jest jednoznaczny (zob. tabela 2), ale łączna pomoc Grupy 
IsDB54 dla państw Afryki Północnej z roku na rok znacząco wzrasta-
ła – o 30% w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego i o kolejne 
50% w roku 2012. Obserwujemy istotny wzrost pomocy dla Egiptu55 
i Maroka, jednorazowy (w 2011 r.) skok wsparcia dla Mauretanii i wy-
jątkowy spadek w przypadku Tunezji. Inaczej niż w AfDB układały 
się relacje z Libią, która w latach 2011–2012 zrealizowała osiem nie-
wielkich projektów z dofinansowaniem z IsDB rzędu 60 mln USD Al-

52 The African Development Bank Group in North Africa 2013…, s. 110.
53 Członkami i zarazem beneficjentami IsDB są państwa czterech kon-

tynentów: przede wszystkim Afryki i Azji, ale także Ameryki Południowej 
i Europy. Bank nie wyróżnia Afryki Północnej jako odrębnego obszaru dzia-
łania – państwa tego regionu są częścią większej całości, czyli regionu MENA 
obejmującego 19 członków.

54 Grupa Banku składa się z pięciu organizacji: IsDB, Islamskiego In-
stytutu Badań i Szkoleń (Islamic Research and Training Institute, IRTI), 
Islamskiej Korporacji na rzecz Rozwoju Sektora Prywatnego (Islamic Corpo-
ration for the Development of the Private Sector, ICD), Islamskiej Korporacji 
na rzecz Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (Islamic Corpo-
ration for the Insurance of Investment and Export Credit, ICIEC) oraz Mię-
dzynarodowej Islamskiej Korporacji Finansowania Handlu (International 
Islamic Trade Finance Corporation, ITFC).

55 W przemówieniu wygłoszonym podczas otwarcia konferencji nt. in-
westycji, organizowanej przez IsDB w Kairze w czerwcu 2013 r. w ramach 
Partnerstwa z Deauville, egipski premier Hesham Kandil określił projekty 
i fundusze Banku skierowane do różnych sektorów gospodarki Egiptu jako 
„bezprecedensowe pod względem wielkości i zakresu”. IDB Support for Egypt’s 
Economic Development Unprecedented – Egyptian Prime Minister, http://
www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://71cd39288b-
f9ac31b2b312401ca8 eea7 [20.07.2013].
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gieria w zasadzie utrzymała swoją politykę bazowania na zasobach 
własnych i nieskorzystania ze środków zewnętrznych.

Tabela 2
Pomoc Grupy IsDB dla państw Afryki Północnej [w mln USD]

Państwo 2010 
(1431H)

2011 
(1432H) 

2012 
(1433H) 

1976–2012 (1396H–1433H)
Liczba operacji / Wartość

Algieria 0 17,0 0 247 / 2506,1 
Egipt 502,1 682,9 1055,7 204 / 4975,3 
Libia 0 14,6 50,5 41 / 757,9 

Maroko 225,6 436,0 738,0 211 / 5190,0 
Mauretania 61,4 228,3 65,2 133 / 935,5 

Tunezja 312,8 50,3 261,4 234 / 2520,3 
Razem 1101,9 1429,1 2170,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Islamskiego Banku Rozwoju za la-
ta 2009–2012 (1430H–1433H) dostępnych na stronie: http://www.isdb.org [15.07.2013].

IsDB, biorąc pod uwagę niezwykle istotny dla państw regionu 
MENA problem bezrobocia wśród młodzieży, podjął po 2011 r. sze-
reg inicjatyw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Między innymi 
uruchomił Program YES (Youth Employment Support), przeznaczając 
na jego realizację 250 mln USD. Program ma być realizowany w Tu-
nezji, Egipcie, Libii i Jemenie przez pięć lat. Inną wartą podkreślenia 
inicjatywą jest tzw. E4E (Education for Employment), czyli Eduka-
cja dla Zatrudnienia, przygotowana we współpracy z Międzynarodo-
wą Korporacją Finansową (IFC). Celem Inicjatywy jest dostarcze-
nie arabskiej młodzieży z wyżej wymienionych państw umiejętności 
istotnych na rynku pracy poprzez inwestycje w edukację (education), 
zaangażowanie (engage) zainteresowanych stron oraz umożliwienie 
(enable) rozwiązań pozwalających młodym ludziom zarobić (earn) 
na lepszą przyszłość. Wkład IsDB wynosi 50 mln USD56.

56 Islamic Development Bank Group, Role of IsDB Group in Supporting 
Employment Growth in Member Countries: Past Practices and Future Ap-
proaches, May 2012, http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDe-
velopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/Occasional%20Papers/
EmploymentCirculation_at_UN_Forum_17May12.pdf, s. 9, 12. Zob. także stro-
na Inicjatywy: http://www.e4earabyouth.com/.
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* * *
Wydarzenia Arabskiej Wiosny znalazły odzwierciedlenie w działa-
niach wielostronnych banków rozwoju obecnych w regionie Afryki 
Północnej. Dla EBRD region Afryki Północnej stał się zupełnie no-
wym obszarem działania, AfDB i IsDB – tradycyjnie obecne w re-
gionie – odmiennie zareagowały na wydarzenia 2011 r. Afrykański 
Bank Rozwoju realizował w Afryce Północnej przede wszystkim duże 
projekty infrastrukturalne, stąd też niestabilna sytuacja w poszcze-
gólnych państwach regionu ograniczyła lub wręcz wstrzymała nowe 
projekty. Jednocześnie jednak uruchomiono nowe programy, współ-
finansowane przez zewnętrznych donatorów i rozpoczęto prace nad 
zmianą strategii działania Banku, która ma w dłuższej perspektywie 
zapewnić większe wsparcie projektów w dziedzinie rozwoju kapitału 
ludzkiego i spójności społecznej. Islamski Bank Rozwoju i pozostałe 
organizacje Grupy w zdecydowanie szerszym stopniu realizują przed-
sięwzięcia z zakresu rozwoju społecznego (zwłaszcza edukacji i ochro-
ny zdrowia), a wydarzenia Arabskiej Wiosny nie tylko nie zmniej-
szyły, ale znacząco zwiększyły wartość udzielonej pomocy, także dla 
państw gdzie sytuacja polityczna była najpoważniejsza.
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The Arab Spring in North Africa had its origins in difficult socio-eco-
nomic situation of states of the region. It constituted a threat to re-
gional and international security. Calming the situation and solve 
the problems underlying the events of 2011, required external eco-
nomic aid. The responses of the international community were, in-
ter alia, the Deauville Partnership (the idea of the G8), Coordination 
Platform of international financial institutions (IFI) and the exten-
sion of the area of EBRD operations to SEMED region states. Also 
traditionally present in North Africa multilateral development banks 
such as the African Development Bank (AfDB) and Islamic Develop-
ment Bank (IsDB), responded to the Arab Spring by increasing finan-
cial support for the Northern Africa member states (IsDB), or at least 
modifying the strategy of the Bank (AfDB).
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