Republika Południowej Afryki przesunęła się o dwie pozycje do góry na liście państw świata
Zgodnie z Raportem o Rozwoju Społecznym ONZ pozycja RPA przesunęła się w rankingu o
dwa miejsca w górę, na 116 spośród 188 krajów i znajduje się w jednym szeregu z Salwadorem i
Wietnamem.
XXV Raport o Rozwoju Społecznym ONZ ocenił,że Republika Południowerj Afryki zyskała w rankingu
i jest na 116 miejscu spośród 188 krajów objętych pomiarem, na równi z Salwadorem i Wietnamem,
które mają znacznie niższy dochód na jednego mieszkańca (PKB per capita).
Różnica między dochodem na jednego mieszkańca RPA a Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego
określonym w rankingu jest duża i wynosi 29 miejsc, niemal tak samo jak 30 miejsc różnicy w
przypadku Angoli.
Wskaźnik powstały w 1990 roku jest sposobem mierzenia postępu ludzkości. Wskaźnik HDI ocenia
kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i
„dostatni standard życia” (decent standard of living). Pomiar obejmuje:
-oczekiwaną długość życia,
-średnią liczbę lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych,
-oczekiwaną liczbę lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia,
-dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP USD).
Raport podkreśla imponujący postęp w rozwoju człowieka w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, oceniając
Rwandę i Chiny jako najbardziej postępowe. Pierwsza piątka krajów wg raportu to Norwegia (12 rok
z rzędu), Australia, Szwajcarja, Dania i Holandia.
Zgodnie z Raportem, kluczowe dla RPA składniki Wskaźnika wykazały poprawę w oczekiwanej długości
życia w chwili urodzenia: 57 lat i 4 miesiące (56 lat i 9 miesięcy w 2013 roku), w dochodzie narodowy
brutto USD na mieszkańca: 12 122 USD (w 2013r.:11 788 USD) oraz oczekiwanej i średnia liczbie lat
nauki, odpowiednio: 13 lat i 6 miesięcy (13 lat i 1 miesiąc w 2013r.) i 9 lat i 9 miesięcy (9 lat i 9 miesięcy
w 2013r.)
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