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Kontynent afrykañski obejmuje najwiêksz¹ liczbê pañstw naj-
mniej rozwiniêtych. Cierpi z powodu przed³u¿aj¹cych siê konfliktów
zbrojnych i kryzysów humanitarnych. Ob³o¿ony jest ciê¿arem d³u-
gów zagranicznych, niekorzystnych uwarunkowañ handlu miêdzy-
narodowego i s³ab¹ mo¿liwo�ci¹ eksportu swoich produktów na ryn-
ki �wiatowe1. Wskazuje siê równie¿, i¿ kraje tego kontynentu, któ-
rych gospodarka w wielu przypadkach pozostaje niestabilna, s¹ na-
ra¿one w chwili obecnej na katastrofalne skutki zmian klimatycz-
nych, które najbardziej dotykaj¹ niezamo¿ne pañstwa afrykañskie2.
Z drugiej jednak strony zauwa¿a siê, ¿e w kontynencie afrykañskim
tkwi ogromny potencja³ przyspieszenia wzrostu gospodarczego i roz-
woju3. W ci¹gu ostatnich 5 lat wzros³o tempo rozwoju gospodarczego
do 5% PKB, g³ównie za spraw¹ szybkiego przep³ywu kapita³u, przy-

1 Szerzej zob.: E. Miguel, Africa�s Turn?, Boston 2009, s. 1�48.
2 K.R. Hope, Climate change and poverty in Africa, �International Journal of

Sustainable Development & World Ecology� 2009, Vol. 16, Issue 6, s. 451�461.
3 K. Khalil, K. Dahou, Investment: Unlocking Africa�s Potential, �OECD

Journal: General Papers� 2009, Vol. 9, Issue 1, s. 37�38.
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chodów z eksportu i bezpo�rednich inwestycji zagranicznych4. Po-
nadto, inwestycje krajowe i zagraniczne zaczynaj¹ odgrywaæ coraz
wiêksze znaczenie w realizacji planu przyspieszenia wzrostu gospo-
darczego oraz w zakresie tworzenia zatrudnienia w sektorze miej-
skim i wiejskim5.

Podstawowym warunkiem daj¹cym szansê na utrzymanie tych
pozytywnych tendencji gospodarczych jest wiêksza stabilno�æ poli-
tyczna i przeprowadzenie reform gospodarczych. Dlatego kilka kra-
jów afrykañskich podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do przerwania tocz¹-
cych siê wojen6, aby móc u³atwiæ tworzenie koniecznych warunków
niezbêdnych do budowy wiêkszej stabilno�ci politycznej i pobudze-
nia rozwoju7. Poza tym, wiele rz¹dów w pañstwach afrykañskich
obni¿y³o inflacjê i d³ug zagraniczny oraz zmniejszy³o deficyt bud¿e-
towy. Wreszcie, wiele re¿imów afrykañskich podjê³o szereg dzia³añ
reformatorskich, takich jak prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwo-
wych, zmniejszenie barier w handlu zagranicznym i wzmocnienie
systemów regulacyjnych8.

4 G.W. Ko³odko, Wêdruj¹cy �wiat, Warszawa 2008, s. 239.
5 Economic Report on Africa 2010. Promoting high-level sustainable growth

to reduce unemployment in Africa, United Nations Economic Commission for
Africa, Addis Ababa 2010, s. 51�77.

6 Organizacja humanitarna Oxfam International oraz dwa stowarzyszenia
pacyfistyczne Saferworld i IANSA w 2007 roku oszacowa³y ekonomiczne i spo-
³eczne koszty konfliktów zbrojnych w Afryce. Z ich raportu wynika, ¿e w wyniku
wojen kontynent afrykañski straci³ w ci¹gu 15 lat prawie 300 mld USD. To
niemal równowarto�æ udzielonej mu pomocy. Okazuje siê, ¿e w pañstwach,
w których trwaj¹ wojny, umiera �rednio o po³owê wiêcej dzieci ni¿ w regionach
stabilnych, o 15 procent wiêcej ludzi cierpi z powodu niedo¿ywienia, a o 20 proc.
wiêcej doros³ych nie umie pisaæ ani czytaæ. Na jedn¹ osobê przypada ponad dwa
razy mniej lekarzy. Irungu Houghton, doradca Oxfamu ds. Afryki., twierdzi, ¿e
konflikty zbrojne rujnuj¹ równie¿ gospodarki krajów s¹siaduj¹cych z regionami
walk, które czêsto zmagaj¹ siê z ogromnymi falami uchod�ców. A. Widzyk,
Stracone miliardy Afryki, �Rzeczpospolita� 12.10.2007. Zob. szerzej: Africa�s mis-
sing billions, IANSA, Oxfam, and Saferworld, October 2007.

7 A. Wamelen, Africa on the move: The $2.6 trillion opportunity, �McKinsey
Quarterly� 2010, Issue 4, s. 56.

8 Ibidem, s. 57.
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Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e wed³ug Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego najszybciej rozwijaj¹cym siê regionem w 2011
roku � a tak¿e w ca³ej nadchodz¹cej dekadzie � bêdzie Afryka Sub-
saharyjska. Najwy¿szy wzrost PKB zanotuje w 2011 roku Ghana,
a w pierwszej dziesi¹tce uplasuj¹ siê jeszcze cztery pañstwa afry-
kañskie. MWF zauwa¿a, ¿e Afryka przestaje byæ kontynentem ko-
rupcji i wojen miêdzyplemiennych, a zamiast tego przyk³ada coraz
wiêksz¹ wagê do dobrego zarz¹dzania9. Jednak aby obecne tenden-
cje wzrostowe zosta³y utrzymane, w d³u¿szej perspektywie, koniecz-
ne jest oparcie siê g³ównie na krajowych zasobach, które maj¹ klu-
czowe znaczenie w budowaniu trwa³ej gospodarki10. Afryka to kon-
tynent o wci¹¿ niewyczerpanych zasobach naturalnych � nie tylko
z³ota i diamentów, ale przede wszystkim paliw kopalnych � którymi
coraz bardziej interesuj¹ siê po³udniowoamerykañskie i azjatyckie
tygrysy, zw³aszcza Chiny(Chiñska Republika Ludowa)11.

Zainteresowanie i pomoc zewnêtrzna, która trafia na kontynent
afrykañski ze strony miêdzynarodowych organizacji finansowych:
Banku �wiatowego, MFW czy (po�rednio przez inwestorów) równie¿
z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, jest uwarunkowana jednym � pañstwa afry-
kañskie musz¹ zbudowaæ gospodarki wolnorynkowe z w³a�ciw¹ im
infrastruktur¹. Wsparcie ze strony donatorów nadal bêdzie odgry-
waæ wa¿n¹ rolê w wielu krajach w Afryce12. Nale¿y jednak pamiê-

9 A. Talaga, Afryka wraca do gry, �Dziennik Gazeta Prawna� 03.09.2010;
B. Niedziñski, Afrykañski rok wzrostu, �Dziennik Gazeta Prawna� 28.12.2010.

10 African Economic Outlook 2010, OECD, African Development Bank,
2010, s. 4.

11 Szerzej zob: R. Pádraig, F. Owusu, Competing hegemons? Chinese versus
American geo-economic strategies in Africa, �Political Geography� 2007, Vol. 26,
Issue 5, s. 504�524; K.F. Lim, On China�s growing geo-economic influence and the
evolution of variegated capitalism, �Geoforum� 2010, Vol. 41, Issue 5, s. 677�688.

12 Zdaniem wiêkszo�ci badaczy, skuteczno�æ i efektywno�æ pomocy ze-
wnêtrznej oraz mo¿liwo�ci przeszczepienia projektów instytucji i reform do kra-
jów afrykañskich s¹ niewielkie. Miêdzynarodowe instytucje finansowe, organi-
zacje charytatywne i pozarz¹dowe g³ównie rozbudzaj¹ nadzieje i oczekiwania
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taæ, ¿e to tylko �rodek tymczasowy. Nie rozwi¹zuje podstawowych
problemów. Afryka jest w stanie samodzielnie rozwi¹zywaæ w³asne
problemy, które stanowi¹ czêsto niechcian¹ pozosta³o�æ po czasach
kolonialnych13. Jak zauwa¿a prezydent Rwandy Paul Kagame, tra-
dycyjna forma pomocy mo¿e nawet te problemy pog³êbiæ, je�li bê-
dzie os³abiaæ innowacyjno�æ, ambicjê, wiarê w siebie i aspiracje,
które w ostatecznym rozrachunku pomagaj¹ biednym krajom
w rozwoju14. Dlatego coraz wiêkszego znaczenia nabieraæ bêdzie
skuteczne i umiejêtne zarz¹dzanie swoimi zasobami oparte na w³a-
snych koncepcjach rozwojowych dostosowanych do specyfiki tego
regionu.

Dlatego konieczno�ci¹ jest poszukiwanie nowych modeli rozwo-
jowych dla Afryki. W tej czê�ci artyku³u przedstawione zostan¹ dwie
propozycje: Philippe�a Engelharda15 i Paula Romera16.

Philippe Engelhard przeprowadzi³ krytykê dotychczasowej poli-
tyki pomocowej prowadzonej przez Miêdzynarodowy Fundusz Walu-

d³ugofalowej efektywno�ci gospodarczej. Zdaniem Francisa Fukuyamy, wspólno-
ta miêdzynarodowa nie tylko dysponuje ograniczonymi mo¿liwo�ciami budowy
potencja³u instytucjonalnego, ale w rzeczywisto�ci aktywnie przyczynia siê do
jego destrukcji. Szerzej zob.: F. Fukuyama, Budowanie pañstwa. W³adza i ³ad
miêdzynarodowy w XXI wieku, Poznañ 2005, s. 48�58; R.C. Riddell, Does Fore-
ign Aid Really Work?, Oxford 2008; F. Abuzeid, Foreign Aid and the �Big Push�
Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa, �Stanford Journal of International
Relations� 2009, Vol. 11, No. 1, s. 16�23; D. Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not
Working and How There is Another Way for Africa, London 2010.

13 M. Wa Muiu, �Civilization� on Trial: The Colonial and Postcolonial Sta-
te in Africa, �Journal of Third World Studies� 2008, Vol. 25, Issue 1, s. 86�89.

14 P. Kagame, Africa has to find its own road to prosperity, �Financial
Times� 07.05.2009.

15 Na podstawie: P. Engelhard, T. Abdallah, Environment, development and
poverty- what ENDA thinks, �The Courier� 1992, No. 13, http://collections.infocol-
lections.org/ukedu/uk/d/Jec133e/4.9.html [20.02.2010]; P. Engelhard, Pour un déve-
loppement à l�africaine, �Afrique en renaissance� 2000, No. 51.

16 Na podstawie: S. Mallaby, The Politically Incorrect Guide to Ending
Poverty, �The Atlantic� July-August 2010; L. Romick, Building Cities by New
Rules, �Global Envision� 20.07.2010; P. Romer, Ryba psuje siê od wêdki, �Forum�
2010, nr 17�18, s. 34�39; R. Spruk, Charter cities, 17.02.2011, http://www.citize-
neconomists.com/blogs/2011/02/17/charter-cities/ [20.02.2011].
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towy i Bank �wiatowy i zaproponowa³ swoj¹ koncepcjê rozwojow¹,
now¹ strategiê ekonomiczn¹. G³ówne za³o¿enia tej koncepcji to:

1) Podstawowym motorem rozwoju Afryki powinno byæ rolnic-
two. Podnoszenie jego produktywno�ci powinno odbywaæ siê nie
wed³ug amerykañskich i europejskich modeli, opartych na podsta-
wowym paradygmacie, którym jest wydajno�æ (poprzez mechaniza-
cjê, stosowanie �rodków chemicznych itp.), ale drog¹ wykorzystania
pracoch³onnych, energooszczêdzaj¹cych i proekologicznych technolo-
gii, utrzymuj¹cych i polepszaj¹cych ¿yzno�æ gleb, których w tej chwili
stan bardzo szybko siê pogarsza, czêsto z powodu nieprawid³owego
uprawiania lub nieprzemy�lanego p³odozmianu, co powoduje dalsze
pustynnienie i wylesianie.

Wyliczenia pokazuj¹, ¿e w strefie Sahelu, jeden hektar uprawia-
ny tradycyjn¹ metod¹ ekstensywn¹ daje 500�600 kg (orzecha ziem-
nego lub prosa), a obrobiony za pomoc¹ technologii agroekologicznej
mo¿e przynie�æ do 40 ton zbiorów i daæ dochód od 3 do 5 mln
franków afrykañskich (od 6 do 10 tys. USD).

Proponowana technologia, po pierwsze, jest tañsza ni¿ amery-
kañska i europejska, a po drugie, bardziej odpowiada stanowi afry-
kañskiego �rodowiska, odpowiada te¿ konieczno�ci zatrudnienia
wiêkszej liczby pracowników (ze wzglêdu na boom demograficzny)
i zahamowania exodusu pracowników do miast, gdzie i tak jest ma³a
szansa na znalezienie pracy.

P. Engelhard zdaje sobie sprawê z ogromnych wyzwañ tak po-
wa¿nej reformy rolnictwa afrykañskiego, jakimi s¹: brak �rodków
i wyszkolonej kadry, nieprzygotowanie spo³eczeñstwa do nowych tech-
nologii, bezw³adno�æ, specyficzna strategia pracy oparta na �maksy-
malizacji korzy�ci, a minimalizacji pracy i ryzyka przy pewno�ci
otrzymania minimalnych dochodów, po³¹czonych z minimaln¹ kon-
sumpcj¹�. Ale � uwa¿a P. Engelhard � pod¹¿anie w tym kierunku
jest nieuniknione.

2) Zwiêkszenie wydajno�ci produkcji rolnej stworzy podstawy
dla zwiêkszenia eksportu, co powinno przyczyniæ siê do rozwoju
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przede wszystkim na rynku krajowym i zwiêkszenia dochodów pro-
ducentów wiejskich. Najbardziej rozwa¿na polityka powinna polegaæ
na subsydiowaniu kosztów op³at celnych producentów ¿ywno�ci na
rynku krajowym.

3) Wraz ze zmianami w kraju, nale¿y wprowadziæ systemowe
zmiany w kierunku zmniejszenia kosztów i zwiêkszenia wydajno�ci
gospodarki miejskiej. Poprawa jest mo¿liwa, je¿eli ograniczeniu ule-
gnie (przynajmniej tymczasowo) zewnêtrzne zad³u¿enie. Ze wzro-
stem ludno�ci miejskiej wzro�nie ich wyp³acalno�æ, co podniesie popyt
na ¿ywno�æ i artyku³y pierwszej potrzeby.

4) �Pierwsza fala� popytu bêdzie stymulowaæ wzrost produkcji,
pod warunkiem odpowiedniej restrukturyzacji obszarów wiejskich
i miejskich.

5) Wzrost dochodów rolników, zainicjowany przez wzrost popy-
tu w obszarach miejskich bêdzie rosn¹æ, z kolei dalszy wzrost popy-
tu na wsi i w mie�cie powinien doprowadziæ do wzrostu produkcji
i us³ug w obu sektorach gospodarki.

6) Rozwój rolnictwa doprowadzi do poprawy warunków ¿ycia
mieszkañców wsi, stworzy nowe miejsca pracy i ustabilizuje odp³yw
ze wsi do miast. Wzrastaj¹cy popyt na artyku³y przemys³owe dopro-
wadzi do wzrostu miejskiego przemys³u i dochodów mieszkañców
miast.

Ni¿sze koszty produkcji zwiêksz¹ konkurencyjno�æ zewnêtrzn¹
gospodarki. Wzrost eksportu bêdzie mieæ pozytywny wp³yw na kon-
solidacjê rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, nowa polityka gospo-
darcza powinna byæ powi¹zana z now¹ politykê finansow¹. Obecny
system monetarny w krajach afrykañskich s³u¿y g³ównie pañstwu
i jest s³abo dostosowany do potrzeb zwyk³ych ludzi, którzy nie maj¹
praktycznie ¿adnego dostêpu do systemu finansowego i kredytowego.

Drug¹ innowacyjn¹ koncepcjê rozwojow¹ dla ubogich pañstw
afrykañskich zaproponowa³ Paul Romer, ekonomista amerykañski
i wyk³adowca na Uniwersytecie Stanforda, którego w 1997 roku
tygodnik �Time� zaliczy³ do grona 25 najbardziej wp³ywowych ludzi
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w Ameryce. Jego pomys³em s¹ �miasta statutowe� � miejskie strefy
administracyjne zarz¹dzane przez miêdzynarodowe zespo³y. G³ów-
nym pod³o¿em jego rozumowania jest za³o¿enie, ¿e jednym z podsta-
wowych �róde³ pora¿ek innych pomys³ów na poprawê sytuacji
w krajach rozwijaj¹cych siê jest b³êdne lub nieskuteczne prawo.
Dziêki dobremu prawu ludzie mog¹ zainteresowaæ siê ogranicza-
niem ubóstwa, maj¹c na uwadze w³asne korzy�ci. Z³e prawo d³awi
tê si³ê albo obraca j¹ przeciwko spo³eczeñstwu.

Rozwi¹zaniem w tym wypadku jest uwolnienie ludzi od z³ych
regu³. P. Romer proponuje, ¿eby zamiast skupiaæ siê na ubogich
pañstwach i próbach ich reformowania, nale¿y zainteresowaæ
siê ubogimi lud�mi i pomóc im przenie�æ siê tam, gdzie prawo
bêdzie lepsze. Jednym ze sposobów mog³yby staæ siê dziesi¹tki
nowych �wolnych miast�, w których kraje rozwiniête opracuj¹
przepisy, a setki milionów ubogich rodzin bêdzie mog³o w nich
zamieszkaæ.

Jak mia³yby funkcjonowaæ takie miasta? Rz¹d ubogiego pañ-
stwa przeznacza jaki� niezamieszkany teren i zaprasza kraj rozwi-
niêty do nowego rodzaju partnerstwa, aby ustali³ i wprowadzi³ pra-
wa okre�lone w statucie. Obywatele z biedniejszego kraju i z reszty
�wiata mieliby swobodê zamieszkania i podjêcia pracy w nowo po-
wsta³ym mie�cie. Mog³oby to stworzyæ nowe mo¿liwo�ci gospodarcze
i przyci¹gn¹æ zagraniczne inwestycje, a wykorzystanie niezamiesz-
kanego wcze�niej terenu gwarantowa³oby, ¿e ka¿dy ¿y³by tu za spraw¹
w³asnej decyzji i przy pe³nej znajomo�ci obowi¹zuj¹cych regu³.
W najbli¿szych kilku dziesiêcioleciach do miast przeniesie siê oko³o
trzy miliardy ludzi, g³ównie w zwi¹zku z poszukiwaniem pracy.
Zdaniem P. Romera, nie chodzi o to, czy �wiat siê zurbanizuje, ale
gdzie i na jakich zasadach to nast¹pi. Nowe wolne miasta mog³yby
przyczyniæ siê do zahamowania rozrostu slumsów w istniej¹cych
o�rodkach miejskich, zapewniaj¹c domy z prawdziwego zdarzenia
dla ludzi o niskich dochodach oraz pracê. Bêdzie to potrzebne, by
dostosowaæ �wiat do nadchodz¹cych zmian. Co jeszcze wa¿niejsze,
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miasta mog³yby daæ biednym szansê wyboru regu³, wed³ug których
chc¹ ¿yæ i pracowaæ.

Aby zrozumieæ, dlaczego w³a�ciwe regu³y to sposób, by wykorzy-
staæ d¹¿enie do w³asnej korzy�ci dla wspólnego dobra, i dlaczego
nowe miasta spe³ni³yby swoj¹ rolê lepiej ni¿ stare, P. Romer podaje
przyk³ad z elektryczno�ci¹. W �wiecie rozwiniêtym koszt �wiat³a
w domu jest stosunkowo niewielki: przeciêtnie to oko³o jeden cent
amerykañski na godzinê za stuwatow¹ ¿arówkê. Zdaniem P. Romera
czê�æ mieszkañców Afryki by³oby staæ na takie o�wietlenie. Obecnie,
nie posiadaj¹ elektryczno�ci nie dlatego, ¿e s¹ zbyt ubodzy. W rze-
czywisto�ci, sta³y dostêp do pr¹du jest tak wa¿ny dla edukacji,
wydajno�ci i tworzenia miejsc pracy, ¿e trafniej by³oby powiedzieæ,
¿e wielu ludzi w Afryce jest biednych w³a�nie dlatego, ¿e s¹ pozba-
wieni elektryczno�ci. Wiadomo, co hamuje upowszechnienie taniego
dostêpu do elektryczno�ci. Wiele zachodnich firm elektroenergetycz-
nych powstrzymuje przed wej�ciem do Afryki zagro¿enie wyw³aszcze-
niem albo polityczna niestabilno�æ. Te, które otwieraj¹ interes, mog¹
wykorzystywaæ swój monopol i narzucaæ wygórowane ceny. Czêsto
proponuj¹ ³apówki, by powstrzymaæ wprowadzenie regulacji. Istnie-
nie w³a�ciwych regu³ zapobieg³oby temu. By wiêc wyzwoliæ potencja³
rynku, biedne kraje powinny znale�æ sposób, by je stworzyæ.

Wed³ug P. Romera wi¹¿e siê to z konieczno�ci¹ rozwi¹zania
problemu, nazywanym przez ekonomistów, kwesti¹ �zobowi¹zania�.
Jak kraj rozwijaj¹cy siê mo¿e obiecaæ, ¿e zasady rz¹dz¹ce inwesty-
cjami pozostan¹ przejrzyste? Przywódcy krajów biednych nie mog¹
z³o¿yæ wiarygodnych zobowi¹zañ wobec potencjalnych inwestorów.
Bogate kraje stosuj¹ rozwi¹zanie w postaci dobrze funkcjonuj¹cego
systemu s¹dów, policji i wiêzieñ, który ewoluowa³ przez stulecia.
Dwoje osób mo¿e ustaliæ wzajemne zobowi¹zania. Je�li który� siê
nie wywi¹¿e, ukarze go s¹d. Tymczasem wiele krajów rozwijaj¹cych
siê wci¹¿ mêczy siê na tej samej mozolnej drodze. Ich przywódcy
mog¹ walczyæ z korupcj¹ i ustanawiaæ niezale¿ne s¹dy oraz lepsze
prawa w³asno�ci, czêsto jednak potrzeba niepopularnych kroków,
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¿eby zmusiæ do czego� ludno�æ albo siê jej przypodobaæ. Sprawia to,
¿e wewnêtrzne reformy s¹ bardzo powolne. W dodatku nastêpcy
mog¹ siê ze wszystkich zobowi¹zañ wycofaæ. Na marginesie, P. Romer
zauwa¿a � nie proponuje takiego rozwi¹zania � ¿e efektywniejsze
mog³oby siê okazaæ narzucenie nowych zasad si³¹ przez kraj rozwi-
niêty, tak jak dzia³o siê to w okresie kolonialnym. S¹ dowody, ¿e
niektóre z by³ych kolonii dzi� radz¹ sobie lepiej dziêki zasadom
wprowadzonym podczas ich okupacji.

P. Romer twierdzi, ¿e na wybrze¿u Afryki Subsaharyjskiej s¹
olbrzymie niezamieszkane tereny, zbyt suche dla rolnictwa. Miasto
mo¿na jednak budowaæ nawet w najsuchszym miejscu, w razie ko-
nieczno�ci stosuj¹c odsalanie i odzyskiwanie zu¿ytej wody. Nowo
utworzona strefa nie musi byæ rz¹dzona bezpo�rednio przez partne-
ruj¹cy przedsiêwziêciu kraj rozwiniêty � mieszkañcy wolnego mia-
sta mog¹ sami nim administrowaæ, stosuj¹c zasady okre�lone przez
ich partnera, o ile tylko kraj rozwiniêty zachowuje g³os decyduj¹cy.
Jako przyk³ad, P. Romer podaje Mauritius, gdzie brytyjska Tajna
Rada Jej Królewskiej Wysoko�ci wci¹¿ jest najwy¿sz¹ instancj¹
odwo³awcz¹ w systemie s¹downiczym obsadzonym przez Maurytyj-
czyków. Miasta mog³yby mieæ odmienne statuty. Wspólnym elemen-
tem by³oby to, ¿e wszyscy mieszkañcy stawiliby siê ich mieszkañca-
mi z wyboru. Badanie Gallupa wykaza³o, ¿e 700 mln ludzi z ca³ego
�wiata by³oby gotowych przenie�æ siê na sta³e do innego kraju, który
zapewni im bezpieczeñstwo i szanse rozwoju ekonomicznego. Nale¿y
wiêc wykorzystaæ do�wiadczenia Mauritiusa w krajach trapionych
wszechobecnymi problemami. Kluczem jest stworzenie stref rz¹dzo-
nych wed³ug nowych zasad; stref, które bêd¹ do�æ du¿e, by osi¹gn¹æ
samowystarczalno�æ. Do�æ du¿e, by pomie�ciæ miasto. Potem niech
ludzie zdecyduj¹, czy chc¹ siê w nim osiedliæ � konkluduje P. Romer.

Paul Romer ma �wiadomo�æ zastrze¿eñ formu³owanych przez
ekonomistów, którzy twierdz¹, ¿e porozumienia statutowe miêdzy
dwoma krajami niekoniecznie rozwi¹¿¹ problem zobowi¹zañ, le¿¹cy
u podstaw niepowodzeñ rozwojowych. Przywódcy wielu pañstw za-
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wieraj¹ umowy, czasem z jak najlepszymi intencjami, których na-
stêpcy nie honoruj¹. Ale przed tym mo¿na próbowaæ siê zabezpie-
czyæ. S¹ te¿ uwagi urbanistów, którzy wskazuj¹, ¿e o po³o¿eniu
wiêkszo�ci istniej¹cych miast zadecydowa³a historia lub geografia i
s³usznie zwracaj¹ uwagê, ¿e aby miasto przetrwa³o, musz¹ zostaæ
spe³nione pewne geograficzne wymogi. Jednak P. Romer odpowiada,
¿e nie jest prawd¹, i¿ wszystkie korzystne lokalizacje s¹ ju¿ zajête.
Odleg³o�ci maj¹ znaczenie, ale nie s¹ przeszkod¹ nie do przezwyciê-
¿enia � Mauritius wci¹¿ siê rozwija mimo swojego oddalenia. Rów-
nina jest tañsza do zabudowania, ale wiele miast rozwinê³o siê na
pagórkowatym terenie. Rzeka mo¿e dostarczaæ wody pitnej i dawaæ
dostêp do morza, ale przy zastosowaniu technologii odsalania rów-
nie dobre bêdzie ka¿de miejsce na wybrze¿u, gdzie da siê zbudowaæ
port. Dostêp do morza to jedyna prawdziwa konieczno�æ: dopóki
wolne miasto mo¿e wysy³aæ i odbieraæ towary dostarczane przez
kontenerowce, bêdzie siê rozwija³o, nawet je�li jego s¹siedzi stan¹
siê nieprzyja�ni lub niestabilni politycznie. Na kontynencie afrykañ-
skim wci¹¿ mo¿na znale�æ wiele odpowiednich, w znacznej mierze
niezamieszkanych obszarów nadmorskich.

Wiele afrykañskich pañstw w ostatnich latach zdecydowa³o siê
na wprowadzenie znacz¹cych zmian w ¿yciu politycznym, w drodze
ustanowienia przejrzystych zasad ¿ycia publicznego, walki z korup-
cj¹, realizacji szeregu reform instytucjonalnych i ekonomicznych,
które ju¿ przynios³y pozytywne efekty17. Zanim pañstwa afrykañ-
skie nie zdecyduj¹ siê na wdro¿enie której� z innowacyjnych kon-
cepcji rozwojowych � by móc utrzymaæ pozytywne reformatorskie
tendencje � Afryka potrzebuje zaanga¿owania ze strony rozwiniê-
tych pañstw �wiata, które mog¹ umo¿liwiæ dalsze reformy, zw³asz-
cza w dziedzinie finansów, inwestycji i handlu.

17 Zob. na przyk³ad: R.K. Edozie, New Trends in Democracy and Develop-
ment: Democratic Capitalism in South Africa, Nigeria and Kenya, �Politikon:
South African Journal of Political Studies� 2008, Vol. 35. Issue 1, s. 43�67;
M. Otwin, The futures of policing African states, �Police Practice & Research�
2009, Vol. 10, Issue 4, s. 349�363.
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Zdaniem Johnsona Asiamy i Petera Quartey, Afryka potrzebuje
bardziej intensywnego i konkretnego wsparcia oraz pomocy od swo-
ich partnerów dla dalszego rozwoju18. Wzrost cen ¿ywno�ci na ryn-
kach �wiatowych stanowi zagro¿enie dla kontynentu, pokoju i bez-
pieczeñstwa miêdzynarodowego. Sytuacja ta wymusza wezwanie
do miêdzynarodowej mobilizacji i podjêcia konkretnych przedsiê-
wziêæ operacyjnych dla zaspokojenia coraz pilniejszych potrzeb
Afryki19.

W�ród zagadnieñ, które musz¹ byæ rozwi¹zywane wspólnie przez
kraje afrykañskie i spo³eczno�æ miêdzynarodow¹ dla dalszego roz-
woju Afryki, wymienia siê konsolidacjê pokoju i bezpieczeñstwa,
opanowanie niestabilno�ci cen podstawowych artyku³ów ¿ywno�cio-
wych oraz projekty sprzyjaj¹ce �zielonej rewolucji� na kontynen-
cie20. Pomoc zagranicznych partnerów powinna tak¿e obj¹æ indu-
strializacjê, redukcjê bezrobocia, rehabilitacjê eksportowanych towa-
rów afrykañskich, rozwój infrastruktury i projektów mog¹cych przy-
czyniæ siê do wymiany miêdzyregionalnej i regionalnej oraz po-
wstanie rynku kontynentalnego, jako elementu towarzysz¹cego wy-
si³kom integracyjnym Afryki21. Do wielkich wyzwañ, przed który-
mi stoj¹ kraje afrykañskie, nale¿¹ tak¿e edukacja, zdrowie (w tym
zw³aszcza walka z takimi chorobami jak AIDS oraz malaria) oraz
niwelowanie przepa�ci technologicznej z reszt¹ �wiata. Pañstwa
Afryki wyra¿aj¹ równie¿ zaniepokojenie degradacj¹ �rodowiska
naturalnego kontynentu, zagra¿aj¹cej bytowi tysiêcy jej mieszkañ-

18 J. Asiama, P. Quartey, Foreign Aid and the Human Development Indica-
tors in Sub-Saharan Africa, �Journal of Developing Societies� 2009, Vol. 25,
Issue 1, s. 58.

19 K. Annan, A Green Revolution for Africa, �New Scientist� 2008, Vol. 198,
Issue 2655, s. 20.

20 R. Birner, D. Resnick, The Political Economy of Policies for Smallholder
Agriculture, �World Development� 2010, Vol. 38, Issue 10, s. 1446.

21 P. Collier, J.W. Gunning, S.A. O�Connell, B.J. Ndulu, Harnessing growth
opportunities: how Africa can advance, w: The Political Economy of Economic-
Growth in Africa, 1960�2000, Vol. 1, ed. by B.J. Ndulu, S.A. O�Connell,
R.H. Bates, P. Collier, Ch.C. Soludo, Cambridge 2008, s. 432�437.
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ców poprzez wylesianie, pustynnienie i niszczenie otoczenia biolo-
gicznego22.

Afryka jest kontynentem, który siê rozwija i który ma potencja³,
aby funkcjonowaæ samodzielnie. Z punktu widzenia pañstw afrykañ-
skich by³oby korzystne zrewidowanie zarz¹dzania globalizacj¹
i zmiana polityki protekcjonistycznej pañstw bogatych, która wyra-
¿a siê na przyk³ad w subsydiach dla rolników w USA i UE. W tym
kontek�cie, zwraca siê uwagê pañstw bogatych, ¿e ich zadaniem jest
tworzenie warunków do solidarnego rozwoju, co oznacza³oby zarów-
no anulowanie d³ugów, jak i transfer nowoczesnych technologii,
zw³aszcza z zakresu opieki medycznej i zachowania higieny. Podkre-
�la siê, ¿e zwiêkszenie czy choæby utrzymanie wzrostu gospodarcze-
go bêdzie trudnym wyzwaniem. W niedalekiej przysz³o�ci, wiele zale¿y
od kontynuacji korzystnych warunków handlowych, pomocy oraz
redukcji zad³u¿enia, a tak¿e dobrych rz¹dów. W perspektywie �red-
nio- i d³ugookresowej konieczne jest podniesienie podstaw ekono-
micznych. Szczególnie niezbêdne jest doprowadzenie do zwiêkszenia
eksportu, rozwoju sektora prywatnego, wzrostu inwestycji zagra-
nicznych i wp³ywów finansowych od pracowników migruj¹cych oraz
wiêkszego zaanga¿owania regionalnego w celu rozwi¹zanie proble-
mów infrastruktury i poprawy rolnictwa. Realizacja tych postulatów
uzale¿niona jest od tego, czy bêd¹ kontynuowane reformy oraz wdra-
¿ane zasady dobrego rz¹dzenia23.

Najlepszym sposobem, którym nale¿y pos³u¿yæ siê w konstruowa-
niu koncepcji rozwojowych Afryki, jest opieranie siê nie tylko na
tradycyjnym rozwi¹zaniu, tzn. wsparciu z zewn¹trz, ale poszukiwa-
niu nowych rozwi¹zañ oraz na budowaniu �wiadomo�ci, ¿e kontynent
afrykañski ma szansê na przezwyciê¿enie dyktatur i ubóstwa, je�li
u�wiadomi sobie, ¿e to sami Afrykanie s¹ odpowiedzialni za swój los.

22 S. Andreasson, Africa�s Development Impasse. Rethinking the Political
Economy of Transformation, London-New York 2010, s. 190�191.

23 J. Arbache, D.S Go, J. Page, Is Africa�s Economy at a Turning Point?, w:
Africa at a turing Point? Growth, Aid, and External Shocks, ed. by D.S. Go,
J. Page, Washington 2008, s. 79�80.
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CONTEMPORARY CONCEPTS
FOR THE DEVELOPMENT OF AFRICA

� PARADIGMS AND CHALLENGES

SUMMARY

The fundamental issue with which this article deals is whether
the authentic alternatives to development policy can be considered
and implemented in Africa. And if so, on what political and social
ground these alternatives can be based, and by what means they
can best carried out. This article focuses, in particular, on the de-
gree to which African countries in the wake of transitions from
settler neocolonialism contain the sort of cultural, social and politi-
cal impulses that can support a new thinking about development
and the means thereto. This rethinking of the political economy of
development is about the possibility of pursuing alternatives to de-
velopment strategies, but not about providing a new blueprint for
what that future should look like. In this article the author presen-
ted two concepts for the development of African countries, by Paul
Romer and Philippe Engelhard. The article also presents the cur-
rent economic situation of the African continent.


