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Unijna pomoc rozwojowa dla Mjanmy/Birmy – zdaniem 
kontrolerów UE odgrywała przewodnią rolę i podjęła 
odpowiednie działania, przy wdrażaniu pomocy wystąpiły 
jednak niedociągnięcia. 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, UE odgrywała 
przewodnią rolę we wspieraniu priorytetów rozwoju w Mjanmie/Birmie i przydzieliła znaczne 
środki finansowe na rzecz tego kraju. Niemniej jednak Trybunał wykrył niedociągnięcia 
w dokonanej przez Komisję Europejską ocenie potrzeb oraz we wdrażaniu przez nią pomocy 
unijnej. 

Kontrolerzy sprawdzili, czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja Europejska wspierały 
właściwie określone priorytety rozwoju w Mjanmie/Birmie. Na lata 2012–2020 UE przeznaczyła na rzecz 
tego kraju prawie 1 mld euro. 

– Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja szybko zareagowały na zmiany polityczne 
w Mjanmie/Birmie, lecz ogólnie Trybunał stwierdził, że unijne wsparcie na rzecz rozwoju tego kraju było 
jedynie częściowo skuteczne – powiedział Karel Pinxten, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. 

W okresie objętym kontrolą (lata 2012-2016) Mjanma/Birma przechodziła trudne przemiany polityczne 
i gospodarcze. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju było utrudnione ze względu na takie czynniki jak 
klęski żywiołowe, konflikty etniczne czy ograniczone zdolności administracyjne lokalnych podmiotów 
i władz. W 2016 i 2017 r. wielokrotnie doszło do wybuchów przemocy wobec muzułmańskiej mniejszości 
Rohingya w stanie Rakhine, co dało początek kryzysowi humanitarnemu na masową skalę. Powtarzające się 
wybuchy przemocy prowadzą do zaostrzenia konfliktu oraz utrudniają wysiłki humanitarne i rozwojowe 
w tym regionie.  

Jeśli chodzi o ocenę potrzeb, zdaniem kontrolerów Komisja nie dokonała wystarczająco starannej oceny 
priorytetów geograficznych w obrębie kraju. Tymczasem tego rodzaju ocena mogłaby wzmocnić 
oddziaływanie pomocy UE. Wśród priorytetów nie uwzględniono kwestii zwiększenia dochodów 
budżetowych, chociaż jest to czynnik o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Mjanmy. Wspólne 
programowanie przez UE i poszczególne państwa członkowskie było krokiem w dobrym kierunku. Zabrakło 
jednak sprawnej koordynacji między dyrekcjami generalnymi zarządzającymi pomocą rozwojową 
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i humanitarną na obszarach, na których panował przedłużający się kryzys.  

Kontrolerzy zauważyli, że w wybranych działaniach uwzględniono priorytety rozwojowe kraju, lecz 
wystąpiły pewne opóźnienia. Na wdrażanie finansowanych przez UE programów w ramach funduszy 
powierniczych zarządzanych przez ONZ negatywnie wpłynęła powolna absorpcja środków budżetowych 
przeznaczonych na działania programowe. Zawarte w umowach UE–ONZ postanowienia o kontroli kosztów 
miały niewielkie oddziaływanie.  

Kontrolerzy odnotowali, że stopień osiągnięcia rezultatów w skontrolowanych projektach był 
zróżnicowany. Zaplanowane produkty osiągnięto tylko w przypadku połowy z nich, co było spowodowane 
głównie opóźnieniami we wdrażaniu. Odnotowano także niedociągnięcia w odniesieniu do jakości 
wskaźników projektu i monitorowania projektów. 

Kontrolerzy zalecają, by Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych podjęły następujące 
działania: 

• precyzyjniejsze ustalenie obszarów wsparcia w celu zwiększenia oddziaływania pomocy; 

• polepszenie koordynacji działań podejmowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju 
i Dyrekcję Generalną ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej; 

• uzasadnienie i udokumentowanie przydziału środków finansowych na rzecz poszczególnych sektorów i działań; 

• zwiększenie racjonalności kosztów działań z udziałem wielu darczyńców; 

• poprawa monitorowania informacji dotyczących produktów i wyników; 

• usprawnienie zarządzania projektami i zadbanie o większą widoczność działań UE; 

• ponowne przeanalizowanie możliwości objęcia stanu Rakhine Wspólnym Funduszem na rzecz Pokoju. 

Informacje dla redaktorów 

Po kilkudziesięciu latach rządów autorytarnych Mjanma/Birma przechodzi transformację polityczną 
i gospodarczą pod kierownictwem rządu w dużej mierze cywilnego, który objął władzę w marcu 2011 r. 
Rząd ten zapoczątkował szereg reform mających na celu zmianę sytuacji politycznej, demokratycznej 
i społeczno-gospodarczej kraju.  

W latach 2012-2016 PKB Mjanmy/Birmy rosło średnio w tempie 7,5% rocznie. Siła robocza jest młoda, 
a kraj obfituje w zasoby naturalne, takie jak gaz, drewno, złoto i kamienie szlachetne. Odnotowano również 
znaczny wzrost inwestycji bezpośrednich. 

W kraju tym, zamieszkanym przez wiele grup etnicznych, utrzymują się napięcia na tle etnicznym 
i religijnym. Rząd podpisał z niektórymi etnicznymi siłami zbrojnymi ogólnokrajowe porozumienie 
w sprawie zawieszenia broni, lecz proces pokojowy postępuje powoli. Napięcia etniczne występują przede 
wszystkim w stanach zamieszkanych przez niebirmańskie grupy etniczne, w szczególności 
w przygranicznych rejonach stanów Shan, Kachin i Rakhine. Z dniem wejścia w życie w 1982 r. ustawy 
o obywatelstwie birmańskim członkowie muzułmańskiej mniejszości Rohingya w stanie Rakhine stali się 
faktycznie bezpaństwowcami.  

Z myślą o sprzyjaniu procesowi reform w kwietniu 2012 r. UE zawiesiła sankcje nałożone na rząd, a do 
2013 r. zniosła wszystkie tego typu środki z wyjątkiem embarga na broń. UE otworzyła również biuro 
w Rangunie, które w 2013 r. zostało przekształcone w pełnoprawną delegaturę UE. 

Kraj otrzymywał wsparcie od wielu darczyńców. W latach 2012–2016 zobowiązania darczyńców ze 
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wszystkich źródeł wyniosły łącznie ponad 8 mld USD. 

Sprawozdanie specjalne nr 4/2018 pt. „Pomoc UE dla Mjanmy/Birmy” jest dostępne na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

 

 


