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pt.: „Wybrane państwa Afryki Subsaharyjskiej w polityce Stanów Zjednoczonych i
Chin. Studium wspierania rozwoju po 1989 r.”
Celem rozprawy doktorskiej była analiza polityk Stanów Zjednoczonych i Chin wobec państw Afryki
Subsaharyjskiej, jak również amerykańskich i chińskich działań na rzecz rozwoju społecznogospodarczego w tym regionie po 1989 roku.
Analizę tę przeprowadzono biorąc pod uwagę kontekst historyczno-kulturowy i zmiany
zachodzące w międzynarodowym dyskursie rozwoju. Odniesiono się także do tożsamości i interesów
USA i Chin, ich polityk zagranicznych i postrzegania sytemu międzynarodowego oraz pozycji państw
Afryki Subsaharyjskiej w świece. Jako studia przypadku wybrano dwa państwa Afryki Subsaharyjskiej
– Ghanę i Rwandę – państwa małe, ale odgrywające ważną rolę w swoich subregionach, tj. w Afryce
Zachodniej i w Regionie Wielkich Jezior.
Uwzględniając wskazany powyżej cel badań, sformułowane zostały następujące pytania
badawcze:
1. Jak zmieniały się polityki Stanów Zjednoczonych i Chin oraz ich działania na rzecz rozwoju
państw Afryki Subsaharyjskiej po 1989 roku?
2. Jakie są główne różnice i podobieństwa pomiędzy strategiami i działaniami Stanów
Zjednoczonych i Chin w stosunku do państw Afryki Subsaharyjskiej oraz ich rozwoju?
3. Jak polityki i działania Stanów Zjednoczonych i Chin wpływają na kształtowanie się
rozumienia rozwoju i strategii rozwojowych państw Afryki Subsaharyjskiej?
W celu poznania odpowiedzi na powyższe pytanie, sformułowano następującą główną hipotezę
badawczą: polityki i działania Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii wspierania rozwoju społecznogospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej zawierają zarówno elementy zbieżne, jak i rozbieżne, a
istniejące różnice wpływają na kształtowanie się dominujących dyskursów w politykach obu potęg i ich
podejścia wobec państw afrykańskich.
Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, spisu wykorzystanej literatury,
wykazu tabel, wykresów oraz wykazu skrótów. W rozdziale pierwszym omówiono główne podejście
badawcze wykorzystane do przeprowadzenia analizy polityk Stanów Zjednoczonych i Chin wobec
państw Afryki Subsaharyjskiej i ich działań na rzecz rozwoju w tym regionie – podejście
konstruktywistyczne. Przedstawiono również zmiany w dyskursie rozwoju w kontekście historycznym,
najważniejsze teorie rozwoju i reorientację priorytetów międzynarodowych strategii rozwojowych. W
rozdziale drugim zaprezentowano region Afryki Subsaharyjskiej, odniesiono się do miejsca Afryki
Subsaharyjskiej w historii świata i w stosunkach międzynarodowych oraz ustosunkowano się do
rosnącego zainteresowania tym regionem ze strony różnych aktorów międzynarodowych. W kolejnym
rozdziale pracy omówiono politykę Stanów Zjednoczonych wobec państw Afryki Subsaharyjskiej oraz
amerykańskie działania wpierające rozwój tego regionu. W rozdziale czwartym analizie poddana została
polityka Chin wobec Afryki Subsaharyjskiej oraz chińskie inicjatywy wspierające rozwój w tym
regionie. Rozdział piąty dotyczy sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w Ghanie stosunków
Ghany ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W rozdziale szóstym z kolei omówiono sytuację
społeczno-gospodarczą i polityczną w Rwandzie stosunki tego państwa ze Stanami Zjednoczonymi i
Chinami. Ostatnia część pracy dotyczy wniosków końcowych i podsumowania odpowiedzi na pytania
badawcze weryfikujące postawioną tezę.
Realizacja głównego celu pracy została przeprowadzona w oparciu o literaturę zwartą i inne
pozycje literaturowe, krajowe i zagraniczne. Ważne były też raporty i analizy opublikowane przez
międzynarodowe instytucje, w tym ONZ, OECD, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. W pracy wykorzystano także wnioski z badań terenowych, w tym głównie wywiadów i
obserwacji dokonanych przez autorkę w Ghanie i Rwandzie.
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Title: Selected Sub-Saharan African countries in the policies of the United States
and China: a study of pro-development support after 1989.
The purpose of the dissertation was to analyse the policies of the United States of America and
People’s Republic of China towards sub-Saharan African countries, as well as American and Chinese
efforts for socio-economic development in the region after 1989.
The analysis was conducted while taking into account the historical and cultural context and the
changes taking place in the international discourse of development. It also referred to the issue of identity
and interests of the U.S. and China, their foreign policies and perception of the international system, as
well as the position of Sub-Saharan African countries. For the purpose of case study, two small, but
important sub-Saharan African countries – Ghana and Rwanda – were selected.
The following research questions were formulated:
1. How did the United States and China's policies and their development for the development
of Sub-Saharan African countries change after 1989?
2. What are the main differences and similarities between the strategies and activities of the
United States and China in relation to Sub-Saharan African countries and their development?
3. How do the policies and actions of the United States and China affect the understanding of
the development and development strategies in Sub-Saharan African countries?
In order to find the answer to these questions, the following main research hypothesis was
formulated: American and Chinese policies and actions to support socio-economic development in SubSaharan Africa contain both convergent and divergent components, and the existing differences affect
the formulation of dominant discourses, the policies of both powers and their approach to African
countries.
The work consists of an introduction, six chapters, conclusion, a list of literature, a list of tables,
charts and a list of abbreviations. Chapter one discusses the main research approach used to analyse the
U.S. and Chinese policies towards sub-Saharan African countries and their development efforts in the
region, that is a constructivist approach. Changes in the development discourse in the historical context,
major development theories and reorientation of the priorities of international development strategies
were also presented. Chapter Two presents the sub-Saharan Africa region, addresses the place of subSaharan Africa in world history and international relations, and addresses the growing interest of the
region among various international actors. The next chapter discusses the US policy towards SubSaharan African countries and the US efforts to support the development of the region. Chapter Four
analyses China's policy towards Sub-Saharan Africa and China's development initiatives in the region.
The fifth chapter deals with Ghana's socio-economic and political situation and Ghana’ relations with
the United States and China. The sixth chapter discusses the socio-economic and political situation in
Rwanda and its relations with the United States and China. The final part of the paper deals with the
conclusions and summaries of the answers to the research questions verifying the thesis.
The study conducted in this work was carried out on the basis of literature, both domestic and
foreign. The analysis was based also on reports published by international institutions, including the
UN, the OECD, the World Bank and the International Monetary Fund. The work was also supported by
the fieldwork research, including interviews and observations conducted by the author in Ghana and
Rwanda.

