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a gazdasági növekedés és fejlődés múltja, jelene, jövője 
a szaharától délre 

Biedermann zsuzsánna–Kiss judit (szerk.): szubszaharai afrika 
gazdasága a 21. században. akadémiai Kiadó, Budapest, 2017, 396 o.

a Biedermann zsuzsánna és Kiss judit szerkesztésében megjelent kötet szerzői szá-
mos szempontból elemzik a szubszaharai régió gazdaságát. górcső alá veszik a gazda-
ságra ható tényezőket is, hiszen a demográfiai trendek, a szegénység, az egészségügy 
és az egyenlőtlenség mértéke is a gazdasági növekedés megalapozója vagy akadálya 
lehet. másfelől a gazdasági növekedés sem egyenértékű a fejlődéssel, ami indokolttá 
teszi a fejlesztő állam megközelítés fejezeteken átívelő értékelését.

a kötet bevezető fejezetében szentes Tamás akadémikus az afrikai valóságot elmé-
leti keretben közelíti, kritikus szemszögből vizsgálva a fejlődéstudományok számos 
nemzetközi szakemberének elméletét: 

„…bírálatuk annál is inkább indokolt és szükséges is, mert nézeteikben, felfogásukban, 
szemléletükben, illetve másoknak is azok hatását tükröző kutatásaiban és publikációi-
ban tudományos szempontból erősen kifogásolhatók, és afrika mai valóságát tekintve 
sem lehetnek relevánsak…” (27. o.)

a problémák között – a teljesség igénye nélkül – olyan tényezőket nevez meg, mint 
az afrikai országok történelmének figyelmen kívül hagyása, avagy túlzott ragaszko-
dásuk a múlthoz, az országok elmaradottságának magyarázata kizárólag külső vagy 
csak belső tényezőkkel, a gdP és az egy főre jutó gdP mérésének problémái és a fej-
lődés közelítése csak ezeknek a mutatóknak a segítségével, a komparatív előnyök téves 
alkalmazása az afrikai régióra vagy a gazdasági növekedés gazdasági fejlődéssel való 
téves azonosítása – amelyre a kötet más szerzői is kitérnek. 

„mindent egybevetve: afrika valóságát csakis olyan tudományos kutatással lehet meg-
érteni, feltárni és magyarázni, amely holisztikus és (egyszersmind az egész és a részek 
közötti kölcsönhatásokra tekintettel) dialektikus szemléletű, interdiszciplináris jellegű, 
és amely a jelenségek és folyamatok okait történetileg (az orvosi diagnózist megelőző 
anamnézishez hasonlóan) közelíti meg, és mind a vizsgált témákat, mind az azokra 
vonatkozó elméleti és módszertani előzményeket kritikusan kezeli.” (29. o.)

a kézirat első változata 2017. október 27-én érkezett szerkesztőségünkbe.
dOi: http://dx.doi.org/10.18414/Ksz.2018.1.107
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a kötet az elméleti bevezetőt követően az afrikai gazdaság fejlődésének megha-
tározó tényezőit veszi számba, köztük a kontinens demográfiai trendjét, a területet 
jellemző egyenlőtlenséget, bemutatja afrika nyersanyagait, vizsgálja a növekedés és 
fejlődés közötti kapcsolatot is. a kötet második része afrika a világban és a világ afri-
kában címmel a térség világgazdaságban betöltött pozícióját vizsgálja, arra a kérdésre 
keresve a választ, hogy sikerült-e afrikának kitörnie a marginalizációból. mindezek 
mellett a külső tényezők (külkereskedelem, pénzügyi források) szerepét elemzi a fej-
lett és feltörekvő országokkal fenntartott kapcsolatok mennyiségi és minőségi jel-
lemzői alapján. a harmadik rész esettanulmányok segítségével mutatja be az afrikai 
országok gazdaságfejlesztésre tett kísérleteit, a kötet zárórésze – magyarország sze-
repére is kitérve – afrika jövőjével foglalkozik.

mellőzve a fejezetenkénti ismertetést, próbálunk egységes képet nyújtani a könyv 
tartalmáról, összegezve fontosabb mondanivalóját, kitérve a régiót jellemző eset-
tanulmányokra is.

a dekolonizációt követően az 1961 és 1979 közötti időszak afrika aranykora volt. 
az importhelyettesítő alapokra épített feldolgozóipar és szolgáltatások kibocsátása a 
mezőgazdaságot meghaladó mértékben nőtt, a munkaerő a mezőgazdaságból a ter-
melékenyebb szektorokba áramlott. a strukturális átalakulás táplálta dinamikus gaz-
dasági növekedésnek az 1980 és 1999 közötti gazdasági problémák (két olajárrobba-
nás, adósságválság) vetettek véget. az ezredfordulót követően a mezőgazdaság hozzá-
adott értékének relatív súlya és munkaerőbázisa mérséklődött, de még ma is az afrikai 
lakosság tetemes hányadának megélhetését biztosítja. a szektorból elvándorló mun-
kaerő nagyobb része nem a feldolgozóiparba, hanem az alacsonyabb termelékenységű 
informális szolgáltató szektorba áramlott. ennek ellenére is a 2000-et követő éveket 
már afrika évtizedeként emlegetik. a gazdasági növekedést segítő tényezők között 
Kiss judit olyan tényezőkre hívja fel a figyelmet, mint az afrikai régió nagyobb gaz-
dasági nyitottsága, a csökkenő fegyveres konfliktusok száma, az adósságteher mér-
séklődése, a gazdaságpolitikák és az üzleti környezet javulásának ösztönző hatása 
a külföldi tőke beáramlására, amely a beruházásokat is segíti. ezzel szemben egyes 
tényezők hatása nem egyértelmű. szembetűnő tény, hogy a 2008. évi világgazdasági 
válság – a globális pénz- és tőkepiacba való csekély integrációjuk miatt – az afrikai 
országokat közvetlenül kevésbé érintette (kivéve a dél-afrikai Köztársaságot, nigé-
riát és Kenyát); a közvetett hatások (az export és a külső források visszaesése miatt 
romló makrogazdasági mutatók) viszont jelentősek voltak. 

a megtakarítási ráta alacsony szintje még mindig külső forrásoktól (külföldi 
mű kö dő tő ke, segélyek, hazautalások, kereskedelmi egyezmények) teszi függővé az 
afrikai országokat. a szubszaharai afrika gazdaságának finanszírozáshoz a külföldi 
mű kö dő tő két és a segélyeket is meghaladó arányban járulnak hozzá a külföldön mun-
kát vállaló afrikaiak hazautalásai. egyes szerzők szerint a hazautalások egyrészt ösz-
tönözhetik a hazai fogyasztást, illetve ingatlanvásárlások, vállalkozások alapításán 
keresztül a beruházásokra is kedvezően hathatnak, ezzel élénkítve a gazdaságot, míg 
mások a növekvő pénzeszköz-beáramlás inflációs nyomásától és valutafelértékelésé-
től tartanak. ezt a folyamatot azonban a magas tranzakciós költségek hátráltatják, 
illetve a jelenlegi migrációs és menekülthullám, az egyre gyakoribb terrortámadások 
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a fejlett befogadó országokat bevándorláspolitikájuk szigorítására késztetik, ezzel fon-
tos jövedelemforrástól fosztva meg az afrikai országokat. ugyanakkor afrika jövő-
jét erősen befolyásolhatja, ahogy jelenét is meghatározza, a kontinensen kívüli fejlett 
és feltörekvő országok által nyújtott pénzügyi források és az általuk biztosított ked-
vezmények. a dekolonizációt követő „második versenyfutás afrikáért” fő kérdése 
szunomár ágnes és szerzőtársai szerint: 

„Vajon a mai nagyhatalmi szándékok különböznek-e – és ha igen, mennyiben – a korábbi 
gyarmatosító hatalmak afrika-stratégiájától?” (163. o.)

Czirják ráhel elemzése rámutat arra, hogy az európiai régió megkerülése lehetetlen, 
ugyanis európa – még a gyarmati korszakból eredeztethető – politikai, gazdasági 
és kulturális hatást is gyakorolt az afrikai kontinensre. a dekolonizációs korszak 
után az európával folytatott kereskedelmi kapcsolatok megmaradtak, különböző 
kereskedelmi kedvezmények is segítik az afrikai országokkal való gazdasági kap-
csolatokat, az európai unió továbbra is afrika fő támogatója, szerepe a segélyezés 
terén kiemelkedő. mindazonáltal nem lehet eltekinteni attól – ahogy a szerzők sem 
teszik –, hogy a segélyek hatékonysága vagy a gazdasági növekedésre és szegény-
ségcsökkentésre gyakorolt hatása nem egyértelmű. Talán ennek következménye az 
egyesült államok csökkenő afrikai pozíciója a kereskedelem és befektetések terén, 
amelyet Bujtás Petra ismertet. 

a feltörekvő országok közül a szerzők a BriC országok (Brazília, Oroszország, 
india és Kína) afrikai szerepvállalásával foglalkoznak részletesebben, hiszen ezek 
a „második versenyfutás” meghatározó országai lehetnek. Brazília afrika-politiká-
ját ricz judit, Oroszország afrikai befektetéseinek hatását gerőcs Tamás, míg india 
kibontakozó afrika-politikáját sárvári Balázs vizsgálja. az Orosz ágnes által bemu-
tatott kínai szerepvállalás kiemelést érdemel, lévén Kína az afrikai országok máso-
dik legfőbb kereskedelmi partnere (az eu után). Peking már az 1950-es és 1960-as 
években megjelent a kontinensen, de a kapcsolatok az ezredfordulót követően váltak 
egyre intenzívebbé. az együttműködésre a 2000-es megalakulását követően a Kína–
afrika együttműködési fórum (fOCaC) is keretet ad: 

„…ezt követően ugyanis a kereskedelem mellett a befektetések, az infrastrukturális és 
pénzügyi együttműködés, valamint a turizmus is jelentős fejlődésnek indult.” (194. o.)

a hagyományos partnerekkel szemben az afrikai országok számára Kína a szuvere-
nitás, a politikai rendszer és a hagyományok tisztelete miatt jelenthet fontos part-
nert, továbbá az infrastrukturális beruházásai is ösztönözhetik a kereskedelmet. 
igaz, Kína nem csak altruista adományozó, gazdasági racionalitás alapján cselek-
szik, illetve a nemzetközi fórumokon is együttműködésre számít. az ázsiai szerep-
vállalás a beáramló működőtőke volumenében is meglátszik, mindazonáltal Orosz 
ágnes kiemeli, hogy helyi szinten is beszélhetünk már sikeres kezdeményezésekről. 
Két dél-afrikai székhelyű vállalat (mTn group – telekommunikáció, saBmiller – 
sörfőzés) példáján át mutatja be, hogy a helyi adottságot ismerő, lokális kezdemé-
nyezések is lehetnek sikeresek.
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a kontinensen kívülről érkező tőkebefektetések fő célterülete – mint ahogyan a gyar-
matosítás időszakában – ma is a kitermelőipar. afrika sokféle nyersanyagban bővelke-
dik – a teljesség igénye nélkül sorolva, idetartozik a kőolaj, a földgáz, az arany, a gyémánt, 
a réz, a kobalt, a magán vagy az ón. az európai gyarmatosítás évtizedeiben a helyi mun-
kavállalókat csak a szakértelmet nem igénylő, rosszul fizetett munkákra alkalmazták, és 
a kitermelőipar elszigetelve – enklávé módjára – működött. ebből adódóan a függetle-
nedett afrikai államok torz, egyoldalú gazdaságokat örököltek, a tőke elapadása pedig a 
fejlesztések elmaradásához és az új lelőhelyek feltárásának hiányához vezetett. ez utóbbi 
okolható azért is, hogy az egy négyzetkilométerre jutó nyersanyagmennyiséget tekintve, 
nemzetközi összehasonlításban afrika ásványkincsekben szegény régiónak számít. 
a mára sokat javult, a befektetők számára kedvezőbb üzleti környezet hozzájárul, hogy 
szinte havonta új ásványkincslelőhelyeket fedeznek fel.

a nyersanyagexport számos afrikai ország egyedüli bevetéli forrása. az egysíkú gaz-
daságszerkezet pedig számos negatív következménnyel járhat; éppen ezért szentelnek 
a szerzők egy külön fejezetet az erőforrás-ellátottság árnyoldalainak. sok ország nem 
képes kihasználni a nyersanyagokból származó jövedelmeket, és gazdasági növekedé-
sük lelassul. a szubszaharai afrika számos országának (gabon, angola, nigéria, sierra 
leone, Kongói demokratikus Köztársaság) története bizonyítékul szolgálhat a „nyers-
anyagátok” negatív következményeire. fontos látnunk, hogy nem maga a nyersanyag-
vagyon, sokkal inkább a politikai elit és az intézményi háttér áll e problémák mögött. 
Biedermann zsuzsánna kiemeli, hogy a nyersanyagátok elkerülésére nincs átalános 
recept, de jó példák vannak, mint amilyen Botswana gyémántvagyona. a pozitív hatá-
sokat olyan intézkedések segítették, mint a törzsi kitermelési jogok állami kézbe vétele, 
a korrupció visszaszorítása, a hatékony anticiklikus gazdaságpolitika (egy hazai fej-
lesztési alap és egy bevételstabilizációs alap létrehozásával), illetve az állami vezetés jó 
kapcsolata a gyémántiparban piacvezető de Beers vállalattal.

a kötet a régió fejlettségének jellemzésére a gazdasági tényezők, mennyiségi 
ismérvek mellett minőségi ismérveket is felvonultat. szabó Krisztina a tanulmányá-
ban kiemeli, hogy az ensz millenniumi fejlesztési céljai (Millennium Development 
Goals) – a szegénység visszaszorítása, a fertőző betegségek (aids, malária) felszá-
molása, az egészséges ivóvízhez való hozzájutás, a jövedelemegyenlőtlenségek mér-
séklése – a szubszaharai afrikában nem vagy csak részben valósultak meg, illetve 
az elért eredmények sem feltétlenül tartósak. márpedig a nagyfokú kezdeti egyen-
lőtlenség korlátozza a gazdasági növekedés szegénységre gyakorolt hatását. a gyors 
népességnövekedés pedig a gazdasági növekedés gyorsulását is megakadályozza. 
Pásztor szabolcs álláspontja szerint:

„… demográfiai szempontból a szubkontinens más térségek (például Kelet-ázsia) fejlő-
dési pályáját követi, de körülbelül 20-30 éves késéssel.” (51. o.) 

a kelet-ázsiai „fejlesztő állam” afrikában nem kecsegtet sikerrel. ricz judit hangsú-
lyozza, hogy ma afrikában csak elkötelezett politikai vezetők egyes intézkedései kap-
csán lehet a fejlesztő állam hajtásairól beszélni. Orosz ágnes Biedermann zsuzsán-
nával közös tanulmánya a járadékvadászat és a magas korrupció sújtotta Burundi 
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negatív példáját vizsgálja, sőt ricz judit a dél-afrikai Köztársaság fejlesztési elképze-
léseit is megkérdőjelezi esszéjében. Pozitív példát Biedermann zsuzsánna mutat be 
az 1994-es népirtást követően ruanda életében beállt kedvező változásokról – termé-
szetesen azok gyermekbetegségeivel együtt.

Kiss judit a kötet zárásaként az afrika jövőjére vonatkozó alternatívákat vázolja. 
a strukturális átalakulás lehetséges útjai között említi:

– a munkaintenzív iparfejlesztés ösztönzését;
– a mezőgazdasági termékkör diverzifikálását;
– a fenti két tényező együttesét, ösztönözve az agrártermékek helyi feldolgozását 

és exportját;
– a primer és szekunder szektor helyett a szolgáltatások hangsúlyozását, illetve a 

termelékenység javítását;
– a kitermelőiparra támaszkodó gazdaságmodell folytatását, ösztönözve az új fel-

fedezéseket;
– reális lehetőségként jelentkezik a turizmus élénkítése is.

afrika jövőjével az afrikai unió agenda 2063 című dokumentuma, illetve az 
africa 2050. realizing the continent’s full potential című kötet foglalkozik (Ahlers 
és szerkesztőtársai [2014]), hangsúlyozva afrika exportbevételektől való függősé-
gét, ezáltal a világkereskedelmen belüli súlyának növelése az elsődleges célok között 
említhető. ezt a folyamatot támogathatják a jelenleg is érvényben lévő kereske-
delmi egyezmények (gazdasági partnerségi egyezmények, african growth and 
Opportunity act), illetve az egymás közötti intraregionális kereskedelem ösztön-
zése. ehhez alapot a már működő regionális integrációk adhatnak, az afrikai ter-
melés tetemes hányadát lefedő háromoldalú szabadkereskedelmi övezet (Tripartite 
Free Trade Area, TFTA) vagy az egész kontinensen átívelő szabadkereskedelmi öve-
zet (Continental Free Trade Area, CFTA) létrehozása. a célok eléréséhez a finanszí-
rozási források alapját a hazautalások és a külföldi működőtőke jelentheti, míg a 
segélyfüggőség felszámolását az agenda 2063 is elsődlegesnek tartja. sőt a finanszí-
rozási szakadék megszüntetése alapvető, amelyet olyat tényezők mélyítenek, mint 
„a pénzügyi források kiáramlása, a tőkemenekítés és/vagy az illegális pénzáram-
lások” (160. o.). Kiss judit szavait zárszóként használva: 

„afrikában van jövője…, hiszen kiváló adottságokkal rendelkezik. a nyersanyagvagyon 
önmagában nem átok, csak a döntéshozók és az intézményrendszer nem megfelelő műkö-
dése, a járadékvadászat és a korrupció teszi azzá. a gyorsan növekvő népesség sem demog-
ráfiai bomba, ha afrika 1 milliárdot meghaladó lakosságára, mint fiatal és képezhető, 
képzendő munkaerőre tekintünk. a rendelkezésre álló természeti és humán erőforrások 
kihasználása, valamint a külső környezet kedvező alakulása… lehetővé tenné a világ fej-
lett térségeihez való felzárkózást és a segélyektől való függés felszámolását.” (370–371. o.)

összességében elmondható, hogy hiánypótló mű született, amely az afrikai régiót 
számos szempontból vizsgálja, hasznos segítséget jelentve hallgatóknak, oktatóknak, 
kutatóknak. sőt a laikus olvasó számára is érthető, olvasmányos műről beszélhetünk. 
ami a hiányosságokat illeti, két dolgot érdemes megemlíteni. elsősorban a könyv 
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felépítése, hiszen egyes témák nagyobb hangsúllyal szerepelnek a kötetben, mások 
kárára. másodsorban a vizsgált téma jellegzetességei miatt – persze a szerzők önhi-
báján kívül – számos aktuális és fontos tény nem kerülhetett a kötetbe, pedig afri-
kára tett hatásaik létfontosságúak lehetnek a jövőben.
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Előfizetési díj egy évre 26 400 Ft   fél évre: 13 200 Ft  

 _______________________________  _______________________________ 

 dátum  aláírás 

Megrendelhető levélben: Magyar Posta Rt. 1900 Budapest; faxon: 303-3440; 

e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu

mailto:katalink@gamma.ttk.pte.hu
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu
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