
Pomoc rozwojowa
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Dlaczego trzeba pomagad? [1/3]

W tej prezentacji mówimy o pomocy krajów bogatych (na tle średniej światowej) krajom biednym. W takim 
podziale kraje bogate-kraje biedne, globalna Północ-globalne Południe, Polska plasuje się 
zdecydowanie w pierwszej grupie, to jest wśród krajów bogatych (na tle średniej światowej), krajów 
globalnej Północy.

Istnieją najróżniejsze motywacje stojące za pomaganiem innym ludziom – nawet w najbliższym otoczeniu, 
rodzinie, kręgu znajomych, miejscowości. Podobnie różnorodne są motywy udzielania pomocy 
międzynarodowej. Zrozumienie tego, jak poszczególni ludzie czy poszczególne instytucje różnią się 
motywacjami do niesienia pomocy międzynarodowej, pomaga w wyrobieniu sobie własnego zdania o 
pomocy rozwojowej – o jej skuteczności, celowości, czy zasadach, którymi powinna się kierowad. 

Co więc mówią Polacy o tym, dlaczego powinniśmy pomagad ludziom w innych krajach? O tym najlepiej 
powiedzą dwa następujące wykresy. 



Dlaczego trzeba pomagad? [2/3]

Powyższe wyniki pokazują, że przytłaczająca większośd Polaków powołuje się na motywacje etyczne, 
uzasadniając koniecznośd pomagania krajom biedniejszym. Spodziewane korzyści czy zobowiązania 
zewnętrzne są ważne dla znacznie mniejszej części Polaków.

Fragment prezentacji wyników badania opinii publicznej przeprowadzonej przez TNS OBOP w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Wykres pobrany ze strony www.polskapomoc.gov.pl. 

http://www.polskapomoc.gov.pl


Dlaczego trzeba pomagad? [3/3]

Polacy uważają, że nasz kraj powinien pomagad w pierwszej kolejności ludziom w Afryce. Tak sądzi 
prawie 60% badanych. Większośd Polaków wie, że Afryka jest kontynentem najuboższym, zatem czują 
moralny nakaz, aby właśnie w tej części świata nieśd pomoc. 

Fragment prezentacji wyników badania opinii publicznej przeprowadzonej przez TNS OBOP w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Wykres pobrany ze strony www.polskapomoc.gov.pl. 

http://www.polskapomoc.gov.pl


Pomoc humanitarna a pomoc rozwojowa
Celem jest ratowanie życia i zdrowia 
ludzkiego, zmniejszanie cierpienia.

Celem jest trwały rozwój, zlikwidowanie 
barier dla dobrobytu i czynników 

powodujących ubóstwo.

Perspektywa krótkookresowa
(często, ale nie zawsze).

Perspektywa długookresowa
(zawsze).

Stosowana na ogół w sytuacjach nagłych, 
niespodziewanych, dramatycznych 
(szczególnie katastrof naturalnych, 

konfliktów zbrojnych).

Stosowana w sytuacji normalizacji, gdy 
podstawowym problemem jest ubóstwo, 
a nie nadzwyczajne, nagłe okoliczności.

Istnieją międzynarodowe standardy 
udzielania pomocy humanitarnej.

Istnieją międzynarodowe standardy 
udzielania pomocy rozwojowej.

Obydwa ww. rodzaje pomocy zasadniczo różnią się formami i charakterem. Na przykład, efekty 
pomocy humanitarnej jest dośd łatwo zobaczyd i zmierzyd. Tymczasem pomoc rozwojowa, wydaje się 
wielu osobom mniej namacalną, trudniejszą do zmierzenia. Na przykład, mierzenie zwiększenia się 
dobrobytu (cel pomocy rozwojowej) wymaga całkiem innych narzędzi i nakładów niż zmierzenie liczby 
ludzi uratowanych po katastrofie naturalnej (cel pomocy humanitarnej). 

Odwołuje się przede wszystkim do 
poczucia solidarności, współczucia.

Odwołuje się przede wszystkim do poczucia 
odpowiedzialności, sprawiedliwości.



Czym jest i jak wygląda pomoc rozwojowa?

Aby rzetelnie odpowiedzied na te pytania, trzeba przedstawid co najmniej dwa, całkiem różne stanowiska. 
Są one tak odmienne, że jest niewiele możliwości połączenia ich w jedno. Dlatego warto samodzielnie 
wyrobid sobie zdanie na ten temat – na podstawie tej prezentacji i dodatkowych lektur. 

Pierwsze stanowisko to obraz przedstawiany przez OECD, czyli Organizację Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju. OECD to organizacja gospodarcza 34 najbardziej rozwiniętych, najbogatszych krajów na 
świecie; Polska należy do niej od 1996 roku.  

Jeden z organów OECD, Komitet Pomocy Rozwojowej (ang. skrót DAC), specjalizuje się w ustalaniu norm, 
standardów i narzędzi badania pomocy rozwojowej i jest de facto głównym forum debat o współpracy 
rozwojowej na świecie. Głównym obszarem zainteresowania OECD DAC jest Oficjalna Pomoc 
Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA). 

OECD DAC stara się włączad do swoich prac kraje globalnego Południa i konsultowad z nimi swoje działania. 
Należy jednak pamiętad, że OECD to klub krajów bogatych i kraje ubogie, nie będąc jego członkiem, 
nie mają równego głosu w sprawie pomocy rozwojowej. 

Drugie stanowisko, to przykład krytycznego, chod również realistycznego podejścia do współpracy 
rozwojowej. Na prawach przykładu, wybraliśmy poglądy Yasha Tandona, ugandyjskiego wykładowcy, 
działacza społecznego, a w przeszłości również polityka. Jest to jedna z wielu, najróżniejszych opinii na 
temat pomocy rozwojowej formułowanych przez osoby profesjonalnie zajmujące się tą tematyką. 



Oficjalna Pomoc Rozwojowa – definicja OECD

to darowizny i pożyczki... 

przekazane krajom znajdującym się na liście 
OECD DAC krajów rozwijających się... 

lub agencjom wielostronnym...

a) które dokonywane są przez sektor oficjalny,

b) których głównym celem jest wsparcie 
rozwoju gospodarczego i dobrobytu,

c) które mają preferencyjne warunki (pożyczka 
może byd zaliczona jako ODA, tylko wtedy, 
gdy zawiera element darowizny o wartości 

przynajmniej 25% wartości pomocy).

Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD 
prowadzi własną listę krajów uprawnionych do 
otrzymywania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej 
(ODA) – czyli listę krajów rozwijających się. Jest 
ona aktualizowana co 3 lata. 

Takimi instytucjami wielostronnymi są np. 
różne agendy ONZ czy wyspecjalizowane 
fundusze międzynarodowe.

Chodzi głównie o rządy. A zatem np. pomoc 
organizowana ze zbiórek publicznych przez 
organizacje pozarządowe nie mieści się w 
definicji ODA.

To jest konieczny warunek, aby zaliczyd daną 
pomoc do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej! Musi 
ona mied na celu przede wszystkim wsparcie 
rozwoju gospodarczego i dobrobytu danego 
kraju rozwijającego się. 



ODA a rzeczywistośd

Można byłoby przypuszczad, że ta definicja ODA każe zaliczad jako pomoc rozwojową jedynie te działania 
krajów Północy, które faktycznie mają służyd dobrobytowi w krajach globalnego Południa. Jednak 
praktyka jest od tego bardzo odległa. W rzeczywistości, większośd krajów bogatych zalicza do swojej 
ODA najróżniejsze działania, co prawda mieszczą się w zasadach przyjętych przez OECD, lecz faktycznie 
nie mają przełożenia na rozwój krajów Południa. 

Można mówid o zjawisku „pompowania statystyk”, polegającym na sztucznym zawyżaniu swoich danych o 
pomocy rozwojowej poprzez zaliczanie do niej szeregu wydatków, których głównym celem nie jest 
wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów ubogich.

Kraje globalnej Północy czasami „pompują” statystyki na temat pomocy rozwojowej, ponieważ ich 
zobowiązania co do ilości przekazywanych środków są dobrowolne i często w ten sposób próbują ukryd 
fakt, że nie wywiązują się z nich. Globalny cel przyjęty przez ONZ mówi o przekazywaniu 0,7% dochodu 
narodowego brutto poszczególnych paostw na pomoc rozwojową. 



ODA w liczbach – najwięksi donatorzy

Powyższy wykres OECD przedstawia największych dawców pomocy rozwojowej według liczb 
absolutnych w 2011 roku.



ODA w liczbach – najbardziej szczodrzy 
donatorzy

Powyższy wykres OECD przedstawia największych dawców pomocy rozwojowej według proporcji pomocy 
rozwojowej do dochodu narodowego brutto (2011). Tylko 5 krajów wydaje na pomoc więcej niż 0,7% swojego DNB.



Krytyczne spojrzenie na pomoc – Yash Tandon [1/2]

Przykładem krytycznego, niezależnego spojrzenia na pomoc rozwojową są poglądy Yasha Tandona. Ten 
Ugandyjczyk był był szefem South Centre w Genewie, międzyrządowego instytutu badawczego 
reprezentującego głos krajów Południa w Europie. Przez szereg lat był wykładowcą, zaangażował się w 
politykę – działał w opozycji przeciwko dyktaturze Idi Amina, a po jej obaleniu był ugandyjskim 
parlamentarzystą i ministrem. Był też działaczem społecznym i współtworzył organizacje pozarządowe, 
m.in. SEATINI.

Tandon dzieli pomoc międzynarodową na pięd głównych typów. Każdemu z nich przypisuje inne 
motywacje donatorów (tj. paostw udzielających pomocy) oraz kluczowe cechy charakterystyczne. 

Purpurowa

Zielona / Niebieska

Żółta

Pomaraoczowa

Czerwona
Pomoc oparta na ideologii (w ostatnich dekadach na ideologii neoliberalnej), opiera się 
na Konsensusie Waszyngtooskim, charakteryzuje się warunkowością pomocy.

Pomoc jako biznes dla krajów Północy, oparta na pożyczkach (na których się zarabia), 
pomoc wiązana, tzn. taka, która wraca z powrotem na Północ - kredyty udzielane są 
przez kraj bogaty wyłącznie na zakup produktów lub usług z kraju pożyczkodawcy. 

Pomoc w wyzwoleniu (szczególnie z kolonializmu), często polega na pomocy wojskowej 
i politycznej (pomoc „swoim”).

Pomoc skoncentrowana na globalnych dobrach publicznych (wspólnych dla całej 
ludzkości), pomoc niewiązana (czyli bardziej bezinteresowna).

Pomoc wynikająca z solidarności, skoncentrowana na podmiotowości krajów Południa, 
często związana z nagłaśnianiem problemów, wymaga tworzenia alternatyw do 
dominującego modelu rozwoju i współpracy międzynarodowej.



Krytyczne spojrzenie na pomoc – Yash Tandon [2/2]

Yash Tandon zdecydowanie popiera pomoc purpurową, warunkowo dopuszcza pomoc zielono-niebieską i żółtą, 
a całkowicie odrzuca czerwoną i pomaraoczową.

Jego krytyka pomocy rozwojowej opiera się na obserwacji uzależnienia krajów Południa od wsparcia Północy, co 
wiąże się z brakiem realizacji własnych dróg rozwoju, a często też pogorszeniem sytuacji w i tak już biednym 
kraju, otrzymującym pomoc nieadekwatną do potrzeb. Rezygnacja z większości pomocy rozwojowej jest 
ważnym etapem w realizacji programu. Program Tandona składa się z następujących kroków. Pierwszym 
etapem jest zmiana własnego sposobu myślenia.

1. Zmienid sposób myślenia – to pierwszy krok: odważyd się myśled niezależnie, samodzielnie 
określid własne cele rozwoju.

2. Budżet dla biednych, nie dla donatorów – tzn. tak konstruowad budżet paostwa-biorcy 
pomocy, aby służył własnym celom rozwoju, a nie oczekiwaniom krajów bogatych.

3. Zatrudnienie i godziwe wynagrodzenia – rozwijając gospodarkę, skoncentrowad się nad 
zapewnieniem godziwych warunków pracy i życia, a nie tylko na konkurencyjności.

4. Krajowy rynek i własne zasoby – skupid się na budowaniu własnej gospodarki, a nie 
spełnianiu oczekiwao zagranicznych instytucji finansowych i krajów bogatych.

5. Ograniczyd odpływ kapitału – np. wzmocnid kontrolę nad zasobami naturalnymi, aby wpływy 
z eksportu trafiały do budżetu, a nie kieszeni zagranicznych inwestorów.

6. Wzmocnid krajowe instytucje – paostwo musi mied wystarczającą sprawnośd. Na przykład, 
powinno samodzielnie budowad szkoły, a nie liczyd na pomoc z zewnątrz.

7. Ograniczyd pomoc do własnych celów – tzn. odmówid przyjmowania pomocy rozwojowej, 
która nie wpisuje się bezpośrednio w to, co dany kraj Południa chce zrobid.



Polska pomoc rozwojowa [1/4]

Polski rząd przekazuje fundusze na pomoc od ponad 20 lat, ale dopiero w roku 2004, czyli roku akcesji do 
Unii Europejskiej, wartośd polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej wzrosła skokowo. Jednym z 
warunków wejścia naszego kraju do UE było bowiem włączenie się do unijnej pomocy rozwojowej. 

W praktyce oznacza to, że Polska nie może nie wywiązad się z najbardziej podstawowych wymogów: 
corocznego przekazywania odpowiedniej składki do budżetu UE na pomoc rozwojową i prowadzenia 
własnych działao w zakresie współpracy rozwojowej. 

Od czasu wstąpienia do UE przedstawiciele Polski uczestniczyli w dyskusjach o całej unijnej polityce 
rozwojowej. W 2005 roku, czyli w czasie, gdy Polska była już pełnoprawnym członkiem wspólnoty, UE 
podjęła zobowiązania dotyczące wielkości pomocy rozwojowej. Polska, tak jak wszystkie nowe kraje 
członkowskie, powinna w 2010 roku przekazywad 0,17% swojego dochodu narodowego brutto (DNB) 
na pomoc rozwojową. W 2015 roku Polska jest zobowiązana, by przekazywad 0,33% DNB na pomoc 
rozwojową. 



Polska pomoc rozwojowa [2/4]

Wykres z raportu Grupy Zagranica pt. „Polska współpraca rozwojowa 2010”.

Jak widad na powyższym wykresie, w 2010 roku Polska ODA wyniosła 0,08% DNB, zamiast 0,17% DNB. 
Oznacza to, iż wartośd polskiej ODA wyniosła zaledwie około połowę tego, do czego Polska zobowiązała 
się w 2005 roku na forum UE. W 2011 r. polska ODA stanowiła również 0,08% DNB. Aby wywiązad się z 
własnych zobowiązao, Polska musiałaby do 2015 roku zwiększyd pomoc co najmniej czterokrotnie. W 
praktyce wydaje się to niemożliwe. Jak do tej pory, polski rząd nie przedstawił żadnych działao 
naprawczych przed 2015 rokiem. 



Polska pomoc rozwojowa [3/4]

Wykres z raportu Grupy Zagranica pt. „Polska współpraca rozwojowa 2011”.

Pomoc dwustronna, to środki 
pomocowe przeznaczone dla jednego 
konkretnego kraju rozwijającego się.

Pomoc wielostronna to wpłaty do 
instytucji międzynarodowych: UE, 
agend ONZ i innych. 

Polska ODA to prawie w trzech 
czwartych składka do budżetu 
pomocowego Unii Europejskiej. 
Wielkośd tej składki została z góry 
ustalona, dlatego jest pewne, że nie 
ulegnie ona znaczącym zmianom. 

A zatem tylko pozostała częśd, 
stanowiąca około dwierd wartości 
polskiej ODA, może ulec ew. 
zwiększeniu. W praktyce nie ma szans, 
aby poziom tej części polskiej ODA 
wzrósł na tyle, by osiągnąd 0,33% DNB. 
Jedynym możliwym rozwiązaniem 
byłaby odważna decyzja polityczna 
rządu i parlamentu o tym, że Polska 
wywiąże się ze swoich zobowiązao. 



Polska pomoc rozwojowa [4/4]

Głównym dokumentem prawnym regulującym polską pomoc rozwojową jest Ustawa o współpracy 
rozwojowej z 2011 roku. Weszła ona w życie z początkiem 2012 roku, więc nie ma jeszcze danych o 
wpływie tej ustawy na polską pomoc. Niemniej jednak można powiedzied, iż:

ustawa usankcjonowała dotychczasowe działania polskiego rządu w ramach współpracy rozwojowej i dała 
podstawę prawną do ich kontynuowania; 

ustawa przypieczętowała większośd głównych słabości polskiej pomocy, ale też lekko otworzyła nowe 
możliwości, które zostaną wykorzystane lub nie (w zależności od woli politycznej rządu);

ustawa wprowadziła nowe zasady organizacyjne polskiej pomocy, które jednak w niewielkim stopniu 
odbiegają od wcześniejszej praktyki. 

Głównym dokumentem wyznaczającym kierunek i priorytety polskiej pomocy jest Wieloletni Program 
Współpracy Rozwojowej. W 2012 r. rada ministrów przyjęła pierwszy taki program (na lata 2012-2015). 
Zdaniem organizacji pozarządowych, jest on zbyt ogólny i nie pozwoli na rzetelną ocenę skuteczności 
polskiej pomocy. Program wyznacza dwa główne kierunki polskiej pomocy: 

 sześd krajów b. ZSRR (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina),

 wybrane kraje najuboższe: region Afryki Wschodniej, kraje Afryki Północnej oraz Azji.

Na mocy ustawy przy Ministrze Spraw Zagranicznych ustanowiona została Rada Programowa Współpracy 
Rozwojowej. Jest to organ opiniodawczo-doradczy (nie ma więc mocy decyzyjnej), złożony z 
przedstawicieli 11 ministerstw, parlamentarzystów i innych kluczowych podmiotów, w tym organizacji 
pozarządowych.



Pomoc rozwojowa – dalsze źródła wiedzy
*po kliknięciu na obrazek+

Raport Grupy Zagranica o 
polskiej współpracy 
rozwojowej w 2011 roku

Raport konfederacji Concord 
o europejskiej pomocy 
rozwojowej w 2011 roku

Bogaty zestaw źródeł, zawierający 
m.in. opracowania nt. krytycznego 
spojrzenia na pomoc rozwojową

http://aidwatch.concordeurope.org/
http://zagranica.org.pl/images/stories/PublikacjeGZ/monitoring/Raport_Polska_wspolpraca_rozwojowa_2011_Grupa_Zagranica.pdf
http://www.igo.org.pl/publikacje/nasze-publikacje


Podsumowanie
 Pomoc krajom uboższym jest oczywistym wyzwaniem wynikającym zarówno z postawy solidarności i 

współczucia wobec ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, jak i z poczucia odpowiedzialności, 
sprawiedliwości i świadomości wzajemnych zależności między Północą a Południem istniejących w dobie 
globalizacji.

 Niemniej jednak, pomoc rozwojowa na świecie (również w Polsce) jest pod dużym wpływem również 
innych motywacji, opartych na interesach politycznych czy gospodarczych krajów Północy.

 Dlatego pomoc należy rozpatrywad w szerszym kontekście całokształtu relacji Północ-Południe. Obok 
pomocy rozwojowej, na uwagę zasługuje chodby kwestia wydobycia i handlu surowcami w krajach 
globalnego Południa, czy potrzeba sprawiedliwości klimatycznej. 

 Na tle innych krajów UE, polska pomoc rozwojowa wygląda bardzo słabo. Fakt, że Polska przeznacza 
tylko 0,08% DNB na pomoc rozwojową, umiejscawia nasz kraj na 26. miejscu wśród 27 krajów UE. 
Podobne zastrzeżenia można mied w sprawie jakości polskiej pomocy. Polskie organizacje pozarządowe 
od dawna analizują działania polskich władz w tym zakresie i przedstawiają je w swoich publikacjach. 
Najbardziej znana z nich to doroczny raport Grupy Zagranica, stowarzyszenia, do którego należy ponad 
60 polskich organizacji działających na rzecz zagranicy. 

 Większośd polskiego społeczeostwa uważa, że Polska powinna pomagad w pierwszej kolejności krajom 
Afryki. Tymczasem od wielu lat większośd polskiej pomocy dwustronnej rząd kieruje do innych krajów.

 Aby polska pomoc uległa wyraźnej poprawie, niezbędna jest wola polityczna do tego, aby zrezygnowad z 
realizacji celów polityki zagranicznej za pieniądze, które powinny służyd ludziom najuboższym w krajach 
globalnego Południa.



Zbiór pojęd kluczowych

 Biorca pomocy – kraj, który otrzymuje pomoc. Aby podkreślid koniecznośd partnerskich stosunków 
między dawcami a biorcami pomocy, coraz częściej używa się terminu „kraj partnerski” na określenie 
krajów otrzymujących pomoc. 

 Donator – paostwo lub instytucja międzynarodowa udzielająca pomocy. 

 Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. skrót ODA) – termin określający wydatki pomocowe mieszczące się 
w definicji pomocy przyjętej przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 

 Spójnośd polityki na rzecz rozwoju (ang. skrót PCD) to koncepcja służąca zlikwidowaniu sprzeczności 
pomiędzy działaniami z zakresu pomocy rozwojowej, a innymi politykami paostwa, w obszarach takich 
jak np. handel, rolnictwo, migracje, ochrona środowiska itd. Innymi słowy, celem PCD jest 
zlikwidowanie licznych przypadków, w których kraje bogate jedną ręką udzielają pomocy, a drugą 
szkodzą krajom globalnego Południa.

 Współpraca rozwojowa – ogół działao krajów partnerskich i donatorów zmierzających do poprawy 
sytuacji w krajach Południa. Zazwyczaj uważa się, że jest to pojęcie szersze niż pomoc rozwojowa. 
Niemniej jednak w polskiej Ustawie o współpracy rozwojowej obydwa te pojęcia zostały niemalże 
utożsamione. 


