
Miejsce i rola UE 

w gospodarce światowej

polityka pomocowa UE a perspektywy rozwoju 

krajów Afryki

GOSPODARKA ŚWIATOWA



Cele prezentacji

● ukazanie pozycji UE w globalnym układzie sił gospodarczych

● analiza konkurencyjności UE w handlu międzynarodowym w porównaniu do 

wybranych państw trzecich (w kontekście UE)

● omówienie pomocy UE we wprowadzaniu Afryki na drogę zrównoważonego 

rozwoju



Jaka jest pozycja UE w gospodarce 

światowej?

● Ocena pozycji gospodarczej UE-mierniki ilościowe i jakościowe

● Czy pozwala ona oddziaływać skutecznie na globalne stosunki handlowe 

i zasady wymiany handlowej?

● Jakie są podstawowe trudności w realizacji celów zagranicznej polityki 

handlowej?



Pozycja UE w gospodarce światowej

● Celem polityki gospodarczej UE jest utrzymanie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w 

transport, energię i badania naukowe, a także zminimalizowanie negatywnego wpływu rozwoju 

gospodarczego na środowisko naturalne.

● Gospodarka UE – mierzona pod względem wartości produkowanych towarów i usług (PKB) –

wyprzedza gospodarkę USA.

● PKB UE w 2015 r.:  14 600 mld euro.



Podział PKB w ujęciu globalnym

Źrodło:Eurostat



Źrodło:Eurostat



Handel UE w ujęciu globalnym

Udział w handlu z resztą świata stanowi około ● 20% globalnego eksportu i importu.

Około ● 62 % całkowitej wymiany handlowej UE odbywa się między krajami UE.

UE jest ● jedną z trzech największych światowych potęg handlowych (wraz z USA i Chinami).

W ● 2014 r. eksport towarów z UE stanowił 15 % światowego handlu.

Po raz pierwszy od jej utworzenia Unię wyprzedziły pod tym względem Chiny (● 15,5 proc.), ale UE 

nadal wyprzedza Stany Zjednoczone (12,2 proc.), które z kolei miały większy udział w światowym 

imporcie (15,9 proc.) niż zarówno UE (14,8 proc.), jak i Chiny (12,9 proc.). [Eurostat,2014]







Jak wygląda polityka handlowa UE 

w stosunku do krajów rozwijających się?

● podstawa prawna

● założenia unijnych systemów preferencyjnego dostępu do rynku

● umowy o partnerstwie gospodarczym

● pomoc humanitarna, rozwojowa



Podstawa prawna

art. 207 TFUE:

● definiuje uprawnienia instytucji UE w dziedzinie wspólnej polityki handlowej

art. 188 ust.2 TFUE:

● stanowi, że przy wdrażaniu wspólnej polityki handlowej zastosowanie ma zwykła procedura 

ustawodawcza wymagająca zgody Parlamentu

art. 218 TFUE:

● zgoda Parlamentu wymagana jest do zawarcia międzynarodowych porozumień handlowych, 

takich jak umowy o partnerstwie gospodarczym



Podstawa prawna

„Handel i rozwój – pomoc krajom rozwijającym się w czerpaniu korzyści z handlu” (EP,2002)

„Handel, wzrost i polityka światowa – polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020” 

(EP,2010)

● handel w centrum strategii rozwoju

„Handel, wzrost gospodarczy i rozwój – dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do 

sytuacji krajów najbardziej potrzebujących” (EP,2012):

● rosnąca potrzeba dokonywania rozróżnienia między krajami rozwijającymi się, tak by 

koncentrować się na najbardziej potrzebujących spośród nich



Założenia unijnych systemów 

preferencyjnego dostępu do rynku

Celem ogólnego systemu preferencji (1971r.) jest ułatwienie krajom i terytoriom rozwijającym się 

dostępu do rynku UE dzięki obniżeniu stawek celnych na ich towary. 

● autonomiczne rozwiązanie handlowe

● (GSP+)-konkretne zachęty w postaci redukcji ceł dla krajów w gorszym położeniu

● inicjatywa „wszystko oprócz broni”-zapewnia dostęp bez ceł i kontyngentów dla wszystkich 

produktów, z wyjątkiem broni i amunicji, z krajów najsłabiej rozwiniętych

Ogólny system preferencji został zreformowany przez rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 978/2012 

z 25.10.2012 w wyniku czego system stał się bardziej skoncentrowany na krajach będących w 

największej potrzebie. 



Umowy o partnerstwie gospodarczym

Porozumienie z Cotonou, obecnie obowiązujące między UE i grupą państw AKP, ustanawia nowy 

reżim we wzajemnych relacjach handlowych. Służyć temu mają umowy o partnerstwie gospodarczym, 

znane jako EPA (Economic Partnership Agreements). 

● są kompatybilne z umowami WTO, lecz wykraczają poza konwencjonalne umowy o wolnym 

handlu

● skupiają się na specyficznych uwarunkowaniach regionalnych,koncentrując się na  ich sytuacji 

społeczno-gospodarczej

● otwarcie rynków UE 

● tworzenie wspólnych instytucji, które monitorują realizację umów handlowych

● służą pobudzeniu reform przyczyniających się do ożywienia gospodarczego regionu



Polityka pomocowa UE

● W okresie 2014–2020 ok. 75 proc. unijnego wsparcia trafi do tych krajów, które nie dość, że są 

najbiedniejsze, to jeszcze często padają ofiarą klęsk żywiołowych lub konfliktów

● W 2013 r. UE i jej państwa członkowskie wspólnie przeznaczyły 56,5 mld euro dla 

potrzebujących krajów na pomoc w walce z ubóstwem.

● UE powierza realizację projektów w terenie organizacjom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w tej dziedzinie.

● Około 25 proc. unijnej pomocy przekazywanej jest bezpośrednio rządom krajowym, aby mogły 

one realizować swoje zadania według priorytetów, które same określają, w ścisłym dialogu z 

UE.



Sytuacja Afryki



Źródło: http://hdr.undp.org/en/countries

Human Development Index 2015



The following three criteria are used by 

the CDP to determine LDC status:

• Per capita income (gross national 

income per capita)

• Human assets (indicators of 

nutrition, health, school enrolment 

and literacy)

• Economic vulnerability (indicators 

of natural and trade-related shocks, 

physical and economic exposure to 

shocks, and smallness and 

remoteness)



Afryka – poziom rozwoju gospodarczego



Definicje OECD

▪ FDI - Foreign direct investment (FDI) is the category of international investment that reflects the objective 

of a resident entity in one economy to obtain a lasting interest in an enterprise resident in another 

economy.

▪ Over the years the DAC (Development Assistance Committee) has continuously refined the detailed 

ODA reporting rules to ensure fidelity to the definition and the greatest possible consistency among 

donors. The boundary of ODA has been carefully delineated in many fields, including:

Military aid: No military equipment or services are reportable as ODA. Anti-terrorism activities are also 

excluded. However, the cost of using donors’ armed forces to deliver humanitarian aid is eligible.

Peacekeeping: Most peacekeeping expenditures are excluded in line with the exclusion of military 

costs. However, some closely-defined developmentally relevant activities within peacekeeping operations 

are included.

Nuclear energy: Reportable as ODA, provided it is for civilian purposes.

Cultural programmes: Eligible as ODA if they build the cultural capacities of recipient countries, but one-

off tours by donor country artists or sportsmen, and activities to promote the donors’ image, are excluded.



Afryka – największe gospodarki



Afryka – wzrost gospodarczy i prognozy

Dane: AfDB, EUROSTAT, IMF

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Afryka 6.1 5.3 3.5 5.8 2.9 6.4 3.9 3.7 3.5 *4.0 *4.4 *4.5 *4.5 *5.0

EU 3.1 0.4 -4.4 2.1 1.7 -0.5 0.2 1.6 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8

* dot. Afryki Subsaharyjskiej



Sytuacja demograficzna



Rozwój społeczny - Milenijne cele 

rozwoju do roku 2015

https://media.globalcitizen.org/thumbnails/13/b7/13b753b3-897b-4008-bac5-7c3ae44566bd/mdgs.png__1467x647_q85_crop_subsampling-2_upscale.png



Bieda i Głód

Photo: http://goinggreenrecyclingnigeria.org/home/wp-content/uploads/2014/11/kenya_boy_cameraview_in_water_2.jpg



Edukacja

Photo: https://blogs.unicef.org/blog/evidence-from-africa-shows-cash-transfers-increase-school-enrollment/



Równouprawnienie

Photo: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10443462/Egypt-worst-Arab-country-to-be-a-woman-study-says.html



Śmiertelność dzieci

Photo: https://www.unicef.org/wcaro/soac08/profiles/6_malawi.php



Macierzyństwo

Photo: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56166#.WLxgFxiBjjA



Walka z HIV/AIDS

Photo: https://www.afrika-news.com/south-africa-aids-vaccine/



Środowisko

Photo: http://www.aga-reports.com/13/os/performance/legacy-issues



Globalny rozwój

Photo: http://www.theblaze.com/wp-content/uploads/2015/03/shutterstock_139987138-2.jpgSource: ITO



UE a Afryka



Relacje gospodarcze 

UE - Afryka



Historia relacji UE Afryka

Traktaty Rzymskie • 1957 Art. 131-136

„ Art. 131. Państwa Członkowskie zgadzają̨ się̨ stowarzyszyć́ ze Wspólnotą̨ kraje i terytoria 

pozaeuropejskie, które utrzymują̨ szczególne stosunki z Belgią, Francją, Włochami i Niderlandami. Lista 

tych krajów i terytoriów (dalej zwanych „krajami i terytoriami”) zawarta jest w załączniku IV do niniejszego 

Traktatu.

Celem stowarzyszenia jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów oraz 

ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych miedzy nimi i Wspólnotą jako całością̨. 

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w preambule niniejszego Traktatu, stowarzyszenie służy przede 

wszystkim sprzyjaniu interesom i pomyślności mieszkańców tych krajów i terytoriów, w sposób 

prowadzący je do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, do czego aspirują̨. „



Historia relacji UE Afryka

• Konwencja z Jaunde 1963 i 1969

• Konwencja z Lome I (1975), II (1979), III (1984), IV (1989) dot. AKP (Krajów 

Afryki, Karaibów i Pacyfiku )

• Układ z Kotonu 2000-2020 pomiędzy UE, a 77 krajami AKP

3 obszary współpracy:

- ekonomiczny

- rozwojowy

- polityczny



Europejski Fundusz rozwoju

8. EFR

1995 -

2000

Konwenc

ja z 

Lome IV

13 132 

mln 

euro

9. EFR

2000-

2007

Umowa z 

Kotonu

13 500 

mln 

euro

10. 

EFR

2008-

2013

Zrewido

wana 

Umowa z 

Kotonu

22 682 

mln 

euro

11. 

EFR

2014-

2020

Zrewido

wana 

Umowa z 

Kotonu

30 506 

mln 

euro

https://www.polskapomoc.gov.pl/Europejski,Fundusz,Rozwoju,1545.html



Szczyty UE - Afryka

• Kair - kwiecień 2000

• Lizbona - grudzień 2007

• Trypolis – listopad 2010

• Bruksela – kwiecień 2014

• … Abidżan- listopad 2017



Pokój i bezpieczeństwo1.

Demokratyczne 2.

sprawowanie rządów i prawa 

człowieka

Handel, integracja 3.

regionalna

Milenijne cele rozwoju4.

Zmiana Klimatu5.

Energia6.

Migracje, mobilność i 7.

zatrudnienie

Nauka, społeczeństwo 8.

informacyjne, przestrzeń 

kosmiczna

Pokój i bezpieczeństwo1.

Demokracja, dobre rządzenie i 2.

prawa człowieka

Rozwój społeczny3.

Zrównoważony i ogólny rozwój i 4.

integracja kontynentalna

Globalne i nowe problemy5.

2014

Wspólna strategia UE - Afryka



Inne formy współpracy

o Umowy handlowe z grupami państw: Afryka zachodnia, Afryka środkowa, 

Afryka wschodnia i południowa, wspólnota wschodnio-Afrykańska, południowo-

Afrykańska wspólnota rozwojowa

o Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego:

rozwój biznesu, kwestie społeczne i obywatelskie, szkolnictwo wyższe i 

badania, transport i rozwój miast, woda i środowisko, energia i klimat
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