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Przyszłość stosunków handlowych 
między UE a Afryką 

Podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sposoby wspierania etycznych i 
zrównoważonych stosunków handlowych z krajami afrykańskimi w kontekście globalnych wyzwań 
spotęgowanych pandemią koronawirusa i wojną Rosji z Ukrainą.  

Kontekst 
W 2020 r. państwa członkowskie UE były wspólnie pierwszym partnerem handlowym Afryki, przed Chinami. 
UE reprezentowała jedną trzecią wymiany handlowej Afryki ze światem (33 % wywozu z Afryki i 31 % 
przywozu – z wyłączeniem handlu wewnątrzafrykańskiego). Dostęp do rynku UE ułatwiają uzgodnienia 
preferencyjne (GSP – ogólny system preferencji), które są obecnie poddawane przeglądowi, oraz różne 
umowy handlowe: układy o stowarzyszeniu z krajami Afryki Północnej oraz umowy o partnerstwie 
gospodarczym z blokami krajów Afryki Subsaharyjskiej (istniejące lub będące w trakcie procesu 
przyjmowania/ratyfikowania). Wymiana handlowa między UE a Afryką jest jednak niezrównoważona w tym 
sensie, że większość towarów wywożonych z UE do Afryki to towary wytworzone (68 % w 2021 r.), podczas 
gdy stanowią one jedynie 34 % wywozu z Afryki do UE (zob. wykres 1). 

Wykres 1 – Przywóz towarów z Afryki do UE według głównych grup produktów, 2021 r. 

Źródło: Eurostat Comext DS-018995, dostęp z 10 czerwca 2022 r. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Podczas drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlament ma omówić zmiany mające wpływ na stosunki 
handlowe UE-Afryka, a mianowicie m.in. takie kwestie, jak: zwiększona konkurencja na rynku afrykańskim z 
krajami wschodzącymi, zwłaszcza z Chinami; wzmocnienie Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego 
Handlu (AfCFTA) w celu promowania uprzemysłowienia Afryki i lepszej integracji w handlu światowym; 
wysiłki UE na rzecz promowania etycznych i zrównoważonych stosunków handlowych (lepsze 
przestrzeganie Europejskiego Zielonego Ładu, lepsze monitorowanie minerałów z regionów ogarniętych 
konfliktami i produktów związanych z wylesianiem, zalecenia dotyczące należytej staranności), a także 
przerwy lub zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, najpierw spowodowane pandemią COVID-19, a 
następnie wojną Rosji z Ukrainą, co ma poważny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Afryki. Posłowie 
będą głosować nad rezolucją opartą na sprawozdaniu sporządzonym przez Komisję Handlu 
Międzynarodowego (INTA) wraz z opiniami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) i Komisji Rozwoju 
(DEVE). W sprawozdaniu tym uznano, że pełne zaangażowanie na rzecz wspólnej wizji UE-UA na 2030 r. ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wezwano UE do udzielenia 
pomocy krajom afrykańskim w radzeniu sobie ze skutkami pandemii i wojny w Ukrainie, wysokim 
zadłużeniem, nielegalnymi przepływami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Zaapelowano w 
nim również o większe wsparcie UE na rzecz integracji Afryki z gospodarką światową, przy czym inwestycje 
mają mieć na celu budowanie solidnego przemysłu oraz zrównoważonej i odpornej gospodarki.  
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