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СТРА ТЭ ГІЧ НАЕ МЕС ЦА
Спа чат ку да ка ра нёў. Пер ша па-

чат ко ва сло вам «аф ры» жы ха ры 
ста ра жыт на га Кар фа ге на вы зна ча лі 
лю дзей, якія па ся ля лі ся не па да лёк 
ад го ра да. Гэ тую наз ву звы чай на ад-
но сяць да фі ні кій ска га «afar», што 
зна чыць «пыл». Пас ля за ва я ван ня 
Кар фа ге на рым ля не на зва лі пра-
він цыю Аф ры кай. Паз ней так па ча лі 
аба зна чаць і ўсе вя до мыя рэ гі ё ны гэ-
та га кан ты нен та, а по тым і сам кан-
ты нент. Ін шая тэ о рыя сцвяр джае, 
што наз ва на ро да «аф ры» пай шла 
ад бер бер ска га «іfrі»(«пя чо ра») і мае 
на ўва зе пя чор ных жы ха роў. Ці ка ва, 
што му суль ман ская пра він цыя Іф ры-
кія, якая ўзнік ла тут паз ней, так са ма 
за ха ва ла гэ ты ко рань у сва ёй наз-
ве. На дум ку гіс то ры ка, ар хе о ла га і 
пісь мен ні ка Іва на Яф рэ ма ва, сло ва 
«Аф ры ка» прый шло са ста ра жыт най 
мо вы Тая-Кім — ад «Аф рас» — «пен-
ная кра і на». Гэ та звя за на з ці ка вай 
пры род най з'я вай — су тык нен нем не-
каль кіх ві даў плы няў, якія ўтва ра юць 
вя лі кую пе ну ў Між зем ным мо ры пры 
на блі жэн ні да кан ты нен та.

Аф ры ка па пра ву лі чыц ца «пра-
ра дзі май ча ла вец тва». Ме на ві та 
тут зной дзе ны астан кі са мых ста ра-
жыт ных ві даў ро ду Homo. З вась мі 
вя до мых ву чо ным ві даў гэ та га ро ду 
вы жыў толь кі адзін — Homo sapіens 
(ча ла век ра зум ны). Ты ся чы «са пі-
ен саў» па ча лі рас ся ляц ца па тэ ры-
то рыі Аф ры кі ка ля 100 ты сяч га доў 
та му. А ўжо ад сюль лю дзі міг ра ва лі 
ў Азію (ка ля 60-40 тыс. га доў на зад), 
а ад туль — у Еў ро пу (40 тыс. га доў), 
Аў стра лію і Аме ры ку (35 -15 тыс. га-
доў). Як ба чым, «схе мы пе ра ся лен-
ня» па чы на лі ся з Чор на га кан ты нен та 
спрад век.

Мес ца тут на са мрэч стра тэ гіч-
нае. Дру гі па пло шчы кан ты нент на 
пла не це (пас ля Еў ра зіі) аб мы ва ец ца 
Між зем ным мо рам з поў на чы, Чыр-
во ным — з паў ноч на га ўсхо ду, Ат лан-
тыч ным акі я нам з за ха ду і Ін дый скім з 
ус хо ду і поўд ня. Гэ та пя тая част ка су-
шы — пло шча Аф ры кі ра зам з аст ра-
ва мі скла дае больш чым 30 міль ё наў 
квад рат ных кі ла мет раў. Гэ тая тэ ры то-
рыя, з яе ве лі зар ны мі за па са мі ка рыс-
ных вы кап няў, ка ла саль ным рын кам 
для збы ту та ва раў і шмат лі кай пра-
цоў най сі лай, не рас пе шча най вя лі кі мі 
гра шы ма, з'яў ля ец ца пры ваб най зда-
бы чай для су свет ных дзяр-
жаў ужо на пра ця гу доў га га 
ча су. З XVІІ па XX ста год дзе 
амаль увесь кан ты нент быў 
«рас пі ла ва ны» па між та га-
час ны мі га лоў ны мі ка ла ні-
яль ны мі гуль ца мі — сваю 
дзяр жаў ную ла пу на тыя ці 
ін шыя аф ры кан скія зем лі 
на кла лі Фран цыя, Вя лі ка-
бры та нія, Іс па нія, Пар ту га-
лія, Іта лія, Гер ма нія. У дру-
гой па ло ве XX ста год дзя 
Чор ны кан ты нент вы бух нуў 
на цы я наль на-вы зва лен чы-
мі рэ ва лю цы я мі. Пас ля Дру-
гой су свет най вай ны хут ка 
пай шоў пра цэс дэ ка ла ні за-
цыі Аф ры кі.

Го дам Аф ры кі — ча сам 
вы зва лен ня най боль шай 
коль кас ці ка ло ній — стаў 
1960-ты. Та ды не за леж-
насць атры ма лі 17 дзяр жаў. 
Боль шасць з іх — фран цуз-
скія ка ло ніі і тэ ры то рыі, якія 
зна хо дзі лі ся пад кі ра ван нем 
Фран цыі: Ка ме рун, То га, 
Ма ла га сій ская Рэс пуб лі ка, 

Кон га (бы лое Фран цуз скае Кон га), Да-
га мея, Верх няя Воль та, Бе раг Сла но-
вай Кос ці, Чад, Цэнт раль на-Аф ры кан-
ская Рэс пуб лі ка, Га бон, Маў ры та нія, 
Ні гер, Се не гал, Ма лі. Не за леж ны мі 
бы лі аб ве шча ны са мая буй ная кра і на 
Аф ры кі па коль кас ці на сель ніц тва — 
Ні ге рыя, якая на ле жа ла Вя лі ка бры-
та ніі, і са мая вя лі кая па тэ ры то рыі — 
Бель гій скае Кон га. Бры тан скае Са-
ма лі і Са ма лі, якое зна хо дзі ла ся пад 
кі ра ван нем Іта ліі, бы лі аб' яд на ны і ста-
лі Са ма лій скай Дэ ма кра-
тыч най Рэс пуб лі кай.

Ця пер на кан ты нен це 
раз ме шча на 55 кра ін, 4 
не пры зна ныя дзяр жа вы 
і 5 за леж ных тэ ры то рый 
(аст раў ных). У 1963-м 
бы ла ство ра на Ар га ні-
за цыя аф ры кан ска га 
адзін ства. Гэ тая ар га-
ні за цыя 9 лі пе ня 2002 
го да бы ла афі цый на пе-
ра тво ра на ў Аф ры кан скі 
са юз (АС). За раз у яго 
ўва хо дзяць 54 кра і ны. У 
АС не ўва хо дзіць толь кі 
Ма ро ка — у знак пра-
тэс ту су праць пры няц-
ця ў яго склад За ход няй 
Са ха ры, якую Ма ро ка 
лі чыць сва ёй тэ ры то-
ры яй. 

ЛЮС ТЭР КА 
СУ СВЕТ НАЙ ЭКА НО МІ КІ

«Аф ры ка — люс тэр ка су свет най 
эка но мі кі, у якім, як заў сё ды, су цэль-
ныя праб ле мы», — ад зна чае ды рэк-
тар ана лі тыч на га дэ парт амен та ВК 
«Golden Hіlls-КапиталЪ АМ» Мі ха іл 
Кры лоў. Ле тась га да вы ва ла вы ўнут-
ра ны пра дукт Аф ры кі скла даў ка ля 
2,3 трыль ё на до ла раў, з якіх боль-
шасць — 72 пра цэн ты — пры па да ла 
на Ні ге рыю, Паўд нё ва-Аф ры кан скую 
Рэс пуб лі ку (ПАР), Егі пет, Ал жыр, Ан-
го лу і Ма ро ка. Тар ма жэн не рос ту эка-
но мі кі Ні ге рыі да 2,1% у год і ПАР да 
0,6% з-за ніз кіх цэн на сы ра ві ну кам-
пен са ва ла ся па ска рэн нем у Егіп це 
да 4,5%, Ал жы ры — да 3,9%, Ан го-
ле — да 4,9%, Ма ро ка — да 4,7%, у 
асноў ным на ту рыс тыч най і імі джа вай 
пад трым цы рэ гі ё на з бо ку бы лых ка-
ла ні яль ных дзяр жаў.

Рэ гі я наль ныя лі да ры па спя хо ва 
раз ві ва лі ся пры вы со кіх пра цэнт ных 

стаў ках (12% у Ні ге рыі, 10,75% у Егіп-
це і 14% у Ан го ле) і ўз роў нях ін фля цыі 
(12,8% у Ні ге рыі, 9% у Егіп це і 23,6% 
у Ан го ле). Ста біль нас ці не пе ра шка-
джа ла на ват па вы шэн не ўзроў ню 
бес пра цоўя да 10,4% у Ні ге рыі, да 
24,5% (!) у Паўд нё ва-Аф ры кан скай 
Рэс пуб лі цы, да 12,8% — у Егіп це і да 
26% (!) — у Ан го ле.

«Га лоў ная праб ле ма Аф ры кі — гэ-
та рэ кет, бан дыц кія гру поў кі, кры мі-
наль ны сек тар эка но мі кі. Ка руп цыя 

ў эка но мі цы, — пра цяг вае Мі ха іл 
Кры лоў, — пры во дзіць да без ад каз-
на га на рошч ван ня крэ ды ту ча со вы мі 
кі раў ні ка мі». У сі лу ма ла до сці дзяр-
жаў нас ці част ка па спя хо вых аф ры-
кан скіх кра ін сла ба за крэ ды та ва ная 
(дзярж доўг да ВУП Ал жы ра — 8,8%, 
Ні ге рыі — 10,5%), але для боль шас ці 
гэ тых дзяр жаў ме на ві та доўг уяў ляў-
ся асноў най праб ле май. Дзярж доўг 
Ту ні са да ВУП — 47,5%, Тан за ніі — 
39,9%, Су да на — 79%, Га ны — 67,6%, 
Ма зам бі ка — 55,4%.

Кан цэнт ра цыя на сель ніц тва і 
эка на міч ных рэ сур саў, перш за ўсё 
зя мель ных, у буй ных эка но мі ках 
Аф ры кі, а так са ма спе цы фіч ны аф-
ры кан скі клі ен та лізм (ма дэль гра-
мад ства, па бу да ва ная на ўза е ма ад-
но сі нах «па трон-клі ент») да зва ля лі 
ні ве ля ваць сіс тэм ную па гро зу за хо пу 
эка но мі кі за меж ны мі крэ ды то ра мі. 
«Яны прос та не ра зу ме лі, ка му даць 
ха бар, каб транс фар ма ваць удзел 

у пры быт ко вых су мес ных прад пры-
ем ствах, — ка жа экс перт. — Зрэш-
ты, у тых кра і нах, дзе эка но мі ка па-
спя хо ва рас ла, сак рэт за клю чаў ся 
як раз аль бо ў пры род ных ба гац цях 
(наф та ў Ні ге рыі, ал ма зы і зо ла та ў 
ПАР, клі мат Між зем на мор'я), аль бо 
ва ўдзе ле буй но га ка пі та лу, як пра-
ві ла, з Кі тая».

На дум ку экс пер та, вы хо дзіць на 
аф ры кан скі ры нак вар та толь кі з га-
тоў нас цю пра ца ваць з пры цэ лам на 
да лё кую бу ду чы ню — на дзе ся ці год дзі 
на пе рад. Спра ва ў тым, што ў Аф ры кі 
ве лі зар ны не рас кры ты па тэн цы ял — і 

ў пла не ча ла ве чых рэ-
сур саў, і ў пла не пры-
род ных рэ сур саў, і ў 
пла не па тэн цый на га 
рын ку збы ту. Уз ро-
вень жыц ця на сель ніц-
тва кан ты нен та ця гам 
на ступ ных дзе ся ці год-
дзяў бу дзе па вы шац ца, 
бу дзе рас ці пла це жаз-
доль ны по пыт, раз ві-
вац ца пра мыс ло васць 
і інф ра струк ту ра. У Аф-
ры цы вель мі тан ная ра-
бо чая сі ла: у перс пек-
ты ве яна мо жа стаць 
ма гут най вы твор чай 
ба зай, як ка лісь ці стаў 
Кі тай дзя ку ю чы сва ёй 
тан най ра бо чай сі ле.

«ЦУД» 
НА ВЫ КАП НЯХ?

Май скі ну мар аў та-
ры тэт на га эка на міч на-

га ча со пі са The Economіst у 2000 го дзе 
вый шаў з вы явай на чор най вок лад цы 
ўзбро е на га гра на та мё там аф ры кан-
ца на фо не аб ры саў Аф ры кі. У пе сі-
міс тыч ным ар ты ку ле яна на зы ва ла ся 
«без на дзей ным кан ты нен там», які 
раз дзі ра юць веч ныя між пле мян ныя 
вой ны, го лад і ўсе агуль ная бед насць. 
З мо ман ту вы ха ду та го ча со пі са прай-
шло больш за паў та ра дзе ся ці год дзя. 
За гэ ты час кар ці на змя ні ла ся. Коль-
касць вой наў на кан ты нен це ска ра ці-
ла ся, змен шы лі ся го лад і бед насць.

Ка заць, што з без на-
дзей на га Аф ры ка пе ра-
тва ры ла ся ў квіт не ю чы 
кан ты нент, па куль што 
яшчэ заў час на, але мож на 
сме ла сцвяр джаць, што на 
Чор ным кан ты нен це ад зна-
ча ец ца эка на міч ны бум. Не 
дзіў на, што пе сі міс ты, якія 
на мя жы ста год дзяў прад-
каз ва лі Аф ры цы ледзь не 
поў ны ка лапс, ця пер усё 
больш гуч на праг на зу юць 
ёй ад ра джэн не. Га лоў ным 
зда быт кам Аф ры кі, акра-
мя ма ла до га па ўзрос це 
на сель ніц тва і рын каў, якія 
хут ка рас туць, не су мнен на, 
з'яў ля юц ца пры род ныя ба-
гац ці. Па ка рыс ных вы кап-
нях яна да лё ка абы шла ўсе 
ас тат нія кан ты нен ты. Да-
стат ко ва ска заць, што ў яе 
не трах зна хо дзіц ца амаль 
40 пра цэн таў ка рыс ных вы-
кап няў усёй пла не ты. Вель-
мі вя лі кі аг ра пра мыс ло вы 

па тэн цы ял Аф ры кі — на яе тэ ры то-
рыі зна хо дзяц ца 60 пра цэн таў усіх 
не апра ца ва ных сель ска гас па дар чых 
зя мель пла не ты.

На пе ра дзе пла не ты ўсёй Чор ны 
кан ты нент і па тэм пах пра мыс ло ва га 
раз віц ця. Рэ аль ны рост эка но мі кі за 
мі ну лыя дзе сяць га доў ва гаў ся ад 5% 
да 10%, а ў ба га тых на наф ту кра і-
нах, на прык лад Ан го ле, склаў у 2007 
го дзе рэ корд ныя 22,6%. Па вод ле да-
сле да ван ня Су свет на га бан ка, 17 з 50 
эка но мік, якія раз ві ва юц ца най больш 
вы со кі мі тэм па мі, зна хо дзяц ца ў Аф-
ры цы. Гэ та не толь кі кан ты нент, які 
най больш ды на міч на раз ві ва ец ца. Ён 
так са ма дае ця пер шмат маг чы мас-
цяў для ін вес та раў.

Не дзіў на, што ін вес та ры ро бяць 
но вае ад крыц цё Аф ры кі, а ін вес ты-
цый ныя фон ды, якія спе цы я лі зу юц ца 
на пры род ных рэ сур сах, хар ча ван ні і 
вор най зям лі, абя ца юць аст ра на міч-
ныя, асаб лі ва па ця пе раш ніх ча сах, 
пра цэн ты. Гэ та да ло гіс то ры кам пад-
ста ву ка заць пра дру гое ад крыц цё і 
па дзел Аф ры кі, су па стаў ным з «аф-
ры кан скі мі гон ка мі» XІX ста год дзя, 
ка лі еў ра пей скія ка ла ні яль ныя ўла ды 
па дзя лі лі кан ты нент і па ча лі ра ба ваць 
яго пры род ныя рэ сур сы. Вя до ма, ця-
пер не XІX ста год дзе і спо са бы пра нік-
нен ня ста лі больш да лі кат ны мі, ад нак 
мэ ты не змя ня юц ца.

На ўсім кан ты нен це бу ду юц ца 
аў та стра ды, чы гун кі, аэ ра пор ты, 
пла ці ны, фаб ры кі і за во ды, элект ра-
стан цыі і мно гае ін шае. У аф ры кан-
скіх ме га по лі сах — та кіх, як Ла гос, 
Адыс-Абе ба, Най ро бі — як гры бы 
пас ля даж джу ад кры ва юц ца пра-
мыс ло выя пар кі і спе цы яль ныя эка-
на міч ныя зо ны. Мно гія аф ры кан цы 
ця пер ад чу ва юць ся бе на шмат больш 
упэў не на, чым паў ста год дзя та му, ка-
лі Аф ры ка толь кі па ча ла на бы ваць 
не за леж насць.

У ін фар ма цый ным і ка му ні ка цый-
ным сек та рах ад бы ва юц ца са праўд-
ныя рэ ва лю цыі. Чор ны кан ты нент 
умуд рыў ся аб мі нуць эпо ху ін дуст ры-
я лі за цыі і апы нуў ся ад ра зу ў ліч ба-
вым ста год дзі. Сва бод ны до ступ да 
ін фар ма цыі, у сваю чар гу, сты му люе 
раз віц цё эка но мі кі, ума цоў вае гра ма-
дзян скую су поль насць і вя дзе да змен 
у гра мад стве, асаб лі ва пры кмет ных у 
буй ных га ра дах. У аван гар дзе ўсіх 
гэ тых пра цэ саў — но вы ся рэд ні клас, 
коль касць яко га Аф ры кан скі банк 
раз віц ця ацэнь вае ў 310 млн ча ла век. 
Амаль столь кі ж, на га да ем, скла дае 
на сель ніц тва Злу ча ных Шта таў.

Вя до ма, шэ раг ана лі ты каў спра-
вяд лі ва лі чаць, што за ця пе раш нім 
аф ры кан скім «цу дам» ста яць га лоў-
ным чы нам вы со кія цэ ны на ка рыс-
ныя вы кап ні і яно па ляп шае жыц цё 
толь кі вы шэй шых кла саў. У та кіх ба-
га тых на рэ сур сы кра і нах, як Ан го ла 
і Га бон, мяс цо выя жы ха ры ня рэд ка 
ба чаць у гэ тых рэ сур сах не бла сла-
вен не, а пра клён. Бліз кія да ўла ды 
ка зач на ба га це юць, а тыя, хто ад яе 
да лё кі, па-ра ней ша му гі бе юць у бед-
нас ці. Аф ры ку з поў ным пра вам мож-
на на зваць кан ты нен там кант рас таў. 
Міль ё ны аф ры кан цаў па-ра ней ша му 
кла дуц ца спаць га лод ны мі, міль ё ны 
па ку ту юць ад эпі дэ мій і хва роб. Ня-
гле дзя чы на тое, што эка на міч ны 
бум рэ аль на іс нуе, эка на міс ты ра яць 
не ўпа даць у эй фа рыю. Аф ры кан скія 
кра і ны, якія здо ле лі на блі зіц ца да ся-
рэд ня га су свет на га ўзроў ню жыц ця, 
мож на пе ра лі чыць па паль цах. Так 
што, за ўва жа юць спе цы я ліс ты, па-
раў на нне з азі яц кі мі тыг ра мі аф ры-
кан скіх іль воў, як мі ні мум, заў час нае. 
Пры нам сі, па куль.

За хар БУ РАК.
burak@zvіazda.by

ВЯР ТАН НЕ 
НА «ПРА РА ДЗІ МУ»

ЦІ МАГ ЧЫ МА АД РА ДЖЭН НЕ АФ РЫ КІ?
Шэ раг ана лі ты каў кам пе тэнт на сцвяр джа юць: у най блі жэй шай перс пек ты ве нам да вя дзец ца па зна ё міц ца 
з «аф ры кан скі мі льва мі», якія прый дуць на зме ну «азі яц кім тыг рам». Кра і ны Чор на га кан ты нен та спа дзя-
юц ца паў та рыць лёс Паўд нё вай Ка рэі або Сін га пу ра, якія здзейс ні лі са праўд ны пра рыў у эка на міч ным 
раз віц ці. Дэ мог ра фы праг на зу юць, што да 2050 го да ў Аф ры цы бу дзе жыць як мі ні мум 2 міль яр ды ча-
ла век. Яны скла дуць чвэрць усёй пра цоў най сі лы пла не ты. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што эка на міч ны 
бум да зво ліў іс тот на па леп шыць жыц цё ў мно гіх аф ры кан скіх кра і нах. Зні жа юц ца дзі ця чая смя рот насць, 
не пісь мен насць і ўзро вень СНІ Ду, а пра цяг ласць жыц ця вы рас ла на 10 пра цэн таў. Праў да, іс нуе, так бы 
мо віць, і ад ва рот ны бок ме да ля — ка ла саль ныя кант рас ты ва ўзроў ні жыц ця. Боль шасць з 48 кра ін, якія 
зна хо дзяц ца на поў дзень ад Са ха ры, пра цяг ва юць зай маць апош нія мес цы ў све це па да хо дах жы ха роў. 
Ка лі ж па ўста нуць тыя са мыя «аф ры кан скія львы»?

Чор ны кан ты нент 
умуд рыў ся аб мі нуць эпо ху 
ін дуст ры я лі за цыі 
і апы нуў ся ад ра зу ў ліч ба вым 
ста год дзі. Сва бод ны до ступ 
да ін фар ма цыі, у сваю чар гу, 
сты му люе раз віц цё эка но мі кі.


