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A koronavírus tönkreteszi Afrika  
gyarapodó középosztályát

A járvány Kenyától Nigériáig, Dél-Afrikától 
Ruandáig bizonytalanná teszi azokat a munka-
helyeket, amelyek az afrikai gazdaság fellendí-
tését szolgálták

A kenyai James Gichina 15 évvel ezelőtt so-
főrként kezdte Nairobiban: utazókat fuvarozott 
iránytaxin a repülőtérről, majd szafaritúra-ve-
zetővé küzdötte fel magát, némi bankkölcsön 
segítségével pedig sikerült két kisbuszt vásá-
rolnia turisták szállításához.

Ügyfelei saját magához hasonlóan Afrika 
növekvő középosztályának tagja közül kerül-
tek ki – nigériai bankárok, dél-afrikai műszaki 
vállalkozók és kenyai honfitársai, akik végre 
megengedhették maguknak, hogy utazzanak és 
élvezzék saját országuk tengerparti strandjait és 
vadrezervátumait.

Amikor a koronavírus miatt kártyavárként 
omlott össze a turisztikai iparág és a gazdaság, 
Gichina kiszedte az üléseket minibuszából 
és házalásba fogott: tojást és zöldséget árult. 
Mostani keresetéből alig futja lakbérre, élelmi-
szervásárlásra és kilencéves fiának iskoláztatá-
sára, mondja.

„Kollégáimmal nagyon keményen dolgoz-
tunk az idegenforgalomban, hogy jobb életet 
teremtsünk – meséli a 35 éves Gichina. Most 
semmink sincs.”

A Világbank szakértői szerint az Afrika szá-
mos országában rohamosan terjedő koronaví-
rus miatt fennáll a veszély, hogy a térségben 
akár 58 millióan is mélyszegénységbe süllyed-
hetnek. De a legkiszolgáltatottabb rétegeken 
túl, a járvány a kontinens legnagyszerűbb vív-
mányát – a növekedő afrikai középosztályt – is 
próbára teszi.

Az utóbbi évtized során Afrika középosztálya 
központi szerepet játszott a kontinens egészének 
oktatásügyi, politikai és gazdasági fejlődése 
szempontjából. A megjelenő üzlettulajdonosok 
és vállalkozók álláshelyeket hoztak létre, amely 
viszont másoknak is segítséget jelentett.

Az iskolázott, technikában jártas családok-
nak és a megtakarítással rendelkező fiatalok-
nak fogyasztási cikkekre van igényük, demok-
ratikus reformokat követelnek és a társadalom 
minden szintjén tehetséggel állják meg a helyü-
ket, továbbá színvonalas iskolákat és egészség-
ügyet szorgalmaznak.

Afrika 1,3 milliárd lakójából 170 millió szá-
mít jelenleg középosztálybelinek. Ugyanakkor 
közülük nyolcmillióra várhat elszegényedés a 
koronavírus és annak gazdasági következmé-
nyei miatt, közölte a World Lab kutatószer-
vezet. Ez egy olyan visszaesés, amely évekig 
érezhető lesz majd a jövőben. „Az a szomorú, 
hogy Afrika fejlődése lassú, és több évig is 
eltarthat, amíg a középosztály egy ilyen össze-
omlás után helyreáll” – mondta Homi Kharas, a 
Brookings Intézet nonprofit gondolati műhely 
főmunkatársa és a World Lab társalapítója.

Afrika középosztálya egyes becslések szerint 
az elmúlt 30 év folyamán megháromszorozó-
dott, köszönhetően az olyan ágazatok mun-
kahelyteremtő támogatásának, mint a techno-
lógia, az idegenforgalom és a feldolgozóipar. 
Jelenleg, amikor a térség első visszaesését éli 
25 év alatt, a nagyvárosi központokban élő, 
iskolázott emberek milliói eshetnek áldozatul 
– az Afrikát évtizedek óta meghatározó – szél-
sőséges jövedelem-egyenlőtlenségnek.

A gyarapodó középosztály „mindig is nagy 
jelentőséggel bírt az afrikai gazdaságok jövő-
beli kilátásai szempontjából, mivel ösztönzőleg 
hat a hosszú távú növekedésre, a társadalmi 
fejlődésre, egy befogadó jellegű és virágzó 
társadalomra, valamint a hatékony és elszámol-
tatható kormányzásra” – mondja Landry Signé, 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL



116

Valóság • 2020. december

az Unlocking Africa’s Business Potential (Afrika 
üzleti potenciáljának felszabadítása) című 
könyv szerzője. „A koronavírus drámai módon 
visszaveti a fizetéseket és akadályozza az afrikai 
középosztály kiteljesedését” – véli a szerző.

A kormányok Afrika-szerte különbözőkép-
pen válaszoltak a koronavírusra; Kenya azok 
közt volt, akik lezárták a határokat, kijárási 
tilalmat rendeltek el, és korlátozták a megyék 
közti mozgást. Nairobiban, a fővárosban a 
bevásárlóközpontokat egykoron a fellendülő 
középosztály jelképének tekintették. Most az 
ottani tulajdonosok alkalmazottakat bocsátanak 
el, üzleteket zárnak be, és mindent megtesznek, 
hogy valahogy túléljék a válságot.

Amikor márciusban Kenya legelőször beje-
lentette a lezárási korlátozásokat, szinte teljesen 
elnéptelenedett a Junction bevásárlóközpont, 
amelynek több mint 100 üzletébe és éttermébe 
valamikor Nairobi középosztálya járt vásárolni 
és vacsorázni. A bevásárlóközpontok, szállo-
dák, vállalati székhelyek, bankok tucatjainak 
otthont adó, forgalmas Eastleigh március elején 
teljes lezárás alá került, miután megszaporodtak 
a koronavírus-esetek. Maryan Bashir, akinek 
Eastleigh-ben három, matracokat és függönyö-
ket árusító üzlete van, azt mondta, hogy a hoz-
zá hasonló kereskedők már aggódnak amiatt, 
hogy továbbra is tudnak-e majd árut beszerezni 
Kínából, mivel a járvány az importot is be-
folyásolni kezdte. A lezárások miatt azonban 
bizonytalanná vált az üzlet, mert elmaradoztak 
a vásárlók. A járvány a foglalkoztatottságra is 
kihatással volt. Maryan tizenkét alkalmazottja 
közül csak három lakott a lezárt területen belül, 
és tudott jelentkezni munkavégzésre. A hatósá-
gok június elején szüntették meg a kijárási ti-
lalmat Eastleigh-ben, ám Bashir asszony szerint 
még hosszú ideig el fog tartani, amíg ő és a 
többi tulajdonos ugyanakkora haszonnal tudják 
működtetni vállalkozásukat, mint a világjárvány 
előtt. „A bérbeadók továbbra is bérleti díjat 
követelnek – mondja. – De ha nem keresünk 
semmit, akkor hogyan fizessünk?”

A covid–19 járvány kitörésének gazdasá-
gi következményeit megérzi a középosztály 
Nigériában, Afrika legnagyobb gazdaságában is. 
A világjárvány alatti alacsony olajbevételektől 

sújtott nyugat-afrikai nemzet olyan növekvő 
munkanélküliségi rátával és gazdasági válsággal 
néz szembe, amely a Nemzetközi Valutaalap 
szerint 2021 végéig is eltarthat. Ahogy az áruk 
és szolgáltatások iránti kereslet visszaesett, a 
pénzforgalomtól függő kisvállalkozások és vál-
lalkozók egyre inkább szorult helyzetbe kerül-
tek. Biola Kazeem hat évvel ezelőtt hozta létre 
Elev8 Sports Entertainment sportmarketing-vál-
lalkozását, egyesítve sport iránti szenvedélyét 
a kommunikáció terén szerzett diplomájával. 
Mivel azonban a sportegyesületek világszerte 
törölték vagy elhalasztották rendezvényeiket, 
Kazeem forgalmának 70 százalékát elvesztette, 
és a 11 főből álló személyzet felét fizetés nélküli 
szabadságra kellett küldenie. „Annak ellenére, 
hogy kezdetben voltak pénzügyi nehézségeink, 
erre egyáltalán nem voltunk felkészülve” – tá-
jékoztatott Lagosból egy telefonos interjú során.

Az évek óta gazdasági szabadesésben lévő 
Zimbabwéban a járvány és a vele járó korláto-
zások azok fizetőképességét fenyegetik, akik-
nek sikerült felkapaszkodniuk a középosztályba. 
Madeline Chiveso étterme Zimbabwe fővá-
rosának, Hararének a központjában munkába 
igyekvő diplomás szakembereket szolgált ki: 
bankárokat, újságírókat és mérnököket. Ahogy 
azonban terjedt a fertőzés, és szigorodtak az elő-
írások, elfogytak a vendégei, és kénytelen volt 
bezárni éttermét. Régebben napi 350 dollárt ke-
resett, most semennyi bevétele nincs. Elmondta, 
hogy megtakarításaiból fizeti a számlákat, és 
odalett az álma, hogy valaha saját otthona le-
gyen. „A jövő igen bizonytalannak néz ki, mert 
senki nem tudja, hogyan végződik ez az egész” 
– mondta a 46 éves Chiveso asszony, aki egye-
dülálló anyaként tartja el két egyetemista lányát.

Kharas, a World Data Lab munkatársa olyan 
háztartásokként határozza meg az afrikai kö-
zéposztályt, ahol egy főre 11–110 dollár (3200-
33 000 forintnyi) közti összeg jut naponta. Razia 
Khan, a Standard Chartered Bank Afrikával és 
Közel-Kelettel foglalkozó vezető közgazdásza 
szerint az különbözteti meg a középosztályt a 
szegényektől, hogy tagjai képesek állandó jö-
vedelemre szert tenni. A járvány miatt azonban 
Afrika-szerte sokkal több ember van kitéve a 
veszélynek, hogy „visszasüllyedjen a szegény-
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ségbe” a munkahelyek, a munkanélküli segélyek 
és bármiféle szociális védőháló hiánya miatt.

A járvány veszélyt jelent Afrikában a 
születőfélben lévő iparágakra is, amelyek az 
utóbbi években a kormányok támogatását él-
vezték, hogy növeljék a közepes jövedelemmel 
rendelkezők számát.

Ruanda, amely bejelentette, hogy 2035-re 
közepes jövedelmi szintet elérő nemzetté akar 
válni, támogatta a helyi textil- és divatipart, 
hogy korlátozza az Egyesült Államokból szár-
mazó használt ruha behozatalát és fellendítse 
a gyártást. Matthew Rugamba 2011-ben hozta 
létre a House of Tayo-t, és Ruandában a vi-
rágzó divatipar egyik vezető márkájává tette. 
A harmincéves divattervező darabjai elég fi-
gyelmet kaptak, hogy Hollywoodban a Black 
Panther (Fekete Párduc) című film premier-
jén viseljék őket. Mivel azonban Ruandában 
Afrika egyik legszigorúbb karanténját vezették 
be, Rugamba boltja bezárt; jó pár héttel később 
nyitott ki, de a vásárlók szinte teljesen eltűntek. 
Bár Rugamba maszkgyártásra állt át, és ház-
hozszállításba fogott, az üzlet már nem megy 
úgy, mint régen. „Azon a ponton vagyunk, ami-
kor az emberek értékelik azt a munkát, amelyet 
elvégeztünk – mondja. De egy világjárvánnyal 
a nyakunkon időnként aggodalom fog el: kilenc 
év munkáját öltem az üzletbe, de vajon meg-
lesz-e még holnap?”

Egyre több kormány kínál pénzügyi támo-
gatást és adókedvezményt a vállalkozások szá-
mára, a tulajdonosokat pedig arra ösztönzi, 
hogy tartsák meg alkalmazottaikat, még ha 
csökkentik is a termelést és a szolgáltatásokat, 
mondja el Homi Kharas a World Data Lab-től.

A Khan asszonyhoz hasonlóan vélekedő 
közgazdászok szerint az afrikai feltörekvő pi-
acok, ahol megszokott a gazdasági válság, el-
lenállónak mutatkoztak a múltban, és erősebbé 
válhatnak a járvány elmúltával.

Ez azonban igen távoli reménynek tűnik a 
szafaritúra-vezető Gichina számára, aki jelen-
leg tojáseladásból próbál megélni. A Bonfire 
Adventures turisztikai cégnél dolgozik, amelyet 
2008-ban alapított egy Simon Kabu nevű vállal-
kozó kifejezetten Afrika növekvő középosztálya 
számára. Kabu, aki Kenya központi fennsíkján 

nőtt fel egy gazdálkodó anya és egy nyugdíjas 
köztisztviselő apa gyermekeként, valamikor tej-
szállítással foglalkozott és kalauz volt a Kenyában 
átutazáshoz használt matatu kisbuszokon. Azáltal 
azonban, hogy a középosztály mindinkább nö-
vekvő utazási igényeit kiszolgáló vállalkozásba 
fogott, a Bonfire Adventures-t díjnyertes idegen-
forgalmi céggé fejlesztette, amely 10 irodával, 
200 állandó alkalmazottal és 300 sofőrrel és 
idegenvezetővel rendelkezik. Mindezt azonban 
tönkretette a koronavírus, és arra kényszerítette a 
45 éves Kabut, hogy tömegesen bocsássa el alkal-
mazottait. Elmondása szerint jelenleg csak azok 
a könyvelők maradtak, akik a visszatérítéseket 
intézik az elmaradt utazások miatt.

Gichina azt reméli, hogy hamarosan újra-
indul az üzlet – főként, minthogy fél, nehogy 
nagy veszteség érje a június végén kezdődő 
gnúvándorlás csúcsszezonjában, amely általá-
ban a világ minden tájáról vonzza a turistákat. 
„Nagyon szorongatnak bennünket a bankok 
– panaszkodott hitelei sürgető rendezéséről. 
– Azt mondogatják, fizessünk. De honnan te-
remtsük elő a pénzt?”

(The New York Times)

Tom Brada

Észak-koreai maszkok védik  
az angol időskorúakat

Jihyun Park és Timothy Chow tudják, mit 
jelent az a szó, hogy nehézség. Mindketten 
a kegyetlen észak-koreai rezsim elszenvedői 
voltak, éhínséget, családtagjaik halálát és kény-
szermunkatáborokba való bebörtönzést kel-
lett elviselniük, mielőtt sikerült megszökniük 
és végül menedékjogot kapniuk az Egyesült 
Királyságban. Mivel a páros szeretett volna 
valamit adni viszonzásul annak az országnak, 
amely biztonságos menedéket nyújtott nekik, 
ezért összefogott az észak-koreai közösség 
többi tagjával, hogy összesen 7000 egyéni 
védőeszköz-készletet adományozzon hét idős-
otthonnak Észak-Angliában.


