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Dynamika pomocy gospodarczej w Azji
– przypadek Indii
W niniejszym artykule omówiono rozwój indyjskich programów zagranicznej pomocy gospodarczej. Niedawne wznowienie dzia³añ pomocowych przez Indie wpisuje siê w szersze zjawisko
w ramach miêdzynarodowych stosunków gospodarczych – ponowne pojawienie siê tzw.
wschodz¹cych donatorów. Badacze koncentruj¹ uwagê g³ównie na Chinach, co spowodowa³o
lukê w wiedzy na temat Indii. Celem niniejszego artyku³u jest czêœciowe wype³nienie tej luki poprzez omówienie indyjskiego programu pomocy zagranicznej: jego wielkoœci, ukierunkowania
geograficznego i sektorowego, administracji oraz wykorzystywanych narzêdzi. Aby osi¹gn¹æ
wskazany cel, przeprowadzono wywiady oraz zanalizowano literaturê przedmiotu. Przywrócenie indyjskiego programu pomocowego nast¹pi³o po dekadzie dynamicznego wzrostu gospodarczego w Indiach. Wspó³czesny program pomocowy skupia siê na wiêkszej liczbie krajów,
oferuje wiêcej instrumentów i jest bardziej scentralizowany ni¿ mia³o to miejsce w okresie zimnowojennym. Program ten wci¹¿ pozostaje na etapie rozwoju i kszta³towania.

The dynamics of development assistance in Asia
– the case study of India
The purpose of the paper is to discuss the evolution of India’s assistance programmes for economic development of partner countries. The recent rejuvenation of India’s aid is in line with the
broader phenomenon of the re-appearance of so called ‘emerging donors’. The bulk of publicity is
on China and there are still gaps in scholarly writings on India. The paper herein aims to address
those gaps, providing insight on the scope and geographical reach of India’s aid activities, the selection of modalities and sectors supported as well as changing patterns of aid administration.
The literature review and interviews were conducted to fulfill this goal. The re-appearance of India as a development assistance donor was the consequence of a decade of rapid economic
growth. The rejuvenated programmes are more diverse, focused not only on Nepal and Bhutan
but also on other countries within India’s extended neighborhood. The point of gravity was
moved from infrastructure support towards capacity building. There are continuous attempts to
centralize aid administration. India’s foreign aid programme is still growing and seeking strategic
long-term orientation.
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Wprowadzenie
Przep³ywy pomocowe w postaci preferencyjnych kredytów, grantów, bezpoœredniego wsparcia bud¿etowego, pomocy rzeczowej oraz innych instrumentów
stanowi¹, wraz z handlem zagranicznym i bezpoœrednimi inwestycjami zagranicznymi, podstawowe Ÿród³o pozyskiwania zewnêtrznego kapita³u przez gospodarki rozwijaj¹ce siê. Kwestia efektywnoœci i skutecznoœci pomocy rozwojowej
w generowaniu wzrostu gospodarczego oraz rzeczywiste zapotrzebowanie i zdolnoœæ absorpcyjna krajów rozwijaj¹cych siê stanowi¹ aktualny przedmiot sporów
i dociekañ naukowych prowadzonych m.in. w ramach miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.
Oprócz fizycznych przep³ywów zasobów wspó³czesny system pomocy rozwojowej obejmuje równie¿: podmioty œwiadcz¹ce i otrzymuj¹ce pomoc, instytucje tworz¹ce normy i wytyczne oraz regu³y bêd¹ce rezultatem ponad 60 lat
rozwoju systemu pomocowego. Pomoc rozwojow¹ kojarzy siê przede wszystkim
z przep³ywami zasobów pomiêdzy krajami wysoko uprzemys³owionymi – donatorami, a krajami rozwijaj¹cymi siê – biorcami pomocy. W rzeczywistoœci jednak
globalny system pomocowy jest znacznie bardziej z³o¿ony. Donatorami s¹ nie tylko kraje wysoko rozwiniête, zrzeszone w komitecie DAC (Development Assistance
Committee) przy Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization
for Economic Co-operation and Development – OECD), oraz miêdzynarodowe
organizacje i instytucje finansowe, lecz równie¿ niektóre kraje rozwijaj¹ce siê.
O ile w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. dzia³ania z zakresu
pomocy rozwojowej zosta³y niemal ca³kowicie zmonopolizowane przez kraje wysoko uprzemys³owione, to ju¿ wraz z pocz¹tkiem XXI w. sytuacja ta zaczê³a siê
zmieniaæ. Kraje spoza DAC, okreœlane wspólnym mianem wschodz¹cych donatorów (emerging donors), zaczê³y zyskiwaæ na znaczeniu, podejmuj¹c nowe inicjatywy
w obszarze pomocy gospodarczej i dostarczaj¹c coraz wiêkszy wolumen œrodków. Wspó³czesne szacunki wskazuj¹, ¿e oko³o 10–12% globalnych przep³ywów
pomocowych pochodzi od wschodz¹cych donatorów [ECOSOC, 2008] i udzia³
tych krajów systematycznie roœnie. Jak zauwa¿a DAC, „przez ostatnie 10 lat
mamy do czynienia z szybkim wzrostem ich liczby, a w niektórych przypadkach
poziom wspó³pracy rozwojowej ju¿ teraz przewy¿sza udzia³ pojedynczych krajów cz³onkowskich DAC” [Smith, Fordelone, Zimmermann, 2010].
Wschodz¹cy donatorzy nie stanowi¹ jednolitej grupy i sami znajduj¹ siê na
ró¿nych etapach rozwoju gospodarczego. Do grupy tej zalicza siê m.in. Turcjê,
Wenezuelê i kraje Zatoki Perskiej, najbardziej wp³ywowe i aktywne s¹ jednak
Brazylia, Indie oraz Chiny. Pomimo ¿e kraje te uczestnicz¹ jako donator
w przep³ywach pomocowych od lat piêædziesi¹tych XX w., dopiero zdecydowana
intensyfikacja prowadzonych przez nie dzia³añ i wzrost wielkoœci przekazywa-
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nych œrodków na pocz¹tku XXI w. zwiêkszy³ zainteresowanie œrodowisk naukowych tym zjawiskiem.
Przedmiotem niniejszej publikacji s¹ Indie. Kraj ten posiada drugi co do wielkoœci, po Chinach, program pomocy rozwojowej wœród nienaftowych krajów rozwijaj¹cych siê. Jednak w przeciwieñstwie do Chin, zjawisko pomocy rozwojowej
udzielanej przez Indie w nik³ym stopniu pozostaje obecne w piœmiennictwie naukowym [Price, 2004; Agrawal, 2007; Chanana, 2009; Kragelund, 2010]. Celem niniejszej publikacji jest próba czêœciowego uzupe³nienia luki w tej wiedzy poprzez
usystematyzowanie informacji na temat Indii jako donatora pomocy rozwojowej
i przedstawienie aktualnego i rozpoznanego w niewielkim stopniu zjawiska, stanowi¹cego istotn¹ czêœæ sk³adow¹ miêdzynarodowych przep³ywów kapita³u,
szczególnie w regionie po³udniowo-wschodniej Azji.

1. Ewolucja indyjskiego systemu pomocy rozwojowej
Na podstawie wielkoœci oferowanej pomocy, doboru instrumentów oraz
w oparciu o punkty zwrotne w indyjskiej historii gospodarczej wyró¿niæ mo¿na
trzy etapy rozwoju indyjskiego systemu pomocy zagranicznej:
– pomoc w okresie zimnowojennym (1947–1991),
– okres przejœciowy (1992–2002),
– wspó³czesny system pomocowy (od 2003 r. do dnia dzisiejszego).
Indie rozpoczê³y œwiadczenie zagranicznej pomocy gospodarczej wkrótce po
uzyskaniu przez ten kraj niepodleg³oœci w 1947 r. Pomimo drastycznych krajowych wyzwañ rozwojowych poczucie solidarnoœci z innymi krami rozwijaj¹cymi
siê oraz przeœwiadczenie elit rz¹dz¹cych o szczególnej historycznej roli Indii w regionie spowodowa³y wyasygnowanie œrodków maj¹cych na celu wparcie rozwoju partnerów Indii. Ju¿ w 1950 r. Indie przekaza³y Birmie 1 mln GBP w postaci
preferencyjnej po¿yczki [Aung, Myint, 2001]. Kolejne dzia³ania pomocowe, przede wszystkim projekty infrastrukturalne i pomoc techniczna, dokonywane by³y
w ramach multilateralnych inicjatyw: od 1951 r. Planu z Kolombo oraz Specjalnego Wspólnotowego Programu Pomocy dla Afryki (Special Commonwealth African Assistance Programme – SCAAP) uruchomionego w 1960 r. Szkolenie kadr
rozwijaj¹cych siê gospodarek, us³ugi doradcze oraz ekspercka pomoc techniczna
szybko sta³y siê wiod¹cym instrumentem indyjskiej pomocy, w szczególnoœci po
roku 1964, kiedy wszelkie dzia³ania z zakresu pomocy technicznej zosta³y scentralizowane w ramach jednego programu – Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). Programem tym objêto liczne kraje rozwijaj¹ce siê w Azji, Afryce
oraz w mniejszym stopniu w Ameryce Po³udniowej. Z uwagi na niewielkie rezerwy walutowe w Indiach oraz dostêpnoœæ wysoko wykwalifikowanej kadry
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urzêdniczej i in¿ynierskiej pomoc techniczna sta³a siê naturalnym kierunkiem
rozwoju indyjskiego systemu pomocowego. Poza wsparciem technicznym Indie
udziela³y bezpoœredniej pomocy bud¿etowej Bhutanowi i Nepalowi, sponsoruj¹c
w ca³oœci pierwsze piêcioletnie plany rozwoju gospodarczego w tych krajach. Dodatkowo Indie realizowa³y projekty infrastrukturalne z zakresu budowy dróg,
lotnisk i kolei, elektryfikacji, ochrony zdrowia i edukacji oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej w Nepalu i Bhutanie oraz – w mniejszym stopniu –
w Afganistanie, Sri Lance i na Malediwach. W krajach afrykañskich, poza udzielaniem pomocy technicznej i wyp³acaniem stypendiów dla studentów, wspiera³y
ruchy nacjonalistyczne i antykolonialne. W okresie zimnowojennym Indie uwa¿ano – zarówno w krajach zachodnich, jak i rozwijaj¹cych siê – za donatora pomocy rozwojowej, przede wszystkim w formie pomocy technicznej, a w przypadku
Nepalu i Bhutanu równie¿ pomocy projektowej i znacz¹cego bezpoœredniego
wsparcia bud¿etowego.
Ju¿ w latach osiemdziesi¹tych dostrzegano pierwsze przes³anki kryzysu gospodarczego w Indiach. Centralnie planowana, zbytnio uregulowana i zbiurokratyzowana gospodarka indyjska nie by³a w stanie zapewniæ d³ugookresowego
trwa³ego wzrostu gospodarczego. Pod koniec dekady pañstwo okaza³o siê niewyp³acalne, przychody dewizowe nie wystarcza³y do obs³ugi zobowi¹zañ, a dodatkowo na skutek rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego za³ama³ siê wa¿ny indyjski
rynek zbytu. Negatywne zjawiska makroekonomiczne spowodowa³y zmniejszenie skali programów pomocowych. Ju¿ w roku 1981 obni¿ono œrodki przeznaczone na pomoc zagraniczn¹ ze 140 na 84 mln USD [OECD, 1981]. Dalsze za³amanie
nast¹pi³o na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych – w 1994 r. wielkoœæ indyjskiego
programu pomocowego wynios³a ³¹cznie 24 mln USD [OECD, 1997]. Wiêkszoœæ
dzia³añ pomocowych zosta³a zawieszona lub ca³kowicie wygaszona, z wyj¹tkiem
programu ITEC, który w okrojonej formie realizowano nieprzerwanie przez ca³y
okres przemian. W roku 1991 premierem Indii zosta³ P.V. Narasimha Rao, który
wraz z ministrem finansów Manmohanem Singhem rozpocz¹³ gruntowne reformy restrukturyzuj¹ce i liberalizuj¹ce gospodarkê indyjsk¹. Pod koniec XX w. Indie sta³y siê obok Chin gospodark¹ osi¹gaj¹c¹ rekordowe wskaŸniki wzrostu
gospodarczego.
Jednym z rezultatów b³yskawicznie rosn¹cych rezerw dewizowych by³a decyzja o wznowieniu dzia³añ w obszarze pomocy zagranicznej podjêta w 2003 r.
przez ówczesnego ministra finansów Jaswanta Singha [GOI, 2003]. Decyzji tej towarzyszy³ wzrost nak³adów bud¿etowych na dzia³ania pomocowe, konsekwentnie utrzymywany przez kolejne rz¹dy. W okresie 2003–2013 œrodki przeznaczone
do dyspozycji indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na granty oraz
preferencyjne po¿yczki wros³y ponad piêciokrotnie z poziomu 13 mld INR do
ponad 69 mld INR (1,3 mld USD). Dodatkowo uruchomiono nowe instrumenty,
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przede wszystkim linie kredytowe, których skumulowana wartoœæ wynosi obecnie ponad 8 mld USD. Na rysunku 1 przedstawiono alokacje bud¿etowe na zagraniczn¹ pomoc techniczn¹ i ekonomiczn¹ bêd¹c¹ do dyspozycji indyjskiego MSZ
w latach 1997–2013. Po ponad dekadzie nieobecnoœci Indie na pocz¹tku XXI w. zaczê³y byæ ponownie postrzegane na arenie miêdzynarodowej jako donator pomocy rozwojowej.
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Rysunek 1. Alokacje bud¿etowe na dzia³ania z zakresu pomocy rozojowej indyskiego
MSZ w latach 1997–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie analizy kolejnych bud¿etów Indii za lata 1997–1998 do
2013–2014.

2. Wspó³czesny indyjski system pomocy rozwojowej:
instrumenty i administracja
Narzêdzia z zakresu pomocy rozwojowej wykorzystywane przez Indie nie
ró¿ni¹ siê, w ogólnych za³o¿eniach, od tych stosowanych przez kraje DAC/OECD.
Indyjskie MSZ wylicza linie kredytowe, granty, doradztwo techniczne, pomoc
humanitarn¹, stypendia naukowe oraz liczne programy treningowe dla urzêdników cywilnych i militarnego personelu z kraju partnerskiego [MEA, 2013]. Do listy tej nale¿y dodaæ pomoc rzeczow¹ i bezpoœrednie wsparcie bud¿etowe.
Dodatkowo, w 2003 r. wprowadzono nowy instrument w postaci ma³ych projek-
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tów rozwojowych (Small Development Projects), realizowanych na poziomie lokalnych wspólnot, z bud¿etem nie wiêkszym ni¿ 0,7 mln USD.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomoc indyjska wskazywana przez MSZ Indii oraz inne
instytucje pañstwowe nie powinna byæ postrzegana w kategoriach ODA (Official
Development Assistance), tak jak definiuje j¹ DAC/OECD. Dla celów porównawczych nale¿a³oby wykluczyæ pomoc militarn¹ oraz tê czêœæ pomocy, której podstawowym celem nie jest poprawa sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w kraju
biorcy, tylko np. rozwój eksportu z kraju donatora. Najwiêksze w¹tpliwoœci wi¹¿¹
siê w tym przypadku z programem linii kredytowych, subsydiowanym przez indyjskie Ministerstwo Handlu [Sinha, Hubbard, 2011; Mullen, 2013]. Uzyskane
przez biorcê œrodki mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na zakup indyjskich produktów i us³ug. Ministerstwo podkreœla pozytywny wp³yw programu na kondycjê indyjskich producentów i eksporterów, w¹tpliwoœci budzi wiêc zaliczanie
tego instrumentu do programów pomocowych. Z tego powodu bezkrytyczne porównywanie danych odnoœnie pomocy zagranicznej udzielanej przez Indie i pozosta³ych wschodz¹cych donatorów z raportami z krajów DAC mo¿e wi¹zaæ siê
z istotnym b³êdem merytorycznym. Oprócz wspomnianych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Ministerstwa Handlu, równie¿ inne indyjskie ministerstwa
i agendy rz¹dowe prowadz¹ dzia³ania z zakresu pomocy rozwojowej. S¹ to przede wszystkim EXIM Bank of India, Ministerstwo Energetyki oraz liczne pañstwowe przedsiêbiorstwa, jak np. ONCG Videsh Ltd, realizuj¹ce programy pomocowe
przy okazji inwestowania w sektorze naftowym w Afryce.
Du¿a fragmentaryzacja indyjskiego systemu pomocowego przek³ada siê na
brak spójnej, strategicznej i d³ugofalowej polityki pomocy zagranicznej. Kolejne
rz¹dy Indii podejmowa³y próby centralizacji dzia³añ pomocowych w ramach jednej niezale¿nej agencji. W 2003 r. ustanowiono India’s Develpment Initiative, jednak rok póŸniej inicjatywy tej zaniechano. W 2007 r. próbowano powo³aæ agencjê
pomocow¹, najpierw pod nazw¹ India International Development Cooperation
Agency, a nastêpnie Indian Agency for Partnership and Development, obie bezskutecznie [Jacob, 2011]. Ostatecznie w 2012 r. utworzono departament w ramach
MSZ maj¹cy scentralizowaæ wprowadzanie wiêkszoœci programów pomocowych
– Development Partnership Administration (DPA). O ile decyzje alokacyjne podejmowane s¹ nadal na ró¿nych poziomach administracji centralnej, czêsto na zasadzie rozstrzygniêæ politycznych dokonywanych ad hoc, o tyle wdra¿anie
dzia³añ pomocowych – pomocy technicznej, grantów, preferencyjnych po¿yczek
oraz bezpoœredniego wsparcia bud¿etowego – nale¿y do kompetencji DPA. Po reformie w 2012 r. podstawowym instrumentem pozostawionym poza kontrol¹
MSZ s¹ linie kredytowe (lines of credit), administrowane przez EXIM Bank of India.
Bank ten dzia³a na miêdzynarodowych rynkach finansowych i nie jest ograniczony wielkoœci¹ alokacji w ramach indyjskiego bud¿etu przy ustanawianiu wysoko-
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œci linii kredytowych. Wybrane kraje rozwijaj¹ce siê uzyskuj¹ korzystniejsz¹ ni¿
rynkowa stopê oprocentowania kredytu. Ró¿nicê subsydiuje rz¹d Indii. Stopa
oprocentowania kredytu zale¿y od poziomu dochodu per capita w danym kraju
partnerskim [GOI, 2010].
Podsumowuj¹c, wspó³czesny indyjski system pomocowy opiera siê na trzech
filarach [Chaturvedi, 2013; Mullen, 2013]:
– granty i po¿yczki preferencyjne,
– program pomocy technicznej,
– preferencyjne linie kredytowe.
Podczas gdy administrowanie dwoma pierwszymi filarami stanowi domenê
indyjskiego MSZ, trzeci filar administrowany jest przez indyjski bank rozwoju
eksportu i importu. W roku fiskalnym 2012–2013 granty i po¿yczki udzielone
przez MSZ (filar pierwszy) wynios³y 977,41 mln USD, a wartoœæ pomocy technicznej (filar drugi) – 27,06 mln USD. W tym samym okresie EXIM Bank otworzy³
16 nowych linii kredytowych (filar trzeci), których skumulowana wartoœæ wynios³a 833,59 mln USD. Pomimo i¿ Indie kojarzone s¹ wci¹¿ przede wszystkim
z pomoc¹ techniczn¹, warto zauwa¿yæ, ¿e komponent ten absorbuje najmniejsz¹
czêœæ zasobów. Jest to istotna ró¿nica w porównaniu z okresem zimnowojennym,
kiedy to z uwagi na niedobór dewiz programy pomocy technicznej stanowi³y
podstawê indyjskiej pomocy.

3. Podzia³ geograficzny oraz wspierane sektory
Geograficzny podzia³ œrodków w znacznej mierze wci¹¿ powiela wzorzec
ukszta³towany w okresie zimnej wojny. O ile indyjski program pomocowy posiada prawdziwie globalny charakter, obejmuj¹c niemal wszystkie kraje rozwijaj¹ce
siê na œwiecie, to podzia³ œrodków pomiêdzy poszczególne regiony œwiata jest
mocno zró¿nicowany. Najwiêksza czêœæ pomocy przypada krajom s¹siaduj¹cym
z Indiami, nastêpnie pozosta³ym pañstwom azjatyckim, krajom afrykañskim,
a w najmniejszym stopniu krajom Ameryki Po³udniowej, Karaibów oraz Oceanii.
W ostatnim czasie widoczne s¹ jednak wysi³ki na rzecz dywersyfikacji i dalszego
poszerzenia geograficznego zasiêgu indyjskich programów pomocowych. W perspektywie historycznej wielkoœæ alokowanych zasobów w ramach poszczególnych regionów zmienia³a siê, odzwierciedlaj¹c aktualne cele polityki zagranicznej
oraz geopolityczn¹ pozycjê Indii w regionie i na œwiecie.
W okresie zimnowojennym oraz w okresie przejœciowym niemal 90% indyjskich œrodków pomocowych trafia³o do Nepalu oraz Bhutanu. Po zakoñczeniu
zimnej wojny znaczenie pó³nocnych s¹siadów Indii jako bufora pomiêdzy Indiami
a Chinami spad³o. Wzros³o natomiast zainteresowanie Indii wspó³prac¹ z pañ-
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stwami w ramach tzw. rozszerzonego s¹siedztwa, obejmuj¹cego republiki œrodkowoazjatyckie, kraje Zatoki Perskiej i Afganistan. Na skutek dywersyfikacji udzia³
Nepalu i Bhutanu w ogólnej puli œrodków pomocowych spad³ do oko³o 60%.
Afganistan otrzymywa³ œrodki pomocowe w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, które nastêpnie w obliczu dzia³añ wojennych zosta³y ca³kowicie
wstrzymane. Wspó³czeœnie, pocz¹wszy od zakoñczenia rz¹dów talibów, indyjska
pomoc dla Afganistanu zosta³a przywrócona i zwielokrotniona do tego stopnia,
¿e Indie sta³y siê pi¹tym co do wielkoœci donatorem w Afganistanie. Podobnie Birma, bêd¹c biorc¹ indyjskich preferencyjnych kredytów i pomocy technicznej
w latach piêædziesi¹tych, po ponad piêciu dekadach zawieszonej wspó³pracy stanowi obecnie istotne miejsce lokowania œrodków pomocowych. Sri Lanka oraz
Malediwy stale otrzymuj¹ indyjskie wsparcie, pozostaje ono jednak na relatywnie
niskim poziomie. Po zakoñczeniu wojny domowej pomoc dla Sri Lanki istotnie
wzros³a i obecnie realizowany jest tam najwiêkszy projekt pomocowy Indii – konstrukcja 50 tys. domów w pó³nocnym regionie kraju. Bangladesz najwiêksze
wsparcie uzyska³ w okresie wojny o niepodleg³oœæ i wkrótce po jej zakoñczeniu.
Pomoc ta by³a nastêpnie wygaszana i dopiero na pocz¹tku XXI w., po serii wizyt
pañstwowych, ponownie j¹ reaktywowano. W 2013 r. Bangladesz otrzyma³ trzeci¹ co do wielkoœci alokacjê w bud¿ecie pomocowym Indii po Bhutanie i Afganistanie.
Wœród krajów afrykañskich dominuj¹ kraje powi¹zane z Indiami pod wzglêdem gospodarczym, np. kraje z grupy TEAM-9: Burkina Faso, Czad, Wybrze¿e
Koœci S³oniowej, Gwinea Równikowa, Ghana, Gwinea-Bissau, Mali i Senegal [Price,
2004], jak równie¿ kraje zamieszkane przez liczn¹ diasporê indyjsk¹, g³ównie
w po³udniowo-wschodniej Afryce: Tanzania, Mauritius, Kenia i RPA. Spoœród
krajów azjatyckich (Azja Œrodkowa) Indie wspó³pracuj¹ przede wszystkim
z Mongoli¹, Uzbekistanem i Tad¿ykistanem. Pozosta³e kraje otrzymuj¹ce wsparcie ze strony Indii to m.in.: Kambod¿a, Laos, Irak, Kuba, Boliwia, Armenia i Wietnam. W tabeli 1 przedstawiono podzia³ œrodków w ramach grantów i po¿yczek
oraz pomocy technicznej, stanowi¹ce pierwszy i drugi filar indyjskiego systemu
pomocy rozwojowej w roku bud¿etowym 2013–2014.
Analizuj¹c geograficzn¹ alokacjê œrodków indyjskiej pomocy rozwojowej,
warto zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z trzech filarów systemu pomocowego ukierunkowany
jest na wsparcie innego regionu. W ramach pierwszego filaru œrodki kierowane s¹
w 84% do krajów s¹siaduj¹cych z Indiami (w tym na sam Bhutan przypada prawie 55%). Afganistan otrzymuje prawie 10%, wszystkie kraje afrykañskie jedynie
4%, a na pozosta³e rozwijaj¹ce siê kraje œwiata przypada nieca³e 2% œrodków
[GOI, 2013]. Œrodki te wydatkowane s¹ w ró¿nych obszarach gospodarki i w ramach
ró¿norodnych projektów pomocowych, obejmuj¹cych: rozwój infrastruktury,
w tym ³¹cznoœci transgranicznej, sektora hydroenergetycznego i dystrybucji ener-
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gii elektrycznej; rozwój rolnictwa, w tym irygacji pól oraz elektryfikacji obszarów
wiejskich; wsparcie edukacji i ochrony zdrowia; ochronê i renowacjê zabytków;
wsparcie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz infrastruktury IT.
Sekretarz indyjskiego MSZ P.S. Raghavan [Aspen Institute India, 2013] podaje
przyk³ady projektów finansowanych przez Indie, takich jak: budowa tamy Salma
i budynków parlamentu w Afganistanie oraz budowa sieci dróg w tym kraju,
hydroelektryczne projekty w Nepalu, projekt rozwoju infrastruktury transportowej i budowa Instytutu Badañ Rolnictwa w Birmie oraz budowa kolei w pó³nocnej Sri Lance. Chaturvedi [2013] wspomina o konstrukcji generatorów pr¹du
w Sudanie, elektryfikacji obszarów wiejskich w Etiopii oraz informatyzacji afrykañskich gie³d papierów wartoœciowych.
Tabela 1. Alokacja bud¿etowa w ramach pierwszego i drugiego filaru
indyjskiej pomocy rozwojowej w roku fiskalnym 2013–2014
Wyszczególnienie

Bud¿et 2013–2014
(mln INR)

I. Granty i po¿yczki
Bhutan

36 140,00

Afganistan

36 140,00

Bangladesz

5 800,00

Sri Lanka

5 000,00

Birma

4 500,00

Nepal

4 500,00

Kraje afrykañskie

3 000,00

Azja centralna

400,00

Malediwy

300,00

Ameryka £aciñska

300,00

Mongolia
Inne kraje rozwijaj¹ce siê

25,00
613,80

II. Pomoc techniczna
ITEC
SCAAP
Plan z Kolombo
£¹cznie

1 400,00
250,00
46,00
68 057,20

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [GOI, 2013].

Drugi filar indyjskiego systemu pomocy opiera siê na trzech programach:
ITEC, SCAAP i Planie z Kolombo. Zdecydowana wiêkszoœæ œrodków (82%) rozdysponowywana jest za pomoc¹ ITEC, programu szeroko rozpoznawalnego i kojarzonego z Indiami. W ramach programów pomocy technicznej Indie oferuj¹
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obecnie ponad 8500 stypendiów i miejsc treningowych w Indiach. Podzia³ geograficzny slotów programu ITEC jest zdecydowanie bardziej wyrównany w ujêciu
regionalnym ni¿ ma to miejsce w przypadku pierwszego filaru. Kraje s¹siaduj¹ce
z Indiami otrzymuj¹ oko³o 17% slotów, na pozosta³e kraje azjatyckie przypada
32%, kraje afrykañskie otrzymuj¹ 33%, kraje Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw
10%, na pozosta³e regiony na œwiecie przypada 8% slotów. Alokacje w ramach
programów pomocy technicznej mog¹ byæ wykorzystywane przez kraje partnerskie na wybrane formy pomocy obejmuj¹ce:
– szkolenia w Indiach dla wskazanego personelu,
– us³ugi wdro¿eniowe dla projektów (np. studia wykonalnoœci, us³ugi konsultingowe),
– delegowanie ekspertów z Indii do kraju partnerskiego,
– wizyty studyjne dla grup w Indiach,
– dostarczenie wyposa¿enia i sprzêtu,
– pomoc w niwelowaniu skutków klêsk ¿ywio³owych.
Podstawowym komponentem pozostaj¹ obecnie szkolenia w Indiach. Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce dziedziny: rachunkowoœæ, audyt, bankowoœæ i finanse, IT,
telekomunikacjê, jêzyk angielski, zarz¹dzanie oraz inne kursy specjalistyczne
i techniczne, w tym z zakresu ochrony œrodowiska i odnawialnych Ÿróde³ energii
[MEA, 2013].
Trzeci filar indyjskiego systemu pomocowego stanowi¹ subsydiowane linie
kredytowe. Obecnie EXIM Bank of India oferuje 167 otwartych linii kredytowych,
obejmuj¹cych 75 pañstw, o zagregowanej wartoœci 8,57 mld USD. W przypadku
geograficznego podzia³u œrodków zaobserwowaæ mo¿na przeniesienie œrodka
ciê¿koœci z krajów azjatyckich na kraje afrykañskie. W 2005 r. na Afrykê przypada³o 32% linii kredytowych, a w 2013 ju¿ 59%. Udzia³ krajów azjatyckich wyniós³
36%, pozosta³e 5% otrzymywa³y wszystkie inne regiony œwiata [EXIM Bank,
2013]. Wykorzystanie œrodków przez biorcê jest dobrowolne pod wzglêdem wyboru sektora gospodarki lub projektu. Istotne zastrze¿enie stanowi jedynie koniecznoœæ nabycia us³ug lub produktów od indyjskich przedsiêbiorstw. Projekty realizowane przy wsparciu indyjskich linii kredytowych w du¿ej mierze obejmuj¹:
zakup pojazdów lub czêœci, zakup maszyn rolniczych, projekty irygacyjne i elektryfikacyjne, projekty zwi¹zane z przemys³em farmaceutycznym oraz zakup linii
produkcyjnych do przetwarzania ¿ywnoœci lub produkcji pojazdów i maszyn.

Podsumowanie
Indyjski program pomocy zagranicznej przeszed³ istotn¹ transformacjê od
momentu jego ustanowienia we wczesnych latach piêædziesi¹tych XX w. Zmianie
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uleg³a iloœæ œrodków przeznaczanych na programy pomocy zagranicznej, zasiêg
geograficzny tych programów, wybór kluczowych partnerów oraz dobór instrumentów, jak równie¿ dobór sektorów gospodarki, do których kierowane jest
wsparcie.
W czasie trwaj¹cego niemal pó³ wieku okresu zimnowojennego indyjskie programy pomocowe, utrzymywane w niewielkiej skali, opiera³y siê na doradztwie
technicznym i ofercie szkoleniowej dla zaprzyjaŸnionych z Indiami krajów rozwijaj¹cych siê. Jedynie Bhutanowi i Nepalowi Indie oferowa³y granty i preferencyjne kredyty na rozwój fizycznej infrastruktury kraju. G³êboki kryzys strukturalny
gospodarki indyjskiej, przypadaj¹cy na póŸne lata osiemdziesi¹te oraz lata dziewiêædziesi¹te, zmusi³ ten kraj do niemal ca³kowitego zaprzestania œwiadczenia
pomocy gospodarczej na ponad 10 lat. Pozytywne skutki reform wolnorynkowych w Indiach, zapocz¹tkowanych w 1992 r., umo¿liwi³y rewitalizacjê programu pomocy zagranicznej, poczynaj¹c od roku 2003. Nie tylko zwielokrotniono
fundusze na dzia³ania pomocowe, lecz równie¿ zmieni³a siê ich forma. Wiêkszy
nacisk k³adzie siê obecnie na rozwój zasobów osobowych i instytucji krajów partnerskich, a inwestycji dokonuje siê w obszarach edukacji i ochrony zdrowia,
wspierania obszarów wiejskich i drobnej przedsiêbiorczoœci, w mniejszym stopniu zaœ du¿ych projektów infrastrukturalnych. Pomoc uleg³a dywersyfikacji pod
wzglêdem geograficznym, zmniejszy³o siê te¿ znaczenie Nepalu i Bhutanu,
wzros³y natomiast alokacje dla Afganistanu, Birmy i Bangladeszu. Wiêksz¹ uwagê Indie kieruj¹ równie¿ na kraje Azji Œrodkowej. Pomimo nominalnych wzrostów, procentowy udzia³ pozosta³ych regionów œwiata jest bardzo niski, np. na
kraje afrykañskie niezmiennie przypada 4% grantów i preferencyjnych kredytów. Wyj¹tek stanowi¹ linie kredytowe, w ramach których Afryka otrzymuje niemal 60% wsparcia.
Indyjski system pomocy rozwojowej w dalszym ci¹gu cechuje siê du¿¹ dynamik¹. Po roku 2010 mo¿na zaobserwowaæ bezprecedensowy wzrost alokacji bud¿etowych. W latach 2010–2013 bud¿et indyjskiego MSZ przeznaczony na wsparcie
techniczne oraz granty i po¿yczki dla krajów partnerskich wzrós³ ponad trzykrotnie. W roku 2012, po reformie administracyjnej, wprowadzanie wiêkszoœci programów pomocowych zosta³o scentralizowane. System pomocowy kraju, oparty
obecnie na trzech filarach, pozostaje w dalszym ci¹gu w okresie kszta³towania siê
i konsolidacji. W najbli¿szych latach konieczne bêdzie zapewnienie spójnoœci pomiêdzy poszczególnymi filarami tego systemu, w obszarze kryteriów wyboru
partnerów, geograficznego lokowania œrodków oraz zapewniania mechanizmów
ewaluacyjnych, których obecnie brakuje. W d³u¿szym okresie Indie potrzebowaæ
bêd¹ spójnej strategii œwiadczenia pomocy zagranicznej, dostosowanej do
wspó³czesnych uwarunkowañ geopolitycznych, w ramach których kraj ten funkcjonuje na arenie miêdzynarodowej.
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