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3BÚR GÁBOR

A szubszaharai Afrika  
a globális kapitalizmus rendszerében

Afrikanisták – történészek, politológusok és társadalomtudományok-
kal foglalkozók, elemzők – évtizedek óta megválaszolatlan kérdése: 
Afrika, mérhetetlen természeti kincsei és humán erőforrásai ellenére, 
miért szegény? A „bőség szegénysége” (poverty of plenty) olyan para-
doxon, amely évtizedek óta a figyelem középpontjában áll.1 Válaszok 
természetesen születtek, fölös számban is, a bajok orvoslása azonban 
elmaradt. A gyakorlat a nagy elvárásokról és a várakozásokat követő 
kijózanodásokról, olykor kiábrándulásokról szólt, s ebből arra követ-
keztethetünk, hogy már az elméletekkel sem volt minden rendben. 
A Szaharától délre fekvő afrikai nagyrégió hagyományosan Földünk 
legszegényebb, legelmaradottabb, legképzetlenebb, legbetegebb, 
legrövidebb várható élettartamot ígérő része, s a negatív legeket még 
hosszan lehetne sorolni. A leszakadás az Óvilág többi részétől már 
az emberi történelem kezdetén, a Szahara kiszáradásával kezdetét 
vette. Afro-Eurázsia2 újításai ide nem mindig, s akkor is rendszerint 
csak jó nagy késéssel érkeztek meg. Ez az aszimmetria okozta, hogy 
már a Mediterrán világ és Délnyugat-Ázsia is, más javak mellett, 
rabszolgák lelőhelyeként kezelte a régió általa ismert részét. A XV. 
századtól megindult európai felfedezések nem oldották meg Afrika 
problémáját, az addigra évezredes lefűződés nem szűnt meg, sőt, 
a kialakuló világpiac sok szempontból konzerválta a hátrányokat. 
Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy Afrika sokáig csupán 
„megkerülendő kontinens”, földrajzi akadály volt az Európa és Ázsia 
között kiépült fűszerkereskedelmi útvonalon. Az Afrikából beszerez-
hető áruk, arany, elefántcsont stb. nem versenyezhettek az Ázsiából 
importálható cikkekkel. Ezen csak a XVI. században megindult, s 
virágkorát a XVIII. században élő atlanti rabszolga-kereskedelem 
változtatott. S bár a rabszolgákat kevés kivétellel afrikaiak adták 
el az európai kereskedőknek, ez az egyenlőtlen csere tipikus esete 
volt, amiből a kontinens keveset profitált, ám annál többet veszített.  



TÉ
N

YR
Ő

L 
TÉ

N
YR

E
14

4 Ez az emberiség történetének sötét lapjaihoz tartozó interakció po-
litikusok hivatkozási alapjává vált – Afrikában lényegében evidencia 
számba megy a kontinens ágrólszakadtságát ezzel magyarázni. De 
a történészek újabb és újabb generációja is megpróbálkozik a ma 
ismérveit közvetlenül a múltból levezetni. Ilyen volt – többek között 
– Nathan Nunn neves harvardi közgazdász (sikertelen) próbálkozása 
is, amikor egy 2008-ban megjelent írásában megkísérelt korrelációt 
találni az egyes régiók mai szegénysége és az onnan egykor elszállított 
rabszolgák száma között.3 

A XIX. század, s különösen annak utolsó évtizedei immár a formális 
alávetettség korszakát hozták el. E „versenyfutás” (scramble for Africa) 
során Afrika Európánál háromszor nagyobb területén mindössze  
7 európai hatalom osztozott, s még azok az országok sem kerülhették 
el az informális gyarmatosítás legtöbb átkát, amelyek – mint Abesz-
színia és Libéria – a formális felosztásból kimaradtak. Az alávetettség 
korszaka a második világháború után ért véget. A dekolonizáció vá-
ratlanul gyors volt, mivel a britek, a franciák, a belgák, az olaszok és a 
spanyolok többé-kevésbé idejében felismerték, hogy a hidegháborús 
politika, a demográfiai robbanás és más körülmények értelmetlenné 
tették uralmuk fenntartását. Egyedül Portugália próbálta megállítani 
a történelem kerekét, szennyes gyarmati háborút vállalva, ám ez a 
kísérlet az 1970-es évekre csúfos kudarcot vallott. 

Az egykori Aranypart, a mai Ghána 1957-ben elnyert függetlensége 
után felszakadtak a zsilipek, a „változások szele” röpke pár év alatt 
kisöpörte a gyarmatosítókat.4 Egyedül „Afrika évében”, 1960-ban  
17 ország vált önállóvá, s a 60-as évek közepére a 49 mai szubszaharai 
ország5 legtöbbje maga mögött tudta a gyarmati időket. Az „afro-
optimizmus” kora köszöntött be, az akkori – általánosan osztott 
– várakozásoknak megfelelően. Eszerint, Afrika elmaradottságának 
legfőbb oka a koloniális kizsákmányolás volt, ennek megszűnésével 
a kontinens képes lesz gyorsan felzárkózni a világ többi részéhez, sőt, 
akár meg is tud majd előzni más régiókat. E várakozások azonban nem 
teljesültek, a kezdeti ígéretes folyamatok elakadtak, sőt, visszájukra 
fordultak. Az 1970-es évek végén már sokak számára egyértelművé 
vált a kudarc, a 80-as, 90-es éveket pedig egyértelműen az „afro-
pesszimizmus” jellemezte. A Szaharától délre fekvő Afrika egy főre 
számított társadalmi összterméke 1965 és 1990 között mindössze 
0,2 százalékkal, azaz érzékelhetetlen mértékben növekedett, mialatt 
Ghána, Elefántcsontpart, Szenegál, Csád, Zaire (a mai Kongói De-
mokratikus Köztársaság) és Zambia mutatói egyenesen csökkenést 
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5jeleztek. Afrika részesedése a világ GNP-jéből 1960 és 1989 között 
1,9 százalékról 1,2 százalékra csökkent, részesedése a világkereske-
delemből ugyanebben az időszakban 3,8 százalékról 1 százalékra, a 
fejlődő országokba irányuló magánbefektetések terén 25 százalékról 
15 százalékra csökkent. 1998-ban a legszegényebb, azaz „legkevésbé 
fejlett” (LDC) országok, amelyek kétharmad része a szubszaharai 
régióban volt, a világ összes külföldi tőkebefektetéseinek mindössze 
0,4 százalékát vonzották.6

A problémák orvoslására alkalmasnak látszott az el nem kötelezettek 
által az 1960-as évek óta propagált, s az 1970-es években az ENSZ és 
a progresszív közgazdászok által is felkarolt „új gazdasági világrend” 
(New International Economic Order, NIEO) programja. Ebből azonban 
lényegében semmi nem valósult meg, sem a multinacionális cégek 
szoros ellenőrzése, sem a nemzetközi kereskedelem játékszabályainak 
újraírása vagy a cserearányok megváltoztatása, sőt, utóbbiak a kőola-
jat termelő országok kivételével minden addiginál előnytelenebbül 
változtak. 1980 és 2000 között a cukor ára 77 százalékkal, a kakaóé 
71, a kávéé 64, a gyapoté pedig 47százalékkal esett, s a helyzet a réz 
és egyéb bányatermékek esetében sem különbözött.7 A szubszaharai 
térségben nem történt olyan számottevő külföldi befektetés sem, 
amit államosítani lehetett volna; az alapvetően nyersanyag-expor-
tőr régiónak nem sikerült saját termékeire az OPEC-hez hasonló 
kartelleket létrehoznia. A térség kétszeresen is vesztett ezen: az 
exportolló mindkét vége kinyílt, a kivitt áruk vesztettek értékükből, 
míg az import drágult. Ez különösen az 1973-as első olajválság után 
vált egyértelművé, hiszen a térség alig néhány országában folyt ak-
koriban szénhidrogén-kitermelés. A szubszaharai Afrika bizonyított 
kőolajkészlete még napjainkban is – számos jelentős olaj- és földgáz-
mező felfedezése után szerte a kontinensen – csupán a közel-keleti 
tartalékok tizenharmad részét teszi ki.8

A cserearányok romlása, párosulva politikai hibákkal (a mezőgaz-
daság elhanyagolása, presztizsberuházások erőltetése, nepotizmus, 
egypártrendszerek kiépülése, a felsőoktatás előnyben részesítése 
az alap- és középfokú oktatás rovására stb.) az 1980-as évek elejére 
adósságválsághoz vezetett Afrikában. Mivel a tőkés erőközpontoknak 
nem állt érdekükben a tudás-, jövedelem- és tőketranszferek iránya-
inak megváltoztatása, a Bretton Woods-i intézmények az új gazdasági 
világrend programja helyett saját megoldást kínáltak, ún. strukturális 
alkalmazkodási programot (Structural Adjustment Program, SAP). 
A SAP a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap által nyújtott, piac-
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6 gazdasági elveken nyugvó, sőt, azok érvényesítését feltételül szabó 
kölcsönöket és adósságelengedést jelentett. (Ez a változó gazdasági 
környezethez igazítva, a fel- és elismert kudarcok miatt korrigálva, 
még napjainkban is futó program.) A programban való részvételre 
idővel a szubszaharai Afrika szinte minden állama rákényszerült. 
Bizonyos értelemben a SAP tette a földrészt visszavonhatatlanul a glo-
balizáció részesévé, mivel a világgazdaságba való korábbi integrációja, 
legyen szó a rabszolga-kereskedelemről, vagy a gyarmati rendszerről, 
csak részleges volt. Az 1980-as évektől azonban az itteni társadalmak 
egészére ható impulzusok érkeztek. Az IMF és a Világbank éves 
jelentéseikben büszkén említették, hogy szakembereik a gazdaság 
mellett az oktatásban, az egészségügyben, a közigazgatásban, sőt, a 
kulturális szférában is megjelentek, befolyást gyakoroltak. 1988-ban 
a Világbank akkori elnöke, Barber Conable a szegénység csökken-
tését nevezte az általa vezetett intézmény legfontosabb feladatának, 
erkölcsi gyalázatnak (moral outrage) nevezve annak eltűrését, hogy 
„Földünk minden huszadik lakójának még a minimálisnak tekinthető 
életkörülményei sincsenek biztosítva.”9 Az érvelés lényege az volt, 
hogy a fejlődő (azaz szegény) országok bajai kizárólag belső okokra 
vezethetők vissza, és ezek kezelésével serkenthető a gazdasági növe-
kedés. A beindult növekedés áldásos hatásai mintegy „lecsorognak” a 
legszegényebbekhez is, ami – az egyes országoknak a „teljes összeom-
lástól” való „megmentése” mellett – a Bretton Woods-i intézmények 
büszkén vállalt célkitűzése lett. Időbe tellett, amíg Washingtonban 
ez az öntömjénező, hurráoptimista hozzáállás megváltozott. Ebben 
fontos szerepe volt Joseph Stiglitz 2002-ben írt „A globalizáció és 
visszásságai” munkájának.10 A 2001-ben közgazdasági Nobel-em-
lékdíjjal kitűntetett szerző az 1990-es években a Világbank alelnöke 
és vezető közgazdásza volt (ahonnan 2000-ben az intézmény irány-
vonalával ellentétes nézetei miatt eltávolították), így belülről ismerte 
a program következtében fellépő gondokat. Az éves jelentésekben, 
országtanulmányokban nem kevés eufemizmussal „kihívásokként” 
emlegetett problémák gyökerét Ghána esetében Jerry Rawlings, az 
ország akkori katonai vezetője (később kétszer is demokratikusan 
megválasztott elnöke) fogalmazta meg talán a legérthetőbben, 1983 
januárjában: „Nem csupán kakaótermelésünk esett vissza majdnem 
a felére, de az ára is lecsökkent az öt évvel ezelőttinek a harmadára.”11 

A donor államoknak és intézményeknek érdekében állt Afrikát, az 
adósságválság ellenére, felszínen tartani, hiszen akár egyetlen ország 
bedőlése is láncreakciót indíthatott volna el a világban. Érkezett segít-
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7ség a termelés visszaállítására is, hiszen a tengeren túli fogyasztóknak 
szükségük volt az afrikai árukra. Nem állt viszont érdekükben az af-
rikai országok számára előnyös árszabályozás bevezetése. Az először 
az egyes országokra egységesen alkalmazott, majd a helyi adottsá-
gokhoz jobban igazított strukturális alkalmazkodási programok ilyen 
módon felerősítették a globalizáció hatásait az afrikai országokra, 
anélkül, hogy az ezzel összefüggő lehetőségek megragadását lehetővé 
tették volna. A gazdaság szanálására és az adósságválság kezelésére 
kidolgozott program így már az 1990-es években lényegében csődöt 
mondott. Miközben az állami szolgáltatások leépültek, vagy egyene-
sen megszűntek, az országok bankszektorait hatalmas összegekkel 
igyekeztek megtámogatni. Szenegálban pl. a GDP 15, Tanzániában 
pedig 40 százalékával egyenlő összegeket fordítottak ilyen célokra.12 
Igaz, voltak országok, amik a program révén javítani tudtak helyzetü-
kön, így elsősorban az „éltanulónak” tekintett Ghána, amely 1983-tól 
vett részt az IMF programjában. Az egykori Aranypart az 1957-es 
függetlenség idején a trópusi Afrika legfejlettebb gazdasága volt, a 
legkiépültebb infrastruktúrával és a legképzettebb népességgel ren-
delkezett, s az ország egy főre jutó bruttó hazai terméke meghaladta 
az akkori Dél-Koreáét. Ghána és az egész kontinens karizmatikus 
vezetője, Kwame Nkrumah 1966-os megpuccsolása után az ország 
lefelé tartó spirálba került, egyedül az 1975-ös évben közel 15 száza-
lékos volt a gazdaság zsugorodása. Az IMF megérkezése után a trend 
megfordult, a függetlenség előtti idők méretére zsugorodott gazdaság 
ismét növekedési pályára állt, és azóta egyedül 2015-ben volt szerény 
méretű, 0,1 százalékos GDP-csökkenés. A vásárlóerőn (PPP) mért 
egy főre jutó nemzeti jövedelem 1990 és 2000 között másfélszeresére, 
1990 és 2019 között számítva pedig közel ötszörösére nőtt.13

Ghána Janus-arcú sikerének természetesen ára volt. Az 1983-ban 
még 12 milliós országban14 rövid időn belül 300 ezer állami alkalma-
zott veszítette el munkáját, a szegénységben élők aránya jelentősen 
nőtt. Ám mindennél beszédesebb, hogy amíg 1980–82-ben az or-
szág költségvetéséből az egészségügy 7–10 százalékban részesedett, 
1996–97-re ez az arány 1,2–1,3 százalékra esett vissza. Az oktatásra 
fordított kiadások ugyanezen idő alatt 4,3 százalékról 1 százalék alá 
csökkentek.15 S ezek a „kontinentális éltanuló” ország mutatói voltak, 
ami példaként szolgált az egész szubszaharai térség számára. Az 1980–
90-es években – igaz, kisebb mértékben, de – Guinea és Madagaszkár 
is a strukturális alkalmazkodási program nyertesei közé sorolódott, 
ugyanakkor a legtöbb ország helyzete romlott. Különösen igaz volt 
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8 ez Kamerun, Zambia, Bissau-Guinea és Elefántcsontpart esetében.  
Az IMF és a Világbank az előírt liberalizáció okán és a várt adóbe-
vétel-növekedés elmaradása miatt, az „államtalanítás” jelszavával, 
azokon a területeken is leépítéseket javasolt – egészségügy, oktatás, 
egyéb alapszolgáltatások –, amelyek éppen az állami szerepvállalás 
erősítését kívánták volna. Ezek voltak azok a szektorok, amiket a köz-
nyelv az IMF és a Világbank nem kívánatos „mostohagyermekeinek” 
nevezett. Számos afrikai ország költségvetése úgy készült, s készül 
még napjainkban is, hogy az egészségügyre és az oktatásra szánt 
források közé eleve beszámítják a külvilág által felajánlott, vagy az 
onnan ezekre a célokra kért segélyeket, amelyek jellegükből adódóan 
bizonytalanok és kiszámíthatatlanok. A „szuverenitás költségei”, pél-
dául a hadseregre, rendőrségre, a diplomáciai szolgálatra, az országok 
vezetőinek biztonságára és a hatalom reprezentációjára fordított nem 
csekély összegek ugyanakkor nem csökkentek, sok esetben tovább 
nőttek. Még a gyors tempóban növekvő olajbevételei miatt viszony-
lag jó helyzetben lévő Gabonban is rendszeresen előfordult, hogy év 
közben csoportosítottak át forrásokat ilyen célokra, a közmunkák, s 
egyéb közkiadások rovására. A hagyományosan jobban centralizált 
frankofón államokban a „szuverenitás költségei” megközelítették a 
gyarmati idők – verbálisan továbbra is elítélt – arányait.16

A „puha” vagy inkább „felpuhított állam” a strukturális alkalmaz-
kodási program következtében még kevésbé vált alkalmassá saját 
törvényeinek betartatására. Az eredmény még korruptabb, vad „pi-
acgazdaság” lett, amit az afrikai államok szabályozni nem, csupán 
adminisztratív úton megcsapolni voltak képesek. Volt azonban a 
strukturális alkalmazkodási programnak egy valóban pozitív hozadé-
ka is: a katonai rezsimeket kontinens-szerte szalonképtelenné tette. 
Afrika politikai térképéről a XX. század végére gyakorlatilag eltűntek 
a katonai diktatúrák. Az egypártrendszerek és katonai diktatúrák 
eltűnése megteremtette Afrika saját lábra állásának és a külvilág 
hatékonyabb segítségnyújtásának előfeltételeit. Ám ez önmagában 
nem bizonyult elégségesnek. Az új, teljesítőképes intézmények ki-
építésére nem történtek kézzelfogható, átütő erejű intézkedések. Így 
a SAP, a várakozások ellenére, a második nagy csalódást hozta el a 
szubszaharai Afrika államai és társadalmai számára, sőt, a programot 
és a mögötte álló szervezeteket sokan Afrika gondjainak egyik fő 
felelősévé tették.17

Az 1990-es évek második felétől Afrika bruttó társadalmi terméke 
újra növekedésnek indult. Ám a növekedés, amely 1980–1990 kö-
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9zött csupán évi 2,8 százalék volt, tehát még a népességgyarapodás 
évi 2,9 százalékos ütemét sem érte el, s a rákövetkező fél évtizedben 
évi 2,4 százalékra csökkent, majd 1997-ben már 4,7 százalékot tett 
ki, ami elsősorban a korábbiaknál kedvezőbb világpiaci áraknak volt 
köszönhető. Az „afrikai tragédia” a növekvő szegénységgel nem ért 
véget, a kontinens nem állt rá tartós növekedés pályájára, nem javult 
jelentősen a termelékenység, sem pedig a beruházási arány. Az afri-
kai országok államháztartási hiánya az 1980-as évek 4,8 százalékos 
átlagáról a kilencvenes évekre 5,3 százalékra emelkedett. Az export 
fejlődése sem volt kielégítő. Míg az 1990-es évek első felében az egy 
főre jutó export Kelet-Ázsiában évi 14 százalékkal, Afrikában mind-
össze 1,5 százalékkal nőtt. Az export a szubszaharai Afrika GDP-jének 
így is közel 30 százalékát tette ki (az OECD-országok 19 százalékával 
szemben) – Afrika tehát ebből a szempontból erősen integrálódott a 
globalizált világgazdaságba –, ez azonban nem csökkentette, inkább 
növelte országainak marginalizálódását. Ennél is kedvezőtlenebb 
azonban, hogy a feldolgozóipar Afrika exportjából mindössze 7 szá-
zalékkal részesedett, míg ez az arány Latin-Amerikában meghaladta 
a 20, Dél- és Kelet-Ázsiában pedig az 50 százalékot. Ezzel szemben, 
az afrikai országok álltak élen a vámbevételeknek az állami összbe-
vételekből való részesedése terén. A fejlett ipari országokban e bevé-
telek csupán 3, a fejlődő országok átlagában 30 százalékot tettek ki, 
szemben Afrika országainak 35–40 százalékos arányaival. Emellett a 
külföldi cégek által fizetett koncessziós díjakból, vízumkiadásból és az 
ellenőrzött valutabeváltásokból, valamint a várt és elvárt segélyekből 
is a nemzetközi átlagot magasan meghaladó átlagban származtak 
bevételek. Így váltak az egykori gyarmati államok, Frederick Cooper 
megfogalmazásában, „kapuőr államokká” (Gatekeeper States), aminek 
kialakulásában a szerző a történelmi előzmények mellett (rabszolga-
kereskedelem) elsősorban napjaink sajátos afrikai–európai–amerikai 
kooperációját látja.18 

A „fejlesztő állam” mítosza az államilag ellenőrzött gazdasággal, a 
szubszaharai Afrikában végérvényesen szertefoszlott. Az alulfejlett-
ség és az országokon belül képződő csekély jövedelmek a korrupció 
kockázatát is megnövelték, ami aláásta a további növekedés kilátásait 
is.. Még kedvező külső körülmények esetén is – alacsony kamatszint, 
nettó tőkebeáramlás, stabil exportárak, alacsony infláció és a világpi-
aci nyitottság kedvező hatásai – Afrika gondjai tartósnak ígérkeztek. 
A szubszaharai Afrika számára hiányzott az OECD-piacok közelsége 
és a megfelelő termékpaletta, s a magas szállítási és kommunikációs 
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0 költségek Afrika előnyösebb világpiaci integrációját középtávon is 
nehezítették. Komparatív előnyök csak a hagyományos export és 
néhány speciális termék esetében léteztek. A pozitív hatások a gazda-
sági növekedésre, a multinacionális cégek közvetlen beruházásai vagy 
a portfólio-befektetések csalóka reménnyé váltak. A szubszaharai 
Afrika 1960 és 1999 között az egy főre jutó GNP terén a világátlag  
19 százalékáról annak 10 százalékára csúszott vissza. Csupán egyetlen 
más régió, Latin-Amerika mutatott még visszaesést, ám ott az átlag 
sokkal magasabb volt: a csökkenés 71-ről 60 százalékra történt.19  
A szubszaharai Afrikában különösen 1975 és 1990 között volt drámai 
a visszaesés, erről a periódusról mint Afrika elvesztegetett másfél 
évtizedéről beszélhetünk. 

A nemzetközi szervezetek elemzői és számos más szakember az 
egyes országok vezetésének tévútjaiban és hibáiban, a korrupcióban, 
a politikai válságokban, a kontinens országai közötti konfliktusokban, 
az etnikai összeütközésekben és polgárháborúkban látták Afrika 
tartós alulfejlettségének okát. Ez azonban messze nem általánosan 
és egyöntetűen osztott nézet. Giovanni Arrighi 2002-ben megjelent, 
s azóta is sokat idézett tanulmányában (The African crisis: world 
systemic and regional aspects)20 elsősorban a rendszerkörnyezet meg-
változását tette felelőssé Afrika mizériájáért. Arrighi közgazdászként 
és szociológusként a globális tőkeáramlás folyamataira hívta fel a fi-
gyelmet, amelyek törvényszerűen vezettek Afrika visszacsúszásához.21 
Ez nem az afrikai uralkodó elitek felmentése volt a felelősség alól, 
akiket a szerző maga is élesen kritizált – miközben teljesítményüket, 
amit kikerülhetetlen kényszerpályájukon nyújtottak, globális össze-
vetésben nem tartotta az átlagnál rosszabbnak.

Afrika a hidegháború elmúltával a nagyhatalmak geostratégiai ér-
deklődésében elvesztette korábbi jelentőségét. Az 1991-től „bukott 
államnak” számító Szomáliát a külvilág magára hagyta, akárcsak 
Ruandát az 1994-es genocídium során. A többi erőszakos konflik-
tusba merült ország, mint Burundi, Kamerun, Libéria, Sierra Leone, 
Szudán vagy Zaire esetében sem merült fel olyan jellegű beavatkozás, 
mint a Balkánon. Még a széteséstől megkímélt államokban is szám-
talan alacsony intenzitású, elsősorban etnikai vagy vallási konfliktus 
tört a felszínre, Nigéria, Ghána, Mali, Niger, Kenya, Zimbabwe vagy 
a Dél-Afrikai Köztársaság csupán kiragadott példák. Afrikán belül és 
kívül általánossá vált a meggyőződés, hogy a kontinens „mélységes 
rendetlenségbe”, azaz káoszba süllyedt.22 Az államkudarcok hatásai a 
globalizált világban messze túlnyúltak a kontinensen. A nemzetközi 
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1terrorizmus elleni fellépés kényszere – elsősorban Szudán és Szomá-
lia, majd a későbbiekben Mali, Csád és a Közép-afrikai Köztársaság 
esetében – megmutatta, hogy „Afrika lecsúszását a világtérképről” a 
gazdag északi országok nem engedhetik meg saját biztonságukra is 
visszaható következmények nélkül. 

A változások szükségességét Afrikában is felismerték. A sokak 
szerint diktátorok klubjává degradálódott Afrikai Egységszervezet 
helyett 2002. július 8-án a dél-afrikai Durban-ben, az Európai Unió 
mintájára, a kontinens állam- és kormányfői megalapították az Afri-
kai Uniót (AU). Az AU egyik legfontosabb célkitűzése „a kontinens 
folytatólagos marginalizációjának megállítása és az Afrika és világ 
közötti szakadék betemetése”.23 Ezt a célt szolgálja az Afrikai Unió gaz-
dasági fejlesztési programja (New Partnership for Africa’s Development, 
NEPAD), illetve a többi hasonló kezdeményezés vagy a különféle 
regionális együttműködések. 2018-ban az AU bábáskodásával lét-
rejött az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Övezet (African 
Continental Free Trade Area, AfCFTA), amely a legtöbb országot 
tömörítő ilyen jellegű szervezet. 2020-as indulásával a szervezet az 
afrikai országok közötti vámok 90 százalékát eltörli. A későbbiekben 
további könnyítéseket terveznek, az útlevél- és vízumkiadás egysé-
gesítésétől közös valuta bevezetéséig. Orvosolni szeretnék Afrika 
egyik legnagyobb problémáját, hogy a földrész országai alapvetően 
a külvilággal tartanak fent kapcsolatokat, mert a kontinensen belüli 
kereskedelmi és egyéb kapcsolatok nem elégségesek. 2000 és 2017 
között a kontinens exportjának 80–90 százaléka a kontinensen kívüli 
országokba irányult, ennél egészségtelenebb exportstruktúrával csak 
Óceánia rendelkezik.24 A külvilágtól való egyoldalú függés felszámo-
lása programszinten már megfogalmazódott, a tervek valóra váltása 
viszont még várat magára.25

Az új évezred lényegi változást hozott a szubszaharai Afrika glo-
bális státuszában. Főként külső folyamatok eredményeként, Afrika 
cserbenhagyott kontinensből „újra felfedezett” kontinenssé vált.26  
A változást jól szemlélteti az Economist két címlapja. 2000 májusában 
a hetilap fiatal fegyveres férfit ábrázoló, „The hopeless continent” 
feliratú címlappal jelent meg. A lapszámban több cikk is foglalkozott 
Afrikával, kiemelve, hogy a kontinens népességének mindössze  
15 százaléka él a „fenntartható növekedés és fejlődés minimálisnak 
tekinthető körülményei között”, 45 százaléka pedig teljes szegénység-
ben. Ahhoz, hogy az utóbbi mutató 15 év alatt felére csökkenjen, a 
lap szerint a szubszaharai Afrika országainak tartósan évi 7 százalékos 
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2 gazdasági növekedést kellene elérnie. Ilyen tempóra azonban akko-
riban csak három ország volt képes, (Brazzaville-) Kongó, Angola és 
Ruanda. Az első két ország ezt az olajtermelésnek köszönhette, ami 
arról volt hírhedt a régióban, hogy „megölt minden más gazdasági 
ágazatot”, Ruanda pedig a népirtást követőn bőven áramló külföldi 
segélyeknek, amelyek természetüknél fogva csak átmenetiek voltak. 
Ezért állította a cikk, hogy Afrika „elveszíti a csatát”, s az Afrikai 
Gazdasági Bizottság egyik megállapítására hivatkozott, ami szerint 
a térség országai, a Dél-afrikai Köztársaság, Botswana és Mauritius 
kivételével, „nem rendelkeznek a fejlődéshez elengedhetetlen alap-
struktúrákkal.”27

A 2000-ben írotakkal szemben, az Economist 2011 december 3-i 
száma a címlapon már a „felemelkedő Afrikát” (Africa rising) ün-
nepelte, „A reményteli kontinens” alcímmel. A cikk mindjárt egy 
sommás megállapítással kezdődött: „A lassú növekedés évtizedei 
után Afrikának végre valódi esélye van arra, hogy Ázsia nyomába 
szegődjön.”28 Vajon mi indokolta a mértékadónak tekintett lap vé-
leménycikkeiben tapasztalható gyökeres változást? Ekkoriban vette 
kezdetét a máig tartó ún. „második versenyfutás”29 (angolul a second-, 
new-, vagy renewed scramble kifejezés egyaránt használatos), aminek 
célja a természeti kincsekhez való közvetlen hozzáférés, valamint 
a szubszaharai régió immár 1 milliárdos piacából minél nagyobb 
szelet kihasítása. (Afrikában s még inkább Ázsiában, sokan találják 
sértőnek a kolonizáció korára utaló kifejezést, Ázsiában ezért soha 
nem alkalmazzák. Afrikában a második versenyfutás fogalmát in-
kább a lehetőségek szinonimájaként használják.) A főleg Kína által 
generált, növekvő igény a nyersanyagokra gyors tempóban vitte fel a 
kontinens exportjának volumenét, valamint a kivitt szénhidrogének, 
fémek, fa, mezőgazdasági termékek árait is. A kőolaj hordónkénti 
ára az 1999-es 20 dollárról 2011-re 95 dollárra nőtt. A Credit Suisse 
2011. júliusi elemzése azt állapította meg, hogy a vas és az arany ára, 
összehasonlító árakon, 110 éves csúcson van, a rézé pedig 2000 és 
2010 között közel négyszeresére drágult.30 E drágulás lényegében 
minden más ásványkincsre igaz volt, s mivel Afrika rendelkezik a világ 
ismert olajkészletének 10 százalékával, az aranytartalékok 40, a króm 
80 és a platinakészletek 90 százalékával, ez a bevételek terén termé-
szetesen éreztette hatását. Elsősorban és meghatározóan ennek volt 
köszönhető, hogy világbanki statisztikák szerint a szubszaharai Afrika 
2000–2010 között évi 5,2 százalékos GDP-növekedést ért el, ami 
kétszeresen meghaladta az 1980-as, illetve 1990-es hasonló adatokat.  
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3A 2008-as globális pénzügyi válság – éppen a gyengébb világgazdasági 
beágyazottság miatt – a szubszaharai térséget elkerülni látszott. Mégis, 
a 2008-as 5 százalékos növekedési ütem 1,7 százalékra csökkenése a 
következő évben így is további 7–10 millió afrikait taszított szegény-
ségbe, s a Világbank óvatos becslése szerint is 30–50 ezerrel növelte 
meg az 1 éves kort meg nem érő gyermekek számát.31 A közép- és 
hosszú távú hatások azonban még ennél is kedvezőtlenebbek voltak, 
s rávilágítottak a nyersanyagexportra épülő gazdaság sebezhetőségére. 
A XXI. század második évtizedében a kínai kereslet már érdemben 
nem húzta felfelé az árakat, amelyek a korábbiaknál is volatilisebben 
alakultak. Ez volt az elsődleges oka annak, hogy 2011 és 2019 között 
a gazdaság bővülésének átlaga évi 3 százalékra csökkent, ami csak 
kevéssel haladta meg a népességnövekedés még mindig nagyon ma-
gas ütemét, s messze elmaradt a szegénység lényeges csökkenéséhez 
szükségesnek tartott évi 7 százaléktól.32 

A nyersanyagboom az Afrika országait célzó befektetői kedvre is 
hatással volt. 1970 és 1996 között a szubszaharai régióba évente átla-
gosan csupán 1–3 milliárd dollár közvetlen befektetés (FDI) érkezett, 
1997-ben már 7,4 milliárd. 2008-ra az összeg 39 milliárdra nőtt, s 
a csúcsot 2012-ben érte el, amikor 45,5 milliárd dollár közvetlen 
befektetés érkezett a térségbe. 2016-tól a csökkenés jelentős volt, de 
még 2019-ben is 30 milliárd közelében maradt.33 A befektetések meg-
ugrása azonban nem jelentette a régió pozícióinak lényegi javulását. 
2010 és 2016 között a szubszaharai Afrika a világon befektetett tőke 
mindössze 1,87 százalékát vonzotta, míg Európa 30,34 százalékát, a 
kelet-ázsiai és csendes-óceáni térség 26,45 százalékát, Észak-Afrika 
17,33 százalékát, Latin-Amerika pedig 13,25 százalékát. A térségben 
az utóbbi két évtizedben Angola, Nigéria, Etiópia és Ghána vonzották 
a legtöbb befektetést.34 

A kínai térnyerést Afrikában a hagyományos partnereknek számító 
EU és az USA először kétkedve, majd egyre inkább aggodalommal 
figyelték. Legfőbb érvük Kínával szemben az volt, hogy diktatórikus 
rendszereket tart lélegeztetőgépen, Omar al-Bashirt Szudánban, 
Mugabét Zimbabwében stb. Azzal is riogattak, hogy Kína egyenlőt-
len cserére kényszeríti a kontinenst, amit értékes nyersanyagokért 
cserébe silány, olcsó iparcikkekkel árasztja el. Ez azonban az afrikai 
döntéshozókat nem tántorította el a Kínai Népköztársasággal való 
együttműködéstől. Inkább ösztönösen, mint tudatosan, a Walter 
Rodney dependencia-elméletében foglaltak meghaladását remélték 
(a klasszikus művet kevesen olvasták közülük), vagyis azt, hogy ez-
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4 úttal Ázsia nem fogja alulfejlettségbe taszítani Afrikát.35 A történelmi 
tapasztalatok alapján ez érthető várakozás volt.  

Az ezredfordulótól a Kínai Népköztársaság és egyes afrikai orszá-
gok között sorra születtek az egyre nagyobb volumenű megállapo-
dások. Kezdetben Kína elsődleges célja kőolajellátásának biztosítása 
volt, hamarosan azonban egyéb kitermelő iparok, az energiaszektor 
és az infrastrukturális beruházások is célkeresztbe kerültek. A néhány 
százezer dolláros projektek átadták helyüket néhány milliós, majd 
százmilliós ügyleteknek, hogy azután valóságos gigaprojektek ve-
gyék át a vezető szerepet. 2017-ben például a Föld egyik legnagyobb 
bauxitkészletével rendelkező Guinea 20 milliárd dolláros szerződést 
írt alá Pekinggel, amely a nyersanyagért cserébe infrastrukturális 
beruházásokat hajt végre az országban (roads for minerals). Guinea 
a hatalmas kölcsönt a beruházások révén keletkező jövedelmekből 
tervezi törleszteni.36 1990-ben a szubszaharai Afrika Kínával még alig 
3 milliárd, 2000-ben 7 milliárd, 2007-ben pedig már 59 milliárd dollár 
értékben kereskedett. 2009-re Kína vált a kontinens első számú keres-
kedelmi partnerévé. Míg 1990-ben a közvetlen kínai tőkebefektetések 
értéke az egész afrikai kontinensen nem érte el a 49 millió dollárt, ez 
az érték 2006-ra már 2,6 milliárd dollárt tett ki.37 2018-ban más egye-
dül Nyugat-Afrikába 10 milliárd dollárnyi kínai beruházás érkezett, 
míg Közép- és Kelet-Afrikába 9-9 milliárd, Afrika déli részébe pedig 
4 milliárd.38 2000 és 2018 között a kínai–afrikai kereskedelem tizen-
hétszeresére, míg a kínai beruházások értéke több mint százszorosára 
nőtt.39 A kereskedelem és a befektetések kiegészültek számos egyéb 
eszközzel is, a 2000-es évek elején például 31 súlyosan eladósodott, 
szegény afrikai országnak Kína összesen 1,38 milliárd dollár értékű 
adósságát törölte el, s bizonyos importárukra vámmentességet bizto-
sított.40 A 2000-ben létrehozott Kína–Afrika Együttműködési Fórum 
(Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC), majd az afrikai kap-
csolatokat továbberősíteni kívánó Övezet és Út Kezdeményezés (Belt 
and Road Initiative, BRI) is a szervezeti háttér létrehozását célozták. 
A legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák szerint, a kínai–afrikai 
kereskedelmi forgalom növekedése továbbra is dinamikus, 2018-ban 
19,7 százalékot tett ki, ami minden más relációnál magasabb ütemet 
jelent. Kína 104,91 milliárd dollárért exportált Afrikába, míg onnan 
99,28 milliárd dollárért hozott be árukat; kereskedelmi többlete 5,63 
milliárd dollár volt.41 

Afrika szempontjából azonban mégsem beszélhetünk sikertörté-
netről (Kína szempontjából viszont egyértelműen igen). A kétség-
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5telenül kölcsönösen előnyös vonatkozások mellett ugyanis számos, 
a kínai lehetőségekhez és igényekhez igazodó ügylet köttetett. Így 
épültek olyan lakónegyedek és egész városok (pl. Luandában), ahol 
a sebtiben felhúzott épületekben senki sem lakik, mivel azok nem 
a helyi lakosok pénztárcájához szabottak. A beruházások gyakran 
nélkülözik a pénzügyi kivitelezhetőség és megtérülés szempontjait, 
az olcsó hitelek elvakítják az afrikai döntéshozókat, akik úgy visel-
kednek, mint a gyerekek a játékboltban: minden kell nekik. 2006 
és 2017 között a szubszaharai térség 132 milliárd dollár összegű 
hitelt kapott a kínai államtól és a magánszférától. Az angol kifeje-
zéssel, „unconditional” hitelek nem csupán a politikai feltételeket, 
de gyakran a racionális megfontolásokat is nélkülözik, ami újabb 
adósságválságba taszíthatja a térséget. 2017-ben a szubszaharai 
Afrika államainak összesen 417 milliárd dollárra becsült külföldi 
tartozásának már negyede volt kínai kézben, több, mint bármely 
más állam vagy szervezet kezében, és ez a régió kritikus függését 
jelenti.42 Az építkezéseken sokszor még a segédmunkát is kínaiak 
(gyakran elítéltek) végzik, akik így nem járulnak hozzá az adott 
ország műszaki kultúrájának emeléséhez. A Kínából érkezők közül 
sokan le is telepszenek Afrikában: számuk ma már egy millió körüli. 
Ők általában vállalkozásokba fognak, amihez a kínai államtól támo-
gatást is kapnak, s ezt a helyi vállalkozók megérzik. Az országokba 
beömlik az olcsó kínai import, ami olykor még a fél évszázaddal 
ezelőtt éppen kínai segítséggel épült gyárakat is csődbe juttatja 
(amint ez pl. a Kongói Köztársaság textiliparában történt.) Tehát a 
kapcsolat nem az áhított iparosítást szolgálja, hanem éppenséggel 
dezindusztrializációhoz vezet. Ugyanakkor számos kínai tulajdonú 
üzem létesült arra, hogy kihasználják az Afrikából Észak-Amerikába, 
Európába, s más piacokra irányuló export vámmentességét vagy vám-
kedvezményeit, s ezek a vállalkozások szigetszerűen működnek, nem 
integrálódnak a helyi gazdaságba. Kína egyre inkább arra törekszik, 
hogy befektetéseit tulajdoni opciókkal biztosítsa, bányák, kikötők, 
ültetvények stb. kerülnek így tulajdonába. S míg 2025-re a kontinens 
teljes népessége Kínáéval lesz azonos, Kína tárgyalni egyenként tud 
a sok tucatnyi ország illetékeseivel, gyakran a színfalak mögött, ami 
számottevően gyengíti Afrika érdekérvényesítő képességeit. Kína 
nem csupán politikailag nem válogatós, gazdasági érdekeit is min-
den más érdek rovására igyekszik érvényesíteni: Az általa importált 
nyersanyagok termelése rendkívüli környezeti károkat okoz egy 
olyan kontinensen, amely már egyébként is a globális klímaváltozás 
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6 nagy vesztese. Ráadásul Kína az illegális erdőirtás és a veszélyeztetett 
fajok (orrszarvú, elefánt stb.) orvvadászatának egyik fő okozója, az-
által, hogy felvevőpiaca a szürke és fekete zóna termékeinek (trópusi 
fa, elefántcsont, orrszarvúagyar stb.). A kérdés kelet-afrikai vonat-
kozásait és tanulságait Tarrósy István dolgozta fel terepmunkán és 
helyismereten is alapuló, kiváló tanulmányában.43 Mindezek s még 
számos más tényező eredményeképpen mára egyértelművé vált, 
hogy Kína „afrikai szafarija” nem oldotta meg a földrész gondjait: 
függését a nyersanyagexporttól, a világpiaci árak változásától, vagy a 
felvevőpiacok konjunkturális ingadozásaitól.44

Az Afrika–Kína reláció állatorvosi lóként mutatja meg a konti-
nens bajait és dilemmáit, egyszersmind lehetőségeit is. Ugyanakkor 
Kína nem egyedüli partner, gyorsan követték Afrikába a potenciális 
versenytársak is: India, Brazília, Indonézia, Malajzia, Törökország, 
az Egyesült Arab Emírségek és még sok más állam. A versenyfutás 
szintén visszatérésre késztette Japánt és Dél-Koreát, az Egyesült Ál-
lamok, de főleg az Európai Unió és tagországai pedig új kezdeménye-
zésekkel próbálták pozícióikat tartani és megerősíteni. (Esetünkben 
ez az ún. „déli nyitás” programja volt, amit azonban nem sok sikert 
hozott.) A sok érdekelt jelenléte viszont kétségtelenül megteremti 
annak – legalább elvi – esélyét, hogy Afrika maga válasszon a lehető-
ségek közül. A „versenyfutás” ilyenformán valódi partneri viszonnyá 
konvertálódhat. 2010-ben nagy várakozásokat fűztek a Dél-afrikai 
Köztársaság BRICS-tagságához, ám ezek a remények éppen úgy nem 
teljesültek, mint a korábbiak, a Dél-Afrika G20-tagságával kapcsola-
tosak. Afrikában a BRICS-országok egymás versenytársai, beleértve 
Dél-Afrikát is, amely piacait félti a másik négy gazdasági óriástól. 
Afrika megújulását, BRICS-illúziók helyett, sokkal életszerűbb a két 
szubszaharai kulcsállam, Nigéria és a Dél-afrikai Köztársaság potenci-
ális lokomotívszerepének testet öltésétől várni, ez azonban egyelőre, 
a többszöri nekifutás ellenére is, beteljesületlen vízió.

A XXI. században Afrikának számos globális kihívással kell szembe-
néznie. Afrika nem igazán nyert az immár évtizedek óta működtetett 
segélyiparral, sőt, ma már láthatók a veszteségek is. Az utóbbi években 
különösen felerősödtek azok az Afrikán belülről jövő hangok, ame-
lyek a segélyek értelmét kérdőjelezik meg. Mivel az „új gazdasági vi-
lágrend” lekerült a napirendről, szükség volna a nemzetközi közösség 
által konszenzuálisan elfogadott új játékszabályokra. Ha semmi nem 
változik, akkor belátható időn belül nem változnak meg lényegesen az 
olyan elképesztő mutatók, hogy a 82 milliós Németország nagyobb 
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7vásárlóerővel bír, mint az 1,3 milliárd lakosú Afrika, vagy hogy míg 
Afrika az egy főre számított vagyon terén 2019-ben 6 488 dollárral 
leghátul kullog, Észak-Amerika 417 694 dollárral áll az élen (a világ-
átlag 70 849 dollár). Ugyanebben évben Európa és Észak-Amerika 
a Föld népességének 17 százalékát adta, míg a vagyon 55 százalékát 
birtokolta. Ezzel szemben Afrika bár szintén 17 százalékát adja a 
Föld lakosságának, ám a teljes vagyon mindössze 1,7 százalékával 
rendelkezik.45

A UNDP, az ENSZ Fejlesztési Programja által évente közölt hu-
mán fejlettségi indexen (Human Development Index) a szubszaharai 
Afrika szintén hátul kullog. A 2019-es sorrend nem mutat lényeges 
változást a korábbi évek rangsoraihoz képest. A Föld országai közül 
a legfejlettebbek közé egyetlen afrikai ország sem került be, a fejlet-
teknek minősített országok között is mindössze a Seychelles-szigetek 
és Mauritius képviseltetik magukat; mindkettőjük kis szigetállam, 
Afrika egészéhez viszonyítva elhanyagolható népességgel. Botswana 
csak a 94., a Dél-afrikai Köztársaság, a kontinens legfejlettebb országa 
mindössze a 113. helyen áll. Az „alsóházban” viszont Afrika dominál, 
az utolsó 12 helyen kivétel nélkül szubszaharai ország található, de az 
utolsó 34 helyen – három kivétellel – szintén a régió országai tömö-
rülnek.46 A térség szinte bebetonozta magát e fontos mutató terén a 
legfejletlenebbek közé. 

Ez dióhéjban az afrikai tragédia. Hogy a kontinens helye milyen 
lesz a XXI. századi globális kapitalizmus rendszerében, azt alapvetően  
e mutató javulása vagy stagnálása, esetleg romlása fogja meghatározni. 
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