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Odpowied� na pytanie o miejsce Afryki na osi podzia³u Pó³noc-
Po³udnie wymaga najpierw krótkiego przypomnienia i wyja�nienia
kilku problemów definicyjnych, które zosta³y ju¿ wcze�niej szerzej
omówione w innej publikacji autora1 .

A zatem po pierwsze, przeciwstawienie Pó³nocy i Po³udnia do-
tyczy ca³ej planety (globalna Pó³noc versus globalne Po³udnie) oraz
ró¿nic w osi¹gniêtym poziomie rozwoju (bogata Pó³noc versus biedne
Po³udnie). W tym wypadku terminy geograficzne �pó³noc� i �po³u-
dnie� zosta³y przyjête jako umowne nazwy w³asne dla grupy odpo-
wiednio krajów wysoko rozwiniêtych (Pó³noc) i zacofanych (Po³u-
dnie). Mimo ¿e podzia³ Pó³noc-Po³udnie ujmowany jest czêsto w³a-
�nie jako przeciwstawienie bogatych i biednych, i mimo ¿e w stwier-
dzeniu tym jest du¿o prawdy, to jednak ani rozwa¿any podzia³ nie

1 Zob. M. W. Solarz, Pó³noc-Po³udnie. Krytyczna analiza podzia³u �wiata
na kraje wysoko i s³abo rozwiniête, Warszawa 2009.
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sprowadza³ siê zawsze i w pe³ni do kontrastu maj¹tkowego, ani tak
ujêty nie jest niczym nadzwyczajnym w dziejach cz³owieka � bogaci
i biedni istnieli zawsze i wszêdzie. Dotyczy on po prostu zupe³nie
innej kwestii � ró¿nic w osi¹gniêtych poziomach rozwoju. Pó³noc-
Po³udnie to podzia³ na obszary wysoko rozwiniête i te nienale¿¹ce
do tej kategorii, czego konsekwencj¹ s¹ w³a�nie m.in. powszechnie
przywo³ywane i mo¿e najbardziej zauwa¿alne globalne kontrasty
pod wzglêdem bogactwa.

Po drugie, korzenie wspó³czesnego podzia³u Pó³noc-Po³udnie
tkwi¹ w rewolucji przemys³owej. To ona go zrodzi³a, wyodrêbniaj¹c
obszary wysokiego rozwoju (tereny uprzemys³owione i uprzemys³a-
wiaj¹ce siê) i przeciwstawiaj¹c je terytoriom, które nie w³¹czy³y siê
w rewolucjê industrialn¹ (obszary s³abo rozwiniête). A zatem pier-
wotnym kryterium podzia³u �wiata na kraje wysoko i s³abo rozwi-
niête, aktualnym od wybuchu rewolucji przemys³owej w XVIII wie-
ku a¿ do ok. po³owy XX wieku, by³ stosunek do procesów uprzemy-
s³owienia � tam, gdzie siê dokonywa³y, znajdowa³a siê ówczesna
bogata Pó³noc, natomiast tam, gdzie nie wystêpowa³y � ówczesne
biedne Po³udnie. Industrializacja w tamtym czasie sta³a siê do�wiad-
czeniem przede wszystkim Europy i Ameryki Pó³nocnej, a z obsza-
rów w sensie cywilizacyjnym pozaeuropejskich tylko Japonia odno-
towa³a wówczas spektakularny sukces na drodze uprzemys³owienia.
Do�wiadczenia Afryki by³y w tym wzglêdzie bardzo skromne. Mo¿na
w kontek�cie rewolucji przemys³owej przypomnieæ na przyk³ad nie-
trwa³y program industrializacji Egiptu Muhammada Alego z pierw-
szej po³owy XIX wieku (Kair � �egipski Manchester�). Tak wiêc,
Afryka w XIX wieku i w I po³owie nastêpnego stulecia by³a oczywi-
�cie czê�ci¹ globalnego podzia³u rozwojowego, ale jako ca³o�æ, raczej
bez wyj¹tków, wpisywa³a siê w granice �wiata s³abo rozwiniêtego.

Po trzecie, w odniesieniu do II po³owy XX wieku trzeba ju¿ na
pewno przyj¹æ odmienny wyró¿nik �wiata wysoko i s³abo rozwiniê-
tego ni¿ stosunek do industrializacji, gdy¿ m.in. przemys³ rozwin¹³
siê w krajach globalnego Po³udnia. Po drugiej wojnie �wiatowej
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rozpoczê³y siê w skali globalnej procesy wyrównawcze w zakresie
uprzemys³owienia i w efekcie utraci³o ono ostatecznie walor cechy
konstytutywnej �wiata wysoko rozwiniêtego. Ponad 200-letnie po-
stêpy uprzemys³owienia tak w wymiarze wertykalnym (nieustanny
postêp techniczny, rozwój automatyzacji), jak i horyzontalnym (ci¹-
g³a ekspansja terytorialna) nie tylko zmieni³y �wiat jako ca³o�æ,
w tym �wiat wysoko rozwiniêty, ale tak¿e musia³y zmieniæ sposób
postrzegania i definiowania samych faktów wysokiego rozwoju
i zacofania. Co wiêcej, w zdecydowanej wiêkszo�ci pionierzy uprze-
mys³owienia ciesz¹ siê dzi� wysok¹ jako�ci¹ ¿ycia, a zatem obecnie
wysoki rozwój powinien byæ postrzegany jako jej funkcja, a wiêc
jako równowa¿nik celu zmiany, nie za� samej zmiany, nawet je�li
mia³a ona charakter prze³omowy. Uprzemys³owienie bowiem okaza-
³o siê tylko drog¹ ku nowej rzeczywisto�ci wysokiego rozwoju, któr¹
obecnie jest w³a�nie wysoka jako�æ ¿ycia.

A zatem po drugiej wojnie �wiatowej kryterium podzia³u na
bogat¹ Pó³noc i biedne Po³udnie sta³a siê jako�æ ¿ycia, pocz¹tkowo
postrzegana tylko w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym. Obecnie
jednak mo¿na ju¿ zupe³nie s³usznie argumentowaæ, ¿e zakoñczenie
rywalizacji zimnowojennej zmusza do stosowania rozbudowanej
o prawa polityczne i swobody obywatelskie definicji jako�ci ¿ycia
i rozwoju. Upadek �¿elaznej kurtyny� pokaza³ bowiem wy¿szo�æ kra-
jów globalnej Pó³nocy przestrzegaj¹cych praw cz³owieka nad tymi,
które je lekcewa¿y³y, ukazuj¹c te pierwsze jako realizuj¹ce de facto
jedyny w³a�ciwy wybór rozwojowy. Prze³om lat 80. i 90. XX wieku
mo¿na wiêc uznaæ za umown¹ cezurê w nowoczesnym rozumieniu
jako�ci ¿ycia i rozwoju. Od tej pory bowiem na jako�æ ¿ycia,
a summa summarum na poziom rozwoju, nale¿y patrzeæ nie tylko
z perspektywy spo³eczno-gospodarczej [co trafnie oddaje wska�nik
rozwoju spo³ecznego (Human Development Index) autorstwa UNDP],
ale te¿ politycznej [na co pozwala wska�nik �wolno�ci w �wiecie�
(Freedom in the World), wprowadzony przez pozarz¹dow¹ organi-
zacjê Freedom House]. Taka po³¹czona perspektywa koresponduje
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z wol¹ Narodów Zjednoczonych wyra¿on¹ w preambule do Karty
Narodów Zjednoczonych odno�nie d¹¿enia w skali globalnej do osi¹-
gniêcia �postêpu spo³ecznego i poprawy warunków ¿ycia w wiêkszej
wolno�ci�2.

Obecnie Program NZ ds. Rozwoju dzieli pañstwa �wiata pod
wzglêdem poziomu rozwoju spo³ecznego (uto¿samianego z poziomem
rozwoju w ogóle) na cztery kategorie � kraje o bardzo wysokim,
wysokim, �rednim i niskim poziomie rozwoju spo³ecznego. Ostatnie
dwie kategorie s¹ w³a�ciwe dla globalnego Po³udnia, podczas gdy
dwie pierwsze dla globalnej Pó³nocy3. Z kolei wska�nik �wolno�ci
w �wiecie� segreguje pañstwa �wiata w trzech kategoriach � kraje
wolne, czê�ciowo wolne, pozbawione wolno�ci. W tym wypadku tylko
kategoria pierwsza w³a�ciwa jest krajom wysoko rozwiniêtym (wska-
zuje ona na mo¿liwie najwy¿sze standardy w zakresie przestrzega-
nia praw politycznych i swobód obywatelskich, przejawiaj¹ce siê
w niemal skrupulatnym ich respektowaniu), podczas gdy pozosta³e
dwie opisuj¹ pozosta³e pañstwa �wiata. A zatem globalna Pó³noc to
kraje, które ciesz¹ siê bardzo wysokim lub wysokim poziomem
rozwoju spo³ecznego, w których prawa polityczne i wolno�ci obywa-
telskie przestrzegane s¹ w zasadzie bez ¿adnych ograniczeñ (zob.
rys. 1).

Bior¹c pod uwagê przyjêty sposób rozumowania, zobrazowany
na powy¿szym schemacie, sytuacja Afryki w kontek�cie podzia³u
Pó³noc-Po³udnie przedstawia siê aktualnie podobnie jak w przesz³o-
�ci, tj. w ten sposób, ¿e wprawdzie kontynent afrykañski partycypu-
je w globalnym podziale na kraje wysoko i s³abo rozwiniête, ale
faktycznie (w wymiarze globalnym) granica Pó³noc-Po³udnie prak-
tycznie nie przebiega przez sam kontynent. W 2007 roku wprawdzie
w 11 pañstwach Afryki w zasadzie skrupulatnie przestrzegano praw
politycznych i swobód obywatelskich (w Beninie, Botswanie, Gha-

2 Karta Narodów Zjednoczonych, w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo
miêdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1996, s. 7�8.

3 Zob. szerzej M.W. Solarz, Pó³noc-Po³udnie..., op. cit., s. 181, 183, 186.
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nie, Lesotho, Mali, na Mauritiusie, w Namibii, RPA, Senegalu, na
Wyspach �w. Tomasza i Ksi¹¿êcej oraz w Republice Zielonego Przy-
l¹dka)4, ale w tym samym roku wiêcej ni¿ �rednim poziomem roz-
woju spo³ecznego cieszy³y siê zaledwie 3 kraje tego kontynentu
� Libia, Seszele i Mauritius5. Ergo jedynym pañstwem afrykañskim
przynale¿¹cym w 2007 roku do globalnej Pó³nocy by³ Mauritius,
podczas gdy reszta krajów afrykañskich sytuowa³a siê w granicach
globalnego Po³udnia.

Rys. 1. Globalna Pó³noc a globalne Po³udnie: ujêcie teoretyczne
�ród³o: Opracowanie w³asne autora.

4 Zob. http://www.freedomhouse.org [10.05.2010].
5 Zob. Human Development Report 2009, http://www.undp.org, s. 167�168

[10.05.2010].
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Co gorsza, w 2007 roku pañstwa afrykañskie zdecydowanie
dominowa³y w grupie krajów o niskim poziomie rozwoju spo³ecznego
(22 pañstwa na ogó³em 24 kraje tej kategorii, a zatem blisko 92%
elementów tego zbioru), a tak¿e by³y nadreprezentowane w zbiorze
pañstw o �rednim rozwoju spo³ecznym (26 na 75 pañstw, czyli pra-
wie 35% ca³o�ci tego zbioru), zdominowuj¹c zreszt¹ ostatnie miejsca
w tej kategorii (na 10 pañstw o najgorszych wynikach w zbiorze
krajów o �rednim rozwoju spo³ecznym 9 to kraje afrykañskie; ana-
logicznie na 20 � 14 oraz na 40 � 22)6. Summa summarum, patrz¹c
od koñca zestawienia przygotowanego przez UNDP wed³ug osi¹-
gniêtego poziomu rozwoju spo³ecznego, w ostatniej piêædziesi¹tce
sklasyfikowanych pañstw �wiata jest a¿ 37 krajów afrykañskich7.

6 Ibidem, s. 168�170.
7 Ibidem, s. 169�170.

Ryc. 1. Afryka a podzia³ Pó³noc-Po³udnie w 2007 roku
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Pos³uguj¹c siê wska�nikiem rozwoju spo³ecznego i wska�nikiem
�wolno�ci w �wiecie�, mo¿na jednak przeprowadziæ bardziej z³o¿on¹
regionalizacjê pañstw afrykañskich ni¿ podzia³ dychotomiczny. Przy-
pomnijmy, ¿e UNDP dzieli pañstwa �wiata pod wzglêdem osi¹gniê-
tego poziomu rozwoju spo³ecznego na cztery kategorie, podczas gdy
Freedom House ze wzglêdu na stopieñ przestrzegania praw politycz-
nych i swobód obywatelskich na trzy. W sumie zatem po na³o¿eniu
tych klasyfikacji na siebie mamy dwana�cie klas pañstw o ró¿nym
poziomie rozwoju spo³eczno-ekonomiczno-politycznego, do których
mo¿na przypisaæ kraje kontynentu afrykañskiego (zob. tab. 1):
(1) kraje wolne o bardzo wysokim rozwoju spo³ecznym; (2) kraje
wolne o wysokim rozwoju spo³ecznym (te dwie kategorie zawieraj¹
pañstwa przynale¿ne do bogatej Pó³nocy); (3) kraje wolne o �rednim
rozwoju spo³ecznym; (4) kraje wolne o niskim rozwoju spo³ecznym;
(5) kraje czê�ciowo wolne o bardzo wysokim rozwoju spo³ecznym;
(6) kraje czê�ciowo wolne o wysokim rozwoju spo³ecznym; (7) kraje
czê�ciowo wolne o �rednim rozwoju spo³ecznym; (8) kraje czê�ciowo
wolne o niskim rozwoju spo³ecznym; (9) kraje pozbawione wolno�ci
o bardzo wysokim rozwoju spo³ecznym; (10) kraje pozbawione wol-
no�ci o wysokim rozwoju spo³ecznym; (11) kraje pozbawione wolno-
�ci o �rednim rozwoju spo³ecznym; oraz (12) kraje pozbawione wol-
no�ci o niskim rozwoju spo³ecznym (ostanie 10 kategorii to kraje
Po³udnia). Warto zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sza typologia potwierdza
obserwacjê rzeczywisto�ci miêdzynarodowej, ¿e wprawdzie ani Pó³-
noc, ani Po³udnie nie s¹ jednorodne, ale zespó³ krajów rozwijaj¹cych
siê jest zdecydowanie mniej spójny ni¿ grupa krajów wysoko rozwi-
niêtych.
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Jak widaæ spo�ród 12 wyró¿nionych zbiorów trzy s¹ puste
� ¿aden kraj afrykañski nie cieszy siê bardzo wysokim rozwojem
spo³ecznym. Zaledwie trzy pañstwa po³o¿one w Afryce charaktery-
zuje wysoki poziom rozwoju spo³ecznego. Niestety dwa z nich po³o-
¿one s¹ de facto z dala od kontynentu, a ludno�æ wszystkich trzech
pañstw afrykañskich o wysokim rozwoju spo³ecznym liczy w sumie
mniej ni¿ 10 mln ludzi (a zatem obecnie raczej poni¿ej 1% populacji
ca³ego kontynentu). Warto zwróciæ uwagê, ¿e w wypadku krajów

Tabela 1
 Klasyfikacja krajów Afryki ze wzglêdu na poziom rozwoju spo³ecznego

i poziom przestrzegania praw politycznych i swobód obywatelskich

Kraj
o bardzo
wysokim
rozwoju

spo³ecznym

Kraj
o wysokim

rozwoju
spo³ecznym

Kraj o �rednim
rozwoju spo³ecznym

Kraj o niskim
rozwoju spo³ecznym

Kraj wolny � Mauritius

Botswana, Ghana,
Lesotho, Namibia,
RPA, Wyspy �w.

Tomasza i Ksi¹¿êca,
Republika
Zielonego
Przyl¹dka

Benin, Mali, Senegal

Kraj czê�ciowo
wolny � Seszele

D¿ibuti, Gabon,
Kenia, Komory,
Madagaskar,

Maroko,
Mauretania,

Nigeria, Tanzania,
Uganda

Burkina Faso,
Burundi, Etiopia,
Gambia, Gwinea
Bissau, Liberia,

Malawi, Mozambik,
Niger, Republika
�rodkowej Afryki,

Sierra Leone, Togo,
Zambia

Kraj
pozbawiony

wolno�ci
� Libia

Algieria, Angola,
Egipt, Gwinea
Równikowa,

Kamerun, R. Konga,
Suazi, Sudan,

Tunezja

Czad, DR Konga,
Erytrea, Gwinea,

Rwanda, Wybrze¿e
Ko�ci S³oniowej

�ród³o: Opracowanie w³asne.
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o wysokim i o �rednim rozwoju spo³ecznym podzia³ pañstw afrykañ-
skich ze wzglêdu na stopieñ przestrzegania praw politycznych
i swobód obywatelskich jest równomierny (odpowiednio 1:1:1 oraz
7:10:9). Tymczasem inaczej sprawa wygl¹da w wypadku pañstw
o niskim rozwoju spo³ecznym. Tutaj zaledwie 3 pañstwa uznane s¹
za wolne, podczas gdy za czê�ciowo wolne 13 a za pozbawione wol-
no�ci 6. A zatem przypuszczalnie istnieje zwi¹zek miêdzy niskim
rozwojem spo³ecznym a ograniczeniami w przestrzeganiu praw cz³o-
wieka. Mo¿na rozwa¿aæ hipotezê, ¿e rozwój spo³eczny poni¿ej �red-
niej warto�ci tworzy warunki polityczne, spo³eczne i ekonomiczne,
które czêsto owocuj¹ �wiadomym i instytucjonalnym ograniczeniem
praw politycznych i swobód obywatelskich, choæ oczywi�cie warunki
te nie determinuj¹ kszta³tu systemu politycznego (�wiadcz¹ o tym
przypadki krajów wolnych o niskim rozwoju spo³ecznym). Mo¿na te¿
argumentowaæ, ¿e zwi¹zek miêdzy nisk¹ jako�ci¹ ¿ycia (niskim roz-
wojem spo³ecznym) a ograniczaniem praw politycznych i swobód
obywatelskich, niezale¿nie od intencji i dzia³añ w³adz, jest równie¿
naturalny, gdy¿ na przyk³ad rozpowszechnione ubóstwo i niedostat-
ki edukacyjne nie tylko tworz¹ okazjê i pokusê do nadu¿ywania
w³adzy wzglêdem w³asnych obywateli, ale te¿ same z siebie ograni-
czaj¹ ich prawa. Cz³owiek biedny i niewykszta³cony jest bowiem nie
tylko podatniejszy na manipulacjê i bardziej nara¿ony na ogranicze-
nie praw politycznych i swobód obywatelskich, ale tak¿e z racji
dramatycznej sytuacji bytowej mo¿e byæ nawet (póki co) niezainte-
resowany korzystaniem z nich (przedk³adaj¹c nad nie zaspokojenie
podstawowych materialnych potrzeb bytowych), je�li w ogóle �wia-
domy jest ich istnienia.

Zaproponowan¹ wy¿ej regionalizacjê Afryki mo¿na jednak zmo-
dyfikowaæ ograniczaj¹c liczbê kategorii przez przypisanie wag okre-
�lonym poziomom rozwoju spo³ecznego oraz stopniom przestrzega-
nia praw politycznych i swobód obywatelskich. Czterem kolejnym
poziomom rozwoju spo³ecznego mo¿na przypisaæ kolejne warto�ci od
zera (niski rozwój spo³eczny) do 3 (bardzo wysoki rozwój spo³eczny).
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W przypadku klasyfikacji pañstw �wiata przygotowywanej przez
Freedom House kraj pozbawiony wolno�ci otrzymywa³by notê zero,
podczas gdy wolny 2. Stany po�rednie otrzymywa³yby noty z zakre-
su liczb ca³kowitych zawartych miêdzy wy¿ej okre�lonymi ekstrema-
mi (zob. rys. 2).

W efekcie opisanych dzia³añ otrzymujemy 6 kategorii. Katego-
ria najwy¿sza (5 punktów) jest dostêpna tylko dla krajów wysoko
rozwiniêtych (wolnych o bardzo wysokim rozwoju spo³ecznym).
Kategoria druga (4 punkty) jest otwarta zarówno dla krajów wysoko
rozwiniêtych (wolnych o wysokim rozwoju), jak i podzbioru krajów
s³abo rozwiniêtych (czê�ciowo wolne o bardzo wysokim rozwoju spo-
³ecznym). Pozosta³e kategorie obejmuj¹ tylko pañstwa globalnego
Po³udnia. Warto zwróciæ uwagê, ¿e wy¿szy poziom rozwoju spo³ecz-
nego (spo³eczno-ekonomicznej jako�ci ¿ycia) mo¿e kompensowaæ nie-
dostatki przestrzegania praw politycznych i swobód obywatelskich i
vice versa, ale tylko w pewnym, ograniczonym zakresie. A zatem
nowa regionalizacja Afryki sporz¹dzona wed³ug powy¿szego schema-
tu wygl¹da³aby w nastêpuj¹cy sposób (zob. tab. 2).

Rys. 2. Schemat podzia³u pañstw �wiata na klasy na podstawie ³¹cznej
oceny rozwoju spo³ecznego i stopnia przestrzegania praw politycznych
i swobód obywatelskich
�ród³o: Opracowanie w³asne.

Kraj
o niskim
rozwoju

spo³ecznym

Kraj
o �rednim
 rozwoju

spo³ecznym

Kraj
o wysokim
 rozwoju

spo³ecznym

Kraj
o bardzo wysokim

rozwoju spo³ecznym

0 1 2 3

Kraj
pozbawiony

wolno�ci
0 0 1 2 3

Kraj czê�ciowo
wolny 1 1 2 3 4

Kraj wolny 2 2 3 4 5
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Tabela 2, prezentuj¹c zagregowan¹ ocenê poziomu rozwoju
pañstw afrykañskich pod wzglêdem spo³ecznym, ekonomicznym
i politycznym, pokazuje bardzo wyra�nie, ¿e ocena ogólnej sytuacji
spo³eczno-ekonomiczno-politycznej zdecydowanej wiêkszo�ci pañstw
kontynentu afrykañskiego jest negatywna lub bardzo negatywna. A¿
w odniesieniu do 42 pañstw Afryki (82% ca³o�ci) mo¿na j¹ okre�liæ
jako w ogóle nie do zaakceptowania. Warto jednak zwróciæ uwagê na
wzglêdnie lepsz¹ sytuacjê g³êbokiego po³udnia Afryki na tle reszty
kontynentu.

Z drugiej strony jednak, bior¹c pod uwagê tylko lata 2005�2007,
dla których dysponujemy pe³nymi zestawieniami wska�nika rozwo-
ju spo³ecznego, sytuacja w Afryce traktowanej jako ca³o�æ ulega³a
jednak w zakresie mierzonym przez ten wska�nik wzglêdnej popra-

Tabela 2
Podzia³ krajów Afryki na klasy na podstawie ³¹cznej oceny

rozwoju spo³ecznego i stopnia przestrzegania praw politycznych
i swobód obywatelskich

Liczba
punktów Pañstwo Liczba

elementów

0 Czad, DR Konga, Erytrea, Gwinea, Rwanda,
Wybrze¿e Ko�ci S³oniowej 6

1

Algieria, Angola, Burkina Faso, Burundi, Egipt, Etiopia,
Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun,

Liberia, Malawi, Mozambik, Niger, R. Konga,
Republika �rodkowej Afryki, Sierra Leone, Suazi, Sudan,

Togo,  Tunezja,  Zambia

22

2
Benin, D¿ibuti, Gabon, Kenia, Komory, Libia, Madagaskar,

Mali, Maroko, Mauretania, Nigeria, Senegal, Tanzania,
Uganda

14

3
Botswana, Ghana, Lesotho, Namibia, RPA, Seszele,

 Wyspy �w. Tomasza i Ksi¹¿êca,
 Republika Zielonego Przyl¹dka

8

4 Mauritius 1

5 � 0

�ród³o: Opracowanie w³asne.
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wie. Ros³a warto�æ HDI kraju afrykañskiego o najwy¿szej warto�ci
tego wska�nika (Libia) od 0,837 w 2005 roku, przez 0,842 w 2006
roku, do 0,847 w 2007 roku. Wzrasta³a tak¿e warto�æ wska�nika
rozwoju spo³ecznego kraju afrykañskiego o najgorszej warto�ci HDI
(nie tylko w Afryce, ale zarazem w �wiecie � Niger) od 0,33 w 2005
roku, przez 0,335 w 2006 roku, do 0,34 w 2007 roku8. A zatem
Afryka jako ca³o�æ przemie�ci³a siê w górê rankingu. Niemniej jed-
nak w analizowanym okresie utrzyma³ siê na niezmiennym pozio-
mie dystans miêdzy krajem afrykañskim o najwy¿szej i najni¿szej
warto�ci HDI (0,507)9. Nierówno�ci w zakresie rozwoju w Afryce nie
uleg³y zatem w tym czasie redukcji.

Summa summarum Afryka póki co przynale¿y do globalnego
Po³udnia z wyj¹tkiem niewielkiego Mauritiusa, który po³o¿ony jest
oko³o 2 tys. km od brzegów kontynentu afrykañskiego i liczy �lado-
wy u³amek jego populacji. Co gorsza, lokalizacja Afryki wzglêdem
linii Brandta od ponad 200 lat nie uleg³a praktycznie ¿adnej zmia-
nie. W perspektywie podzia³u �wiata na bogat¹ Pó³noc i biedne
Po³udnie optymizm co do przysz³ych losów Afryki wydaje siê wiêc na
razie zupe³nie nieuprawnion¹ hipotez¹�

* * *

Równocze�nie nale¿y zauwa¿yæ, o czym by³a ju¿ mowa, i¿ mimo
¿e Afryka praktycznie w ca³o�ci lokuje siê po stronie globalnego
Po³udnia, to bynajmniej nie oznacza to, ¿e kontynent ten jest jedno-
rodny pod wzglêdem osi¹gniêtego poziomu rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego. Po prostu zapó�nienie rozwojowe miewa bardzo ró¿ne
oblicza. Analiza sytuacji krajów afrykañskich z perspektywy rozwo-
ju spo³ecznego ukazuje wiêc obraz daleki od jednolito�ci � znajdzie-
my tu kraje z ka¿dego przedzia³u oprócz krajów o bardzo wysokim
rozwoju spo³ecznym (zob. ryc. 2). Warto zwróciæ jednak uwagê, ¿e na

8 Ibidem, s. 167, 170.
9 Ibidem.
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tle ca³ego kontynentu korzystnie prezentuje siê ca³a Afryka Pó³noc-
na (wszystkie jej pañstwa ciesz¹ siê co najmniej �rednim poziomem
rozwoju spo³ecznego), za� je�li chodzi o czê�æ subsaharyjsk¹, to po-
zytywnie wyró¿nia siê g³êbokie po³udnie Afryki, rejon Zatoki Gwi-
nejskiej oraz niektóre pañstwa Afryki Wschodniej. Z kolei nieko-
rzystnie prezentuje siê na pewno �rodkowa czê�æ strefy Sahelu, Róg
Afryki oraz pogranicze Afryki �rodkowej i Po³udniowej.

Ryc. 2. Zró¿nicowanie Afryki pod wzglêdem wysoko�ci wska�nika rozwoju
spo³ecznego w 2005 roku
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Równie¿ je�li we�miemy pod uwagê dochód narodowy brutto na
jednego mieszkañca, to obraz Afryki tak¿e nie jest jednorodny (zob.
ryc. 3). Nie tylko znajdziemy tam kraje z ka¿dego przedzia³u,
z wyj¹tkiem tego, który obejmuje pañstwa o wysokim dochodzie
narodowym brutto per capita, ale te¿ dostrze¿emy regiony korzyst-
nie wyró¿niaj¹ce siê na tle reszty kontynentu afrykañskiego � po-
nownie Afrykê Pó³nocn¹ oraz obszar ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ Oceanu
Atlantyckiego od Kamerunu po RPA z przerw¹ w postaci DR Konga.

Ryc. 3. Zró¿nicowanie Afryki pod wzglêdem wysoko�ci DNB na 1 osobê
w 2005 roku (metoda World Bank Atlas)
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zró¿nicowanie rozwojowe Afryki widaæ równie¿ bardzo wyra�nie
w �wietle zrealizowanego w latach 2004�2006 przez miêdzynarodo-
wy zespó³ naukowców w ramach Europejskiej Sieci Obserwacyjnej
Rozwoju Terytorialnego i Spójno�ci Terytorialnej (ESPON) projektu
3.4.1., zatytu³owanego �Europa w �wiecie�, koordynowanego przez
francuskich geografów Claude�a Graslanda i Clarisse Didelon. W swoim
raporcie przeprowadzili oni analizê zmierzaj¹c¹ do wskazania wszyst-

Ryc. 4. Nieci¹g³o�ci w zakresie rozwoju w Afryce w �wietle PKB per capita
w 2002 roku
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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kich dostrzegalnych w skali globalnej granic (nieci¹g³o�ci) miêdzy
pañstwami �wiata, zwi¹zanych z ró¿nicami w osi¹gniêtych poziomach
rozwoju, zdefiniowanych na dwa sposoby � w perspektywie spo³eczno-
ekonomicznej i tylko ekonomicznej, odpowiednio wyra¿onych za po-
moc¹ wska�nika rozwoju spo³ecznego i PKB per capita.
Porównuj¹c pod tymi wzglêdami s¹siaduj¹ce ze sob¹ pañstwa uzy-
skali oni obraz �wiata, gdzie przestrzenne nieci¹g³o�ci w poziomach
rozwoju nie przybieraj¹ postaci jednej linii, ale wielu rozproszonych
po ca³ym �wiecie odcinków, nierzadko ³¹cz¹cych siê w ró¿ne figury
i d³u¿sze linie, o wadze okre�lonej wzglêdnie, w kontek�cie konkret-
nych, po³o¿onych obok siebie pañstw10.

Analiza ryc. 4 i 5 nie tylko zwraca uwagê na brak jednorodno�ci
Afryki w zakresie osi¹gniêtego poziomu rozwoju. Wskazuje tak¿e, ¿e
kontrasty w tylko ekonomicznym oraz w spo³eczno-gospodarczym
wymiarze jako�ci ¿ycia bywaj¹ miêdzy niektórymi s¹siaduj¹cymi
krajami kontynentu (cz³onkami globalnego Po³udnia) bardzo wyra�-
ne, wrêcz, jak mo¿na przypuszczaæ, fizyczne widoczne po przekro-
czeniu granicy miêdzypañstwowej. Nale¿y tak¿e dostrzec, ¿e dwa
regiony wyra�nie odcinaj¹ siê od reszty Afryki � Afryka Pó³nocna
(Afryka �ródziemnomorska) i g³êbokie Po³udnie Afryki. W wypadku
Afryki �ródziemnomorskiej uwagê zwraca podwójna granica � pó³-
nocna odcinaj¹ca j¹ od Europy i równie wyra�na, a czasami wrêcz
wyra�niejsza po³udniowa, oddzielaj¹ca Afrykê Pó³nocn¹ od Afryki
subsaharyjskiej. Warto zwróciæ wiêc uwagê, ¿e niektóre z granic
rozwojowych w Afryce s¹ ostrzejsze ni¿ globalna linia podzia³u Pó³-
noc-Po³udnie. �wiatowy rekord w nieci¹g³o�ci w zakresie rozwoju
spo³ecznego w 2002 roku istnia³ w³a�nie w Afryce � miêdzy Libi¹
a Czadem i Nigrem11.

10 ESPON project 3.4.1. Europe in the World. Final Report, Vol. 1., s. 78,
http://www.espon.eu [10.05.2010].

11 Ibidem, s. 80.
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A zatem Afryka nie tylko, praktycznie jako ca³o�æ, jest czê�ci¹
globalnego, ubogiego Po³udnia, ale tak¿e nie jest w swoim zapó�nie-
niu jednorodna i poddaje siê regionalizacji ze wzglêdu na osi¹gniêty
poziom rozwoju przez poszczególne jej kraje, które nierzadko dziel¹
bardzo ostre kontrasty rozwojowe.

Ryc. 5. Nieci¹g³o�ci w zakresie rozwoju w Afryce w �wietle HDI w 2002 roku
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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AFRICA AND THE DIVISION OF THE WORLD
INTO THE RICH NORTH AND POOR SOUTH:

THE LAST TWO HUNDRED YEARS PERSPECTIVE

SUMMARY

The paper discusses the place of Africa in the context of North-
-South. It shows new criteria of North-South regionalization (quali-
ty of life understood both in socio-economic and political sense) and
argues that Mauritius is the only African state belonging to the
global North. Nevertheless the paper shows also differences and
contrasts in level of economic and socio-economic development in
African as part of the global South, arguing that some of them are
very visible, even more than Brandt line.


