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 Wprowadzenie 

Wy�ywienie ludno�ci jest podstawowym problemem spo�eczno- 
-gospodarczym dla wielu pa�stw w Afryce. Na kontynencie afryka�skim ponad 
20% ludno�ci nie ma sta�ego dost�pu fizycznego, spo�ecznego i ekonomicznego do 
�ywno�ci bezpiecznej dla zdrowia, zawieraj�cej odpowiednie sk�adniki od�ywcze, 
zaspokajaj�cej potrzeby �ywieniowe i preferencje �ywno�ciowe, wystarczaj�cej dla 
wszystkich ludzi do prowadzenia zdrowego i aktywnego �ycia. 
 Celem pracy jest analiza kluczowych kwestii zwi�zanych z wy�ywieniem 
ludno�ci na tle rozwoju spo�eczno-ekonomicznego regionów i krajów na kontynen-
cie afryka�skim. 
 Istnieje �cis�a zale�no�� mi�dzy rozwojem spo�eczno-gospodarczym krajów 
a ubóstwem i niedo�ywieniem. W krajach s�abo rozwini�tych znaczna cz��� ludno-
�ci nie ma szans na zaspokojenie potrzeb �ywno�ciowych, nie ma te� dost�pu do 
edukacji i ochrony zdrowia. Bior�c to pod uwag� w rozdziale I (Rozwój spo�eczno- 
-gospodarczy krajów afryka�skich), przedstawiono rozwój regionów i krajów  
w Afryce, wykorzystuj�c syntetyczne wska
niki rozwoju spo�ecznego (Human 
Development Index) i podstawowe mierniki dotycz�ce trzech dziedzin �ycia cz�o-
wieka: zdrowia, wykszta�cenia i poziomu dochodów. 
 W rozdziale II (Wy�ywienie ludno�ci na kontynencie afryka�skim na tle 
wska	ników �wiatowych) przedstawiono: zmiany w wy�ywieniu w ró�nych regio-
nach �wiata oraz na kontynencie afryka�skim, a tak�e problem niedo�ywienia  
i wska
niki g�odu. Ponadto omówiono czynniki zwi�kszaj�ce i zmniejszaj�ce g�ód  
i niedo�ywienie ludno�ci w Afryce. 
 Wy�ywienie ludno�ci na kontynencie afryka�skim jest przede wszystkim 
zale�ne od poziomu i dynamiki produkcji podstawowych surowców rolnych  
i �ywno�ci, dlatego w rozdziale III (Tendencje w produkcji �ywno�ci w Afryce) 
przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnic-
twa, zmiany i zró�nicowanie w produkcji podstawowych produktów ro�linnych  
i zwierz�cych na kontynencie afryka�skim oraz samowystarczalno�� �ywno�ciow� 
(produktow�) oraz kaloryczn�. 
 W rozdziale IV (Spo�ycie �ywno�ci na kontynencie afryka�skim) przedsta-
wiono dynamik� i zró�nicowanie spo�ycia produktów pochodzenia ro�linnego  
i zwierz�cego w okresie dwudziestoletnim. Scharakteryzowano tak�e wzorce kon-
sumpcji �ywno�ci na kontynencie afryka�skim. 

Analiz� wy�ywienia ludno�ci na kontynencie afryka�skim przeprowadzono 
w regionach i krajach.  Podzia� na regiony kontynentu afryka�skiego w niniejszej 
prac zosta� przyj�ty wg klasyfikacji ONZ. Kraje nale��ce do regionów geograficz-
nych wyodr�bniono na podstawie wska
ników gospodarczych i innych czynników 
uwzgl�dnionych w statystyce ONZ [68]. 
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Podzia� kontynentu afryka�skiego na regiony geograficzne przedstawia po-
ni�sza mapka 11. 

Mapka 1. Podzia� kontynentu afryka�skiego na regiony geograficzne  
wed�ug klasyfikacji ONZ 

 
 
ród�o: United Nations Statistic Division [68]. 

  W analizie problemów wy�ywienia ludno�ci wykorzystano dane statystycz-
ne opracowane przez FAO (Food Balance Sheets, FAO Statistical Yearbook 2012), 
dane Banku wiatowego i Mi�dzynarodowego Funduszu Walutowego, raporty 
FAO o braku bezpiecze�stwa �ywieniowego na �wiecie (The State of Food Insecu-
rity in the World 2005, 2011, 2012), opracowanie FAO o stanie rolnictwa i wy�y-
wienia (The State of Food and Agriculture 2012). Wykorzystano tak�e literatur� 
przedmiotu oraz w�asne opracowania m.in. Bezpiecze�stwo �ywno�ciowe krajów 
rozwijaj�cych si�, Problemy wy�ywienia w krajach rozwijaj�cych si� (wydawnic-
two IERiG�-PiB). 
������������������������������������������������������������
1 W Afryce Wschodniej nie by�o danych dla Sudanu Po�udniowego (wyodr�bniony w 2011 r.). 
Ca�y Sudan zaliczono w tym opracowaniu do Afryki Wschodniej. W Afryce Pó�nocnej nie 
uwzgl�dniono Pó�nocnej Sahary i w Afryce Zachodniej wyspy w. Heleny. 
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ROZDZIA� I 
 

ROZWÓJ SPO�ECZNO-GOSPODARCZY KRAJÓW AFRYKA�SKICH 
 

Celem rozwoju jest zwi�kszenie osi�gni�� spo�eczno-gospodarczych, swo-
bodne dokonywanie wyborów przez spo�ecze�stwo, zabezpieczenie indywidualne-
go rozwoju jednostek [40]. A zatem celem ka�dego spo�eczno-gospodarczego roz-
woju jest nie tylko zwi�kszenie osi�gni�� gospodarczych, ale te� stworzenie mo�-
liwo�ci intelektualnego rozwoju jednostek i poprawy warunków �ycia ludno�ci. 

Poziom ekonomicznego rozwoju determinuje rozwój spo�eczny nie tylko  
w tym samym czasie, kiedy on nast�puje, ale równie� w latach poprzednich i na-
st�pnych. Na ogó� im bogatsze pa�stwo, tym wi�cej �rodków przeznacza na fi-
nansowanie sfery spo�ecznej (edukacja, zdrowie), na rozbudow� infrastruktury 
spo�ecznej oraz na inwestycje, których efekty b�d� widoczne po up�ywie czasu 
(inwestycje w kapita� ludzki). Podobnie poziom spo�ecznego rozwoju w konkret-
nym roku jest równie� efektem odpowiednich inwestycji w kapita� ludzki w la-
tach poprzednich, nie tylko w edukacj� i zdrowie, ale te� w wy�ywienie ludno�ci.  

1. Charakterystyka demograficzna krajów afryka�skich 

Afryk� zamieszkuje ponad miliard ludzi (2010 r.). W ci�gu analizowa-
nych dwudziestu lat we wszystkich krajach afryka�skich ludno�� zwi�kszy�a si�, 
przy czym w latach 1990-1999 �rednio rocznie w ca�ej Afryce ludno�� wzrasta�a 
w tempie 2,5%, a na �wiecie o 1,5%. W Afryce Pó�nocnej ludno�� wzrasta�a  
w tempie 1,7% rocznie, a w Afryce Subsaharyjskiej o 2,7%. W latach 2000-
2010 tempo wzrostu ludno�ci by�o ni�sze ni� w poprzednim okresie, �rednio na 
�wiecie wynios�o 1,2% rocznie, a w Afryce 2,3%, przy czym w Afryce Pó�noc-
nej by�o ni�sze – wzrost ludno�ci o 1,6% rocznie, a w Afryce Subsaharyjskiej  
o 2,5%.  

Z przewidywa� zawartych w Raporcie Rozwoju Spo�ecznego 2011 wyni-
ka, �e w latach 2010-2015 ludno�� na kontynencie afryka�skim b�dzie wzrasta-
�a, ale w tempie wolniejszym ni� w latach 2000-2010, gdy� o 1,4% �redniorocz-
nie w Afryce Pó�nocnej i o 2,4% w Afryce Subsaharyjskiej, a w Azji Wschod-
niej i Pacyfiku o 0,7%, podczas gdy �rednio na �wiecie o 1,1%. Zwolnione tem-
po wzrostu ludno�ci jest m.in. skutkiem spadku dzietno�ci. 
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W latach 1990-2010 wspó�czynnik dzietno�ci1 na �wiecie zmniejszy� si�  
z 3,5 do 2,4 urodzonego dziecka, tj. o 31,5%, w Afryce Pó�nocnej z 4,9 do 2,2, 
tj. o 55%, a w Afryce Subsaharyjskiej z 6,5 do 4,8 tj. o 26,2%.  

W latach 1990-2010 we wszystkich krajach afryka�skich dzietno�� 
zmniejszy�a si�, przy czym najwi�cej w Afryce Po�udniowej m.in. w Botswanie 
o 60,2% z 6,7 do 2,6 urodzonego dziecka. Nadal wysok� dzietno�� tj. powy�ej 
pi�ciorga dzieci odnotowuje si� w 16 krajach tego regionu (Angola, Czad, De-
mokratyczna Republika Konga, Gabon, Malawi, Rwanda, Somalia, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Burkina Faso, Benin, Liberia, Mali, Niger, Nigeria).  

Du�y wp�yw na zmniejszenie tempa wzrostu liczby ludno�ci ma przede 
wszystkim wzrost urbanizacji, poprawa wykszta�cenia kobiet oraz upowszech-
nienie telewizji i Internetu, propagowanie antykoncepcji, a tak�e migracje lud-
no�ci z terenów o bardzo trudnych warunkach �ycia. Z bada� wynika, �e urbani-
zacja zmniejsza dzietno��. Kobiety w mie�cie s� bardziej zaanga�owane w prac�, 
wi�cej ich kszta�ci si�, maj� lepszy dost�p do s�u�by zdrowia i �rodków antykon-
cepcyjnych.  

Afryka jest kontynentem bardzo s�abo zurbanizowanym. W mie�cie �yje 
�rednio 40% ludno�ci (2010 r.), a na �wiecie 50,4%. Afryka Pó�nocna ma 
znacznie wy�sze wska
niki urbanizacji, gdy� 54,1% ludno�ci �yje w miastach, 
przy czym najwi�kszy odsetek ludno�ci miejskiej jest w Libii 78%, a najmniejszy 
w Egipcie 43,4%. W Afryce Subsaharyjskiej tylko 37,3% ludno�ci zamieszkuje 
miasta.  

Tempo wzrostu urbanizacji, czyli udzia�u ludno�ci miejskiej w ludno�ci 
ogó�em na kontynencie afryka�skim w latach 2000-2010 wynios�o 3,4%. 
Kszta�towa�o si� od 1,9% w D�ibuti do 7,2% w Burkina Faso. S� to kraje nadal 
bardzo s�abo zurbanizowane i o niskim poziomie rozwoju spo�ecznego. 

2. Wska	niki rozwoju spo�ecznego 

Rozwój spo�eczny okre�la wiele wska
ników, m.in. stan zdrowia, osi�gni�-
cia edukacyjne, aktywno�� ekonomiczna, poziom produktu krajowego brutto na 
jednego mieszka�ca, udzia� pa�stwa w finansowaniu wydatków na ochron� zdro-
wia, ochron� �rodowiska i edukacj� ludno�ci [31]. Wobec du�ej liczby wska
ni-
ków utrudnione s� porównania mi�dzynarodowe. Z tego wzgl�du ustalono synte-
tyczny miernik, który opisywa�by rozwój spo�eczny poszczególnych krajów. Po-
cz�wszy od 1990 r. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nation 
Development Programme UNDP) stosuje syntetyczny miernik, tj. wska
nik spo-
������������������������������������������������������������
1 Wspó�czynnik dzietno�ci (Total Fertility Rate) okre�la liczb� urodzonych dzieci przypadaj�-
cych na jedn� kobiet� w wieku rozrodczym (15-49 lat). Prosta zast�powalno�� pokole� wyra-
�a si� wska
nikiem 2,10-2,15 na jedn� kobiet� w wieku rozrodczym. 
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�ecznego rozwoju (Human Development Index – HDI). Jest to miara wykorzysty-
wana jako kryterium hierarchizacji krajów wed�ug poziomu ogólnego rozwoju lud-
no�ci w kolejnych latach. Syntetyczny wska
nik HDI bierze pod uwag� trzy dzie-
dziny �ycia cz�owieka: zdrowie, wykszta�cenie i poziom dochodów. 

W obliczeniu HDI wykorzystywano do roku 2009 cztery podstawowe 
mierniki: 

� przeci�tne trwanie �ycia, 
� ogólny wska
nik skolaryzacji – daje mo�liwo�� obserwacji przep�ywu 

uczniów przez poszczególne szczeble nauczania, 
� wska
nik umiej�tno�ci czytania i pisania – te dwa wska
niki przekszta�co-

no w jedn� miar� obrazuj�c� poziom osi�gni�� edukacyjnych spo�e-
cze�stw, 

� produkt krajowy brutto przypadaj�cy na jednego mieszka�ca, liczony we-
d�ug parytetu si�y nabywczej waluty (gross domestic product per capita 
PPP, purchasing power parity). 
HDI przyjmuje warto�ci w przedziale [0,1]. Ró�nica pomi�dzy obliczo-

nym dla ka�dego kraju wska
nikiem HDI a 1,0 pokazuje dystans, jaki dzieli da-
ny kraj od osi�gni�cia stanu pe�nego rozwoju spo�ecznego [34].  

Wed�ug wielko�ci HDI dokonano podzia�u krajów na: 
kraje s�abo rozwini�te, HDI 0,000-0,500 – niska jako�� �ycia, 
kraje �rednio rozwini�te, HDI 0,501-0,800 – �rednia jako�� �ycia, 
kraje wysoko rozwini�te, HDI 0,801-1,000 – wysoka jako�� �ycia [55]. 

Autorzy raportu UNDP z 2009 r. podzielili kraje o wysokim rozwoju spo-
�ecznym na dwie grupy – pa�stwa o bardzo wysokim i wysokim rozwoju spo-
�ecznym, sugeruj�c aby te pierwsze okre�li� mianem rozwini�tych (developed), 
a wszystkie pozosta�e, tj. o wysokim, �rednim i niskim rozwoju okre�li� jako 
kraje rozwijaj�ce si� (developing). Kraje uszeregowano wed�ug wielko�ci 
wska
nika HDI i podzielono na kwartyle: kraje o bardzo wysokim rozwoju  
– I kwartyl, kraje o wysokim rozwoju – II kwartyl, kraje o �rednim poziomie 
rozwoju – III kwartyl, kraje o niskim poziomie rozwoju – IV kwartyl. 

Od 2010 r. UNDP wprowadzi� kolejne zmiany. Zrezygnowano ze wska
-
nika pi�mienno�ci, gdy� zdaniem ekspertów nast�pi� znaczny post�p w tej dzie-
dzinie. W rzeczywisto�ci to stwierdzenie dotyczy tylko krajów rozwini�tych go-
spodarczo, podczas gdy w krajach rozwijaj�cych si�, zw�aszcza w Afryce, nadal 
wyst�puje analfabetyzm, szczególnie w�ród kobiet. Zast�piono wspó�czynnik 
skolaryzacji brutto (odsetek osób ucz�cych si� w stosunku do ��cznej liczby 
osób w danym wieku) dwoma wska
nikami. S� to:  

� �redni czas kszta�cenia osób doros�ych (osoby w wieku 25 lat i wi�cej), 
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� oczekiwane lata kszta�cenia (przewidywana liczba lat kszta�cenia dziecka 
rozpoczynaj�cego nauk�). 
Od 2010 r. w raportach UNDP jako miernik rozwoju gospodarczego 

wprowadzono dochód narodowy brutto (Gross National Income – GNI) jako 
przybli�enie dochodu i konsumpcji zamiast produktu krajowego brutto PKB, 
wielokrotnie krytykowanego z powodu nieuwzgl�dniania pracy gospodarstw 
domowych na w�asne potrzeby (np. opieka nad dzieckiem), produkcji �ywno�ci 
na w�asne potrzeby, nieformalnej wymiany i szarej strefy gospodarki [55, 4]. 

Wska
niki HDI w 2011 r. dla krajów o bardzo wysokim poziomie rozwo-
ju spo�ecznego kszta�towa�y si� od 0,943 w Norwegii do 0,793 na Barbadosie. 
Wska
niki HDI dla grupy krajów o wysokim poziomie rozwoju spo�ecznego 
zawiera�y si� w granicach od 0,783 w Urugwaju do 0,698 w Tunezji, a dla kra-
jów o �rednim poziomie rozwoju od 0,698 w Jordanii do 0,522 w Bhutanie, dla 
krajów o niskim poziomie od 0,510 dla Wysp Salomona do 0,286 w Demokra-
tycznej Republice Konga. 
Tabela 1. Wska	niki rozwoju spo�ecznego (HDI) na �wiecie i w Afryce w 2011 roku 

Regiony i kraje Ranga 
HDI 

Wska
nik 
rozwoju 
spo�ecz-

nego 
HDI 

Mierniki wyznaczaj�ce wska
nik rozwoju 
 spo�ecznego 

Przewi-
dywana 
d�ugo�� 
�ycia  
w mo-
mencie 
urodzin  
w latach 

rednia 
liczba lat 

nauki 

Oczeki-
wana 

liczba lat 
nauki 

Dochód 
narodowy 

brutto  
na 1 

mieszka�-
ca  

w USD* 

1 2 3 4 5 6 7 
�wiat - 0,682 69,8 7,4 11,3 10 082
Afryka Ogó�em - 0,493 57,4 4,8 9,6 2 616
Afryka Pó�nocna - 0,650 73,0 6,2 11,8 5 972
 Algieria 96 0,698 73,1 7,0 13,6 7 658
 Egipt 113 0,644 73,2 6,4 11,0 5 269
 Libia 64 0,760 74,8 7,3 16,6 12 637
 Maroko 130 0,582 72,2 4,4 10,3 4 196
 Tunezja 94 0,698 74,5 6,5 14,5 7 281
Afryka Subsaharyjska - 0,463 54,4 4,5 9,2 1 966
Afryka �rodkowa - 0,366 50,0 4,0 8,7 1 660
 Angola 148 0,486 51,1 4,4 9,1 4 874
 Czad 183 0,328 49,6 1,5 7,2 1 105
 Dem. Rep. Konga 187 0,286 48,4 3,5 8,2 280
 Gabon 106 0,674 62,7 7,5 13,1 12 249
 Gwinea Równikowa 136 0,537 51,1 5,4 7,7 17 608
 Kamerun 150 0,482 51,6 5,9 10,3 2 031
 Kongo 137 0,533 57,4 5,9 10,5 3 066
 Rep. rodkowoafryka�ska 179 0,343 48,4 3,5 6,6 707
 Wyspy wi�tego  
 Tomasza i Ksi���ca 144 0,509 64,7 4,2 10,8 1 792
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cd. tabeli 1
Afryka Wschodnia - 0,406 56,0 3,8 8,6 1174
 Burundi 185 0,316 50,4 2,7 10,5 368
 D�ibuti 165 0,430 57,9 3,8 5,1 2 335
 Erytrea 177 0,349 61,6 3,4 4,8 536
 Etiopia 174 0,363 59,3 1,5 8,5 971
 Kenia 143 0,509 57,1 7,0 11,0 1 492
 Malawi 171 0,400 54,2 4,2 8,9 753
 Madagaskar 151 0,480 66,7 5,2 10,7 824
 Mauritius 77 0,728 73,4 7,2 13,6 12 918
 Mozambik 184 0,322 50,2 1,2 9,2 898
 Rwanda 165 0,429 55,4 3,3 11,1 1 133
 Seszele 52 0,773 73,6 9,4 13,3 16 729
 Sudan 169 0,408 61,5 3,1 4,4 1 894
 Tanzania 152 0,466 58,2 5,1 9,1 1 328
 Uganda 161 0,446 54,1 4,7 10,8 1 124
 Zambia 164 0,430 49,0 6,5 7,9 1 254
 Zimbabwe 173 0,376 51,4 7,2 9,9 376
Afryka Zachodnia - 0,431 54,1 4,2 8,4 1 656
 Benin 167 0,427 56,1 3,3 9,2 1 364
 Burkina Faso 181 0,331 55,4 1,3 6,3 1 141
 Gambia 168 0,420 58,5 2,8 9,0 1 282
 Ghana 135 0,541 64,2 7,1 10,5 1 584
 Gwinea 178 0,340 54,1 1,6 8,6 863
 Gwinea-Bissau 176 0,353 48,1 2,3 9,1 994
 Liberia 182 0,329 56,8 3,9 11,0 265
 Mali 175 0,359 51,4 2,0 8,3 1 123
 Mauretania 159 0,453 58,6 3,7 8,1 1 859
 Niger 186 0,295 54,7 1,4 4,9 641
 Nigeria 156 0,459 51,9 5,0 8,9 2 069
 Senegal 155 0,459 59,3 4,5 7,5 1 708
 Sierra Leone 180 0,336 47,8 2,9 7,2 737
 Togo 162 0,435 57,1 5,3 9,6 798
 Rep. Zielonego  
 Przyl�dka 133 0,568 74,2 3,5 11,6 3 402
�Wyb.  Ko�ci S�oniowej 170 0,400 55,4 3,3 6,3 1 387
Afryka Po�udniowa - 0,611 53,0 8,3 12,8 9 062
 Botswana 118 0,633 53,2 8,9 12,2 13 049
 Lesotho 160 0,450 48,2 5,9 9,9 1 664
 Namibia 120 0,625 62,5 7,4 11,6 6 206
 RPA 123 0,619 52,8 8,5 13,1 9 469
 Suazi 140 0,522 48,7 7,1 10,6 4 484
*wed�ug si�y nabywczej w 2005 

ród�o: UNDP  Human development report 2011, New York Oxford University Press 2011. 

2.1. Zró�nicowanie wska	ników rozwoju  
                na kontynencie afryka�skim 

Wska
nik rozwoju spo�ecznego (HDI) w 2011 dla wszystkich pa�stw 
na �wiecie wyniós� 0,682, przeci�tne trwanie �ycia 69,8 lat, �rednia liczba lat 
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nauki 7,4 lat, przewidywana liczba lat nauki 11,3 lat, dochód narodowy brutto 
na mieszka�ca (wg si�y nabywczej z 2005 r.) 10 082 USD. 

Wska
nik HDI w 2011 dla wszystkich krajów afryka�skich wyniós� 
0,493; przeci�tne trwanie �ycia 57,4, �rednia liczba lat nauki 4,8 lat, przewi-
dywana liczba lat nauki 9,3 lat, dochód narodowy brutto na mieszka�ca (we-
d�ug si�y nabywczej z 2005 r.) wyniós� 2 616 USD. Tylko trzy kraje afryka�-
skie nale�� do grupy o wysokim poziomie rozwoju spo�ecznego. S� to Sesze-
le – HDI 0,773, Libia – HDI 0,760 i Mauritius – HDI 0,728.  

Wska	niki rozwoju spo�ecznego HDI w 2011 roku w Afryce 
 Dem. Rep. Konga 0,286  Lesotho 0,450 
 Niger 0,295  Mauretania 0,453 
 Burundi 0,316  Nigeria 0,459 
 Mozambik 0,322  Senegal 0,459 
 Czad 0,328  Tanzania 0,466 
 Liberia 0,329  Madagaskar 0,480 
 Burkina Faso 0,331  Kamerun 0,482 
 Sierra Leone 0,336  Angola 0,486 
 Gwinea 0,340  Wyspy wi�tego  Tomasza i Ksi���ca 0,509 
 Rep. rodkowoafryka�ska 0,343  Kenia 0,509 
 Erytrea 0,349 Suazi 0,522 
 Gwinea-Bissau 0,353 Kongo 0,533 
 Mali 0,359 Gwinea Równikowa 0,537 
 Etiopia 0,363 Ghana 0,541 
 Zimbabwe 0,376 Rep. Zielonego  Przyl�dka 0,568 
 Malawi 0,400 Maroko 0,582 
�Wyb.  Ko�ci S�oniowej 0,400 RPA 0,619 
 Sudan 0,408 Namibia 0,625 
 Gambia 0,420 Botswana 0,633 
 Benin 0,427 Egipt 0,644 
 Rwanda 0,429 Gabon 0,674 
 D�ibuti 0,430 Algieria 0,698 
 Zambia 0,430 Tunezja 0,698 
 Togo 0,435  Mauritius 0,728 
 Uganda 0,446  Libia 0,760 
  Seszele 0,773 

����������
ród�o: UNDP  Human development report 2011, New York Oxford University Press 2011. 

Na kontynencie afryka�skim do grupy krajów o �rednim poziomie 
rozwoju nale��: Tunezja – HDI 0,698; Algieria – HDI 0,698; Gabon – HDI 
0,674; Ghana – HDI 0,541; Gwinea Równikowa – HDI 0,537;  Egipt – HDI 
0,644; Botswana – HDI 0,633; Namibia – HDI 0,625; RPA – HDI 0,619; 
Maroko – HDI 0,582; Republika Zielonego Przyl�dka – HDI 0,568; Kongo – 
HDI 0,533. 

Pozosta�e kraje afryka�skie zajmuj� dalekie pozycje w rankingu we-
d�ug poziomu wska
nika rozwoju spo�ecznego (HDI). A� 38 krajów nale�y 
do grupy krajów o niskim poziomie rozwoju spo�ecznego, od 0,509 HDI w 
Kenii do HDI 0,286 w Demokratycznej Republice Konga. 
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2.2. Dynamika wska	ników rozwoju spo�ecznego  

W latach 1990-2011 poziom rozwoju spo�ecznego w wi�kszo�ci krajów 
afryka�skich mierzony wska
nikiem rozwoju HDI wykazywa� tendencj� wzro-
stow�. 

W Afryce Subsaharyjskiej �rednioroczne tempo wzrostu HDI wynios�o 
0,90%. W tym regionie tempo wzrostu HDI w poszczególnych krajach wyka-
zywa�o znaczne ró�nice. Tylko w czterech krajach by�o ono ujemne. S� to: 

� Zimbabwe – HDI zmniejszy� si� z 0,425 pkt w 1990 r. do 0,376 pkt  
w 2011 r., tj. �redniorocznie o 0,58%,  

� Suazi – HDI zmniejszy� si� z 0,526 pkt w 1990 r. do 0,522 pkt w 2011 r., 
tj. �redniorocznie o 0,03%,  

� Lesotho – HDI zmniejszy� si� z 0,470 w 1990 r. do 0,450 pkt w 2011 r., tj. 
o 0,02% �redniorocznie, 

� Republika Demokratyczna Konga – HDI zmniejszy� si� z 0,289 pkt  
w 1990 r. do 0,286 pkt w 2011 r., tj. �redniorocznie o 0,04%. 
W krajach Afryki Pó�nocnej wska
niki rozwoju spo�ecznego w latach 

1990-2011wzrasta�y �redniorocznie od 1,13% w Algierii do 1,52% w Maroku,  
a wi�c tempo wzrostu by�o prawie 2 razy wy�sze ni� �rednie na �wiecie 
(0,66%).  

W Afryce rodkowej dodatnie tempo wzrostu HDI odnotowuje si�  
w Rwandzie o 2,97% �redniorocznie. Ni�sze, ale tak�e relatywnie wysokie 
przeci�tne roczne tempo wzrostu by�o w Ugandzie o 1,93% i Tanzanii o 1,12%. 
Kraje ww. po dwudziestu latach nadal nale�� do grupy krajów o niskim pozio-
mie rozwoju spo�ecznego. HDI obni�a� si� w Demokratycznej Republice Konga.  

W Afryce Wschodniej �rednioroczne tempo wzrostu HDI w latach  
1990-2011, zawiera�o si� od 0,52% w Kenii do 2,97% w Rwandzie. Mauritius 
osi�gn�� wysoki poziom rozwoju spo�ecznego, HDI wzrasta� w latach  
1990-2011 �redniorocznie o 0,78%. HDI obni�a� si� w Zimbabwe. 

W Afryce Zachodniej �rednioroczne tempo zmian HDI by�o we wszyst-
kich krajach dodatnie i kszta�towa�o si� od 0,80% w Togo do 2,05% w Nigrze. 

W Afryce Po�udniowej HDI obni�a� si� w Lesotho i Suazi. W pozosta�ych 
krajach roczne tempo wzrostu HDI by�o dodatnie i zawiera�o si� od 0,03%  
w Republice Po�udniowej Afryki. 
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3. Zdrowotno�
 ludzi 
 
Podstawow� miar� s�u��c� do mi�dzynarodowych porówna� zdrowotno-

�ci spo�ecze�stw jest przeci�tne trwanie �ycia. Wyra�a ono �redni� liczb� lat, 
jak� maj� do prze�ycia osoby w danym wieku. T� miar� wykorzystuje si�  
w konstrukcji syntetycznego miernika poziomu rozwoju spo�ecznego HDI,  
w którym uwzgl�dnia si� przeci�tne dalsze trwanie �ycia noworodka, bez po-
dzia�u na p�e� m�sk� i �e�sk�. 

W XXI wieku nadal wyd�u�a�o si� przeci�tne trwanie �ycia na �wiecie,  
a w zwi�zku z tym post�powa�o starzenie si� ludno�ci. W Afryce natomiast 
udzia� osób powy�ej 65 lat wyniós� tylko 5,9% w ludno�ci ogó�em, a �rednio na 
�wiecie 12%. Afryka�skie spo�ecze�stwo jest m�ode. Udzia� osób w wieku do 
15 lat wynosi� w Afryce 40,1%, a na �wiecie 26,5%. 

Przeci�tne trwanie �ycia w skali �wiata w latach 1990-2009 zwi�kszy�o 
si� z 51 do 69,8 lat. W ca�ej Afryce zwi�kszy�o si� ono do 57,4 lat, a wi�c nie-
wiele. W Afryce rodkowej, w Czadzie o 3 lata do poziomu 49,6 lat, w Demo-
kratycznej Republice Konga o 4,6 lat do 48,4, w Republice rodkowoafryka�-
skiej o 1 rok, do 48,4 lat. Do zmniejszenia przeci�tnego trwania �ycia przyczy-
ni�y si� g�ównie konflikty zbrojne, nios�ce za sob� �mier�, g�ód, brak �rodków 
przeciw malarii i innym chorobom oraz brak opieki lekarskiej. 

W Afryce Po�udniowej w wi�kszo�ci krajów przeci�tne trwanie �ycia 
zmniejszy�o si� w okresie analizowanych 20 lat na ogó� z powodu HIV/AIDS. 
W Botswanie przeci�tne trwanie �ycia zmniejszy�o si� o 6,6 lat do 53,2 lat,  
w Lesotho o 9,1 lat do 48,2 lat, w Republice Po�udniowej Afryki o 9 lat do 52,8 
lat, w Suazi o 8 lat do 48,7 lat. We Wschodniej Afryce przeci�tne trwanie �ycia 
tak�e zmniejszy�o si�, w Zambii o 5,4 lat do 49 lat i w Zimbabwe o 8,2 lat do 
51,4 lat. We wszystkich wy�ej wymienionych krajach rozpowszechni�o si� za-
ka�enie wirusem HIV.  

Najwy�sze przeci�tne trwanie �ycia jest w Afryce Pó�nocnej (od 73,1 lat 
w Algierii do 74,8 lat w Libii). Poza Afryk� Pó�nocn� tylko na Mauritiusie, Se-
szelach i w Republice Zielonego Przyl�dka przeci�tne trwanie �ycia by�o na po-
ziomie Afryki Pó�nocnej. Najni�sze przeci�tne trwanie �ycia jest w Sierra Leone 
– 47,8 lat (Afryka Zachodnia), tj. ni�sze ni� w Libii o 27 lat. 

W wi�kszo�ci krajów afryka�skich przeci�tne trwanie �ycia by�o wy�sze  
w 2009 r. w porównaniu z 1990 r. Ale by�y te� kraje, gdzie w ci�gu ostatniego  
20-lecia przeci�tna d�ugo�� �ycia skróci�a si�. Jest to wynik bardzo z�ej, a czasami 
wr�cz �adnej opieki lekarskiej skutkuj�cej wyst�powaniem na ogromn� skal� 
wielu chorób, min. AIDS, gru
licy, chorób przenoszonych przez komary (mala-
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ria), �ó�ta febra i inne. Powszechnymi chorobami wyst�puj�cymi w Afryce s� 
min. gor�czka krwotoczna, czerwona, t��ec, dur brzuszny, �lepota rzeczna [50]. 

W roku 2011 na �wiecie by�y 34 miliony osób �yj�cych z wirusem HIV 
(doro�li i dzieci), tj. o 15,6% wi�cej ni� w 2001 r. – 29,4 mln. Liczba nowych 
zaka�onych zmniejszy�a si� z 3,2 do 2,5 mln, tj. o 21,9%. Najbardziej dotkni�-
tym regionem przez t� epidemi� jest Afryka Subsaharyjska. A� 69% zaka�onych 
wirusem HIV  na �wiecie �y�o w Subsaharyjskiej Afryce, a w 2001 r. 71%. 
W Afryce Subsaharyjskiej 1 na 20 osób jest zara�ona wirusem HIV (4,9% lud-
no�ci). W roku 2011 na �wiecie by�y 34 mln osób �yj�cych z wirusem HIV, tj. 
69% zaka�onych HIV na �wiecie. 

Ponad 8 mln osób zaka�onych HIV mia�o dost�p do terapii antyretrowiru-
sowej. Jednak 7 mln osób zakwalifikowanych do w��czenia do programu lecze-
nia nie mia�o do niej dost�pu. A� 72% dzieci kwalifikuj�cych si� do leczenia nie 
ma dost�pu do kuracji antyretrowirusowej. W raporcie o AIDS na �wiecie wy-
kazano, �e szczególnie nara�one na zaka�enie s� kobiety i dziewczynki  
z powodu braku równouprawnienia i seksualnej przemocy [51]. 

Raport UNAIDS 2012 podaje, �e w krajach o niskim i �rednim poziomie 
dochodów ponad 75% �rodków przeznaczonych na terapi� antyretrowirusow� 
(ARV) w latach 2009-2011 pochodzi�o z mi�dzynarodowych funduszy.  

Na walk� z HIV/AIDS w 2011 r. przeznaczono 16,8 mld USD, a do roku 
2015 potrzebne s� �rodki w wysoko�ci od 22 do 24 mld USD rocznie. 

Z Raportu UNAIDS 2012 wynika, �e gru
lica nadal stanowi g�ówn� przy-
czyn� zgonów osób zaka�onych HIV. Wszystkie osoby �yj�ce z gru
lic� i HIV 
powinny zosta� natychmiast w��czone do terapii ARV, gdy� w ten sposób mo�-
na zmniejszy� o 65% ryzyko rozwini�cia si� u nich pe�nego stadium tej choro-
by. W roku 2011 48% osób chorych na gru
lic� i jednocze�nie zaka�onych HIV 
korzysta�o z leczenia antyretrowirusowego.  

Na ogó� choroba ta wyst�puje w krajach rozwijaj�cych si�. wiatowa Or-
ganizacja Zdrowia przewiduje, �e przy zachowaniu obecnej tendencji zachoro-
wa� do 2015 roku oko�o miliard ludzi zakazi si� pr�tkiem gru
licy, a oko�o 200 
milionów zachoruje [8].  

W 2011 roku odnotowano 8,7 milionów nowych przypadków gru
licy,  
w tym 0,5 miliona dzieci i 2,9 milionów kobiet, w tym samym roku. Zmar�o na 
gru
lic� 1,4 miliony ludzi, z tego 430 tys. by�o zaka�onych HIV [28]. 

Najwi�cej nowych przypadków zachorowa� na gru
lic� na 100 tys. lud-
no�ci odnotowano w Afryce – �rednio 262. Wska
niki nowych zachorowa� na 
gru
lic� by�y znacznie wy�sze w: Suazi 1313, Republice Po�udniowej Afryki 
993, Namibii i Sierra Leone 723, Lesotho 632, Zimbabwe 603, D�ibuti 602, Ga-
bonie 450, Republice rodkowoafryka�skiej 400, Kongu 387, Demokratycznej 
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Republice Konga 327. Najmniej nowych zachorowa� na gru
lic� odnotowano  
w Afryce Pó�nocnej od 17 przypadków na 100 tys. ludzi w Egipcie do 100 przy-
padków w Maroku, a wi�c znacznie mniej ni� �rednio w ca�ej Afryce [28]. 

wiatowa Organizacja Zdrowia opracowa�a strategi� Zatrzyma� gru	lic� 
(stop TB), aby uwolni� �wiat od tej choroby. W strategii za�o�ono zmniejszenie 
liczby chorych do roku 2015 przez zapewnienie chorym wysokiej jako�ci bada� 
diagnostycznych, wprowadzenie nowych metod leczenia gru
licy i nowych 
�rodków farmakologicznych. rodki na zwalczanie gru
licy maj� pochodzi�  
z bud�etów krajów zainteresowanych zwalczaniem gru
licy i z pomocy mi�-
dzynarodowej [72]. 

W Afryce ponad ¼ ludno�ci jest nara�ona na choroby tropikalne. Po-
wstawaniu tych chorób sprzyjaj� m.in. gor�cy i wilgotny klimat, degradacja �ro-
dowiska (w Afryce Subsaharyjskiej 23% ludno�ci �yje w zdegradowanym �ro-
dowisku, w Afryce Pó�nocnej 25%).  

Wed�ug raportu WHO transmisja zachorowa� na malari� jest mo�liwa na 
terenach zamieszka�ych przez 2,1 mld ludzi. Na przyk�ad w Czadzie 80% popu-
lacji jest z wysok� transmisj� malarii (jeden i wi�cej przypadków na 1000 osób) 
w Republice Demokratycznej Konga 97% oraz 100% ludno�ci w Gwinei Rów-
nikowej, Kongu, Republice rodkowoafryka�skiej, Rwandzie, Gambii, Ghanie, 
Gwinei, Gwinei Bissau, Liberii, Sierra Leone, Togo, Zambii [71]. 

Bardzo powa�nym problemem na kontynencie afryka�skim jest �miertel-
no�� dzieci. Spo�ród chorób a� 16% przypadków �miertelnych w�ród dzieci do 
lat 5 przypada na malari� [71]. Wska
nik �miertelno�ci dzieci jest nie tylko od-
zwierciedleniem ich stanu zdrowia i jako�ci wy�ywienia, ale tak�e wyrazem 
spo�eczno-gospodarczego rozwoju kraju. W krajach o bardzo wysokim rozwoju 
wska
niki �miertelno�ci dzieci poni�ej lat 5 przyjmowa�y wielko�ci jednocyfro-
we. W Szwecji, Finlandii, Luksemburgu, Norwegii na 1000 urodze� �ywych nie 
do�ywa�o troje dzieci, w Irlandii dwoje. Natomiast w krajach o niskim poziomie 
rozwoju spo�ecznego wska
niki �miertelno�ci dzieci do lat 5 s� bardzo wysokie 
np. w Demokratycznej Republice Konga a� 173 na 1000 urodze� �ywych dzieci 
umiera przed osi�gni�ciem pi�ciu lat. 

Liczba dzieci na ca�ym �wiecie niedo�ywaj�cych 5 lat zmniejszy�a si�  
z 12 mln w 1990 r. do 7,6 mln w 2010 r., tj. ka�dego dnia umiera�o 21 tys. dzieci 
poni�ej 5 lat w 1990 r., a w 2010 r. ok. 12 tys., przy czym a� 70% dzieci umiera 
przed uko�czeniem pierwszego roku �ycia. W Afryce Subsaharyjskiej wyst�pu-
je cz�stsze ryzyko �mierci dzieci. G�ównymi przyczynami �miertelno�ci dzieci 
poni�ej 5 lat s�: niedo�ywienie 1/3 przypadków, 18% zapalenie p�uc, 15% kom-
plikacje przy porodzie [51].  
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Tempo spadku �miertelno�ci dzieci na �wiecie uleg�o przyspieszeniu  
z 1,9% rocznie w latach 1990-2000 do 2,5% rocznie w latach 2000-2010, lecz 
jest ono niewystarczaj�ce do osi�gni�cia czwartego celu milenijnego. W przeli-
czeniu na 1000 urodze� �ywych liczba dzieci niedo�ywaj�cych pi�ciu lat 
zmniejszy�a si� z 88 w 1990 r. do 57 w 2010 r., tj. o 35%. 

Czwarty cel milenijny dotyczy ograniczenia �miertelno�ci dzieci poni�ej 
pi�ciu lat o dwie trzecie do 2015 r., pocz�wszy od 1990 r. W wymiarze �wiato-
wym �miertelno�� dzieci do 5 lat w 1990 r. wynios�a 88 na tysi�c urodze� �y-
wych, a w 2015 r. wska
nik powinien zmniejszy� si� do 35 przypadków �mier-
telnych na 1000 urodze� �ywych [51].  

W Afryce Pó�nocnej spadek wska
nika �miertelno�ci dzieci by� znacznie 
wi�kszy ni� �rednio na �wiecie, bo a� o 67% z 82 do 27 przypadków na 1000 
urodze� �ywych, tj. �rednio o 5,6% rocznie. Afryka Pó�nocna osi�gn��a  
w 2010 r. cel milenijny 27 przypadków �miertelnych na 1000 urodze� �ywych 
[34, 35].  

W Afryce Subsaharyjskiej post�p w ograniczeniu �miertelno�ci dzieci do 
lat 5 by� mniejszy. W latach 1990-2010 �miertelno�� dzieci zmniejszy�a si�  
o 30%, tj. ze 174 przypadków na 1000 urodze� �ywych do 121 przypadków  
w 2010 r. (w tempie 1,8% �redniorocznie). Cel milenijny – 58 przypadków na 
1000 urodze� �ywych – nie zostanie osi�gni�ty do 2015 r. w Afryce Subsaharyj-
skiej [51]. 

W�ród krajów afryka�skich najni�sza �miertelno�� dzieci wyst�puje  
w krajach Afryki Pó�nocnej, od 16 dzieci poni�ej pi�ciu lat na 1000 urodze� 
�ywych w Tunezji do 36 w Maroku i Algierii. W Afryce najwy�sza �miertelno�� 
dzieci by�a w Mali – 178 dzieci poni�ej 5 lat na 1000 urodze� �ywych. Wysokie 
wska
niki odnotowano tak�e w Sierra Leone – 174, Demokratycznej Republice 
Konga – 170 i w Angoli – 161. We wszystkich krajach wyst�pi�a tendencja spad-
kowa �miertelno�ci dzieci poni�ej lat 5. W ostatnim dziesi�cioleciu coraz wi�cej 
dzieci jest szczepionych przeciw odrze, dyfterytowi, t��cowi i krztu�cowi.  

Wed�ug danych wiatowej Organizacji Zdrowia jedna ósma mieszka�ców 
Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywo�anych spo�ywaniem zanie-
czyszczonej wody. Jedynie 3% z nich �yje w Europie; 53% pochodzi z Azji, 
38% z Afryki. Kobiety i dzieci w Afryce i Azji pokonuj� �rednio 6 km, aby do-
trze� do uj�cia z wod�. Jednorazowo pokonuj� ten dystans z 20-litrowym kani-
strem, a potrzeby rodziny s� kilkakrotnie wi�ksze [35, 47]. 

Czerpanie wody z niebezpiecznych 
róde� wi��e si� z ryzykiem zaka�enia 
paso�ytami i malari�. Choroby uk�adu pokarmowego ograniczaj� przyswajanie 
substancji od�ywczych z po�ywienia i prowadz� do niedo�ywienia. W ka�dej 
wsi powinna by� studnia, aby uchroni� ludno�� od chorób, a dzieci przed porzu-
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ceniem szko�y. Cz�sto szko�y nie s� wyposa�one w urz�dzenia sanitarne. Brak 
higieny wi��e si� z zaka�eniami, które uniemo�liwiaj� nauk�. Brak czystej wo-
dy  wp�ywa na wi�ksz� zachorowalno�� na ró�ne choroby, ograniczenie rozwoju 
psychofizycznego dzieci i ich zdolno�ci do nauki. Brak wody do ugaszenia pra-
gnienia i nawadniania pól prowadzi do ubóstwa [47]. 

Dost�p do czystej wody w proc. w latach 1990 i 2011 w Afryce 
Kraj 1990 2011 Kraj 1990 2011
 Somalia - 30  Burundi 69 74
 Dem. Rep. Konga 43 46  Gwinea 51 74
 Mozambik 34 47  Liberia - 74
 Madagaskar 29 48  Uganda 41 75
 Etiopia 14 49  Benin 57 76
 Czad 40 50  Lesotho 80 78
 Mauretania 30 50  Zimbabwe 79 80
 Niger 35 50  Burkina Faso 44 80
 Angola 42 53  Wyb. Ko�ci S�oniowej 76 80
 Tanzania 55 53  Maroko 73 82
 Sudan 67 55  Algieria 94 84
 Sierra Leone 37 58  Malawi 42 84
 Togo 49 59  Ghana 53 86
 Kenia 43 61  Gabon - 88
 Nigeria 47 61  Gambia 75 89
 Zambia 49 64  RPA 83 92
 Mali 28 65  D�ibuti 75 93
 Rep. rodkowoafryka�ska 59 67  Namibia 64 93
 Rwanda 62 69  Tunezja 82 96
 Kongo - 72  Seszele 96 96
 Gwinea Bissau 36 72  Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca - 97
 Suazi 39 72  Botswana 92 97
 Senegal 60 73  Egipt 93 99
 Kamerun 49 74  Mauritius 99 100


ród�o: www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ [22]. 
 
Najlepsza sytuacja w zakresie dost�pu do czystej wody jest w Afryce Pó�-

nocnej, gdy� ma do niej dost�p 92% ludno�ci, od 82% w Maroku do 99%  
w Egipcie (Libia 98%, Tunezja 96%). W Afryce Subsaharyjskiej 63% ludno�ci 
ma dost�p do czystej wody, od 30% w Somalii do 100% na Mauretanii. 

W latach 1990-2011 zwi�kszy� si� dost�p ludno�ci w Afryce do czystej 
wody o 17 p.p. (do 67%), w Afryce Pó�nocnej o 4 p.p. (do 92%) i w Afryce 
Subsaharyjskiej o 15 p.p. (do 63%). W wi�kszo�ci krajów afryka�skich znacz�-
co zwi�kszy� si� dost�p do czystej wody, z wyj�tkiem Sudanu – spadek o 15 p.p.  
i Tanzanii o 2 pkt. 
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Dost�p do urz�dze� sanitarnych w proc. w latach 1990 i 2011 w Afryce 
Kraj 1990 2011 Kraj 1990 2011
 Niger 4 10  Namibia 24 32
 Togo 13 11  Gabon - 33
 Czad 8 12  Rep. rodkowoafryka�ska 11 34
 Tanzania 7 12  Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca - 34
 Sierra Leone 11 13  Uganda 27 35
 Madagaskar 8 14  Zimbabwe 41 40
 Benin 5 14  Zambia 42 42
 Ghana 7 14  Kamerun 47 48
 Kongo - 18  Burundi 42 50
 Burkina Faso 8 18  Senegal 36 51
 Liberia - 18  Malawi 39 53
 Mozambik 9 19  Suazi 49 57
 Gwinea 10 19  Angola 29 59
 Gwinea Bissau - 19  D�ibuti 62 61
 Etiopia 2 21  Rwanda 32 61
 Mali 15 22  Botswana 39 64
 Somalia - 24  Gambia - 68
 Sudan 27 24  Maroko 53 70
 Wyb. Ko�ci S�oniowej 20 24  RPA 64 74
 Lesotho - 26  Tunezja 73 90
 Mauretania 16 27  Mauritius 89 91
 Kenia 25 29  Algieria 89 95
 Dem. Rep. Konga 17 31  Egipt 72 95
 Nigeria 38 31  Libia 97 97
   Seszele 97 97


ród�o: www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ 
 
Dost�p do urz�dze� sanitarnych w Afryce mia�o tylko 57% ludno�ci, 

a w Afryce Pó�nocnej 90%, od 70% w Maroku do 97% w Libii. W Afryce Sub-
saharyjskiej tylko 31% ludno�ci mia�o dost�p do urz�dze� sanitarnych, od 10% 
w Nigrze do 91% na Mauritiusie. 

W latach 1990-2011 dost�p ludno�ci do urz�dze� sanitarnych w Afryce 
zwi�kszy� si� tylko o 6 p.p., w Afryce Pó�nocnej o 18 p.p., a w Afryce Subsaharyj-
skiej tylko o 5 p.p. Dost�p ludno�ci do urz�dze� sanitarnych zwi�kszy� si� w kra-
jach afryka�skich z wyj�tkiem Nigerii – spadek o 7 p.p. (do 31%), Togo – spadek  
o 2 p.p. (do 11%), w Sudanie o 3 p.p. (do 24%). 

Na mo�liwo�ci zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej wska-
zuje poziom wydatków na zdrowie ze wszystkich 
róde� w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca rocznie. Wynios�y one wg raportu UNDP 2011 – 860 USD na 
�wiecie, ale w Afryce w �adnym kraju nie osi�gni�to tego poziomu. Najwi�cej 
wydano na zdrowie, 709 USD na mieszka�ca rocznie, w Gwinei Równikowej, 
612 USD w Botswanie i 485 USD w Republice Po�udniowej Afryki, a najmniej 
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wydawa�y: Erytrea – 10,1 USD, Etiopia – 14,7 USD i Demokratyczna Republi-
ka Konga  – 15,6 USD. 

Afryka Subsaharyjska ma bardzo ograniczone �rodki na opiek� zdrowotn� 
ludno�ci. Du�� rol� w zwalczaniu HIV/AIDS, gru
licy i malarii odgrywaj� mi�-
dzynarodowe instytucje pozarz�dowe. 

4. Osi�gni�cia edukacyjne 

Inwestycje w kwalifikacje cz�owieka, publiczne i prywatne, s� najta�szym 
sposobem podnoszenia poziomu konkurencyjno�ci gospodarki i tym samym przy-
spieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Edukacja w kapita� ludzki opiera si� na 
czterech zasadach: uczy� si�, aby wiedzie�, dzia�a�, wspólnie �y� i aby by� [9]. 

We wska
niku spo�ecznego rozwoju od 2010 r. osi�gniecia edukacyjne s� 
okre�lane przez �redni� liczb� lat nauki przypadaj�c� na osob� doros�� w wieku 
25 lat i wi�cej oraz przez oczekiwan� liczb� lat nauki przez osoby rozpoczyna-
j�ce kszta�cenie. 

�rednia liczba lat nauki w 2011 roku w Afryce 
 Mozambik 1,2  Nigeria 5,0 
 Burkina Faso 1,3  Tanzania 5,1 
 Niger 1,4  Madagaskar 5,2 
 Czad 1,5  Togo 5,3 
 Etiopia 1,5  Gwinea Równikowa 5,4 
 Gwinea 1,6  Kamerun 5,9 
 Mali 2,0  Kongo 5,9 
 Gwinea-Bissau 2,3  Lesotho 5,9 
 Burundi 2,7  Egipt 6,4 
 Gambia 2,8  Tunezja 6,5 
 Sierra Leone 2,9  Zambia 6,5 
 Sudan 3,1  Algieria 7,0 
 Rwanda 3,3  Kenia 7,0 
 Benin 3,3  Ghana 7,1 
�Wyb.  Ko�ci S�oniowej 3,3  Suazi 7,1 
 Erytrea 3,4  Mauritius 7,2 
 Dem. Rep. Konga 3,5  Zimbabwe 7,2 
 Rep. rodkowoafryka�ska 3,5  Libia 7,3 
 Rep. Zielonego Przyl�dka 3,5  Namibia 7,4 
 Mauretania 3,7  Gabon 7,5 
 D�ibuti 3,8  RPA 8,5 
 Liberia 3,9  Botswana 8,9 
 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 4,2  Seszele 9,4 
 Malawi 4,2   
 Maroko 4,4   
 Angola 4,4   
 Senegal 4,5   
 Uganda 4,7   


ród�o: UNDP  Human development report 2011, New York Oxford University Press 2011. 
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rednia liczba lat nauki na kontynencie afryka�skim przypadaj�ca na jed-
n� osob� doros�� wynios�a 4,8 lat (2011 r.), przy czym w Afryce Pó�nocnej 6,2 
lat, a w Afryce Subsaharyjskiej 4,5 lat. Natomiast oczekiwana liczba lat nauki 
na kontynencie afryka�skim jest 2 razy wy�sza ni� przeci�tna liczba lat nauki. 
Ró�nice te s� �wiadectwem niezaspokojenia potrzeb w zakresie kszta�cenia  
i oczekiwa� zmiany dotychczasowej sytuacji (tabela 1).  

W Afryce Pó�nocnej przeci�tna liczba lat nauki przypadaj�ca na osob� do-
ros�� kszta�towa�a si� od 7,3 lat w Libii do 4,4 lat w Maroku. W Afryce Zachod-
niej przeci�tna liczba lat nauki wynios�a 4,2 lat, od 1,3 roku w Burkina Faso do 
7,1 lat w Ghanie. W Afryce rodkowej przeci�tnie na 1 osob� doros�� przypada-
�o 4,0 lat nauki, od 1,5 roku w Czadzie do 5,9 roku w Kamerunie i Kongu.  
W Afryce Wschodniej na osob� doros�� przypada�o �rednio 3,8 lat, od 1,3 roku 
w Mozambiku do 9,4 lat na Seszelach. Przeci�tna liczba lat nauki przypadaj�ca 
na osob� doros�� w Afryce Po�udniowej wynios�a 8,3, od 5,9 lat w Lesotho do 
8,9 lat w Botswanie. Przeci�tna liczba lat nauki w wi�kszo�ci krajów afryka�-
skich wskazuje, �e znaczna cz��� doros�ych nie zdo�a�a uko�czy� nawet szko�y 
podstawowej. 

Na kontynencie afryka�skim nadal jest ograniczony dost�p do edukacji, 
czego wyrazem jest analfabetyzm. W Afryce Pó�nocnej najwi�kszy odsetek 
analfabetów w�ród osób doros�ych jest w Maroku – 43,9%, a najmniejszy w Li-
bii – 11%. W Afryce rodkowej najwi�kszy odsetek analfabetów jest w Czadzie 
– 66,4%, a najmniejszy w Gwinei Równikowej – 6,7%. W Burkina Faso 74% 
ludno�ci doros�ej jest analfabetami i tylko 15,2% na Wyspach Zielonego Przy-
l�dka (Afryka Zachodnia).  

W Afryce Wschodniej ró�nice mi�dzy krajami w rozmiarach analfabety-
zmu s� tak�e du�e. Najwi�kszy odsetek analfabetów jest w Etiopii – 64%,  
a najmniejszy w Zimbabwe – 8,1%. Afryka Po�udniowa odznacza si� niewielkimi 
ró�nicami w rozpowszechnieniu analfabetyzmu w�ród doros�ych. Najwi�kszy 
odsetek analfabetów jest w Botswanie – 15,9% i najmniejszy w  RPA – 11%. 

W�a�ciwo�ci� kontynentu afryka�skiego jest du�a liczba kobiet analfabe-
tek. Jest to szersze zagadnienie braku równo�ci pod wzgl�dem prawnym kobiet  
i m��czyzn wynikaj�ce z tradycji i obowi�zuj�cej religii (islam), podporz�dko-
wuj�cych kobiet� m��czy
nie. 

Wyrazem trudno�ci w zdobywaniu wykszta�cenia przez ludno�� w Afryce 
s� znacznie ni�sze wska
niki dotycz�ce wykszta�cenia na poziomie �rednim 
osób doros�ych w wieku 25 lat i powy�ej w porównaniu ze wska
nikami �wia-
towymi. Wykszta�cenie �rednie posiada�o 52% kobiet i 63% m��czyzn na �wie-
cie, a w Afryce Subsaharyjskiej odpowiednio ok. 24 i 35%. Najwi�kszy odsetek 
osób ze �rednim wykszta�ceniem jest w krajach Afryki Po�udniowej i Afryki 
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Pó�nocnej. Na przyk�ad w RPA 72% m��czyzn i 69% kobiet legitymowa�o si� 
wykszta�ceniem �rednim, a w Botswanie wska
niki by�y odpowiednio wy�sze  
– 77,5 i 73,6%. Do krajów o najwy�szym odsetku osób z wykszta�ceniem �red-
nim w Afryce Pó�nocnej nale�� Egipt – 59% m��czyzn i 43% kobiet.  

Procent dzieci aktywnych ekonomicznie w wieku 7-14 w 2010 roku w Afryce 
Mozambik 1,8 Liberia 37,4 
Lesotho 2,6 Gwinea Równikowa 37,7 
Rwanda 7,5 Kenia 37,7 
Egipt 7,9 Uganda 38,2 
Botswana  8,0 Togo 38,7 
Suazi 11,2 Dem. Rep. Konga 39,8 
Burundi 11,7 Malawi 40,3 
Maroko 13,2 Burkina Faso 42,1 
Zimbabwe 14,3 Gambia 43,5 
Sierra Leone 14,9 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 45,7 
Namibia 15,4 Niger 47,1 
Senegal 18,5 Gwinea 48,3 
Mali 23,0 Ghana 48,9 
Madagaskar 26,0 Gwinea Bissau 50,5 
RPA 27,7 Etiopia 56,0 
Angola 30,1 Czad 60,4 
Kongo 30,1 Rep. rodkowoafryka�ska 67,0 
Tanzania 31,1 Benin 74,4 
Zambia 34,4   


ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 
 
Jedn� z przyczyn niskiego poziomu wykszta�cenia ludno�ci na kontynen-

cie afryka�skim jest powszechno�� pracy �wiadczonej przez dzieci w wieku  
7-14 lat. Najmniej dzieci jest aktywnych ekonomicznie w Mozambiku 1,8%,  
a najwi�cej w Beninie 74,4%. 

Wi�kszo�� krajów afryka�skich ma trudny dost�p do kszta�cenia.  S� to 
kraje o niskim PKB na 1 mieszka�ca, du�ym udziale dzieci pracuj�cych i z tego 
powodu nieucz�cych si�. Pochodz� one z bardzo ubogich rodzin i ich niewielkie 
zarobki ratuj� bud�et domowy. 

O dost�pno�ci nauki �wiadczy udzia� wydatków publicznych na edukacj� 
w produkcie krajowym brutto. W Afryce udzia� ten jest bardzo zró�nicowany od 
1,2% (8,6 USD na 1 mieszka�ca) w Republice rodkowoafryka�skiej do 13% 
(196 USD na 1 mieszka�ca) w Lesotho, podczas gdy na �wiecie na edukacj� 
przypada 495 USD na 1 mieszka�ca rocznie i przy 4,9% udziale wydatków pu-
blicznych w PKB. 

Wydatki publiczne na edukacj� w Afryce Subsaharyjskiej stanowi�y 5,2% 
PKB w latach 2005-2010, co w przeliczeniu na walut� da�o zaledwie 109 USD 
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na 1 mieszka�ca rocznie. Znacznie wi�cej publicznych �rodków pieni��nych 
przypada�o na edukacj� w Botswanie bo a� 1009 USD na 1 mieszka�ca rocznie 
przy prawie o�mioprocentowym ich udziale w PKB. Botswana jest krajem  
o najwy�szym udziale osób doros�ych z wykszta�ceniem �rednim (77%) na kon-
tynencie afryka�skim, o stosunkowo ma�ym odsetku analfabetów (15,9%)  
i znacznie wy�szej od �redniej liczbie lat nauki – 8,9 lat (najwy�sze na Sesze-
lach – 9,4 lat) i tylko 8-procentowym zatrudnieniu dzieci. 

Na �wiecie na 100 osób przypada�o 14,1 komputerów osobistych (lata 
2002-2009), a w Afryce Pó�nocnej, od 1,1 w Algierii do 9,7 w Tunezji. W Afry-
ce Subsaharyjskiej najwi�cej komputerów przypada�o na 100 osób w Namibii  
– 23,2; na Seszelach – 21,1 i Mauritiusie – 16,7; w Republice Zielonego Przy-
l�dka – 14,3; Sudanie – 10,8; Zimbabwe – 7,6 i w Botswanie – 6,6. W pozosta-
�ych krajach Afryki Subsaharyjskiej wska
nik ten kszta�towa� si� od 0,2 w Cza-
dzie, Gwinei Bissau, Lesotho i Malawi do 4,4 w Mauretanii. Z wyj�tkiem Afry-
ki Pó�nocnej oraz Mauritiusa i Seszeli, gdzie prawie ca�a ludno�� ma dost�p do 
elektryczno�ci, w pozosta�ych krajach odsetek ludno�ci z dost�pem do elek-
tryczno�ci kszta�towa� si� od 75% w RPA do 9% w Ugandzie i Malawi. 

Na �wiecie na 100 osób przypada�o 30 u�ytkowników Internetu. Wy�sze 
wska
niki w Afryce ni� �rednio na �wiecie odnotowuje si� tylko w Maroku (49), 
na Seszelach (40,8) i w Tunezji (36,6). W Afryce Subsaharyjskiej na 100 osób 
przypada�o tylko 11,3 u�ytkowników Internetu. Znacznie wy�sza by�a ich liczba 
na Mauritiusie – 28,7, w Nigerii – 28,4, Czadzie – 25,9, Senegalu – 16, Rwan-
dzie – 13,0, Ugandzie – 12,5 i w RPA – 12,3. Najmniej u�ytkowników Internetu 
by�o w Demokratycznej Republice Konga i Nigrze – tylko 0,7 u�ytkowników na 
100 osób. 

 
5. Produkt krajowy brutto2 

 Afryk� zamieszkuje prawie 15% ludno�ci �wiata, ale kontynent ten wy-
twarza tylko 4% �wiatowego PKB (liczony si�� nabywcz� w USD). 
 W 2010 r. gospodarka �wiatowa powróci�a na �cie�k� wzrostu, który wy-
nosi� �rednio 3,6% w skali �wiatowej, a w 2011 r. na poziomie 3,1%. Kraje roz-
wini�te rozwija�y si� w tempie 1,9% w 2011 r., a kraje rozwijaj�ce si� w tempie 
6,0% [53]. 
 Rozwój krajów afryka�skich by� bardziej dynamiczny ni� ca�ej gospo-
darki �wiatowej. Do czynników wzmagaj�cych wzrost gospodarczy Afryki na-
������������������������������������������������������������
2 We wska
niku rozwoju spo�ecznego HDI (Human Development Index) do oceny globalnej 
sytuacji ekonomicznej krajów wprowadzono produkt narodowy brutto, ale wszystkie wska
-
niki charakteryzuj�ce m.in. rozwój edukacji, zdrowie, zró�nicowanie dochodów odnoszono 
do produktu krajowego brutto. 
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le�� m.in.: zapotrzebowanie na afryka�skie surowce przez Chiny i Indie oraz 
kraje wysoko rozwini�te (Francja, USA), wzrost cen surowców na �wiecie, na-
p�yw bezpo�rednich inwestycji zagranicznych na kontynent afryka�ski, reduk-
cja zad�u�enia przez kraje wysoko rozwini�te. Ogromne zasoby surowców na-
turalnych, na które jest du�y popyt na rynkach �wiatowych, sta�y si� czynni-
kiem dynamizuj�cym wzrost gospodarczy krajów afryka�skich. W niektórych 
krajach prawie ca�y przychód pochodzi� z eksportu jednego produktu np. ropy 
naftowej (Angola, Nigeria, Libia, Gwinea Równikowa), uranu (Mali i Niger), 
diamentów (Botswana), z kilka produktów  z eksportu, ropy naftowej, niektó-
rych rud i  koncentratów manganu (Gabon), z ropy naftowej, surowcowej  
i przetworzonej, z gazu ziemnego skroplonego (Algieria), z ropy naftowej, ko-
baltu nieprzetworzonego (Kamerun), z miedzi, koncentratów miedzi (Demo-
kratyczna Republika Konga) [58]. 
  Udzia� Afryki w �wiatowych zasobach ropy wynosi 9,7%, a gazu 7,8%.  
W ostatnim 20-leciu �wiatowe zasoby ropy wzros�y o 20,7%, a na kontynencie 
afryka�skim o 99,7%, w przypadku gazu wska
niki te wynosz� odpowiednio 
38,5 i 65,8%. Kontynent posiada tak�e bogate z�o�a uranu (Niger, Mali), �ela-
za (Liberia, Sierra Leone, Gwinea, Mauretania), manganu (Ghana, Wybrze�e 
Ko�ci S�oniowej), miedzi (Mauretania), cyny i niobu (Nigeria), boksytów 
(Gwinea, Sierra Leone, Ghana, Demokratyczna Republika Konga), diamentów 
(Botswana, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Gwinea, Wybrze�e Ko�ci S�onio-
wej), fosforytów (Senegal, Togo). Zasoby z�ota, platyny, diamentów, chromu, 
manganu, antymonu i uranu w Afryce nale�� do najwi�kszych na �wiecie. Ro-
�nie popyt na rop� naftow� zw�aszcza ze strony Chin i samego kontynentu 
afryka�skiego. A� 38 krajów afryka�skich importuje rop� naftow�. 
 Chi�skie zaanga�owanie w Afryce wzros�o po roku 2000, a zw�aszcza po 
powstaniu Forum Wspó�pracy Chiny Afryka (FOCAC) w 2006 roku. Najwi�k-
sze wsparcie ze strony Chin uzyskiwa�y kraje afryka�skie bogate w surowce 
mineralne (Angola, Nigeria, Etiopia, Sudan). W wymianie handlowej 
mi�dzy Chinami a Afryk� przoduj�: Angola, RPA, Nigeria, Sudan i Egipt. 
Prawie 80% w�ród produktów importowanych przez Chiny z Afryki zaj-
muj� surowce mineralne, a na kamienie i metale szlachetne przypada 4% 
importu z Afryki do Chin. Najwi�kszy udzia� w eksporcie z Chin do 
Afryki maj� maszyny, sprz�t transportowy, tekstylia, odzie� i obuwie oraz 
wyroby z tworzyw sztucznych [17]. 
 W strukturze eksportu Afryki udzia� produktów rolnych stanowi 
10,8%. Surowce mineralne w eksporcie Afryki stanowi� 65,6%. W latach 
2008-2010 zmieni� si� udzia� poszczególnych regionów �wiata w ekspor-
cie Afryki. G�ówne jego kierunki w 2010 r. to: Europa – 36,2% (2008 r. 
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40,2%), Azja – 24,1% (2008 r. 21,0%)  Ameryka Pó�nocna – 16,8% (2008 r. 
21,5%) i eksport wewn�trz afryka�ski 12,3% (w 2008 r. 9,4%) [58]. 

5.1. Dynamika produktu krajowego brutto 

Wzrost gospodarczy kontynentu afryka�skiego mierzony dynamik� wzro-
stu globalnego PKB wyniós� �redniorocznie w latach 2000-2009 5,2%, w 2010 r. 
5,0%, 2011 r. 3,4%, a w 2012 r. wzrost PKB wyniós� 5,75% (2012 r. – dane 
Mi�dzynarodowego Funduszu Walutowego) [19]. 
 Wiosna arabska wp�yn��a na spadek dynamiki PKB w Afryce Pó�nocnej. 
PKB wzrós� w 2011 r. tylko 0,5%, podczas gdy w 2010 r. o 4,1% spad�y docho-
dy z turystyki w Tunezji i Egipcie. Obcy kapita� odp�ywa� z Libii, Tunezji  
i Egiptu. Maroko odwrotnie, wzmocni�o swoj� gospodark�, wzrost PKB w 2011 r. 
wynosi� 5,0%, chocia� wyst�pi�o wysokie bezrobocie, a w 2012 r. o 2,7%.  

W 2011 r. inflacja wzros�a do 8,5% w oko�o 39 krajach afryka�skich,  
a w 2010 r. o 7,4% w porównaniu z rokiem poprzednim (African Statistical 
Yearbook 2012). Pocz�wszy od 2005 r., inflacja�w Afryce przedstawia�a si� na-
st�puj�co: 7,5%  w 2005 r., 5,8% w 2006 r., 7,0%  w 2007 r., 10,9% w 2008 r., 
9,2%  w 2009 r., 7,4% w 2010 r., 8,5%  w 2011 r., 9,1% w 2012 r. [2]. 

W Afryce Pó�nocnej tempo wzrostu PKB by�o ni�sze ni� �rednio na kon-
tynencie afryka�skim i wynosi�o 4,7% w latach 2000-2009, gdy� by�y to kraje  
o gospodarce ustabilizowanej, a w 2010 r. wzrost wyniós� 4,1% i w 2011 r. 
0,5% (wiosna arabska). Najwy�szym wzrostem PKB w stosunku do roku po-
przedniego charakteryzowa�a si� Algieria w latach 2003-2005 od 6,9% do 5,1%, 
Egipt w latach 2006-2008 od 6,8% do 7,3%. Libia po wzro�cie PKB nawet do-
chodz�cym do 13% w 2003 r. i 10,3% w 2005 r. w stosunku do roku poprzed-
niego, w 2011 r. nast�pi� spadek PKB o 59,7% (za�amanie w wydobyciu ropy 
naftowej i eksporcie z przyczyn politycznych), po czym w 2012 r. nast�pi� 
wzrost PKB o 95,5%. Tak�e w Tunezji PKB zmniejszy� si� w 2011 r. o 1,9%  
w stosunku do roku poprzedniego, a w 2012 r. wzrost wynosi� 3,6%. W Egipcie 
wzrost PKB wyniós� zaledwie 1,8%, a w 2012 r. 2,2%. W obu tych krajach 
zmniejszy�y si� dochody z turystyki [2]. 

W Afryce rodkowej �rednioroczne tempo wzrostu PKB w latach  
2000-2009 wynosi�o 4,9%. W 2010 r. wzrost wynosi� 5,7% i 5,1% w 2011 r.  
w stosunku do roku poprzedniego. W�ród krajów tego regionu na uwag� zas�u-
guje Angola, która po zako�czeniu wojny wesz�a na �cie�k� wzrostu, do czego 
przyczyni�o si� wydobycie ropy naftowej. W latach od 2004 do 2007 PKB  
w stosunku do roku poprzedniego zwi�kszy� si� od 11,2% do 23,2%, a w 2008 r. 
o 13,8%. W nast�pnych latach wzrost PKB by� znacznie ni�szy, bo tylko o 2,4% 
w 2009 r., o 3,4% w 2010 r., o 3,9% w 2011 r. i o 6,8% w 2012 r. [1].  
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W Czadzie, kraju o najni�szym poziomie rozwoju spo�ecznego (wska
nik 
HDI – miejsce 183 w�ród 187 krajów) PKB w stosunku do roku poprzedniego 
wzrasta� dynamicznie od 2001 r. do 2004 r. (od 11,5% do 33,7%), a nast�pnie  
w roku 2005 i 2007 r. wzrost wyniós� ponad 8%, w 2010 r. 14,6%, po czym 
tempo wzrostu PKB zmniejszy�o si� do 3,6% w 2011 r. i 5,9% w 2012 r. Eks-
ploatowanie z�ó� ropy naftowej w Gwinei Równikowej wp�yn��o na ogromny 
wzrost PKB – w 2001 r. a� o 67,8%, a w latach 2002 i 2004 wzrost o 20,4%  
i 32,6%. W latach 2007 i 2008 wzrost ten by� tak�e dwucyfrowy – odpowiednio 
o 24,0% i o 16,1%, a w 2011 r. wzrost zmniejszy� si� do 7,7% i w 2012 r.  
o 5,3% [1].  

W Afryce Wschodniej �rednioroczne tempo wzrostu PKB w latach  
2000-2009 wynosi�o 6,6%. PKB w stosunku do roku poprzedniego wzrós�  
w 2010 r. o 7,1% i w 2011 r. o 6,0% [2]. W�ród krajów Afryki Wschodniej ze 
wzgl�du na tempo wzrostu PKB wyró�nia si� Etiopia i Rwanda. W Etiopii od 
2004 r. do 2008 r. PKB wzrasta� w tempie dwucyfrowym – odpowiednio  
o 13,6% i o 10,8%. Tak�e w 2010 r. i 2011 r. wzrost PKB wyniós� 12,6 i 11,2%, 
a w 2012 r. 8,5%. W Rwandzie i Mozambiku tempo wzrostu PKB by�o ni�sze 
ni� w Etiopii, ale wyrównane. Najwy�szy wzrost PKB w stosunku do roku po-
przedniego odnotowano w Rwandzie w 2002 r. o 13,3% i w 2008 r. 11,1%.  
W latach 2011 i 2012 wzrost PKB wyniós� odpowiednio 8,2 i 8,0% [1]. 

W Mozambiku najbardziej wzrós� PKB w stosunku do roku poprzedniego 
w 2001 r. o 12,3%, a w pozosta�ych latach kszta�towa� si� od 9,2% w 2002 r. do 
7,4% w 2012 r. Natomiast Zimbabwe charakteryzuje si� spadkiem PKB w sto-
sunku do roku poprzedniego od 2001 r. do 2008 r. bez �adnych przerw – odpo-
wiednio o 0,2 i 9,9% (nieudane reformy w gospodarce). Od 2009 r. PKB  
w Zimbabwe wzrasta� w stosunku do roku poprzedniego: w 2009 r. o 6,0%,  
w 2010 r. o 9,6%, w 2011 r. o 10,6% i w 2012 r. o 4,4%.  

W Afryce Zachodniej �rednioroczne tempo wzrostu PKB w latach  
2000-2009 wynios�o 6,7%. W 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego PKB 
wzrós� o 6,9% i w 2011 r. o 6,3%. Spo�ród krajów Afryki Zachodniej PKB  
w Nigerii wykazywa� wy�szy wzrost ni� przeci�tny w regionie dzi�ki eksploata-
cji z�ó� ropy naftowej. Najwy�szy roczny przyrost PKB odnotowuje si� w 2002 r. 
o 21,2%, w 2003 r. o 10,3%, w 2004 r. o 10,6%. W pozosta�ych latach wzrost 
PKB kszta�towa� si� od 7,8% w 2010 r. do 6,6% w 2012 r. 

W Ghanie w latach od 2001 do 2012 r. roczny wzrost PKB kszta�towa� si� 
od 4,2% w 2001 r. do 7,1% w 2012 r. Wysoki wzrost PKB odnotowuje si�  
w 2011 r. o 14,4% oraz w 2008 r. o 8,4% i 2010 r. o 8,0%. W Sierra Leone 
wzrost PKB w 2002 r. wyniós� 18,2% i tyle� samo w 2012 r. Pomi�dzy tymi 
latami najbardziej wzrós� PKB w 2003 r. o 9,6% i w 2004 r. oraz 2008 r. o po-
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nad 7%. Mimo do�� wysokiej dynamiki wzrostu PKB (ponad 7%), Sierra Leone 
nale�y do grupy pa�stw najmniej rozwini�tych gospodarczo [1, 2, 3]. 

W Afryce Po�udniowej w latach 2000-2009 PKB wzrasta� �redniorocznie 
o 4,7%. W 2010 r. wzrost PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniós� 3,5% 
i w 2011 r. tak�e o 3,5% [1, 2]. 

Najlepiej rozwini�t� gospodark� w tym regionie ma Republika Po�udnio-
wej Afryki  (South Africa). Kraj ten nale�y do grupy BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny, Republika Po�udniowej Afryki). Kraje te wed�ug prognozy Gold-
man Sachs do po�owy XXI wieku b�d� pot�gami �wiatowymi (ta grupa apeluje 
m.in. o szybk� reform� Mi�dzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku 
wiatowego oraz ONZ).  

Wzrost PKB w Republice Po�udniowej Afryki w stosunku do roku po-
przedniego jest umiarkowany – od 2,7% w 2001 r. do 5,6% w 2006 r. Wzrost 
PKB w 2010 r. i 2011 r. wyniós� odpowiednio 3,5 i 2,5%, a w 2012 r. tak�e 
2,5%. W szybszym tempie rozwija�a si� Botswana i Namibia. Najwy�szy wzrost 
PKB w Botswanie w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w 2002 r.  
o 9,0%. W ostatnich trzech latach wzrost PKB w tym kraju wyniós� 8,1%  
w 2010 r., 8,0% w 2011 r. i 5,6% w 2012 r. W Namibii najwy�szy wzrost PKB 
odnotowuje si� w 2004 r. o 12,3%. W ostatnich trzech latach wzrost PKB wy-
niós� 6,0% w 2010 r., 4,9% w 2011 r. i 5,0% w 2012 r. Najs�abiej rozwija si�  
w tym regionie Suazi. Wzrost PKB w stosunku do roku poprzedniego kszta�to-
wa� si� od 1,2% w 2001 r. do 3,5% w 2007 r. W ostatnich trzech latach PKB 
przyrasta� o 1,9% w 2010 r., o 1,3% w 2011 r., a w 2012 r. zmniejszy� si�  
o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego [2, 3]. 

W 2012 r. do najszybciej rozwijaj�cych si� krajów na kontynencie afry-
ka�skim nale�a�y Sierra Leone, Niger, Liberia, Wybrze�e Ko�ci S�oniowej  
i Rwanda. Wzrost PKB w Libii a�  o 95,5% w 2012 r. wynika� z bardzo niskiego 
poziomu PKB w roku 2011 r. (przyczyny polityczne). W 2012 r. PKB zmniej-
szy� si� w Suazi, Sudanie i Mali. 

Na kontynencie afryka�skim wyst�puj� du�e ró�nice pod wzgl�dem po-
ziomu i tempa rozwoju poszczególnych regionów i krajów. Cz��� krajów afry-
ka�skich rozwija�a si� bardziej dynamicznie ni� ca�a gospodarka �wiatowa. S� to 
kraje bogate w surowce naturalne. Do g�ównych czynników wzrostu nale�y zali-
czy�: wzrost zapotrzebowania na surowce afryka�skie, wzrost cen surowców na 
�wiatowych rynkach, redukcj� zad�u�enia przez kraje wysoko rozwini�te, nap�yw 
zagranicznych bezpo�rednich inwestycji oraz oficjalnej pomocy rozwojowej. 
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Kraje afryka�skie wed�ug wzrostu PKB w 2012 r. w procentach 
Suazi -0,3 Togo 5,0 
Sudan -0,6 Namibia 5,0 
Mali -1,5 Gwinea Równikowa 5,3 
Gambia 1,0 Erytrea 5,5 
Madagaskar 1,9 Botswana 5,6 
Egipt 2,2 Gabon 5,6 
Somalia 2,6 Burkina Faso 5,8 
Maroko 2,7 Czad 5,9 
Gwinea Bissau 2,8 Benin 6,1 
Seszele 2,8 Nigeria 6,6 
Rep. rodkowoafryka�ska 3,1 Kongo 6,8 
Algieria 3,2 Angola 6,8 
Mauritius 3,3 Tanzania 6,9 
Tunezja 3,6 Ghana 7,1 
Senegal 3,8 Dem. Rep. Konga 7,2 
Lesotho 3,8 Zambia 7,3 
Gwinea 3,9 Mozambik 7,4 
Kenia 4,2 Rwanda 8,0 
Malawi 4,3 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 8,6 
Uganda 4,4 Liberia 8,9 
Zimbabwe 4,4 Niger 13,1 
Mauretania 4,6 Sierra Leone 18,2 
Burundi 4,7 Libia 95,5 
D�ibuti 4,8   
Kamerun 4,9   
Kongo 4,9   

          
ród�o: African Statistical Yearbook 2013.  

 W Afryce rozwija si� przemys� surowcowy – wydobywczy, dostarczaj�cy 
pracy i dochodów. Wzrost PKB krajów surowcowych zale�y od zapotrzebowa-
nia na nie i cen na rynku �wiatowym.  

Mimo wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, Afryka nie uwolni�a si� 
od bezrobocia. W niektórych krajach afryka�skich bezrobocie by�o wysokie: 
w D�ibuti 59,5%, Mauretanii 33,0%, Gwinei Równikowej 24,2%, Etiopii 
20,5%, Gabonie 17,8%. W Afryce Po�udniowej we wszystkich krajach bezrobo-
cie jest wysokie. Najwy�sze by�o w Namibii 27,6%, a nast�pnie w Lesotho 
27,3%, RPA 23,8%, Suazi 22,5% i Botswanie 17,6%. 

5.2. Zró�nicowanie krajów afryka�skich ze wzgl�du na PKB  
            na 1 mieszka�ca 

 Produkt krajowy brutto przeliczony na 1 mieszka�ca (wed�ug si�y nabywczej 
w USD) jest najcz��ciej stosowan� miar� w ocenie spo�eczno--gospodarczego 
rozwoju krajów. redni poziom PKB w 2011 r. (wg si�y nabywczej z 2005 r.) dla 
ca�ego �wiata wynosi� 10 103 USD na 1 mieszka�ca, a w Afryce wyniós� 2 778 
USD. W Afryce Pó�nocnej PKB na 1 mieszka�ca wynosi� 6 306 USD,  a w Afryce 
Subsaharyjskiej 2 094 USD [3].  
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Produkt krajowy brutto w Afryce w 2011 roku w USD na 1 osob�a) 
 Dem. Rep. Konga 329  Senegal 1 737 
 Liberia 506 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 1 805 
 Erytrea 516  Gambia 1 873 
 Burundi 533  Sudan 1 878 
 Niger 642  Zimbabwe 1 878 
 Rep. rodkowoafryka�ska 716  D�ibuti 2 087 
 Sierra Leone 769  Kamerun 2 090 
 Malawi 805  Nigeria 2 221 
 Madagaskar 853  Mauretania 2 255 
 Mozambik 861  Rep.  Zielonego  Przyl�dka 3 616 
 Togo 914  Kongo 3 885 
 Mali 964  Maroko 4 373 
 Etiopia 979  Angola 5 201 
 Gwinea 990  Suazi 5 349 
 Rwanda 1 097  Egipt 5 547 
 Gwinea Bissau 1 097  Namibia 5 986 
 Burkina Faso 1 149  Algieria 7 643 
 Uganda 1 188  Tunezja 8 258 
 Tanzania 1 334  RPA 9 678 
 Czad 1 343  Mauritius 12 737 
 Zambia 1 423  Botswana 12 939 
 Benin 1 428  Gabon 13 998 
 Lesotho 1 504  Libia9 15 361 
 Kenia 1 507  Seszele 23 172 
 Wyb. Ko�ci  S�oniowej 1 581  Gwinea Równikowa 32 026 
 Ghana 1 652   

      a) wed�ug si�y nabywczej w 2005 r.         
     
ród�o: UNDP, Human Development Report 2013, New York Oxford University Press 2013. 

 Powy�sze zestawienie ukazuje wielko�� PKB w Afryce w USD na 1 osob� 
w 2011 r. wed�ug si�y nabywczej z 2005 r. Dzieli ono kraje afryka�skie na 5 grup:  

� powy�ej 1 tys. USD – 14 krajów, 
� 1 001-2 000 USD – 17 krajów, 
� 2 001-4 000 USD – 6 krajów, 
� 4 001-9 000 USD – 7 krajów, 
� powy�ej 9 000 USD – 7 krajów. 

 W krajach o wysokim poziomie PKB na 1 mieszka�ca rocznie tj. powy�ej 
9 tys. USD rolnictwo w tworzeniu PKB ma niewielki udzia�, od 1,9% w Gwinei 
Równikowej do 3,6% na Mauritiusie. Jednocze�nie w tych krajach bardzo wysoki 
udzia� w tworzeniu PKB ma przemys� surowcowy w Gwinei Równikowej – a� 
93,7%, a w pozosta�ych krajach przemys� surowcowy wraz z przemys�em prze-
twórczym i us�ugami. S� to: Gabon, Botswana, Mauritius, RPA i Seszele. W Ga-
bonie przemys� surowcowy wraz z przemys�em przetwórczym tworzy 64,4% 
PKB, a rolnictwo tylko 4,4%, us�ugi 31,2%. W Botswanie odpowiednio 47,7; 2,6 
i 49,8%. Na Mauritiusie przemys� surowcowy wraz z przemys�em przetwórczym 
tworzy 27,0% PKB, us�ugi 69,4%, a rolnictwo tylko 3,6% PKB. W Republice 
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Po�udniowej Afryki przemys� surowcowy wraz z przemys�em przetwórczym two-
rzy 30,4% PKB, us�ugi 67,4%, a rolnictwo 2,4%. Na Seszelach us�ugi tworzy�y a� 
81,2% PKB  (turystyka), a przemys� surowcowy wraz z przemys�em przetwórczym 
tylko 16,1% PKB i rolnictwo 2,7% PKB. 

5.3. Mo�liwo�ci rozwojowe krajów afryka�skich 

 O wzro�cie gospodarczym krajów afryka�skich decyduje dynamika spo-
�ycia i dynamika akumulacji – cz��� produktu krajowego brutto nieprzeznaczo-
na na spo�ycie, której celem s� inwestycje i tworzenie zapasów. 
 Udzia� akumulacji w PKB (2009 r.) tylko w Algierii wynosi� 41,2%,  
a w pozosta�ych krajach kszta�towa� si� od 2,2% w Zimbabwe do 39,7%  
w Gwinei Równikowej (wydobycie ropy naftowej i najwy�szy PKB na 1 miesz-
ka�ca w Afryce) [56]. 
 Udzia� akumulacji w PKB do 10% wyst�pi� tylko w dwóch krajach  
w Ghanie i Zimbabwe. W grupie krajów o udziale akumulacji w PKB od 10 do 
20% znajduj� si�: Egipt, RPA, Angola, Sudan, Sierra Leone, Suazi, Wybrze�e 
Ko�ci S�oniowej i Republika rodkowoafryka�ska. W najwi�kszej liczbie kra-
jów udzia� akumulacji w PKB znajduje si� w przedziale 20-30%. Do tej grupy 
nale��: Tunezja, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Kongo, Etiopia, Ke-
nia, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seszele, Sudan, Tanzania, Uganda, 
Zambia, Benin, Gwinea, Mauretania, Senegal, Botswana i Namibia. Udzia� 
akumulacji w PKB w przedziale 30-40% odnotowuje si� w Maroku, Czadzie, 
Gwinei Równikowej, Lesotho i na Madagaskarze [56].  

Wydatki pa�stwa na prace badawczo-rozwojowe przyczyniaj� si� do 
upowszechnienia post�pu technicznego, doskonalenia metod wytwarzania, wy-
krywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr. Inwestowanie w prace ba-
dawczo-rozwojowe jest coraz cz��ciej traktowane na �wiecie jako inwestowanie 
w gospodark�. W Afryce udzia� wydatków na prace badawczo-rozwojowe jest 
niewielki w Afryce. W latach 2005-2010 wydatki na ten cel tylko w Tunezji sta-
nowi�y 1,1% PKB i w RPA 0,9% PKB. Ich udzia� w PKB w pozosta�ych krajach 
Afryki kszta�towa� si� od 0,6% w Gabonie do 0,1% w Algierii i na Madagaska-
rze. Dla du�ej liczby krajów afryka�skich brak jest danych statystycznych o wy-
datkach na prace badawczo-rozwojowe [56]. 

Poni�sze zestawienie ukazuje wielko�� inwestycji bezpo�rednich zagra-
nicznych koncernów, osób prywatnych i firm w latach 2007-2011 na kontynen-
cie afryka�skim w proc. PKB. 

Wed�ug raportu UNCTAD o inwestycjach z 2012 r. warto�� zagranicznych 
inwestycji bezpo�rednich na �wiecie wzros�a z 1 309,0 mld USD w 2010 r. do  
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1 524,4 mld USD w 2011 r., tj. o 16,5%. W 2011 r. na kraje rozwijaj�ce si� przy-
pada�o 44,9% ogó�u zagranicznych inwestycji bezpo�rednich, a w 2010 r. 47,1%. 
Zagraniczne inwestycje bezpo�rednie w Afryce w latach 2007-2011 – w proc. PKB 

Angola -3,9  Nigeria 3,1 
Burundi 0,0  Sudan 3,1 
Kamerun 0,0 Gambia 3,2 
Burkina Faso 0,4 Tunezja 3,2 
Mauretania 

0,4
 Rep. �rodkowoafryka�-
ska 3,6 

Kenia 0,6 Suazi 3,7 
Rwanda 0,8  Mauritius 4,4 
Etiopia 1,0 Sierra Leone 4,5 
Gwinea Bissau 1,1  Uganda 4,7 
Gabon 1,3  Gwinea Równikowa 4,8 
Togo 1,3  Lesotho 5,4 
Algieria 1,4  Namibia 7,1 
Rep. Po�udniowej Afryki 1,4  Ghana 7,9 
Zimbabwe 1,4  Mozambik 8,6 
Mali 1,6  Czad 9,1 
Benin 1,7  D�ibuti 9,2 
Botswana 1,8  Madagaskar 9,9 
Maroko 1,8  Zambia 10,3 
Senegal 1,8  Seszele 17,4 
Wyb. Ko�ci S�oniowej 1,8  Niger 17,5 
Tanzania 1,9  Dem. Rep. Konga 22,4 
 Gwinea 2,1  Kongo 23,5 
Libia 2,2  Liberia 45,8 

ród�o: UNDP, Human Development Report 2013, New York Oxford University  
Press 2013. 

Bezpo�rednie inwestycje zagraniczne na kontynencie afryka�skim w 2011 r. 
wynios�y 42,7 mld USD i by�y ni�sze w stosunku do roku poprzedniego o 0,9% 
(43,1 mld USD). W 2009 r. bezpo�rednie inwestycje zagraniczne by�y o 10 mld 
USD wy�sze w porównaniu z 2011 r.   
 Tabela 2. Zagraniczne inwestycje bezpo�rednie w miliardach USD 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 
wiat 1 197,8 1 309,0 1 524,4
Regiony rozwini�te 606,2 618,6 747,9
Regiony rozwijaj�ce si� 519,2 616,7 684,4
Afryka 52,6 43,1 42,7
Wschodnia i Po�udniowo-Wschodnia 
Azja 206,6 294,1 335,5
Po�udniowa Azja 42,4 31,7 38,9
Zachodnia Azja 66,3 58,2 48,7
Ameryka �aci�ska i Karaiby 149,4 187,4 217,0


ród�o: UNCTAD, World Investment Report 2012: Towards a new generation of investment 
police. 
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Kraje afryka�skie w ró�nym stopniu partycypowa�y w ogólnej warto�ci 
bezpo�rednich inwestycji. Najwi�cej zainwestowano w krajach posiadaj�cych 
z�o�a naftowe i inne poszukiwane na rynku �wiatowym surowce. 

Tabela 2 ukazuje wyra
nie, �e z roku na rok maleje wielko�� zagranicznych 
inwestycji bezpo�rednich w Afryce.  

W krajach afryka�skich istnieje szereg ogranicze�, które zniech�caj� niektó-
rych inwestorów do lokowania kapita�u (ale nie Chiny). Do nich nale�� m.in.: 

� s�aba jako�� infrastruktury (drogi, sie� kolejowa, lotniska, energia elek-
tryczna, zak�ócenia w dostawach energii, sie� telekomunikacyjna), 

� s�aby rozwój bankowo�ci, 
� wysoka korupcja, brak stabilno�ci polityki gospodarczej zw�aszcza niesta-

bilno�� w zakresie podatków, brak przejrzysto�ci prawa i wysoka inflacja, 
� du�a przest�pczo�� (terroryzm, kradzie�e) i niepokoje spo�eczne,  
� s�abe regionalne rynki zbytu na kontynencie afryka�skim, 
� niska jako�� czynnika ludzkiego (poziom wykszta�cenia, choroby, epide-

mie HIV, malaria, s�aba opieka lekarska) [58]. 
Z drugiej strony inwestorzy, którzy uzyskiwali koncesje na wydobycie su-

rowców (cz�sto za wysokie �apówki) p�ac� bardzo niskie wynagrodzenia miej-
scowej ludno�ci. Zatrudniaj� tak�e dzieci za g�odowe stawki, traktuj�c je jak 
niewolników. Wydobywanie surowców cz�sto zagra�a �rodowisku przyrodni-
czemu i powoduje jego degradacj�. 
 Dla rozwoju krajów afryka�skich du�e znacznie ma oficjalna pomoc roz-
wojowa (Official Development Assistance, ODA). Obejmuje ona darowizny i po-
�yczki przekazywane krajom rozwijaj�cym si� przez oficjalne instytucje rz�dowe 
pa�stw darczy�ców oraz organizacje mi�dzynarodowe, których celem jest wspar-
cie rozwoju gospodarczego i poprawa poziomu �ycia ludno�ci w tych krajach. 
Po�yczki s� zaliczane do ODA, gdy przynajmniej 25% warto�ci pomocy stanowi� 
darowizny. Kraje, które podpisa�y Deklaracj� Milenijn� z 2000 roku zobowi�za�y 
si� do udzielania pomocy krajom rozwijaj�cym si�, której celem jest rozwi�zy-
wanie globalnych problemów spo�eczno-gospodarczych. Unia Europejska odpo-
wiada za ponad po�ow� pomocy rozwojowej na �wiecie, a Komisja Europejska 
udziela wsparcia ponad 140 krajom. Oficjalna Pomoc Rozwojowa na kontynencie 
afryka�skim wynosi�a 42,1 USD na 1 mieszka�ca, a w wymiarze �wiatowym 
18,8 USD na 1 mieszka�ca (2010 r.). Minimalna warto�� pomocy rozwojowej 
udzielanej przez kraje nale��ce do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (Deve-
lopment Assistance Committee – DAC) wynosi 0,2% PKB.  

W przeliczeniu na 1 mieszka�ca najwi�ksz� pomoc rozwojow� otrzyma�y 
Seszele (647,7 USD), Liberia (355,3 USD), Kongo (324,6 USD), D�ibuti (148,8 
USD), Gwinea Równikowa (120,9 USD), Lesotho (118,0 USD), Namibia (112,0 
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USD), Mauretania (108,2 USD). Najmniejsz� pomoc rozwojow� na 1 mieszka�ca 
otrzyma�y: Libia (1,3 USD), Algieria (5,6 USD), Egipt (7,3 USD), Nigeria (13,0 
USD). Na przyk�ad w Nigerii globalna pomoc rozwojowa w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca by�a niewielka, ale globalna wynosi�a ponad 2 mld USD [2].  

Wrogiem rozwoju krajów afryka�skich jest korupcja. Wiele krajów afry-
ka�skich posiada naturalne surowce, które s� sprzedawane krajom rozwini�tym. 
Uzyskane dochody nie s� przeznaczane na ich rozwój gospodarczy, rolnictwo 
i inne wa�ne cele spo�eczne, ale id� do kieszeni super elit. Skorumpowani 
przedstawiciele elit wykorzystuj� krajowe �rodki zgodnie z w�asnym interesem, 
a ogromna liczba ludzi �yje w skrajnym ubóstwie, niedo�ywiona i uboga. Nieu-
dolne, skorumpowane rz�dy zw�aszcza w krajach afryka�skich doprowadzi�y do 
g�odu i ubóstwa miliony ludzi.  

W tej kwestii warto przytoczy� pogl�d wybitnego ameryka�skiego eko-
nomisty J. Galbraitha: Nic nie jest tak wa�ne dla ekonomicznego rozwoju i wa-
runków �ycia ludno�ci jak ustabilizowany, godny zaufania, fachowy i uczciwy 
rz�d. To jest wa�ne dla tych cz��ci �wiata, ale tego im ci�gle brakuje [25]. 

Korupcja negatywnie wp�ywa na przedsi�biorczo��, na skuteczno�� 
�wiadczenia us�ug publicznych oraz na zaufanie obywateli do w�adzy, co utrud-
nia skuteczno�� pomocy rozwojowej. Korupcja si�ga 25% rocznego PKB kra-
jów afryka�skich i powstrzymuje rozwój tych krajów. 

Bank wiatowy walczy z korupcj� poprzez sprawdzanie jak jest wydawa-
na pomoc z instytucji finansowych. Bank wiatowy wzmocni� nadzór nad wy-
korzystaniem zasobów publicznych. Dzia�alno�� Banku wiatowego na rzecz 
walki z korupcj� przybiera ró�ne formy, od prowadzenia audytu instytucji pu-
blicznych w Afryce po umacnianie procedur przetargowych [7]. 

Dobre zarz�dzanie, wolno�� mediów, rozwój potencja�u finansowego  
w krajach rozwijaj�cych si� i wspieranie roli spo�ecze�stwa obywatelskiego to 
niektóre proponowane �rodki zwalczania korupcji. 

Transparency International dzia�aj�ca od 1995 roku opracowuje Indeks Per-
cepcji Korupcji (CPI). Od 2012 r. zmieniono metodologi� bada�, przyj�to skal� 
od 0 do 100, w której 0 oznacza kraj najbardziej skorumpowany, a 100 najmniej 
skorumpowany. W 2012 r. 75% krajów otrzyma�o wynik poni�ej 50 punktów. 
Taki wynik wed�ug Transparency International wskazuje na konieczno�� wi�k-
szej przejrzysto�ci instytucji publicznych i rozliczania ludzi3. 

Poni�sze zestawienie wskazuje na 51 krajów afryka�skich, w których 
opracowano wska
niki percepcji korupcji. Tylko 5 krajów uzyska�o wska
niki 

������������������������������������������������������������
3 Polska otrzyma�a 58 pkt, Estonia 64, W�gry 55, Litwa 54, Czechy 49, �otwa 45. Najmniej 
skorumpowane s� Niemcy 79 pkt, Dania, Finlandia i Nowa Zelandia po 90 pkt. Do najbar-
dziej skorumpowanych nale�� m.in.: Korea Pó�nocna i Somalia po 8 pkt. www.cba.gov.pl. 



36 
�

powy�ej 50 pkt. Wynik powy�ej 40 do 49 punktów otrzyma�o 7 krajów. Pomi�-
dzy 40 a 30 pkt uzyska�o 20 krajów. Poni�ej 30 a 20 pkt uzyska�o 15 krajów,  
a poni�ej 20 pkt 4 kraje. Najbardziej skorumpowane s�: Burundi, Czad, Sudan  
i Somalia (od 19 do 8 pkt), a najmniej Botswana, Republika Zielonego Przyl�d-
ka, Mauritius i Seszele (od 65 do 52 pkt). 

Wska	nik percepcji korupcji w Afryce w 2012 roku – w punktach 

Botswana 65 Niger 33 
Republika 
Zielonego Przyl�dka 60

Egipt 
Madagaskar 

32 
32 

Mauritius 57 Mozambik 31 
Rwanda 53 Sierra Leone 31 
Seszele 52 Togo 30 
Namibia 48 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 29 
Ghana 45 Uganda 29 
Lesotho 45 Kenia 27 
RPA 43 Niger 27 
Wyspy wi�tego Tomasza  
i Ksi���ca 42

Kamerun 
Rep. rodkowoafryka�ska 

26 
26 

Liberia 41 Kongo 26 
Tunezja 41 Erytrea 25 
Burkina Faso 38 Gwinea Bissau 25 
Malawi 37 Gwinea 24 
Maroko 37 Angola 22 
Sudan 37 Dem. Rep. Konga 21 
Zambia 37 Libia 21 
Benin 36 Gwinea Równikowa 20 
D�ibuti 38 Zimbabwe 20 
Senegal 36 Burundi 19 
Gabon 35 Czad 19 
Tanzania 35 Sudan  13 
Algieria 34 Somalia 8 
Gambia 34   
Mali 34   
Etiopia 33   


ród�o: Transparency International, www.cba.gov.pl, 2012.  

 6. Nierówno�ci w podziale dochodów w krajach afryka�skich 

Poziom �ycia ludno�ci zale�y nie tylko od poziomu produktu krajowego 
brutto, ale tak�e od jego podzia�u mi�dzy ró�ne grupy ludno�ci. Do syntetycz-
nych miar u�ywanych do szacowania nierówno�ci w podziale dochodów nale��: 
wska
nik Giniego oraz relacje kwintylowe.  

Wska
nik Giniego przyjmuje warto�ci od 0 – równo�� dochodów do 100 
– koncentracja dochodów. Wska
niki Giniego na kontynencie afryka�skim 
przyjmuj� wysokie warto�ci wskazuj�ce na znaczn� koncentracj� dochodów  
w grupie osób najzamo�niejszych w nast�puj�cych krajach: Namibia (74,3), Se-
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szele (65,8), Botswana (61,0), Angola (58,6), RPA (57,8), Lesotho (52,5), Suazi 
i Zambia (50,7), Republika Zielonego Przyl�dka (50,4) i Zimbabwe (50,1). 
Relacje udzia�u w dochodach 20% osób najbogatszych do 20% najbiedniejszych  

w Afryce w 2009 roku 
Etiopia 423,7 Uganda 808,2 
Egipt 461,1 Sierra Leone 808,2 
Burundi 475,6 Wyb. Ko�ci S�oniowej 850,0 
Niger 515,7 Madagaskar 862,9 
Czad 517,8 Ghana 932,7 
Togo 557,9 Nigeria 952,9 
Gwinea Bissau 591,8 Mozambik 990,4 
Benin 658,6 Kongo 1 062,0 
Tanzania 658,8 Kenia 1 108,3 
Malawi 664,3 Gambia 1 109,0 
Burkina Faso 672,9 Rep. Zielonego Przyl�dka 1 242,2 
Kamerun 689,6 Suazi 1 242,2 
Liberia 703,1 Rwanda 1 385,7 
Mali 707,7 Zambia 1 544,4 
Gwinea 733,3 Rep. rodkowoafryka�ska 1 782,4 
Maroko 736,9 Lesotho 1 880,0 
Mauretania 737,1 Seszele  1 881,1 
Gabon 739,7 RPA 2 888,0 
Senegal 740,3 Angola 3 095,0 
D�ibuti 775,0   
Tunezja 788,3   

                    
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 

Najni�szy wska
nik Giniego nieprzekraczaj�cy 30,0 odnotowuje si�  
w Etiopii (29,5). Nast�pnymi krajami w grupie o najmniejszych nierówno�ciach 
w podziale dochodów w kolejno�ci wg rosn�cego wska
nika Giniego s�: Egipt 
(32,1), Burundi (33,3), Niger (34,0), Togo (34,4), Algieria (35,3), Tanzania 
(37,6), Liberia (38,7), Benin (38,6), Mali, Mauretania i Malawi (39,0). 

Relacje kwintylowe wyra
niej ni� wska
nik Giniego odzwierciedlaj� ró�-
nice w podziale dochodów. Je�eli uporz�dkuje si� osoby w gospodarstwach do-
mowych wg wielko�ci dochodu  rozporz�dzalnego na osob�, to okazuje si�, �e 
najwi�ksze nierówno�ci w podziale dochodów wyst�pi�y w Angoli, gdy� udzia� 
dochodów 20% osób najbogatszych by� 31 razy wi�kszy ni� udzia� w dochodach 
20% osób najbiedniejszych, w RPA 29 razy, na Seszelach i w Lesotho 19 razy, 
w Zambii 15 razy, Rwandzie 14 razy, Suazi 12 razy, Gambii i Kenii 11 razy, 
Ghanie i Senegalu 9,4 razy. Nierówno�ci w podziale dochodów przedstawia 
powy�sze zestawienie, w którym uszeregowano kraje od najmniejszych nierów-
no�ci w podziale dochodów do najwi�kszych. 
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7. Ubóstwo na kontynencie afryka�skim 

G�ównym problemem w Afryce jest ogromna skala ubóstwa, gdy� a� 
48,5% ludno�ci w Afryce Subsaharyjskiej w 2010 r. �y�o za mniej ni� 1,25 USD 
dziennie (wg si�y nabywczej). Jest to granica skrajnego ubóstwa przyj�ta przez 
Bank wiatowy.  

Osoby utrzymuj�ce si� za mniej ni� 1,25 USD na dzie� w krajach afryka�skich  
w 2009 roku w procentach 

Seszele  0,2 Niger 43,1 
Egipt 2,0 Gwinea 43,3 
Maroko 2,5 Lesotho 43,4 
Tunezja 2,5 Benin 47,3 
Gabon 4,8 Gwinea Bissau 48,8 
Algieria 6,8 Namibia 49,1 
Kamerun  9,6 Mali 51,4 
RPA 17,4 Sierra Leone 53,4 
D�ibuti 18,8 Kongo 54,1 
Kenia 19,7 Angola 54,3 
Rep. Zielonego Przyl�dka 21,0 Burkina Faso 56,5 
Mauretania 21,2 Dem. Rep. Konga 59,2 
Wyb. Ko�ci S�oniowej 23,8 Mozambik 60,0 
Uganda 28,7 Czad 61,9 
Ghana  30,0 Rep. rodkowoafryka�ska 62,8 
Botswana 31,2 Suazi 62,9 
Senegal 33,5 Zambia 64,3 
Gambia 34,3 Nigeria 64,4 
Togo 38,7 Malawi 67,8 
Etiopia 39,0 Tanzania 67,9 
 Madagaskar 73,9 
 Rwanda 76,8 

     
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 

W ci�gu ostatnich trzydziestu lat udzia� ludno�ci �yj�cej za mniej ni� 1,25 
USD dziennie zmniejszy� si� w krajach rozwijaj�cych si� z 50% w 1981 r. do 
21% w 2010 r. Analizy skrajnego ubóstwa prowadzone przez Bank wiatowy 
wykaza�y, �e ponad 1,2 mld ludzi �yje w skrajnym ubóstwie. Na Afryk� Subsa-
haryjsk� przypada ponad 1/3 skrajnie ubogich na �wiecie. Afryka Subsaharyjska 
jest jedynym regionem na �wiecie, gdzie liczba ubogich wzros�a w latach 1981-
2010 z 208 do 414 mln. W 1981 r. skrajnie ubodzy w Afryce Subsaharyjskiej 
stanowili tylko 11% �wiatowego ubóstwa, a obecnie ponad 1/3 [69]. 

Wraz ze wzrostem dochodów ludno�ci g��boko�� skrajnego ubóstwa 
zmniejszy�a si� w wi�kszo�ci krajów rozwijaj�cych si�. Przeci�tny dochód  
w grupie osób skrajnie ubogich wyniós� w krajach rozwijaj�cych si� 87 centów 
dziennie na osob� w 2010 r., podczas gdy w 1981 r. (wg ceny nabywczej 2005) 
74 centy. W Afryce Subsaharyjskiej przeci�tny dochód osób skrajnie ubogich 
wyniós� w 1981 r. i 2010 r. powy�ej 60 centów na jeden dzie� (wg si�y nabyw-
czej w 2005 r.)  [69] 
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Najmniej rozpowszechnione jest ubóstwo w Afryce Pó�nocnej, gdy�  
w krajach tego regionu ok. 2,5% ludno�ci �y�o w skrajnym ubóstwie. Wyj�tek 
stanowi Algieria, w której 6,8% ludno�ci �y�o za mniej ni� 1,25 USD na osob� 
dziennie. W krajach Afryki Subsaharyjskiej najmniejszy odsetek ludno�ci �yj�-
cy w skrajnej biedzie odnotowuje si� na Seszelach 0,2% ludno�ci, w Gabonie 
4,8%, Kamerunie 9,6% oraz w RPA 17,4%, Kenii 19,7% i D�ibuti 18,8%.  

Dla ograniczenia ubóstwa konieczny jest wszechstronny rozwój gospo-
darczy krajów, a przede wszystkim rozwój przemys�u przetwórczego, aby kraje 
afryka�skie z wydobywanych surowców osi�ga�y jak najwi�ksze zyski i same 
zapewnia�y miejsca pracy. Bez tych inwestycji przemys� krajów afryka�skich 
nie b�dzie zdolny do konkurowania na globalnym rynku, a zw�aszcza bez bada� 
naukowych i dop�ywu specjalistów z ró�nych dziedzin gospodarki s�u��cych 
wszechstronn� pomoc�. Efekty gospodarcze zale�ne s� od cen surowców na 
rynkach �wiatowych, które s� zmienne oraz od woli obcych inwestorów oferuj�-
cych na ogó� bardzo niskie wynagrodzenia miejscowej ludno�ci, d���c do osi�-
gni�cia jak najwi�kszych zysków. 

Afryka bogaci si� obecnie na sprzeda�y surowców, przede wszystkim  ro-
py naftowej oraz m.in. z�ota i diamentów, chromu, platyny, uranu i koltanu (ru-
da sk�adaj�ca si� z niobu i tantalu) wykorzystywanego do produkcji urz�dze� 
elektronicznych. Z drugiej strony w Afryce ro�nie liczba ludno�ci �yj�cej  
w skrajnym ubóstwie.  
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ROZDZIA� II 

WYYWIENIE LUDNO�CI NA KONTYNENCIE AFRYKA�SKIM  
NA TLE WSKA�NIKÓW �WIATOWYCH 

 Zaspokojenie potrzeb �ywno�ciowych ludno�ci �wiata zale�y przede 
wszystkim od sytuacji demograficznej, produkcyjnej w rolnictwie i ca�ej gospo-
darce �ywno�ciowej, a tak�e od si�y nabywczej ludno�ci, któr� wyznacza wiel-
ko�� produktu krajowego brutto na 1 mieszka�ca, ceny �ywno�ci, towarów nie-
�ywno�ciowych i us�ug. W poszczególnych krajach i regionach wy�ywienie 
ludno�ci w coraz wi�kszym stopniu zale�y od importu i eksportu artyku�ów rol-
no-spo�ywczych. 
 Syntetycznym miernikiem stosowanym do oceny poziomu wy�ywienia  
i zmian w czasie w wymiarze �wiatowym oraz w krajach i regionach jest prze-
ci�tne dzienne pobranie energii ze spo�ywanej �ywno�ci w przeliczeniu na  
1 mieszka�ca. 
 Ró�ne s� zalecenia dotycz�ce poziomu energii pobieranej ze spo�ywanej 
�ywno�ci. W niniejszej pracy przyj�to zalecenia przedstawione przez W. Mich-
n� w Encyklopedii Agrobiznesu [45]. 
 W skali �wiatowej wyró�nia si� pi�� stanów od�ywiania si� spo�ecze�stwa: 
� niedokonsumpcja absolutna, gdy przeci�tne dzienne spo�ycie energii netto 

wynosi poni�ej 1800 kcal na osob�, 
� niedokonsumpcja relatywna, gdy przeci�tne dzienne spo�ycie energii netto 

na osob� wynosi 1800-2200 kcal, 
� konsumpcja zalecana, gdy przeci�tne dzienne spo�ycie energii netto wynosi 

2200-2800 kcal na osob�, 
� nadkonsumpcja relatywna, gdy �rednie dzienne spo�ycie netto na osob� wy-

nosi 2800-3000 kcal, 
� nadkonsumpcja absolutna, gdy przeci�tne dzienne spo�ycie energii netto wy-

nosi ponad 3000 kcal na osob�1. 
Przy ko�cu pierwszej dekady XXI wieku spo�ycie �ywno�ci na �wiecie 

osi�gn��o poziom konsumpcji zalecanej (2200-2800 kcal na osob� i dzie�). 
Ten sam poziom osi�gn��y przeci�tnie Afryka i Azja. Kolejne kontynenty, tj. 

                                                 
1 S� to wielko�ci netto uzyskane po odliczeniu strat technologicznych powsta�ych w proce-

sie przygotowania posi�ków i strat konsumpcyjnych (resztki talerzowe). Przy porównaniu 
spo�ycia warto�� energetyczn� �ywno�ci z bilansów �ywno�ciowych nale�a�oby obni�y� co 
najmniej o 10-15%. Z raportu o stratach �ywno�ci wynika, �e w Afryce Subsaharyjskiej  na 
poziomie spo�ycia straty s� od 1-2% ilo�ci spo�ywanych produktów, dlatego w przypadku 
Afryki spo�ycie z bilansów �ywno�ci z  mo�na porówna� bezpo�rednio z przedstawionymi 
powy�ej normami. Raport: Global Food Loses and Waste, FAO 2011 [27]. 

 



 

 
 

41

Ameryka, Europa i Oceania osi�gn��y poziom nadkonsumpcji absolutnej (po-
nad 3000 kcal na osob� i dzie�). 

 Ka�dy kontynent charakteryzuje si� du�ymi ró�nicami regionalnymi  
w poziomie spo�ycia �ywno�ci. Nadkonsumpcj� absolutn� (ponad 3000 kcal 
na osob� i dzie�) odnotowano w Afryce Pó�nocnej, Ameryce Pó�nocnej, Azji 
Zachodniej, we wszystkich regionach geograficznych Europy (Europa Pó�-
nocna, Wschodnia, Zachodnia i Po�udniowa), w Oceanii – Australia i Nowa 
Zelandia. Nadkonsumpcja relatywna (2800-3000 kcal na osob� i dzie�) jest  
w Afryce Po�udniowej, Ameryce Po�udniowej i rodkowej, Mikronezji i Po-
linezji. Konsumpcja zalecana (2200-2800 kcal na osob� i dzie�) jest w Afryce 
rodkowej i Afryce Zachodniej, na Karaibach, w Azji rodkowej, Azji Po�u-
dniowo-Wschodniej, Azji Po�udniowej i Melanezji. Niedokonsumpcja rela-
tywna (1800-2200 kcal na osob� i dzie�) jest w Afryce Wschodniej. W ka�-
dym regionie geograficznym wyst�puj� kraje osi�gaj�ce który� z tych pi�ciu 
poziomów od�ywiania. 

1. Zmiany w wy�ywieniu ludno�ci w ró�nych regionach �wiata 

 W latach 90. Afryka pozosta�a w tyle za Azj� pod wzgl�dem dost�pno�ci 
�ywno�ci. rednio na kontynencie afryka�skim przypada�o 2278 kcal na osob�  
i dzie�, a w Azji 2421 kcal. Przeci�tne spo�ycie �ywno�ci na 1 na osob� i dzie�  
na �wiecie wynios�o 2635 kcal. 
 W 2000 r. na �wiecie przypada�o 2725 kcal na osob� i dzie�, a na konty-
nencie afryka�skim 2347 kcal, w Europie 3362 kcal. Azja osi�gn��a w tym roku 
2606 kcal, a wi�c zbli�y�a si� do poziomu �wiatowego. 
 Przy ko�cu pierwszej dekady XXI wieku dost�pno�� �ywno�ci zwi�kszy-
�a si� do poziomu 2831 kcal/os./dzie�, a wi�c w skali �wiata osi�gni�to dobry 
poziom wy�ywienia ludno�ci (konsumpcja zalecana). Poni�ej �wiatowego po-
ziomu znalaz�y si� Azja 2706 kcal/os./dzie� (konsumpcja zalecana) i Afryka 
(ca�y kontynent) – 2560 kcal/os./dzie�. 

Bior�c pod uwag� poszczególne regiony na kontynencie afryka�skim, to 
najwy�szy poziom wy�ywienia, mierzony ilo�ci� spo�ytych kilokalorii przez 
jedn� osob� na dzie� osi�gn��a Afryka Pó�nocna – 3098 kcal, a najni�szy Afry-
ka Wschodnia – 2103 kcal/os./dzie� (2009 r.). Najwi�kszy post�p dokona� si�  
w Afryce Pó�nocnej, gdy� w 1961 r. na 1 osob� i dzie� przypada�o 1947 kcal,  
a w 2009 r. 3098 kcal – wzrost o 59,2%. Tak�e w Afryce Zachodniej spo�ycie 
kalorii wzros�o w tym okresie z 1944 kcal do 2669 kcal/os./dzie�, tj.  
o 37,2%. W pozosta�ych regionach, tj. w Afryce Wschodniej i rodkowej spo-
�ycie �ywno�ci w 2009 r. wynosi�o odpowiednio 2103 kcal i 2227 kcal/os./dzie� 
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i w porównaniu z 1961r. wzros�o w Afryce rodkowej o 3,5% i Afryce 
Wschodniej o 5,6%. 
 W Ameryce poziom spo�ycia �ywno�ci wzrós� o 10,2%, osi�gaj�c w 2009 r. 
3205 kcal na osob� i dzie�. Najwy�szy poziom osi�gn��a Ameryka Pó�nocna  
3659 kcal (wzrost o 27,3%), a najni�szy Karaiby – 2636 kcal (wzrost 33,1%). 

Tabela 3. Spo�ycie �ywno�ci na �wiecie – zawarto�
 energii i bia�ko zwierz�ce�

Wyszczególnienie 

Zawarto�� energii w kcal  
na osob� i dzie� 

Bia�ko zwierz�ce w g  
na osob� i dzie� 

1990 2000 2009 
2009 
1961= 
100 

1990 2000 2009 
2009 
1961= 
100 

�wiat 2 635 2 725 2 831 128,7 25,3 27,9 31,2 184,6
Afryka 2 278 2 347 2 560 126,3 13,1 12,5 15,1 138,5
  Afryka Pó�nocna 2 867 2 917 3 098 159,1 16,5 20,0 23,3 215,7
  Afryka rodkowa 1 840 1 786 2 227 103,5 14,0 8,2 13,2 141,9
  Afryka Wschodnia 1 910 1 945 2 103 105,6 10,8 8,9 10,0 86,2
  Afryka Zachodnia 2 173 2 473 2 669 137,3 9,9 9,7 11,8 153,2
  Afryka Po�udniowa 2 830 2 810 2 914 112,1 26,5 25,4 31,8 138,9
Ameryka 2 957 3 152 3 205 125,4 44,7 49,8 52,1 123,5
  Ameryka Pó�nocna 3 459 3 711 3 659 127,3 68,3 70,7 70,8 113,1
  Ameryka rodkowa 2 845 2 949 2 974 134,3 26,4 33,9 37,4 233,8
  Ameryka Po�udniowa 2 579 2 782 2 951 128,1 31,3 39,7 43,7 166,2
  Karaiby 2 393 2 488 2 636 133,1 24,3 21,4 25,0 153,4
Azja 2 421 2 606 2 706 149,9 14,6 21,0 25,2 350,0
  Azja rodkowa - 2 353 2 772 - - 27,6 33,8 -
  Azja Wschodnia 2 606 2 897 3 000 185,1 18,4 31,5 37,9 601,6
  Azja Zachodnia 3 178 3 027 3 192 129,5 25,6 26,0 29,5 148,2
  Azja Po�udniowa 2 233 2 330 2 386 119,9 9,6 10,9 13,2 188,6

Azja  
Po�udniowo-Wschodnia 2 164 2 443 2 657 147,4 13,3 17,1 22,8 278,0

Europa 3 378  3 249 3 362 110,2 58,2 53,6 57,8 145,2
  Europa Pó�nocna 3 214 3 318 3 385 105,8 56,9 58,1 62,5 115,5
  Europa Wschodnia 3 365 2 993 3 222 103,7 55,0 41,0 50,0 138,9
  Europa Zachodnia 3 405 3 498 3 535 116,6 67,1 66,2 66,2 132,4
  Europa Po�udniowa 3 475 3 418 3 403 120,2 56,5 61,4 59,5 220,4
Oceania 3 142 3 010 3 211 106,5 68,0 61,8 61,8 97,6
  Australia 3 177 3 014 3 261 105,4 72,0 67,6 66,0 97,9
  Nowa Zelandia 3 254 3 153 3 172 108,4 66,3 49,3 55,9 89,7
  Mikronezja 2 587 2 763 2 866 118,2 29,5 34,0 37,4 185,1
  Polinezja 2 722 2 775 2 964 133,7 44,8 53,8 58,2 231,9
  Melanezja 2 557 2 695 2 797 111,3 30,0 27,1 28,4 156,0


ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie Food Balance Sheets, FAO, Rome. 

 W Europie poziom spo�ycia �ywno�ci w analizowanym okresie wzrós�  
o 10,2% z 3050 kcal do 3362 kcal. Najwy�szy poziom na tym kontynencie osi�-
gn��a Europa Zachodnia 3535 kcal (2009 r.), a w 1961 r., 3033 kcal; wzrost  
o 16,6%. Znacznie, bo o 20,2% wzros�o spo�ycie �ywno�ci, w przeliczeniu na 
energi�, w Europie Po�udniowej z 2830 kcal do 3403 kcal/os./dzie�.  
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W Europie Wschodniej spo�ycie �ywno�ci wzros�o o 5,8%, z 3108 kcal do 3222  
kcal/os./dzie�. 
 W Oceanii, pod wzgl�dem poziomu wy�ywienia, dominuj� dwa kraje –
Australia i Nowa Zelandia – maj�ce �atwy dost�p do �ywno�ci w ca�ym analizowa-
nym okresie. W 1961 r. w Australii na 1 mieszka�ca przypada�o 3093 kcal,  
a w Nowej Zelandii 2926. W 2009 r. w porównaniu z 1961 r. spo�ycie energii by�o 
wy�sze w Australii o 5,4% (3261 kcal) i w Nowej Zelandii o 8,4% (3172 kcal). 
 Najwi�ksze problemy zwi�zane z wy�ywieniem ludno�ci maj� obecnie 
Afryka Subsaharyjska i Azja Po�udniowa. W tych regionach jest najwi�kszy od-
setek osób niedo�ywionych mierzony niedoborem energii w przeci�tnej racji 
pokarmowej [60]. 
 Coraz cz��ciej problem wy�ywienia ludno�ci na �wiecie sprowadzamy nie 
tylko do ilo�ci spo�ytej energii, lecz tak�e do ilo�ci spo�ywanego bia�ka zwie-
rz�cego. W 2009 r. przeci�tne spo�ycie bia�ka zwierz�cego na �wiecie wynosi�o 
31,2 g/os./dzie�. Wynik ten by� skutkiem bardzo niskiego jego spo�ycia na kon-
tynencie afryka�skim 15,1 g/os./dzie� i w Azji 25,2 g/os./dzie� oraz wysokiego 
poziomu w Ameryce 52,1 g, zw�aszcza w Ameryce Pó�nocnej 70,8 g, Europie 
57,8 g, w szczególno�ci w Europie Zachodniej 66,2 g, oraz w Oceanii 61,8 g. 
 W 2009 r. wyst�powa�o bardzo du�e zró�nicowanie w spo�yciu bia�ka 
zwierz�cego na �wiecie – od 3,6 g na osob� i dzie� w Burundi do 77,3 g w USA. 
Dostateczny poziom bia�ka zwierz�cego powinien osi�ga� oko�o 40 g na osob�  
i dzie� [26]. 

Mimo wielu przeciwno�ci wy�ywienie ludno�ci poprawi�o si� w ostatnich 
dwudziestu latach prawie we wszystkich regionach �wiata, zw�aszcza w Azji. 
Afryka Subsaharyjska i Azja Po�udniowa pozosta�y jednak w tyle za innymi re-
gionami �wiata w zakresie poprawy wy�ywienia pod wzgl�dem ilo�ciowym  
i jako�ciowym oraz dost�pno�ci i osi�galno�ci �ywno�ci z powodu ubóstwa.  
Z analiz dotycz�cych wy�ywienia wynika, �e w skali �wiata ilo�� wyproduko-
wanej �ywno�ci jest wystarczaj�ca dla ka�dego cz�owieka, a�eby móg� prowa-
dzi� zdrowe i czynne �ycie. Przeci�tnie w skali �wiata na osob� i dzie� przypada 
ponad 2800 kcal, ale wyst�puj� znaczne nierówno�ci w dost�pie do �ywno�ci. 
Jedna siódma ludno�ci g�oduje i jest chronicznie niedo�ywiona. W XXI wieku 
nadal w wielu krajach nie jest respektowane jedno z podstawowych praw cz�o-
wieka – prawo do wolno�ci od g�odu. Jest ono zawarte w Deklaracji Praw 
Cz�owieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku 
w Pary�u. Formalnie nie ma ona charakteru prawnie wi���cego, ale wywar�a 
znaczny wp�yw na ustawodawstwo wielu pa�stw i na mi�dzynarodow� ochron� 
praw cz�owieka. Artyku� 25 Powszechnej Deklaracji Praw Cz�owieka g�osi: 
ka�dy cz�owiek ma prawo do stopy �yciowej zapewniaj�cej zdrowie i dobrobyt 
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jego i jego rodziny, w��czaj�c w to wy�ywienie, odzie�, mieszkanie, opiek� le-
karsk� i konieczne �wiadczenia socjalne oraz prawo do ubezpieczenia na wypa-
dek bezrobocia, choroby, niezdolno�ci do pracy, wdowie�stwa, staro�ci lub 
utraty �rodków do �ycia. 

Pocz�wszy od lat 70. ubieg�ego wieku, prawo do wy�ywienia ka�dego 
cz�owieka jest potwierdzane na kolejnych szczytach �ywno�ciowych i w za-
twierdzanych przez nie deklaracjach, w których przedstawiciele rz�dów uczest-
nicz�cych w tych zgromadzeniach przyjmuj� odpowiedzialno�� za wy�ywienie 
narodów, m.in. Declaration on Human Rights (1992 r.) i Rome Declaration on 
World Food Security (1996 r.) [64]. 

2. Wy�ywienie ludno�ci na kontynencie afryka�skim w latach 1990-2009 

 Kontynent afryka�ski, z wyj�tkiem Afryki Pó�nocnej, pozosta� w tyle za 
innymi regionami �wiata pod wzgl�dem poziomu i jako�ci wy�ywienia ludno�ci. 
 W latach 1990-2009 wzros�o spo�ycie �ywno�ci w przeliczeniu na energi� 
w Afryce o 12,4% z 2278 kcal do 2560 kcal/os./dzie�. Poziom jego by�  ni�szy 
ni� przeci�tne spo�ycie na �wiecie o 271 kcal na 1 mieszka�ca dziennie. 
 W Afryce Pó�nocnej spo�ycie �ywno�ci wzros�o w tym okresie z 2867 do 
3098 kcal/os./dzie�, tj. o 9,2% i kszta�towa�o si� od 3349 kcal w Egipcie do  
3157 kcal na osob� i dzie� w Libii. W Afryce Pó�nocnej a� oko�o 90% kalorii 
pochodzi�o z produktów ro�linnych. 
 W Afryce Subsaharyjskiej najwy�szy poziom spo�ycia �ywno�ci w 2009 r. 
by� w Afryce Po�udniowej 2914 kcal/os./dzie�. By�o ono wy�sze w porównaniu 
z 1990 r. tylko o 3% (2830 kcal). Produkty ro�linne dostarcza�y 85% spo�ywa-
nych kalorii. Ró�nica w spo�yciu energii jest znaczna mi�dzy najwy�szym spo-
�yciem w Republice Po�udniowej Afryki 3013 kcal/os./dzie� a najni�szym  
w Namibii 2151 kcal wynosi 866 kcal.  
 W Afryce Zachodniej spo�ycie kalorii w latach 1990-2009 wzros�o  
o 22,3% z 2173 do 2669 kcal/os./dzie�. Produkty ro�linne dostarcza�y a� 95% 
spo�ytych kalorii (2009 r.). Ró�nica w zawarto�ci energii w dziennej racji po-
karmowej jest du�a – a� 772 kcal. Najwy�szy poziom osi�gn��a Ghana 2934 
kcal/os./dzie�, a najni�szy Sierra Leone 2162 kcal/os./dzie�.  
 W Afryce rodkowej spo�ycie �ywno�ci w przeliczeniu na energi� wzro-
s�o z 1840 kcal/os./dzie� w 1990 r. do 2227 kcal w 2009 r., tj. o 21%. A� 93% 
energii dostarcza�y produkty ro�linne. Ró�nica mi�dzy najwy�szym poziomem 
spo�ycia w Gabonie 2345 kcal/os./dzie� a najni�szym 2056 kcal/os./dzie�  
w Kongu wynios�a 89 kcal. Udzia� kalorii pochodz�cych z produktów ro�lin-
nych wyniós� w Gabonie 85,4%, a w Kongu 95,4%. 
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 W Afryce Wschodniej spo�ycie �ywno�ci wzros�o z 1910 kcal na 1 osob� 
i dzie� w 1990 r. do 2109 kcal w 2009 r., tj. o 10,1%. Ró�nica w poziomie spo-
�ycia �ywno�ci mi�dzy krajami o najwy�szym spo�yciu na Mauritiusie 2993 
kcal/os./dzie� i najni�szym poziomem 1604 kcal w Burundi wynios�a a� 1389 
kcal. Udzia� kalorii pochodz�cych z produktów ro�linnych na Mauritiusie wy-
niós� 85,4%, a w Burundi 96,9%. 

Przeci�tne dzienne spo�ycie energii w latach 1990 i 2009 w Afryce  
–  w kcal na 1 mieszka�caa) 

Kraj 1990 2009 Kraj 1990 2009 
Burundi 1893 1604 D�ibuti 1693 2419 
Erytrea - 1640 Seszele 2191 2426 
Zambia 2042 1879 Kamerun 2018 2457 
Kongo 2004 2056 Gwinea Bissau 2239 2476 
Czad 2074 2074 Senegal 2316 2479 
Angola 1590 2079 Niger 2116 2489 
Kenia 2010 2092 Benin 2214 2592 
Etiopia - 2097 Mali 2201 2624 
Mozambik 1828 2112 Gambia 2521 2643 
Madagaskar 2266 2117 Burkina Faso 2400 2647 
Tanzania 2157 2137 Gwinea 2540 2652 
Namibia 2057 2151 Wyb. Ko�ci S�oniowej 2489 2670 
Sierra Leone 1942 2162 Nigeria 2180 2711 
Botswana 2266 2164 Gabon 2418 2745 
Rep. rodkowoafryka�ska 1890 2181 Mauretania 2551 2856 
Rwanda 2191 2188 Ghana 1854 2934 
Zimbabwe 2022 2219 Mauritius 2725 2993 
Suazi 2338 2249 RPA 2830 3017 
Uganda 2331 2260 Libia 3222 3157 
Liberia 2072 2261 Algieria 2855 3239 
Malawi 1914 2318 Maroko 3073 3264 
Sudan 1934 2326 Tunezja 3124 3314 
Togo 2161 2363 Egipt 3154 3349 
Lesotho 2325 2371    

a)  podane kraje wed�ug 2009 roku 

ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org 

O jako�ci wy�ywienia ludno�ci �wiadczy poziom spo�ycia bia�ka zwie-
rz�cego. Afryka charakteryzuje si� niskim jego spo�yciem, co �wiadczy o reali-
zacji na tym kontynencie taniego wzorca konsumpcji �ywno�ci o wysokim spo-
�yciu produktów pochodzenia ro�linnego i bardzo niskim spo�yciu produktów 
pochodzenia zwierz�cego. Poziom spo�ycia bia�ka zwierz�cego w Afryce rod-
kowej, Wschodniej i Zachodniej by� zbli�ony do spo�ycia bia�ka zwierz�cego  
w Azji Po�udniowej (13,2 g/os./dzie�). Tylko Afryka Po�udniowa (31,8 g) dzi�ki 
relatywnie wysokiemu spo�yciu bia�ka zwierz�cego w Republice Po�udniowej 
Afryki (33,9 g) zbli�a si� do poziomu spo�ycia w Azji Wschodniej 37,9 g. Dy-
stans Afryki pod wzgl�dem spo�ycia bia�ka zwierz�cego do regionów o du�ych 
nadwy�kach produkcji �ywno�ci i wy�szym poziomie rozwoju spo�eczno-
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-gospodarczego jest ogromny. Na przyk�ad przeci�tne spo�ycie bia�ka zwierz�-
cego w Ameryce Pó�nocnej wynios�o 70,8 g/os./dzie�, w Europie Zachodniej 
66,2 g i w Oceanii 61,8 g, a  w Afryce tylko 15,6 g (2009 r.). 

Przeci�tne dzienne spo�ycie bia�ka zwierz�cego w latach 1990 i 2009 w Afryce  
– w gramach na 1 mieszka�caa) 

Kraj 1990 2009 Kraj 1990 2009 
Burundi 4,2 3,3 D�ibuti 11,2 15,7 
Rwanda 3,5 5,2 Ghana 14,2 16,1 
Mozambik 3,7 5,3 Suazi 15,7 17,1 
Malawi 4,9 5,5 Kenia 17,9 17,3 
Liberia 7,0 6,0 Rep. rodkowoafryka�ska 14,8 17,5 
Etiopia - 6,3 Senegal 18,7 18,3 
Erytrea - 6,6 Niger 11,8 18,9 
Togo 8,4 7,5 Mali 17,4 19,4 
Gwinea Bissau 8,7 8,6 Egipt 19,7 21,1 
Zambia 10,5 8,7 Maroko 15,1 21,1 
Gwinea 6,5 8,7 Namibia 19,5 21,5 
Burkina Faso 8,7 9,4 Botswana 27,4 23,3 
Nigeria 7,0 9,4 Algieria 19,7 23,4 
Lesotho 9,8 9,9 Tunezja 18,3 25,5 
Tanzania 11,9 10,0 Libia 27,4 27,2 
Czad 10,2 10,2 Sudan 20,6 27,8 
Sierra Leone 6,9 11,0 RPA 26,5 33,9 
Madagaskar 16,3 11,1 Mauretania 33,5 35,0 
Benin 8,0 11,1 Seszele 35,6 36,1 
Kamerun 11,9 11,3 Mauritius 27,1 38,5 
Uganda 11,2 12,1 Gabon 32,4 42,1 
Kongo 16,2 12,4    
Wyb. Ko�ci S�oniowej 16,3 12,4    
Zimbabwe 9,8 12,5    
Angola 14,9 13,8    
Gambia 12,5 14,5    

a)  Kraje podano wed�ug 2009 roku        
 
ród�o: Opracowanie w�asne Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 W Afryce w 2009 r. a� 91,2% energii pochodzi�o ze spo�ycia produktów 
ro�linnych, a w 1990 r. 91,9%. Na kontynencie afryka�skim spo�ycie bia�ka zwie-
rz�cego wzros�o z 13,1 g w 1990 r. do 15,1 g/osoba/dzie� w 2009 r., tj. o 15,3%.  
 rednie spo�ycie bia�ka zwierz�cego na �wiecie wynios�o w 2009 r.  
31,2 g/os./dzie� i by�o wy�sze w porównaniu z 1990 r. (25,3 g), o 23,3%. Ludno�� 
w Afryce spo�ywa na ogó� niewielkie ilo�ci bia�ka zwierz�cego, w 2009 r. wynosi-
�o 15,1 g na osob� i dzie�, a w 1990 r. 13,1 g. Na przestrzeni prawie dwudziestu lat 
wzrost wyniós� jedynie 15,3%. Spo�ycie bia�ka zwierz�cego w Afryce stanowi�o 
oko�o 50% �wiatowego dziennego spo�ycia przez jedn� osob�. 
 W Afryce Pó�nocnej spo�ycie bia�ka zwierz�cego wzros�o w tym okresie  
z 16,5 g do 23,3 g, tj. o 41,2%. Najwy�sze spo�ycie bia�ka zwierz�cego w 2009 r. 
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by�o w Libii 27,2 g na osob� i dzie�, a najni�sze w Egipcie i Maroku 21,1 g na 
osob� i dzie�. 
  W Afryce rodkowej spo�ycie bia�ka zwierz�cego w wysoko�ci 13,2 g  
w 2009 r. by�o ni�sze o 5,8% w porównaniu z 1990 r. – 14,0 g/os./dzie�.  
W 2009 r. najwy�sze spo�ycie bia�ka zwierz�cego by�o w Gabonie 42,1 g (51% 
spo�ycia bia�ka ogó�em) i najni�sze w Czadzie – 10,2 g/os./dzie� (16% spo�ycia 
bia�ka ogó�em).  
 Tak�e w Afryce Wschodniej przeci�tne spo�ycie bia�ka zwierz�cego 
zmniejszy�o si� z 10,8 g w 1990 r. do 10,0 g/os./dzie� w 2009 r., tj. o 7,4%.  
W 2009 r. najwy�sze spo�ycie bia�ka zwierz�cego by�o na Mauritiusie 38,5 g,  
a najni�sze w Burundi 3,6 g. 
 W Afryce Zachodniej przeci�tne spo�ycie bia�ka zwierz�cego by�o tak�e 
niskie i wynios�o w 2009 r. 11,8 g, a w 1990 r. 9,9 g/os./dzie�. W omawianych 
latach spo�ycie bia�ka zwierz�cego wzros�o o 19,2%. W 2009 r. najwy�sze spo-
�ycie bia�ka zwierz�cego odnotowuje si� w Mauretanii 35,0 g i najni�sze w Li-
berii 6,0 g. 
 Afryka Po�udniowa osi�gn��a najwy�szy przeci�tny poziom spo�ycia 
bia�ka zwierz�cego w wysoko�ci 31,8 g/os./dzie� i by�o wy�sze w porównaniu  
z 1990 r. o 28% (26,5 g). Najwy�szy poziom spo�ycia bia�ka zwierz�cego  
w tym regionie osi�gn��a Republika Po�udniowej Afryki 33,9 g, a najni�szy Le-
sotho 9,9 g. 

3. Niedo�ywienie w Afryce 

wiatowa Organizacja ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (FAO) oceni�a, �e na 
�wiecie liczba ludno�ci niedo�ywionej wynios�a 870 mln (2010-2012) z czego 
98,5% przypada�o na kraje rozwijaj�ce si� [63]. W tych krajach niedo�ywienie 
tak du�ej liczby ludno�ci wynika z niskiego poziomu rozwoju spo�eczno- 
-gospodarczego, braku dost�pu do podstawowych �rodków do �ycia, a w szcze-
gólno�ci dotkliwy jest brak �ywno�ci, wody pitnej, urz�dze� sanitarnych, opieki 
zdrowotnej i podstawowego wykszta�cenia. 

Kraje, w których wyst�puje znaczny niedostatek �ywno�ci i mieszka�cy 
cz�sto s� nara�eni na g�ód i niedo�ywienie, musz� przede wszystkim zapewni� 
wzrost poda�y �ywno�ci przez zwi�kszanie w�asnej produkcji rolniczej, jej pro-
duktywno�ci i zapasów �ywno�ci. W krajach rozwijaj�cych si� szczególne zna-
czenie ma bezpiecze�stwo �ywno�ciowe na poziomie gospodarstwa domowego, 
tj. dost�pno�ci �ywno�ci (odpowiedniej do potrzeb wszystkich jego cz�onków) 
z zakupu, b�d	 w�asnej produkcji i bez ryzyka utraty tej dost�pno�ci [36].  

G�ównym wska
nikiem w metodologii FAO dotycz�cej bezpiecze�stwa 
�ywno�ciowego, a �ci�lej jego braku, jest okre�lenie zakresu niedo�ywienia, 
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czyli udzia�u osób niedo�ywionych w populacji kraju, regionu, �wiata. Punktem 
wyj�cia jest ustalenie najni�szego, czyli minimalnego zapotrzebowania na ener-
gi�, które przyjmuje si� jako próg bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, czyli inaczej 
granic� przy okre�laniu niedo�ywienia w kraju, regionie i na �wiecie. Osoby, 
które nie uzyskuj� tego poziomu uwa�ane s� za niedo�ywione [44].  

Minimalne zapotrzebowanie na energi� wyra�one w kilokaloriach w prze-
liczeniu na 1 osob� i dzie� jest to najni�szy poziom spo�ycia energii, przy któ-
rym utrzymane jest zdrowie przy niskiej aktywno�ci fizycznej. To minimum,  
przyj�te jako próg bezpiecze�stwa �ywno�ciowego, wykorzystywane jest do 
okre�lenia udzia�u osób niedo�ywionych w populacji kraju. Osoby, które nie 
uzyskuj� tego minimalnego zapotrzebowania na energi� uwa�ane s� za niedo-
�ywione. Wraz ze zmian� tej granicy zmienia si� liczba i udzia� osób niedo�y-
wionych w ogólnej populacji kraju.  

Minimalny poziom spo�ycia energii dla ka�dego kraju otrzymuje si� jako 
�redni� wa�on� dla poszczególnych grup wieku i p�ci. FAO przyjmuje z du�ym 
uproszczeniem, �e to minimum dziennego zapotrzebowania energetycznego  
w skali kraju dla krajów rozwijaj�cych si� wynosi od 1600-2000 kcal na osob�  
i dzie�, �rednio 1800 kcal [61]. 

G��boko�� niedo�ywienia, czyli g��boko�� g�odu mierzy si� ró�nic� mi�-
dzy minimalnym zapotrzebowaniem na energi� i przeci�tnym spo�yciem, wyra-
�onym w kilokaloriach na 1 osob� i dzie� w grupie osób niedo�ywionych. Nie-
do�ywienie jest ma�e, gdy niedobór energii jest mniejszy od 200 kcal na osob�  
i dzie� i bardzo wysokie, gdy przekracza 300 kcal na osob� i dzie�. Im wi�kszy 
deficyt, tym wi�ksze ryzyko dla zdrowia, spowodowane niedoborem �ywno�ci. 
W�ród krajów afryka�skich najwi�kszy deficyt energii by� w Burundi 390 kcal, 
Erytrei 350 kcal, Sierra Leone 340 kcal i Mozambiku 330 kcal, 320 kcal Liberii, 
Czadzie, Etiopii i Zambii, 300 kcal Republice rodkowoafryka�skiej, Rwandzie 
i Zimbabwe. 

Znaczne niedo�ywienie hamuje wzrost gospodarczy, gdy� os�abia fizycz-
ne i umys�owe zdolno�ci ludzi do wydajnej pracy, dlatego popraw� wy�ywienia 
nale�y traktowa� jako inwestycj� produkcyjn� [31]. Niedo�ywienie u dzieci do-
prowadza do niedorozwoju fizycznego i umys�owego, a w szczególno�ci do nie-
dowagi, wymizerowania, zbyt niskiego wzrostu i braku odporno�ci na ró�ne 
choroby.  

FAO podaje, �e skutkiem m.in. niedo�ywienia a� 22% dzieci poni�ej 5 lat 
charakteryzuje si� niedowag� (za niska waga w stosunku do wzrostu). Do kra-
jów o szczególnie du�ym udziale dzieci z niedowag� nale��: Niger 40%, Czad 
37%, Burundi 39%, Erytrea 35%, Etiopia 35%, Madagaskar 37%, Somalia 39%, 
D�ibuti 30%, Angola 28%, Dem. Rep. Konga 28%, Mali 28%, Burkina Faso 
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26%. Z niedowag� w Tunezji jest 3% dzieci do 5 lat, Egipcie 4%, Libii 6%, na 
Seszelach i w Suazi 6% [56]. W Afryce a� 64,6% dzieci poni�ej 5 lat ma ane-
mi�. W Afryce Pó�nocnej odsetek takich dzieci z anemi� by� mniejszy – 46,6%, 
a w Afryce Subsaharyjskiej 67%. Jednym z czynników, ale bardzo wa�nym, ta-
kiego rozpowszechnienia anemii w�ród dzieci w Afryce jest bardzo niski po-
ziom spo�ycia mi�sa zawieraj�cego bardziej ni� z ro�lin przyswajalne �elazo. 
Na przyk�ad w RPA du�o wi�cej spo�ywa si� mi�sa i tylko 24,1% dzieci  
w wieku poni�ej 5 lat ma anemi�, podczas gdy w Burkina Faso a� 91,5%, w Li-
berii 86,7%, w Republice rodkowoafryka�skiej 84,2% [59]. Z powodu niedo-
�ywienia 11,1% doros�ych kobiet ma niski wska
nik BMI (poni�ej 18),  
a w Afryce Subsaharyjskiej 12,6% (od 3,7% w Suazi do 20,8% w Burkina Faso)2. 

Procent osób niedo�ywionych w Afryce w latach 1990-92 i 2011-2013 
Kraj 1990-92 2011-13 Kraj 1990-92 2011-2013
 Algieria <5,0 <5,0  Burkina Faso 22,9 25,0 
 Egipt <5,0 <5,0  Botswana 25,1 25,7 
 Libia <5,0 <5,0  Kenia 34,8 25,8 
 Tunezja <5,0 <5,0  Madagaskar 24,4 27,2 
 Ghana 44,4 <5,0  Rep. rodkowoafryka�ska 48,5 28,2 
 RPA <5,0 <5,0  Liberia 29,6 28,6 
 Maroko 6,7 5,0  Namibia 36,2 29,3 
 Mauritius 8,6 5,4  Czad 60,1 29,4 
 Gabon 9,5 5,6  Sierra Leone 42,5 29,4 
 Benin 22,4 6,1  Rwanda 52,3 29,7 

 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 22,9 7,2  Uganda 27,1 30,1 
 Mali 24,9 7,3  Zimbabwe 43,6 30,5 
 Nigeria 21,3 7,3  Kongo 42,4 33,0 
 Mauretania 12,9 7,8  Tanzania 28,8 33,0 
 Seszele 16,5 8,3  Suazi 15,8 35,8 
 Gwinea Bissau 21,8 10,1  Mozambik 57,8 36,8 
 Kamerun 38,3 13,3  Etiopia - 37,1 
 Niger 35,5 13,9  Sudan 41,9 38,9 
 Gwinea 18,2 15,2  Zambia 33,8 43,1 
 Togo 34,8 15,5  Erytrea - 61,3 
 Lesotho 17,0 15,7  Burundi 44,4 67,3 
 Gambia 18,2 16,0    
 Malawi 45,2 20,0    
 D�ibuti 70,2 20,5    
 Wyb. Ko�ci S�oniowej 13,3 20,5    
 Senegal 22,0 21,6    
 Angola 63,2 24,4    

   
ród�o: www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/  

Z powodu niew�a�ciwego od�ywiania, a przede wszystkim nadmiernego 
spo�ycia �ywno�ci coraz wi�cej ludzi, tak�e w Afryce, ma nadwag�. W Afryce 
a� 13,5% kobiet i 6,5% m��czyzn nale�a�o do tej grupy, przy czym  
w Afryce Pó�nocnej a� 36,1% kobiet i 17,2% m��czyzn nale�a�o do grupy  
                                                 
2 Wska
nik BMI (Body Mass Index) przydatny przy ocenie stanu od�ywiania, okre�la 
wzgl�dn� mas� cia�a w kg/m2. BMI mniejsze ni� 18,5 – chroniczny niedobór energii, a BMI 
od 25 – nadwaga i oty�o�� [14]. 
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z nadwag� i oty�o�ci�. W Afryce Subsaharyjskiej tylko 9,2% doros�ych kobiet  
i 4,4% doros�ych m��czyzn mia�o nadwag� i oty�o�� (np. w Etiopii od 1,6% ko-
biet i 0,9% m��czyzn, a w Namibii odpowiednio 42,8 i 23,2%).  

W Afryce 21,2% ludno�ci by�o niedo�ywionej w latach 2011-13 [22].  
W Afryce Pó�nocnej mniej ni� 5% ludno�ci by�o niedo�ywionej, podczas gdy  
w Afryce Subsaharyjskiej 24,8%. W latach 1990-92 i 2011-13 udzia� niedo�ywio-
nych w Afryce zmniejszy� si� o 6,1 p.p., a w Afryce Subsaharyjskiej o 7,9 p.p., na-
tomiast liczba ludno�ci niedo�ywionej w Afryce wzros�a w latach 1990-92 do  
2011-13 z 177,6 mln do 226,4 mln, tj. o 27,4%. W Afryce Subsaharyjskiej ze 173,1 
mln do 222,7 mln, tj. o 28,6%, a w Afryce Pó�nocnej liczba niedo�ywionych pozo-
sta�a na tym samym poziomie 4,6 mln. 
 W Afryce Wschodniej najwi�kszy by� udzia� niedo�ywionych w Burundii 
67,3% i najmniejszy na Mauritiusie 4,3%. W Afryce rodkowej najwi�kszy od-
setek niedo�ywionych by� w Kongu 33%, a najmniejszy w Gabonie 5,6%.  
W Afryce Zachodniej do najbardziej nara�onych na niedo�ywienie nale�a�a lud-
no�� Sierra Leone 29,4%, a najmniej Ghany – mniej ni� 5%. W Afryce Po�u-
dniowej najwi�kszy odsetek niedo�ywionych by� w Namibi 29,3%, a najmniej-
szy w RPA – mniej ni� 5%. Na uwag� zas�uguje Botswana. Kraj ten nale�y do 
grupy krajów o wysokim poziomie PKB na 1 mieszka�ca (prawie 13 tys. USD), 
ale a� 25,7% osób by�o niedo�ywionych. Jest to wynik du�ych nierówno�ci  
w podziale dochodów, których znaczna cz��� przypada na grup� ludno�ci naj-
bogatszej. 

W latach 1990-92 i 2011-13 udzia� niedo�ywionych w populacji zmniej-
szy� si� w Angoli, Czadzie, Kamerunie, D�ibuti, Ghanie, Gwinei Bissau, Mali, 
Nigrze, Nigerii i Togo. Na ogó� w tych krajach zwi�kszy�y si�  dochody ludno-
�ci dzi�ki wydobywanym surowcom mineralnym. Natomiast w Burundi, Tanza-
nii, Zambii, Burkina Faso i Suazi udzia� niedo�ywionych w populacji zwi�kszy� 
si� w latach 1990-92 – 2011-13. 
 Jako 1. cel Milenijnego Szczytu w 2000 roku w Nowym Jorku przyj�to 
redukcj� udzia�u niedo�ywionych w populacji �wiata, regionów i krajów, o po-
�ow� do 2015 w porównaniu do 1990 r. Zgodnie z milenijnym celem rozwoju 
udzia� niedo�ywionych w ludno�ci ogó�em nie powinien by� w Afryce wi�kszy 
ni� 13,7%. Bior�c pod uwag� dotychczasowe tendencje dotycz�ce zmniejszania 
si� udzia�u niedo�ywionych w populacji, to Afryka jako ca�y kontynent nie 
osi�gnie pierwszego milenijnego celu rozwoju w 2015 roku ani te� Afryka Sub-
saharyjska.  

Ludno�� Afryki Subsaharyjskiej dotyka deficyt �ywno�ci, nawet w okre-
sach spadku cen �ywno�ci na rynkach �wiatowych. Wynika to z ma�ych mo�li-
wo�ci importu �ywno�ci z powodu braku dewiz z eksportu, a przede wszystkim 
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niskiego poziomu rozwoju w�asnego rolnictwa. Tak�e darczy�cy i instytucje 
finansowe w wi�kszym stopniu zwracaj� uwag� na inne dziedziny �ycia spo-
�eczno-gospodarczego, a przede wszystkim na w�asne korzy�ci z wydobywania 
surowców naturalnych. Zainteresowani rozwojem rolnictwa, a przede wszyst-
kim obszarów wiejskich, nie maj� wystarczaj�cej politycznej si�y, a�eby zmusi� 
rz�dy do skierowania wi�kszych strumieni �rodków do rolnictwa, w��czaj�c 
w to pomoc i po�yczki dla �rodowiska wiejskiego. 

Wy�ywienie ludno�ci w krajach Afryki Subsaharyjskiej jest nara�one na 
ogromne i nieprzewidywalne ryzyko. Czynniki przyrodnicze (klimat, kl�ski 
przyrodnicze, przede wszystkim powodzie i susze), rozprzestrzenianie si� 
szkodników, choroby ro�lin i zwierz�t oraz brak wody pitnej doprowadzaj� do 
znacznego deficytu �ywno�ci, którego nie by� w stanie zniwelowa� import  
z powodu ograniczonych �rodków. Niedostatek �ywno�ci mo�e spot�gowa� sze-
reg innych czynników. W�ród nich wa�ne s� czynniki polityczne (mi�dzynaro-
dowe konflikty i wa�nie plemienne), czynniki spo�eczne (epidemie w�ród ludzi, 
brak opieki zdrowotnej, niski poziom wykszta�cenia, analfabetyzm zw�aszcza 
w�ród kobiet), czynniki ekonomiczne (niski poziom PKB na 1 mieszka�ca, nie-
równo�ci w podziale dochodów, inflacja, niska si�a nabywcza ludno�ci oraz inne 
czynniki m.in. nieuprawomocnienie kobiet, korupcja) [32]. Wiele krajów afry-
ka�skich posiada naturalne surowce (ropa naftowa, kamienie szlachetne, z�oto  
i in.), ale uzyskane dochody z ich wydobycia w niewielkim stopniu s� przezna-
czane na rolnictwo i rozwój kraju.  

W Afryce Subsaharyjskiej w ostatnim dwudziestoleciu wzros�a liczba 
ludno�ci g�oduj�cej i niedo�ywionej. G�oduj�cy nie s� zdolni zamieni� swoje 
potrzeby �ywno�ciowe w efektywny popyt, bo nie maj� si�y nabywczej ani te� 
mo�liwo�ci jej wyprodukowania. W krajach afryka�skich wielu drobnych pro-
ducentów rolnych nie uczestniczy w rynku, posiada za ma�o �rodków pieni��-
nych, a�eby rozwin�� gospodarstwa, a wyprodukowana �ywno�� nie wystarcza 
na zaspokojenie potrzeb �ywno�ciowych nawet na poziomie minimum. 

Coraz liczniejsza grupa ekonomistów uwa�a, �e od rozwoju rolnictwa za-
le�y wyci�gni�cie krajów rozwijaj�cych si� z niedo�ywienia. Podkre�la si�, �e 
kraje, które osi�gn��y wysoki poziom rozwoju spo�eczno-gospodarczego zaczy-
na�y od wysokich zbiorów zbó� z hektara i zu�ywa�y stosunkowo du�o �rodków 
plonotwórczych na hektar. Kraje, w których plony zbó� by�y bardzo niskie  
w latach 1980-2000 mia�y obni�on� stop� wzrostu gospodarczego. Zosta�y one 
wci�gni�te w pu�apk� ubóstwa. 

Pu�apka ubóstwa to zjawisko wi���ce si� g�ównie z rolnictwem – drobni 
farmerzy s� ofiarami spirali wzrostu liczby ludno�ci oraz stagnacyjnego lub ob-
ni�aj�cego si� poziomu produkcji �ywno�ci na osob� [54]. Na �wiecie ten pro-
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blem dotyczy szerokich warstw zarówno ludno�ci wiejskiej, jak i miejskiej. Do 
grup najbardziej zagro�onych nale�y ludno�� bezrolna, robotnicy rolni, rolnicy 
gospodaruj�cy na nieurodzajnych gruntach i na ma�ych dzia�kach ziemi, biedota 
miejska pozostaj�ca bez pracy, ludzie w podesz�ym wieku oraz rodziny o ni-
skich dochodach z du�� liczb� dzieci. 

Ceny �ywno�ci s� podstawowym wyznacznikiem dost�pu gospodarstw 
domowych do �ywno�ci. Po kilku dekadach, w których ceny �ywno�ci umiar-
kowanie wzrasta�y lub zmniejsza�y si�, w latach 2007-2008 wyst�pi� gwa�towny 
ich wzrost, a nast�pnie w latach 2010-2011. Z powodu rosn�cych cen �ywno�ci 
wzros�a liczba g�oduj�cych. Na przyk�ad w Kenii w latach 1990-1992 do  
2006-2008 liczba niedo�ywionych wzros�a z 8,5 mln do 10,7 mln, a do  
2011-2013 do 11,0 mln. Jeszcze bardziej wzros�a liczba niedo�ywionych  
w Ugandzie z 5,0 mln do 9,2 mln i w ostatnim porównywalnym roku do 15,7 
mln. Tak�e w innych krajach afryka�skich, jak np. w Burkina Faso, Burundi, 
Wybrze�u Ko�ci S�oniowej, Madagaskarze, Suazi liczba niedo�ywionych po-
dwoi�a si�.  

Wzrost cen wynika� nie tylko ze spadku zbiorów i wy�szych cen nak�a-
dów na produkcj�, ale tak�e z wykorzystywania produktów rolnych do produk-
cji biopaliw (kukurydza, soja, palma olejowa, rzepak, a nawet maniok) oraz  
z dzia�a� spekulacyjnych sektora finansowego. Wzrost produkcji biopaliw, a jest 
to produkcja subsydiowana w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczo-
nych, ogranicza coraz bardziej poda� �ywno�ci na �wiecie. Coraz wi�ksza jest od-
powiedzialno�� rynków finansowych za wzrost cen �ywno�ci. Wi�ksza przejrzy-
sto�� na rynkach produktów �ywno�ciowych jest konieczna w celu wyja�nienia ich 
odpowiedzialno�ci za rosn�ce ceny �ywno�ci. 

W tej sytuacji konieczna jest rewizja polityki w zakresie produkcji biopa-
liw i ocena jej wp�ywu na rynek �ywno�ci i �rodków �ywienia zwierz�t oraz na 
zmiany w wykorzystaniu ziemi. Szczególnie w USA i krajach Unii Europejskiej 
konieczne jest zbilansowanie potencjalnych korzy�ci z produkcji biopaliw i jej 
negatywnego wp�ywu na rynek �ywno�ci i �rodków �ywienia zwierz�t, przy 
uwzgl�dnieniu subsydiów do produkcji biopaliw. Subsydia powinny by� ograni-
czane, a�eby unikn�� sprzeczno�ci mi�dzy wykorzystaniem produktów rolni-
czych na cele �ywno�ciowe i nie�ywno�ciowe.  

Z bada� wynika, �e 50% g�oduj�cych na �wiecie pochodzi z ma�ych go-
spodarstw. Poprawa ich ekonomicznej sytuacji wi��e si� z inwestycjami w rol-
nictwie, z dostosowaniem produkcji rolniczej do warunków glebowych i klima-
tycznych oraz popraw� wiejskiej infrastruktury.    

Po gwa�townym wzro�cie cen �ywno�ci w wi�kszym stopniu zacz�to po-
maga� ubogim krajom, dostarczaj�c nasiona kwalifikowane, nawozy i inne 
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�rodki produkcji, a�eby ubodzy rolnicy produkowali wi�cej �ywno�ci dla swo-
ich rodzin i na sprzeda�. Zacz�to te� docenia� ma�e gospodarstwa rolne jako 

ród�o �ywno�ci. A� 79 krajów poprosi�o FAO o pomoc dla tej grupy gospo-
darstw. W deklaracji przyj�tej jednog�o�nie przez Konferencj� Wysokiego 
Szczebla FAO z dnia 5 czerwca 2008 r. m.in. stwierdzono: „przywróci� rang� 
rolnictwu i bezpiecze�stwu �ywno�ciowemu jako najwa�niejszym kwestiom  
w �wiatowym rozwoju oraz jako kluczowy element w mi�dzynarodowym pro-
gramie dotycz�cym zwalczania ubóstwa i niedo�ywienia”.  

Pierwszy raz w ci�gu ostatnich 25 lat podstawowym bod
cem dla podj�-
cia programu o�ywienia sektora rolniczego by�y wysokie ceny �ywno�ci. Rz�dy 
krajów, w których wyst�powa�y niedobory �ywno�ci, zosta�y zobowi�zane do 
podj�cia publicznych inwestycji wspomagaj�cych prywatne inwestycje w rol-
nictwie i równocze�nie do pomocy s�abszym ekonomicznie grupom ludno�ci  
w ochronie przed g�odem [49]. 

Bank wiatowy w odpowiedzi na kryzys �ywno�ciowy stworzy� nowy 
fundusz na szybk� pomoc dla krajów najbardziej potrzebuj�cych w wysoko�ci 
1,2 mld USD. Fundusz jest przeznaczany na do�ywianie g�oduj�cych dzieci, 
matek karmi�cych, dla niemowl�t i ma�ych dzieci, na suplementy diety dla ko-
biet w ci��y oraz na nasiona i nawozy [69]. Tak�e najbogatsze kraje �wiata (kra-
je G8) zobowi�za�y si� wspiera� Afryk� w walce przeciw g�odowi, przekazuj�c 
�rodki na modernizacj� rolnictwa na tym kontynencie.  

FAO wspó�pracuje z grup� krajów najbogatszych G8 i z mi�dzynarodo-
wymi spo�eczno�ciami. Konieczne jest bowiem zgromadzenie 30 mld USD 
rocznie na rozwój  rolnictwa, a�eby podwoi� produkcj�  �ywno�ci do 2050 roku 
w celu wykarmienia ponad 9 mld ludno�ci  na �wiecie, w tym 2,1 mld ludzi  
w Afryce [69].  

Tempo wzrostu produkcji rolniczej musi wyprzedza� tempo wzrostu lud-
no�ci, wtedy mo�liwo�ci zaspokojenia potrzeb �ywno�ciowych ludno�ci s� 
wi�ksze. Obecnie g�ównym i najwi�kszym obszarem deficytu �ywno�ci jest 
Afryka Subsaharyjska. Unia Europejska podtrzyma�a swoje zobowi�zanie doty-
cz�ce wielko�ci oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w wymiarze 0,56% do-
chodu narodowego brutto (DNB) do 2010 r. oraz 0,7% DNB do roku 2015 r. zgod-
nie z konkluzj� Rady z dnia 20 czerwca 2008 r. potwierdzon� w Rozporz�dzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1337/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
ustanawiaj�cego instrument umo�liwiaj�cy szybkie reagowanie na gwa�towny 
wzrost cen �ywno�ci w krajach rozwijaj�cych si�. Unia Europejska zobowi�za�a si� 
do zapewnienia �rodków finansowych z przeznaczeniem na �rodki do produkcji rol-
nej oraz na wsparcie publicznych i prywatnych inwestycji w rolnictwie.  
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Rozdzia� III 
 

TENDENCJE W PRODUKCJI YWNO�CI W AFRYCE 
 

 Produkcja �ywno�ci w ilo�ciach wystarczaj�cych do zaspokojenia potrzeb 
�ywno�ciowych zwi�kszaj�cej si� liczby ludno�ci na kontynencie afryka�skim 
jest nadal problemem. Afryka pozosta�a w tyle za innymi regionami �wiata  
w powi�kszaniu zasobów �ywno�ci wystarczaj�cej do zaspokajania potrzeb �yw-
no�ciowych rosn�cej liczby mieszka�ców. W przeciwie�stwie do innych regio-
nów �wiata liczba ludno�ci niedo�ywionej na kontynencie afryka�skim wzros�a. 
 Rolnictwo stanowi znacz�c� ga��
 gospodarki w wi�kszo�ci krajów afry-
ka�skich, gdy� ma du�y udzia� w tworzeniu produktu krajowego brutto, ze 
wzgl�du na nierozwini�ty przemys� przetwórczy, bardzo s�abo rozwijaj�c� si� 
turystyk� i inne us�ugi. Na kontynencie afryka�skim rolnictwo tworzy�o  
ok. 30% produktu krajowego brutto. 

Udzia� rolnictwa w tworzeniu PKB w Afryce w 2010 r.  – w procentach 
Gwinea Równikowa 1,9 Tanzania  23,4 
Libia 2,2 Madagaskar 25,2 
Botswana 2,6 Kenia 28,0 
Seszele  2,7 Kamerun 28,1 
RPA 3,4 Uganda 28,3 
Mauritius 3,6 Zambia 29,9 
Kongo 3,8 Mozambik 30,9 
D�ibuti 3,8 Malawi 31,6 
Gabon 4,4 Sudan 33,0 
Namibia 7,7 Burkina Faso 33,2 
Tunezja 8,1 Rwanda 34,9 
Lesotho 8,6 Nigeria 35,2 
Algieria 9,0 Burundi 36,0 
Suazi 9,4 Benin 36,1 
Angola 10,1 Mali 40,7 
Egipt 14,0 Niger 42,1 
Maroko 15,4 Gwinea Bissau 42,5 
Mauretania 17,1 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 44,3 
Senegal 17,4 Togo 45,7 
Erytrea 17,7 Etiopia 46,7 
Zimbabwe 17,8 Rep. rodkowoafryka�ska 54,3 
Czad 19,4 Somalia 60,2 
Ghana 21,0 Sierra Leone 61,3 
Gwinea 22,5 Liberia 73,3 
Dem. Rep. Konga 22,9   


ród�o: African Statistical Yearbook 2012. 
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W 18 krajach udzia� rolnictwa w tworzeniu PKB na 1 mieszka�ca w Afryce 
by� wy�szy od �redniej i kszta�towa� si� od 30,9% w Mozambiku do 73,3%  
w Liberii. Wysoki wska
nik udzia�u rolnictwa wi��e si� z niskim poziomem 
PKB na 1 mieszka�ca. Na przyk�ad w Liberii wynosi� 506 USD. Najni�szy 
udzia� rolnictwa w tworzeniu PKB by� w Gwinei Równikowej 1,9%. Jest to kraj 
o najwy�szym poziomie PKB na 1 mieszka�ca w Afryce – 32 026 USD. 

Rola rolnictwa w dostarczaniu �rodków utrzymania jest ogromna, gdy� a� 
60% ludno�ci w Afryce utrzymuje si� z rolnictwa (ludno�� rolnicza). Najwi�kszy 
odsetek ludno�ci rolniczej jest w Burkina Faso 92,1%, a najmniejszy w Libii 3,0%. 

Udzia� ludno�ci rolniczej w ogólnej liczbie ludno�ci w 2010 roku w Afryce 
 – w procentach 

Libia 3,0 Sierra Leone 60,0 
Mauritius 8,0 Liberia 62,0 
RPA 9,8 Rep. rodkowoafryka�ska 63,2 
Rep. Zielonego Przyl�dka 16,9 Zambia 63,2 
Tunezja 20,6 Gwinea Równikowa 64,3 
Algieria 20,9 Somalia 65,6 
Nigeria 24,9 Czad 65,7 
Gabon 25,7 Angola 69,2 
Maroko 25,9 Madagaskar 70,1 
Egipt 27,9 Senegal 70,2 
Suazi 28,8 Kenia 70,6 
Kongo 31,9 Malawi 72,9 
Wyb. Ko�ci S�oniowej 37,9 Tanzania 73,3 
Lesotho 38,9 Uganda 73,5 
Kamerun 40,9 Seszele 73,6 
Namibia 41,0 Erytrea 73,8 
Botswana 42,1 D�ibuti 74,0 
Benin 44,3 Mali 74,9 
Mauretania 50,3 Mozambik 76,0 
Sudan 51,5 Gambia 76,0 
Togo 53,4 Etiopia 77,3 
Ghana 53,8 Gwinea Bissau 79,3 
Zimbabwe 56,3 Gwinea 79,8 
Dem. Rep. Konga 57,2 Niger 82,9 
 Burundi 89,2 
 Rwanda 89,4 
 Burkina Faso 92,1 

         
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 
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1. Czynniki kszta�tuj�ce rozwój rolnictwa 

 Pa�stwa afryka�skie charakteryzuj� si� niskim lub �rednim poziomem 
rozwoju spo�eczno-gospodarczego. Rolnictwo jest na ogó� s�abo rozwini�te,  
o niskiej wydajno�ci, a jego unowocze�nienie hamuje brak w�asnych �rodków 
finansowych (du�o ludno�ci ubogiej), brak mo�liwo�ci uzyskiwania kredytów, 
gdy� prawa w�asno�ci s� nieuregulowane. Ten problem dotyczy zw�aszcza ko-
biet, które coraz cz��ciej prowadz� gospodarstwa rolne. Rz�dy pa�stw afryka�-
skich niewiele zrobi�y dla rolnictwa, pozostawiaj�c je samemu sobie. Dopiero  
w czasie kryzysu 2007-08 wi�ksza uwaga zosta�a skierowana na rolnictwo przez 
rz�dy krajów afryka�skich i w ramach pomocy udzielanej przez kraje rozwini�te 
gospodarczo i mi�dzynarodowe organizacje pozarz�dowe. 
 Znaczna cz��� gospodarstw uprawia ziemi� nieprzekraczaj�c� jednego 
hektara, co przy niskiej wydajno�ci ziemi nie pozwala na wykarmienie rodzin. 
Brak nowoczesnych metod upraw, niski stopie� mechanizacji, brak wody, kl�ski 
�ywio�owe przyczyniaj� si� do okresowych braków �ywno�ci. Oprócz ma�ych, 
niedoinwestowanych gospodarstw, produkuj�cych �ywno�� na w�asne potrzeby, 
których jest wi�kszo�� w Afryce, rozwin��o si� rolnictwo plantacyjne prowa-
dz�ce produkcj� na eksport: uprawy kakaowca, bananów, owoców cytrusowych, 
kawy i herbaty, palmy olejowej, kwiatów (np. w Kenii i Etiopii). Intensywne 
rolnictwo na du�ych plantacjach produkuj�cych na eksport rozwin��o si� przede 
wszystkim w Republice Po�udniowej Afryki. 
 Rozwój rolnictwa uzale�niony jest od wielu czynników. W krajach s�abo 
rozwini�tych gospodarczo zasadniczy wp�yw na wyniki produkcyjne ma �rodo-
wisko naturalne i zasoby pracy w rolnictwie. 

1.1 . Uwarunkowania glebowo-klimatyczne rozwoju rolnictwa 

Do najwa�niejszych czynników przyrodniczych, od których zale�y efek-
tywno�� rolnictwa nale��: agroklimat, warunki wodne i warunki glebowe. Agro-
klimat jest to ca�okszta�t stanów pogodowych w okresach d�ugich na danym ob-
szarze, oddzia�uj�cych na wzrost ro�lin i zwierz�t. Do g�ównych czynników 
agroklimatycznych nale�� nas�onecznienie, temperatura, opady atmosferyczne  
i d�ugo�� okresu wegetacyjnego [21].  

W Afryce bardzo korzystny dla rolnictwa jest okres wegetacyjny ro�lin. 
Na wi�kszo�ci powierzchni kontynentu produkcja ro�linna trwa przez ca�y rok. 
Tylko w górach temperatura spada poni�ej 5°C. Du�e nas�onecznienie i wysoka 
temperatura stwarza dobre warunki dla rozwoju produkcji ro�linnej. Niekorzyst-
ne jest nierównomierne roz�o�enie opadów podczas roku, co powoduje wyst�-
powanie terenów za bardzo suchych i za wilgotnych. 
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 Afryka jest po�o�ona po obu stronach równika, dlatego wst�puje syme-
tryczny rozk�ad stref klimatycznych. Strefa klimatów od równikowego wilgot-
nego (opady ca�oroczne) do podrównikowego suchego z krótk� por� deszczow� 
jest w �rodkowej cz��ci kontynentu. Szczególnie du�� wilgotno�ci� odznacza si� 
wybrze�e Zatoki Gwinejskiej z roczn� sum� opadów 3000 mm. Najmniej opa-
dów wyst�puje na obszarze pusty�. S� to pustynie: Sahara, Namib, Kalahari. Na 
znacznych obszarach Sahary roczna suma opadów nie przekracza 20 mm, a na 
pustyni Namib 15 mm. Maksymalne temperatury na Saharze i wybrze�u Morza 
Czerwonego osi�gaj� 50°C i wi�cej. Na wi�kszo�ci obszarów Afryki o rozwoju 
rolnictwa decyduj� przede wszystkim roczne sumy opadów atmosferycznych  
i zdolno�� ich gromadzenia i zatrzymywania wilgoci w glebie w krajach znajdu-
j�cych si� w strefie suchej.  

W klimacie podzwrotnikowym wody opadowe nie s� wystarczaj�ce dla 
rolnictwa. Niezb�dne jest sztuczne nawadnianie obszarów uprawnych po�o�o-
nych w klimacie podzwrotnikowym. Nawadnianie upraw zwi�ksza plony zbó�  
o 20-60%, okopowych o 50-100%, warzyw o 100-200%. Nawadnianie pó�pu-
sty� i budowanie zbiorników retencyjnych zwi�ksza zasoby wodne i wilgotno�� 
powietrza na danym terenie [21]. 

Jako�� gleb w Afryce jest bardzo zró�nicowana. W wi�kszo�ci s� to gleby 
niezbyt urodzajne, a uzyskanie wi�kszych plonów zwi�zane jest z nawo�eniem  
i nawodnieniem, które w wi�kszo�ci krajów Afryki nale�� do bardzo niskich,  
z wyj�tkiem Afryki Pó�nocnej (Egipt) i Afryki Po�udniowej (RPA).  

Kontynent afryka�ski jest bardzo zró�nicowany pod wzgl�dem rodzajów 
uprawianych ro�lin w zale�no�ci od warunków glebowo-klimatycznych, stoso-
wanych nawodnie� i nawo�enia. 

Najwa�niejszym zbo�em na �wiecie jest pszenica. Pszenica jest uprawiana 
g�ównie w strefie umiarkowanie ciep�ej oraz klimacie podzwrotnikowym  
i zwrotnikowym wilgotnym. Pszenica wymaga dobrych gleb, nawozów i na-
wodnienia. W Afryce uprawy pszenicy s� zlokalizowane w Afryce Pó�nocnej, 
g�ównie w Egipcie, który nale�y do wa�nych producentów pszenicy na �wiecie. 
Egipt uzyskuje bardzo wysokie plony przy jednoczesnym wysokim nawo�eniu – 
500 i wi�cej kg/ha i przy 100% nawodnieniu powierzchni uprawnej.  W Afryce 
Po�udniowej (RPA) tak�e uprawia si� pszenic�, ale przy znacznie mniejszym 
nawo�eniu.  

Kukurydz� uprawia si� g�ównie w Afryce Wschodniej i Po�udniowej oraz 
w Egipcie, a w mniejszych ilo�ciach we wszystkich regionach kontynentu afry-
ka�skiego. 

Proso i sorgo mog� by� uprawiane w trudnych warunkach klimatycznych 
(ma�o opadów, wysokie temperatury) i na s�abych glebach. W Afryce s� to wa�-



58 
�

ne zbo�a konsumpcyjne. Do najwi�kszych producentów prosa w Afryce nale��: 
Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso, Uganda, Senegal, Sudan i Etiopia. Najwi�k-
si producenci sorga to: Nigeria, Sudan, Etiopia i Burkina Faso.  

W Afryce jest tak�e uprawiany ry�. Jest to ry� wymagaj�cy mniej wody ni� 
azjatycki. Uprawy ry�u wyst�puj� w Afryce Pó�nocnej (Egipt) i Afryce Zachodniej 
(Gwinea, Liberia, Mali, Wybrze�e Ko�ci S�oniowej) oraz na Madagaskarze. 

Uprawy ro�lin bulwiastych i korzeniowych s� typowe dla kontynentu 
afryka�skiego.  Maniok uprawia si� w krajach klimatu tropikalnego i subtropi-
kalnego. Ro�lina ta daje wysokie plony i jest odporna na niekorzystne warunki 
klimatyczne i glebowe. 

Maniok (kassawa) ro�nie na suchej i s�abej jako�ci ziemi, gdzie nie udaj� 
si� inne uprawy. Maniok jest ro�lin� wysokoenergetyczn�. Zawiera skrobi�, 
bia�ko ro�linne, wit. A i C oraz �elazo. Najwi�cej manioku uprawia si� w Afryce 
Wschodniej (Malawi, Mozambik, Rwanda, Uganda, Tanzania, Madagaskar),  
w Afryce rodkowej (Angola, Kongo, Kamerun, Republika rodkowoafryka�-
ska), w Afryce Zachodniej (Benin, Ghana, Nigeria, Liberia, Togo). Bulwy ko-
rzeniowe o wadze 5-10 kg s� spo�ywane po ugotowaniu lub wysuszeniu, gdy� 
surowe s� truj�ce. 

Ziemniaki uprawiane s� we wszystkich regionach geograficznych Afryki, 
chocia� w mniejszych ilo�ciach. Najwi�cej produkuje si� ziemniaków w Afryce 
Pó�nocnej (w ogóle nie uprawia si� manioku) w niektórych krajach Afryki 
Wschodniej (Malawi, Rwanda), a tak�e w Afryce Po�udniowej (RPA i Lesotho). 
Najwi�cej ziemniaków  s�odkich produkuje si� w Afryce Wschodniej (Burundi, 
Rwanda, Mozambik, Uganda, Madagaskar) i w Afryce Zachodniej (Gwinea, 
Mauretania, Nigeria).  

Uprawa warzyw w Afryce ma ma�e znaczenie. Produkuje si� je zw�aszcza 
w krajach Afryki Pó�nocnej, a w pozosta�ych regionach s� uprawiane w przy-
domowych ogródkach. 

W Afryce uprawia si� ró�ne owoce w ró�nych regionach kontynentu.  
W Afryce Pó�nocnej produkuje si� przede wszystkim owoce cytrusowe: poma-
ra�cze, mandarynki i cytryny, g�ównie w Egipcie, Maroku, Algierii. W innych 
regionach Afryki, z wyj�tkiem Afryki Po�udniowej, uprawy cytrusów wyst�pu-
j�, ale w niewielkich ilo�ciach. W RPA szczególnie wysoka jest produkcja po-
mara�czy i mandarynek. Bananów najwi�cej produkuje si� w Afryce Wschod-
niej, szczególnie w Tanzanii, a nast�pnie  w Afryce Pó�nocnej w Egipcie i Ma-
roku. Bardziej ni� banany rozpowszechnione s� plantanowce (banany nadaj�ce 
si� do przerobu),  zw�aszcza w Afryce Wschodniej (Rwanda, Uganda, Tanzania) 
oraz w Afryce Zachodniej (Ghana, Gwinea, Nigeria, Wybrze�e Ko�ci S�onio-
wej). Jab�ka produkuje si� tylko w Afryce Pó�nocnej (oprócz Libii) oraz w Re-
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publice Po�udniowej Afryki. Ananasy produkuje si� g�ównie w Afryce Pó�noc-
nej oraz w Afryce Zachodniej (Nigeria, Benin, Senegal). G�ównym producentem 
daktyli jest Afryka Pó�nocna, a w innych regionach tylko w kilku krajach min.  
w Sudanie, Nigrze, Mauretanii, Namibii. Winogrona produkuje si� g�ównie  
w Afryce Pó�nocnej i w Republice Po�udniowej Afryki. 

W Afryce uprawia si� trzcin� cukrow� i z niej produkuje si� cukier. Naj-
wi�ksi producenci trzciny w Afryce Po�udniowej  to RPA i  Suazi, w Afryce 
Pó�nocnej – Egipt i Maroko. W Afryce Wschodniej trzcin� cukrow� produkuje 
si� w wi�kszych ilo�ciach na Mauritiusie, w Kenii i Suazi. 

Afryka jest wa�nym producentem ro�lin oleistych. W�ród nich wyró�niaj� 
si� orzechy ziemne. G�ówne ich uprawy s� w Afryce Zachodniej: Nigeria, Sene-
gal, Ghana, Gwinea, a w Afryce Wschodniej w Sudanie i Kenii. Mniejsze ilo�ci 
orzechów ziemnych uprawia si� w pozosta�ych regionach Afryki. 

Na zachodnim wybrze�u Afryki od Gambii po Angol� rozpowszechniona 
jest uprawa palmy oleistej. Najwi�kszym producentem jest Nigeria i Demokra-
tyczna Republika Konga, dostarczaj� po�ow� zbiorów tej ro�liny. Na miejscu 
rafinuje si� olej, g�ównie na eksport. 

Palma kokosowa, podobnie jak palma oleista, uprawiana jest w Afryce Za-
chodniej w strefie równikowej, charakteryzuje si� wysok� zawarto�ci� t�uszczu. 

Producentem oliwek jest Afryka Pó�nocna (g�ównie Maroko, Tunezja, 
Algieria). Sezam uprawia si� w Afryce Wschodniej, g�ównie w Tanzanii, Suda-
nie i Ugandzie oraz w krajach Afryki Pó�nocnej. S�onecznik uprawia si�  
w Afryce Wschodniej w Sudanie i Tanzanii oraz w Afryce Po�udniowej w RPA 
i niewiele w Botswanie.  

Kontynent afryka�ski s�ynie z uprawy kakaowca, a� 66% �wiatowej pro-
dukcji ziarna kakaowego pochodzi z Afryki. Kakaowiec wymaga gor�cego  
i wilgotnego klimatu. Najwi�cej ziarna kakaowego produkuje si� w Afryce Za-
chodniej (Wybrze�e Ko�ci S�oniowej, Ghana, Nigeria, Sierra Leone) oraz  
w Afryce rodkowej tylko w Kamerunie. 

Kawa (12% �wiatowej produkcji) jest uprawiana w gor�cej strefie, w pa-
sie zwrotnikowym w cz��ci górzystej. Kawa arabska (arabika) jest uprawiana 
we Wschodniej Afryce, g�ównie w Etiopii, Ugandzie, Tanzanii, a mniejsze ilo�ci 
dostarczaj�: Kenia, Madagaskar, Rwanda, a w Afryce rodkowej: Kamerun; 
Afryka Zachodnia – Wybrze�e Ko�ci S�onawej, Gwinea i Sierra Leone. 

 Herbata jest podstawow� u�ywk� na �wiecie. W Afryce jest g�ównie 
uprawiana  w Kenii, a mniejsze ilo�ci w Malawi, Ugandzie, Tanzanii, Rwandzie, 
Zimbabwe. Herbata Rooibos  pochodzi z Afryki Po�udniowej (RPA) i przezna-
czona jest na w�asne potrzeby. 
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Afryka s�ynie z produkcji przypraw, g�ównie wanilii i go
dzików upra-
wianych na Madagaskarze. Imbir uprawia si� w Afryce Zachodniej (Sierra Leo-
ne). Pieprz uprawiany jest w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym (Tan-
zania, Demokratyczna Republika Konga). Na kontynencie uprawia si� tak�e 
kminek, kolendr�, any�ek, tymianek, majeranek, rozmaryn. 

Produkcja zwierz�ca ze wzgl�du na ograniczone zasoby pasz rozwija si� 
wolno. Najwi�kszy udzia� w hodowli zwierz�t maj�: byd�o, owce, kozy i wiel-
b��dy. 
 W Afryce dominuje hodowla byd�a typu pasterskiego, na pastwiskach na-
turalnych, w Sudanie, RPA, Nigerii, Etiopii, Kenii i Ugandzie oraz na obszarach 
wilgotnych sawann w Afryce (Kenia, rodkowa Nigeria, Wy�yna Abisy�ska). 
W pozosta�ych krajach Afryki hoduje si� byd�o w celach poci�gowych, gdy� 
niska jest mechanizacja rolnictwa. 

Na terenach równikowych o du�ej wilgotno�ci powietrza wyst�puje plaga 
szkodników. Najlepiej przystosowa� si� do tych warunków bawó� i byd�o zebu.  
W strefie mi�dzyzwrotnikowej chów byd�a uniemo�liwiaj� muchy tse-tse.  

Hodowla trzody chlewnej w krajach afryka�skich nie ma znaczenia ze 
wzgl�du na zakazy religijne. W islamie zabronione jest spo�ywanie mi�sa wie-
przowego (�winia zwierz� nieczyste). Jest to hodowla zagrodowa opieraj�ca si� 
na wyprodukowanych w�asnych paszach i odpadach �ywno�ciowych. 
 Na obszarach suchych, gdzie ma�o jest ro�lin trawiastych, hoduje si� kozy 
i wielb��dy oraz niektóre gatunki owiec. Cz�sto s� hodowane kozy w przydo-
mowych gospodarstwach, bo wymagaj� mniej paszy. Najwi�ksze pog�owie kóz 
w Afryce jest w Nigerii i Sudanie. W hodowli wielb��dów jednogarbnych (dro-
maderów) przoduje Afryka Pó�nocna i niektóre pa�stwa: Somalia, Sudan, Etio-
pia, Niger, Burkina Faso, Mauretania, Czas, Mali. Wielb��dy, mu�y, os�y s� ho-
dowane jako zwierz�ta poci�gowe i juczne. 

W�ród drobiu najcz��ciej hodowane s�: kaczki, g�si, indyki oraz strusie. 
Drób – g�ównie kury oraz strusie – jest hodowany w du�ych fermach w Repu-
blice Po�udniowej Afryki, a w innych krajach ma charakter marginalny.  

Na obszarach nadmorskich i wodach wielkich rzek du�� rol� odgrywa ry-
bo�ówstwo. Coraz wi�ksze trudno�ci ma Afryka z po�owami ryb. Niektóre �owi-
ska s� przetrzebione, zw�aszcza przy wybrze�u somalijskim i kenijskim (rabun-
kowe od�awianie ryb przez kraje posiadaj�ce koncesje – zachodnie i daleko-
wschodnie oraz piractwo rybne). Ju� na  prze�omie XX i XXI wieku zacz��o 
brakowa� ryb dla miejscowych rybaków, którzy cz�sto z tego powodu zacz�li 
si� trudni� piractwem. Obecnie tylko na po�udniu Afryki s� bogate �owiska.  
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1.2. U�ytkowanie ziemi 

 U�ytki rolne zajmowa�y 39,2% ogólnej powierzchni kontynentu afryka�-
skiego (na �wiecie 37,6%). Z tego udzia�u na uprawy trwa�e przypada�o 1,0%, 
na grunty orne 7,6%, na ��ki i pastwiska 30,6%, a na grunty orne 7,67% (na 
�wiecie 10,6%).  

W 2009 r. w Afryce, tak jak �rednio na �wiecie, na 1 mieszka�ca przypa-
da�o 0,20 ha gruntów ornych. W Afryce Pó�nocnej grunty orne stanowi� tylko 
3,8% powierzchni ogólnej z powodu ograniczonej dost�pno�ci wody i du�ego 
obszaru zaj�tego przez pustyni� Sahar�, na której tylko w oazach wyst�puj� 
uprawy. Najwi�kszy odsetek gruntów ornych odnotowuje si� w Maroku 18,0%  
i Tunezji 17,4%, a najmniejszy w Libii – tylko 1,0%, natomiast w Afryce Pó�-
nocnej na 1 mieszka�ca przypada�o tylko 0,10 ha gruntów ornych, przy czym  
w Egipcie tylko 0,04 ha na osob�, a w Libii 0,28 ha. 
 W Afryce Subsaharyjskiej grunty orne zajmowa�y 8,5% ogólnej po-
wierzchni. Udzia� ten kszta�towa� si� od 1,3% w Afryce rodkowej w Gabonie 
do 12,6% w Kamerunie. Na osob� przypada�o od 0,10 ha gruntów ornych  
w Demokratycznej Republice Konga do 0,45 ha w Republice rodkowoafryka�-
skiej. W Afryce Subsaharyjskiej udzia� gruntów ornych w powierzchni ogólnej 
wyniós� 8,5%, a na 1 mieszka�ca przypada�o 0,20 ha gruntów ornych. 

W Afryce rodkowej udzia� gruntów ornych w powierzchni ogólnej 
kszta�towa� si� od 1,3% w Gabonie do 12,1% w Kamerunie. Grunty orne przy-
padaj�ce na 1 mieszka�ca stanowi�y od 0,10 ha w Demokratycznej Republice 
Konga do 0,43 ha w Republice rodkowoafryka�skiej. 

W regionie Afryki Wschodniej wyst�puj� tak�e ró�nice w udziale grun-
tów ornych w powierzchni ogólnej. W ma�ych obszarowo krajach o du�ej g�sto-
�ci zaludnienia udzia� gruntów ornych w powierzchni ogólnej wyniós� w 2009 
roku 52,7% w Rwandzie, 42,9% na Mauritiusie i 35% w Burundi. Na Pó�wyspie 
Somalijskim w D�ibuti grunty orne stanowi�y tylko 0,1% powierzchni ogólnej, 
w Somalii 1,6%, podczas gdy w Etiopii 13,9%. Grunty orne w przeliczeniu na  
1 osob� w regionie Afryki Wschodniej kszta�towa�y si� od 0,01 ha na Seszelach 
do 0,47 ha w Sudanie. 

W regionie Afryki Zachodniej odnotowuje si� tak�e du�e ró�nice  
w udziale gruntów ornych w powierzchni ogólnej. W Gambii a� 40% powierzch-
ni ogólnej stanowi� grunty orne, Senegalu 37,3%, Nigrze 11,8%, na Wybrze�u 
Ko�ci S�oniowej 8,8%, w Mali 5,2% i Liberii 4,2%. W Nigrze na 1 mieszka�ca 
przypada� a� jeden hektar gruntów ornych, podczas gdy w Liberii 0,10 ha. 
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Grunty orne w Afryce w 2009 roku - na 1 mieszka�ca w ha 
D�ibuti 0,00 Algieria 0,21 
Seszele 0,01 Angola 0,22 
Egipt 0,04 Gabon 0,22 
Mauritius 0,07 Mozambik 0,22 
Dem. Rep. Konga� 0,10 Nigeria 0,22 
Liberia 0,10 Tanzania 0,23 
Burundi 0,11 Gambia 0,24 
Somalia 0,11 Maroko 0,25 
Mauretania 0,12 Malawi 0,25 
Kongo 0,13 Tunezja 0,26 
Rwanda 0,13 Zambia 0,26 
Botswana 0,13 Libia 0,28 
Erytrea 0,14 Benin 0,28 
Kenia 0,14 Gwinea 0,29 
Wyb. Ko�ci S�oniowej� 0,14 RPA 0,29 
Madagaskar 0,15 Kamerun 0,31 
Lesotho 0,16 Senegal 0,32 
Etiopia 0,17 Zimbabwe 0,34 
Suazi 0,17 Namibia 0,36 
Ghana 0,18 Burkina Faso 0,37 
Gwinea Równikowa 0,19 Czad 0,39 
Sierra Leone 0,19 Mali 0,43 
Uganda 0,20 Rep. rodkowoafryka�ska 0,45 
Gwinea Bissau 0,20 Sudan 0,47 
   Niger 1,00 

         
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012, Rome 2012. 
  
 W Afryce Po�udniowej wyst�puj� du�e ró�nice w strukturze u�ytkowania 
ziemi. W Botswanie na grunty orne przypada�o 0,4% powierzchni ogólnej kraju, 
w Namibii 1,0%, w Republice Po�udniowej Afryki 1,8% i Lesotho 11,0%. Grunty 
orne w przeliczeniu na 1 osob� kszta�towa�y si� od 0,36 ha w Namibii do 0,13 ha 
w Botswanie. 
 Na kontynencie afryka�skim, tak jak i na �wiecie, w latach 1970-2009 
wyst�pi�a tendencja spadkowa powierzchni gruntów ornych przypadaj�ca na  
1 mieszka�ca. W Afryce grunty orne zmniejsza�y si� w �redniorocznym tempie 
wi�kszym ni� na �wiecie, odpowiednio o 1,8 i 1,5%. 
 Bior�c pod uwag� kontynent afryka�ski, to �rednioroczne tempo spadku 
powierzchni gruntów ornych by�o wi�ksze (o 1,0%) w Afryce Pó�nocnej ni�  
w Afryce Subsaharyjskiej (o 1,6%).  

W�ród krajów afryka�skich powierzchnia gruntów ornych na 1 mieszka�-
ca wykazywa�a najwi�ksze tempo spadku w Botswanie o 3,8% �redniorocznie,  
a najmniejsze o 0,1% w Burkina Faso i Ghanie. Tylko w dwóch krajach afry-
ka�skich powierzchnia gruntów ornych na 1 mieszka�ca zwi�kszy�a si� w latach 
1970-2009 – w Mali o 1,0% i Sierra Leone o 0,5% �redniorocznie (FAO, Stati-
stical Yearbook 2012). 
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1.3. Plony, nawozy mineralne i nawodnienia 

Poziom plonów zbó� jest odzwierciedleniem kultury rolnej regionów  
i krajów. Osi�gane plony zbó� ró�ni� si� na �wiecie z powodu warunków gle-
bowo-klimatycznych, nak�adów �rodków plonotwórczych oraz stosowanych 
odmian. Najni�sze plony zbó� osi�ga si� na kontynencie afryka�skim – 1 240 
kg/ha, najwy�sze w Europie – 4 752 kg/ha, Ameryce Pó�nocnej 4 519 kg/ha  
i w Azji – 3 269 kg/ha (FAO Statistical Yearbook 2012). 

Gdyby produkcyjno�� ziemi w Afryce wzros�a chocia� do 2/3 poziomu 
azjatyckiego, to niedobory �ywno�ci w krajach afryka�skich nie by�yby tak do-
tkliwe jak obecnie. Przyczyna niskich plonów le�y m.in. w stosowaniu tej samej 
technologii upraw od wieków. Rolnicy pos�uguj� si� nieulepszonymi technolo-
giami upraw, a ziemia jest coraz bardziej wyja�owiona. Wi�kszo�� z nich nie 
stosuje �adnych nawozów albo ma�e ich ilo�ci. Tradycyjne techniki uprawy nie 
s� wystarczaj�ce dla ograniczenia g�odu i ubóstwa. Tylko wprowadzenie ulep-
szonych nasion, nawozów sztucznych i pestycydów oraz lepsze wykorzystanie 
wody pozwoli�oby na zwi�kszenie produkcyjno�ci rolnictwa w tym regionie. 
Przyk�adem mo�e by� Azja, która dzi�ki pomocy �ywno�ciowej oraz tzw. zielo-
nej rewolucji, na któr� �rodki dostarczy�y kraje bogate, ma du�e osi�gni�cia  
w produkcji rolniczej. Wprowadzenie ulepszonych nasion przynios�o korzy�ci 
rolnikom z Azji, chocia� nie zlikwidowa�o ca�kowicie g�odu. 

W 2010 roku plony zbó� w Afryce kszta�towa�y si� od 373 kg/ha w Na-
mibii do 10 000 kg/ha na Mauritiusie. Bardzo wysokie plony zbó� uzyskuje 
Egipt 6 541 kg/ha dzi�ki wysokiemu nawo�eniu i nawodnieniu. Tak�e RPA 
osi�ga wysokie plony 4 162 kg/ha. A� w 13 krajach afryka�skich plony zbó� nie 
osi�gaj� 1 000 kg/ha z powodu braku nawodnienia i ograniczonej ilo�ci stoso-
wanych nawozów mineralnych i naturalnych (s�abo rozwini�ta hodowla zwie-
rz�t). W Afryce Subsaharyjskiej na 1 ha gruntów ornych zu�ywa si� ok. 14 kg 
nawozów mineralnych. Kontynent afryka�ski charakteryzuje si� bardzo zró�ni-
cowanym poziomem nawo�enia mineralnego gruntów ornych od 0,4 kg/ha  
w Nigrze do 502,8 kg/ha w Egipcie. W Nigrze, Demokratycznej Republice 
Konga oraz Gwinei nie stosuje si� nawet jednego kilograma nawozów na hektar 
gruntów ornych.  Od 1-2 kg nawozów mineralnych na hektar gruntów ornych 
stosowano w pi�ciu krajach (Togo, Angola, Rwanda, Burundi i Namibia). 

Uzyskanie poprawy plonów jest zwi�zane z zu�yciem nawozów i �rod-
ków ochrony ro�lin. Potencjalnym zagro�eniem zdolno�ci produkcyjnych rolnic-
twa jest powszechne obni�anie si� jako�ci gleby i jej erozja. Erozja jest natural-
nym procesem w przyrodzie, ale kiedy jej tempo staje si� szybsze ni� odtwarza-
nie gleby, dochodzi do obni�enia �yzno�ci gruntów. Ponad po�owa ziemi ornej 
na �wiecie podlega erozji. Na obszarach suszy i nadmiernego zag�szczenia lud-
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no�ci albo zwierz�t i w wielu innych regionach (na przyk�ad w afryka�skim Sa-
helu) zaobserwowano zamienianie si� i tak marginalnych gruntów w suche pa-
stwiska i pustynie. Od ponad 20 lat rejon ten podlega skutkom susz i dezertyfi-
kacji (upustynnienia). 

Plony zbó� w kg/ha w Afryce w 2010 roku 
Namibia 373 Benin 1 402 
Somalia 432 Gwinea 1 409 
Sudan 452 Nigeria 1 413 
Niger 490 Maroko 1 548 
Erytrea 536 Sierra Leone 1 554 
Angola 644 Gwinea Bissau 1 555 
Libia 662 Algieria 1 568 
Zimbabwe 752 Uganda 1 608 
Dem. Rep. Konga 772 Kenia 1 613 
Czad 775 Mali 1 615 
Rep. rodkowoafryka�ska 785 Etiopia 1 674 
Lesotho 909 Tunezja 1 702 
Mauretania 946 Kamerun 1 711 
Mozambik 1 006 Wyb. Ko�ci S�oniowej 1 717 
Burkina Faso 1 054 Gabon 1 782 
D�ibuti 1 111 Ghana 1 814 
Gambia 1 127 Rwanda 1 930 
Liberia 1 179 Malawi 2 206 
Togo 1 187 Zambia 2 547 
Senegal 1 197 Madagaskar 2 987 
Suazi 1 226 RPA 4 162 
Tanzania 1 333 Egipt 6 541 
Burundi 1 346 Mauritius 10 000 

         
ród�o: The World Bank (www.worldbank.org). 

Zu�ycie nawozów mineralnych w Afryce w 2009 roku w kg/ha gruntów ornych  
Niger 0,4 Algieria 7,8 
Dem. Rep. Konga 0,5 Tanzania 8,7 
Gwinea 0,6 Burkina Faso 9,1 
Togo 1,0 Gabon 12,0 
Angola 1,1 Wyb. Ko�ci S�oniowej 15,9 
Rwanda 1,1 Etiopia 17,7 
Burundi 1,6 Ghana 20,3 
Namibia 1,6 Zambia 27,3 
Uganda 2,1 Zimbabwe 28,0 
Nigeria 2,1 Malawi 28,5 
Madagaskar 2,7 Kenia 32,4 
Erytrea 2,8 Libia 40,3 
Kongo 4,6 Maroko 41,0 
Senegal 4,9 Tunezja 43,5 
Benin 6,5 RPA 49,2 
Kamerun 6,7 Seszele 52,0 
Gambia 6,8 Mauritius 209,4 
Mali 7,6 Egipt 502,8 

         
ród�o: worldbank.org, 2012. 
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1.4. �rodki trwa�e w rolnictwie 

Intensywne metody w rolnictwie powoduj� znacznie wi�ksze zu�ycie wo-
dy ni� metody tradycyjne, co powoduje obni�anie si� poziomu wody gruntowej.  

Szans� dla rozwoju rolnictwa w Afryce s� inwestycje irygacyjne. S� one 
bardzo kosztowne i wiele krajów afryka�skich nie sta� na nie bez oficjalnej po-
mocy zagranicznej. 

W Afryce w latach 2009-2011 tylko 6,5% (na �wiecie 22,7%) gruntów 
ornych by�o wyposa�onych w urz�dzenia irygacyjne, w Afryce Pó�nocnej 21,3% 
i Afryce Subsaharyjskiej 3,6%. 

Grunty orne wyposa�one w urz�dzenia irygacyjne  
w Afryce w latach 2009-2011 – w procentach 

Rep. rodkowoafryka�ska 0,1 Burundi 2,5 
Dem. Rep. Konga 0,2 Wyb. Ko�ci S�oniowej 2,5 
Uganda 0,2 Sierra Leone 2,7 
Togo 0,3 Erytrea 3,0 
Kongo 0,4 Senegal 3,1 
Kamerun 0,5 Gwinea 3,3 
Benin 0,5 Mali 3,7 
Burkina Faso 0,5 Zimbabwe 4,2 
Niger 0,5 Zambia 4,5 
Czad 0,7 Algieria 7,6 
Ghana 0,7 Gwinea Bissau 8,5 
Liberia 0,7 Sudan 10,0 
Botswana 0,7 Mauretania 10,5 
Rwanda 0,8 RPA 12,6 
Nigeria 0,8 Tunezja 16,3 
Lesotho 0,9 Somalia 18,2 
Namibia 1,0 Maroko 18,5 
Gambia 1,1 Mauritius 25,8 
Gabon 1,2 Libia 26,9 
Tanzania 1,6 Suazi 28,6 
Kenia 1,9 Seszele 30,0 
Angola 2,1 Madagaskar 31,0 
Etiopia 2,1 D�ibuti 50,0 
Malawi 2,1 Egipt 100,0 
Mozambik 2,3 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 100,0 

    
ród�o: www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/. 

W Egipcie, na Wyspach Tomasza i Ksi���cej 100% gruntów ornych jest 
wyposa�onych w urz�dzenia irygacyjne, a w Republice rodkowoafryka�skiej 
tylko 0,1%. Wprowadzenie urz�dze� irygacyjnych na ca�ym obszarze Afryki 
umo�liwi rolnikom nie tylko podwójne, ale te� potrójne zbiory w roku. Nawod-
nianie gruntów ornych umo�liwi upraw� warzyw w porze suchej oraz pozwoli 
na zmniejszenie strat podczas powodzi (zbiorniki retencyjne). 

W krótkim okresie mo�na by zwi�kszy� produkcj� �ywno�ci przy pomocy 
przydzia�u ma�ym gospodarstwom nawozów, pasz lub bonów na ich nabycie 
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albo wprowadzaj�c subsydia do cen �rodków produkcji. Sytuacj� ekonomiczn� 
ma�ych gospodarstw mog� poprawi� inwestycje w zaniedbanych dziedzinach 
takich jak np. rozbudowa infrastruktury m.in. urz�dze� nawadniaj�cych i dróg. 

Warto�
 �rodków trwa�ych w rolnictwie na 1 zatrudnionego w USD  
w Afryce 2007 roku 

Seszele 355 Erytrea 2 348 
Dem. Rep. Konga 362 Czad 2 468 
Burundi 477 Madagaskar 2 652 
Rwanda 495 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 2 669 
Mozambik 592 Zimbabwe 2 842 
Gambia 664 Senegal 2 988 
Malawi 680 Lesotho 2 998 
Liberia 753 Niger 3 371 
Uganda 842 Gwinea Bissau 4 176 
Kongo 1 209 Mali 4 395 
Angola 1 212 Algieria 4 548 
Ghana 1 249 Nigeria 4 870 
Tanzania 1 372 Mauritius 5 046 
Togo 1 417 Egipt 5 429 
Kenia 1 463 Somalia 5 663 
Gwinea 1 466 Suazi 5 824 
Burkina Faso 1 610 Botswana 6 151 
Etiopia 1 649 Mauretania 6 240 
Sierra Leone 1 716 Sudan 7 002 
Benin 1 881 Maroko 8 185 
Zambia 1 970 Namibia 10 088 
Rep. rodkowoafryka�ska 2 012 Tunezja 12 611 
Kamerun 2 055 RPA 33 178 
Gwinea Równikowa 2 152 Libia 90 229 
Gabon 2 235   

            
ród�o: FAO The State of Food and Agriculture 2012. 

Rolnictwo afryka�skie jest na ogó� silnie rozdrobnione, bardzo s�abo wy-
posa�one w �rodki trwa�e, z wyj�tkiem rolnictwa plantacyjnego w RPA. War-
to�� �rodków trwa�ych w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w rolnictwie w Afryce 
Subsaharyjskiej wynosi�a 2 248 USD w 2007 r. (w cenach z 2005 r.) i by�a ni�-
sza w porównaniu z 1990 r. o 3% (2425 USD). Wyposa�enie gospodarstw rol-
nych w �rodki trwa�e w Afryce Subsaharyjskiej by�o bardzo zró�nicowane. War-
to�� �rodków trwa�ych na 1 zatrudnionego kszta�towa�a si� od 355 USD na Se-
szelach i 362 USD w Demokratycznej Republice Konga do 33 178 USD  
w RPA. W Afryce Pó�nocnej warto�� �rodków trwa�ych na 1 zatrudnionego 
kszta�towa�a si� od 4 548 w Algierii do 90 229 USD w Libii. 
 W rolnictwie afryka�skim na ogó� wykorzystuje si� prac� ludzi i zwierz�t. 
Maszyny pochodz� przede wszystkim z importu i dla wi�kszo�ci gospodarstw ze 
wzgl�du na cen� s� nieosi�galne. Udzia� maszyn i urz�dze� w warto�ci �rodków 
trwa�ych w Afryce wynosi� 4,4% (na �wiecie 19,1%). W Afryce Pó�nocnej ma-
szyny i urz�dzenia w rolnictwie stanowi�y 6,4% ogólnej warto�ci �rodków trwa-
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�ych, od 3,3% w Maroku do 14,3% w Algierii. W Afryce Subsaharyjskiej udzia� 
maszyn i urz�dze� w warto�ci �rodków trwa�ych wyniós� 4,0%, od 0,1% w D�i-
buti, Suazi i na Seszelach do 9,3% w Mozambiku. 

1.5. Zatrudnienie w rolnictwie  

Struktura zatrudnienia zmienia si� wraz z rozwojem gospodarczym kra-
jów. W krajach s�abo rozwini�tych wi�kszo�� ludno�ci pracuje w rolnictwie, 
le�nictwie i rybo�ówstwie. Rozwój przemys�u powoduje odp�yw ludno�ci z rol-
nictwa do przemys�u. Rozwijaj� si� tak�e us�ugi. Wraz ze wzrostem dochodów 
ludno�ci ro�nie zapotrzebowanie na us�ugi handlowe, edukacyjne, medyczne, 
bankowe, telekomunikacyjne i turystyczne. 

Afryka jest zró�nicowana pod wzgl�dem zatrudnienia w rolnictwie. Pra-
cuj�cy w rolnictwie w Afryce Pó�nocnej stanowi� ok. 30% zatrudnionych, od 
19,7% w Libii do 40,9% w Maroku. W Afryce Subsaharyjskiej zatrudnieni  
w rolnictwie stanowi� ponad po�ow� zatrudnionych na kontynencie afryka�-
skim, od 5,1% w Angoli i RPA do 92,2% w Burundi. 
Zatrudnienie w rolnictwie w Afryce w 2010 roku – w proc. zatrudnionych ogó�em 

Angola 5,1 Kenia 61,1 
RPA 5,1 Kamerun 61,3 
Mauritius 8,7 Gambia 64,7 
Libia 19,7 Zimbabwe 64,8 
Algieria 20,7 Uganda 65,6 
Gabon 24,2 Mali 66,0 
Tunezja 25,8 Sierra Leone 68,5 
Botswana 29,9 Zambia 72,2 
Egipt 31,6 Lesotho 72,3 
Senegal 33,7 Gwinea 76,0 
Kongo 35,4 Gwinea Równikowa 76,3 
Maroko 40,9 Tanzania 76,5 
Benin 42,7 Rwanda 78,8 
Nigeria 44,6 Etiopia 79,3 
Liberia 48,9 Madagaskar 80,4 
Togo 54,1 Mozambik 80,5 
Niger 56,9 Czad 83,0 
Ghana 57,2 Burkina Faso 84,8 
 Burundi 92,2 

  
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 

Na �wiecie zwi�ksza si� znaczenie pracy kobiet w rolnictwie. W�ród aktyw-
nych ekonomicznie na �wiecie kobiety w rolnictwie stanowi� ok. 43%, od 20%  
w Ameryce �aci�skiej do 50% we Wschodniej Azji i Afryce Subsaharyjskiej. 

Na kontynencie afryka�skim kobiety aktywne ekonomiczne w rolnictwie 
stanowi�y od 25% na Mauritiusie do ok. 70% w Libii. Coraz wi�cej m��czyzn 
podejmuje prac� poza gospodarstwem rolnym, pozostawiaj�c gospodarstwa ko-
bietom. 
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Z ró�nych analiz wynika, �e z w powodu braku komplementarnych nak�a-
dów wydajno�� pracy jest ni�sza w gospodarstwach rolnych prowadzonych 
przez kobiety. Du�o tych ró�nic na niekorzy�� kobiet wynika z obowi�zuj�cego 
w krajach afryka�skich prawa i zwyczajów. Na przyk�ad w Burkina Faso przy 
tych samych uprawach gospodarstwa kobiet uzyskiwa�y plony o 30% ni�sze od 
�redniej plonów w gospodarstwach prowadzonych przez m��czyzn [66]. Na 
przyk�ad w Kenii warto�� produkcji z 1 ha by�a o 8% wi�ksza w gospodar-
stwach zarz�dzanych przez m��czyzn. Gdy kobiety wykorzystywa�y te same 
�rodki co m��czy
ni, wydajno�� w ich gospodarstwach wzrasta�a o 22%. Jest 
bardzo prawdopodobne, �e wykszta�cone kobiety wykorzystuj� nowe technolo-
gie w wi�kszym stopniu ni� wykszta�ceni m��czy
ni [67].  

Kobiety aktywne ekonomicznie w rolnictwie w Afryce 
w proc. ogó�u aktywnych ekonomicznie w 2010 roku  

Mauritius 25,0 Kenia 48,6 
RPA 29,6 Dem. Rep. Konga 48,8 
Tunezja 32,8 Uganda 49,5 
Wyb. Ko�ci S�oniowej 36,2 Gwinea 49,7 
Niger 36,6 Rep. rodkowoafryka�ska 49,9 
Mali 37,7 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 50,0 
Benin 39,6 Seszele 51,7 
Nigeria 39,7 Algieria 52,7 
Egipt 40,3 Zimbabwe 53,3 
Togo 41,3 Gambia 53,3 
Rep. Zielonego Przyl�dka 42,4 Madagaskar 53,5 
Erytrea 43,6 Mauretania 53,9 
Gwinea Równikowa 43,7 Suazi 54,3 
Ghana 44,3 Angola 55,0 
Liberia 44,5 Tanzania 55,0 
Namibia 44,6 Burundi 56,0 
Etiopia 45,5 Kongo 56,5 
Gwinea Bissau 45,5 Czad 56,9 
Gabon 45,6 Botswana 56,9 
Somalia 45,9 Rwanda 57,0 
D�ibuti 46,5 Malawi 59,2 
Zambia 46,5 Sierra Leone 61,7 
Kamerun 47,3 Mozambik 65,2 
Senegal 47,4 Lesotho 67,3 
Maroko 47,7 Libia 69,9 
Burkina Faso 47,7   


ród�o: The State of Food and Agriculture 2012. 

Co prawda m��czy
ni i kobiety pracuj� z tymi samymi ograniczeniami 
naturalnymi, ale nie maj� równego dost�pu do ró�nych czynników produkcyj-
nych. W wielu krajach kobiety s� pozbawione prawa do ziemi i kszta�cenia si�. 
Maj� utrudniony dost�p do technologii, infrastruktury, kapita�u i kredytu. Ten 
dysparytet daje o sobie zna� w ró�nej wydajno�ci pracy ze szkod� dla kobiet  
i produkcji rolniczej, a zatem dla wy�ywienia rodzin. 
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1.6. Wydajno�
 pracy w rolnictwie 

 Wydajno�� pracy w rolnictwie mierzona warto�ci� dodan� na 1 zatrud-
nionego w 2010 r. w 65% krajów afryka�skich nie osi�gn��a 1 000 USD  
i kszta�towa�a si� od 106 USD w Erytrei do 7 355 USD na Mauritiusie. Do kra-
jów o najwy�szej wydajno�ci pracy w rolnictwie nale�� tak�e RPA, Nigeria, 
Tunezja, Wyspy Zielonego Przyl�dka, Maroko i Algieria. 

Wydajno�� pracy w rolnictwie w krajach afryka�skich nawet w tych  
o najwy�szych wska
nikach jest 10-krotnie ni�sza w porównaniu z krajami wy-
sokorozwini�tymi. Na przyk�ad warto�� dodana na 1 zatrudnionego w rolnictwie 
wynios�a 61 tys. USD w Finlandii, 60,4 tys. w Holandii, 60 tys. w Kanadzie 
(worldbank.org/indicator).  

Warto�
 dodana w rolnictwie w Afryce w 2010 roku w USD na 1 zatrudnionego 
Erytrea 106 Rep. rodkowoafryka�ska 769 
Burundi 120 Angola  780 
Malawi 186 Seszele  780 
Gwinea 201 Mali 845 
Uganda  217 Sierra Leone  848 
Zimbabwe 224 Botswana  922 
Etiopia 235 Benin  1 041 
Mozambik 273 Mauretania 1 053 
Dem. Rep. Konga 278 Sudan 1 175 
Rwanda 289 Czad 1 285 
Tanzania  295 Suazi 1 329 
Burkina Faso  334 Egipt 2 234 
Kenia 365 Gabon 2 359 
Gambia 367 Algieria 3 385 
Lesotho 392 Maroko 3 780 
Senegal 411 Wyspy Zielonego Przyl�dka 3 785 
Togo  544 Tunezja 3 879 
Zambia 564 Nigeria 4 063 
Gwinea Bissau 623 RPA 5 510 
Kongo  634 Mauritius 7 355 
Liberia 670   

ród�o: worldbank.org/indicator/ 

 Wzrost wydajno�ci pracy w rolnictwie afryka�skim zwi�zany jest z wi�k-
szymi nak�adami na rolnictwo m.in. na �rodki plonotwórcze, odpowiednie od-
miany ro�lin dostosowane do warunków glebowo-klimatycznych, zw�aszcza do 
cz�stej suszy oraz na baz� przechowalnicz�, na inwestycje irygacyjne i na �rodki 
trwa�e usprawniaj�ce prac� w rolnictwie i umo�liwiaj�ce zmniejszenie zatrud-
nienia w rolnictwie. 
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Na ogó� uzyskiwane dochody przez gospodarstwa rolne s� niskie i niewy-
starczaj�ce na utrzymanie rodzin, przez co ograniczane s� nak�ady na rolnictwo 
zwi�kszaj�ce wydajno�� ziemi i pracy. W tych warunkach wskazane jest, a�eby 
rz�dy krajów afryka�skich, g�ównie w Afryce Subsaharyjskiej, wi�cej �rodków 
z bud�etu przeznacza�y na rolnictwo.  

Dla niewielu krajów afryka�skich sa dost�pne dane dotycz�ce wydatków 
publicznych na rolnictwo. W pracy The State of Food and Agriculture 2012 
FAO podaje te informacje tylko dla 14 krajów afryka�skich [59]. Na  1 zatrud-
nionego przypada�o: w Ghanie 10 USD, Malawi 17 USD, Ugandzie 23 USD, 
Kenii 34 USD, Nigerii 41 USD, Zambii 109 USD, Lesotho 142 USD, Maroku 
231 USD, Egipcie 452 USD, Botswanie 750 USD, Suazi 857 USD, Tunezji 
1367 USD, na Mauritiusie 1550 USD. W Afryce Subsaharyjskiej tylko na Mau-
ritiusie, w Botswanie i Suazi dano preferencje dla rozwoju rolnictwa, a w pozo-
sta�ych krajach tego regionu rolnictwo nie by�o przedmiotem troski, mimo 
ogromnego zapotrzebowania na �ywno��.  

Szczególnie wa�ne dla rozwoju rolnictwa na kontynencie afryka�skim s� 
publiczne wydatki przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w rolnictwie. 

Publiczne wydatki na prace badawczo-rozwojowe w rolnictwie w Afryce  
w 2010 roku w proc. PKB 

Niger 0,17 Rwanda 0,53 
Gwinea 0,18 Wyb. Ko�ci S�oniowej 0,54 
Gabon 0,20 Benin 0,57 
Etiopia 0,27 Mali 0,57 
Madagaskar 0,27 Malawi 0,68 
Sudan 0,27 Kongo 0,85 
Zambia 0,29 Senegal 0,87 
Sierra Leone 0,31 Mauretania 1,16 
Mozambik 0,38 Uganda 1,24 
Nigeria 0,42 Kenia 1,30 
Burkina Faso 0,43 Burundi 1,78 
Erytrea 0,45 RPA 2,02 
Togo 0,47 Namibia 2,03 
Tanzania 0,50 Mauritius 3,92 
Gambia 0,50 Botswana 4,32 

 
ród�o: The State of Food and Agriculture 2012. 

Gdyby te prace by�y prowadzone zgodnie z potrzebami rolnictwa afryka�-
skiego to mog�yby dostarczy� nowych odmian ro�lin dostosowanych do warun-
ków glebowo-klimatycznych oraz krzy�ówek zwierz�t hodowlanych i nowych 
technologii uprawy ziem. Dzi�ki tym pracom mog�aby zwi�kszy� si� produk-
tywno�� rolnictwa. Jednak z dost�pnych danych wynika, �e niewiele �rodków 
przeznacza si� na prace badawczo-rozwojowe w rolnictwie. Wydatki te  
w 2010 r. kszta�towa�y si� od 0,17% PKB w Nigrze do 4,32% PKB w Botswa-
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nie. Tak�e Mauritius charakteryzowa� si� do�� wysokim udzia�em tych wydat-
ków w PKB –  3,92%, Namibia 2,03% i RPA 2,02%. 

W tej sytuacji kraje afryka�skie musz� liczy� na pomoc dla rolnictwa  
w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej skierowanej do Afryki przez kraje wy-
sokorozwini�te gospodarczo i mi�dzynarodowe organizacje pozarz�dowe. 

1.7. Oficjalna pomoc rozwojowa dla rolnictwa 

 Pomoc krajów rozwini�tych i mi�dzynarodowych organizacji pozarz�do-
wych jest niezb�dna dla rozwoju rolnictwa w krajach afryka�skich. Oficjalna 
pomoc rozwojowa dla rolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej wzros�a w latach 
2000-2010 z 1488 mln USD do 2957 USD (wg si�y nabywczej z 2005 r.), tj.  
o 92%. Du�y wp�yw na ten wzrost mia�y kryzys w rolnictwie lat 2007-08  
i w jego wyniku zmiana preferencji w �wiadczonej oficjalnej pomocy dla krajów 
afryka�skich. Uznano znaczenie krajowego rolnictwa dla zmniejszenia ubóstwa 
i niedo�ywienia na kontynencie afryka�skim, a zw�aszcza produkcji pochodz�-
cej z ma�ych gospodarstw. 

Du�e s� ró�nice mi�dzy krajami afryka�skimi w poziomie uzyskanej po-
mocy rozwojowej dla rolnictwa. Relatywnie w 2013 r. wysok� pomoc w mln 
USD wed�ug si�y nabywczej (z 2005 r.) uzyska�y nast�puj�ce kraje: Kenia 
(323), Senegal (245), Mali (223), Etiopia (222), Uganda (198) Maroko (161), 
Sudan (145), Egipt (133), Ghana (126), Dem. Rep. Konga (100), Burundi (96), 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej (93), Zimbabwe (81) i Rwanda (68). Mimo du�ych 
potrzeb oficjalna pomoc rozwojowa dla rolnictwa by�a niewielka (w mln USD 
wg si�y nabywczej 2005 r.) w: Gwinei Bissau (10), Czadzie (9), Gwinei (8), Re-
publice rodkowoafryka�skiej (3), Kongu (1) i Somalii (1). 

Pomoc rozwojowa dla rolnictwa w Afryce wykazuje ró�nokierunkowe 
zmiany w latach 2000-2010 w poszczególnych krajach. Wzrost udzia�u rolnic-
twa odnotowuje si� w: Algierii, Maroku, Angoli, Demokratycznej Republice 
Konga, Gabonie, Kamerunie, Burundi, Erytrei, Etiopii, Kenii, Malawi, Mozam-
biku, Sudanie, Ugandzie, Zambii, Zimbabwe, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, 
Mali, Nigerii, Senegalu, Sierra Leone, Togo, Wybrze�u Ko�ci S�oniowej. W po-
zosta�ych krajach afryka�skich zmniejszy� si� udzia� pomocy rozwojowej dla 
rolnictwa w ca�kowitej oficjalnej pomocy rozwojowej ogó�em (The State of Fo-
od and Agricultural 2012). 

W siedmiu krajach tj. w Libii, Kongu, Lesotho, Somalii, Tunezji, Bot-
swanie i D�ibuti oficjalna pomoc rozwojowa w rolnictwie stanowi mniej ni� 1% 
ca�kowitej oficjalnej pomocy rozwojowej dla tych krajów. Tylko w Mali z ogól-
nej pomocy rozwojowej a� 25% przeznaczono na rolnictwo, a w Burundi i Se-
negalu ponad 19%. 
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Oficjalna pomoc rozwojowa dla rolnictwa w procentach ca�kowitej pomocy  
rozwojowej w Afryce w 2010 roku 

Libia 0,1 Etiopia 7,3 
Kongo 0,1 Rwanda 7,5 
Lesotho 0,1 Sudan 7,5 
Somalia 0,3 Togo 7,6 
Tunezja 0,6 Ghana 8,1 
Botswana 0,6 Niger 8,1 
D�ibuti 0,8 Gwinea Bissau 8,3 
Rep. rodkowoafryka�ska 1,2 Malawi 8,6 
Czad 1,8 Maroko 8,7 
RPA 1,9 Burkina Faso 8,7 
Seszele 2,0 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 9,0 
Liberia 2,6 Gambia 9,1 
Dem. Rep. Konga 3,1 Kamerun 9,4 
Algieria 3,2 Kenia 10,6 
Mauretania 3,5 Uganda 10,8 
Benin 3,6 Wyb. Ko�ci S�oniowej 12,8 
Mozambik 3,7 Erytrea 13,6 
Namibia 4,0 Gabon 15,4 
Tanzania 4,7 Zimbabwe 15,5 
Zambia 4,9 Sierra Leone 16,7 
Suazi 5,0 Burundi 19,2 
Nigeria 5,5 Senegal 19,7 
Egipt 6,0 Mali 24,9 
Gwinea 6,0   
Angola 6,1   
Madagaskar 6,5   


ród�o: The State of Food and Agriculture 2012. 

2. Produkcja globalna surowców rolnych i �ywno�ci  
    na kontynencie afryka�skim na tle wska	ników �wiatowych 

 Produkcja globalna produktów ro�linnych i zwierz�cych powinna wzra-
sta� w tempie wy�szym ni� tempo wzrostu ludno�ci. Wtedy zwi�ksza si� do-
st�pno�� �ywno�ci na �wiecie i w regionach. 

Podstawowym produktem zaspokajaj�cym potrzeby pokarmowe ludno�ci 
na �wiecie jest ziarno zbó�. Produkcja zbó� systematycznie wzrasta�a g�ównie 
dzi�ki zwi�kszaniu zbiorów z jednostki powierzchni ziemi uprawnej i rozpo-
wszechnianiu nowoczesnej agrotechniki (nowe odmiany zbó�, intensywne na-
wo�enie, ochrona ro�lin, nawadnianie). W latach 1990-2009 globalna produkcja 
zbó� na �wiecie wzros�a z 1771,6 do 2251,6 mln ton, tj. o 27%, a globalna pro-
dukcja zbó� w Afryce wzros�a z 87,8 do 146,2 mln ton,  tj. o 66,5%. W latach 
1990-2009 produkcja globalna zbó� na �wiecie wzrasta�a w tempie 1,3% i o ty-
le� samo wzrasta�a produkcja zbó� w Afryce. Produkcja globalna zbó� w Afryce 
stanowi�a w 1990 r. 5,0% produkcji globalnej zbó� na �wiecie, a w 2009 r. 
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6,5%, natomiast ludno�� w Afryce w 1990 r. odpowiednio 11,5 i 14,1% �wiato-
wej liczby ludno�ci.  

W strukturze produkcji zbó� na �wiecie dominuje kukurydza 36,3% 
(816,7 mln ton), a nast�pnie pszenica 30,2% (680,1 mln ton), ry� 20,2% (455,7 
mln ton), j�czmie� 6,5% (147,4 ml ton), srogo 2,5% (55,8 mln), proso 1,2% 
(26,0 mln ton), owies 1,0% (23,2 mln ton) i �yto 0,8% (18,3 mln ton). 
W Afryce w strukturze produkcji zbó� w 2009 r. (146,2 mln ton) tak�e przewa-
�a�a kukurydza 39,5% (57,7 mln ton), a nast�pnie pszenica 17,8% (26,1 mln 
ton), sorgo 15,0% (22,0 mln ton), ry� 10,4% (15,2 mln ton), proso 10,1%  
(14,7 mln ton) i j�czmie� 4,0% (5,8 mln ton). 

W latach 1990-2009 wzros�o na �wiecie globalne zu�ycie zbó�  przezna-
czonych na spo�ycie o 24,7%, z 783,4 do 976,7 mln ton. Zu�ycie zbó� z prze-
znaczeniem na pasze wzros�o o 14,3%, z 652,8 do 746,2 mln ton. W Afryce dy-
namika wzrostu zu�ycia zbó� przeznaczonych na pasze i spo�ycie by�a znacznie 
wy�sza ni� przeci�tnie na �wiecie. W latach 1990-2009 zu�ycie zbó� w Afryce 
przeznaczonych na spo�ycie wzros�o z 85,8 mln ton do 141,0 mln ton, tj.  
o 64,4%, a na pasze z 17,2 mln ton do 30,8 mln ton, tj. o 78,7%. 

Import  netto zbó� w Afryce wzrós� w tym okresie 2,1 razy, z 24,8 mln 
ton do 51,9 mln ton w 2009 r., a w przeliczeniu import netto zbó� na 1 miesz-
ka�ca Afryki wzrós� w tym samym okresie z 41 kg w do 55,7 kg, tj. o 35,9%. 

Produkcja globalna ro�lin okopowych w 2009 r. na kontynencie afryka�-
skim wynosi�a 200,1 mln ton i wzros�a ponad 2 razy w porównaniu z 1990 r. 
(1990 r. – 91,5 mln ton). W tym samym okresie �wiatowa produkcja ro�lin oko-
powych wzros�a o 26% (z 571,9 do 720,4 mln ton). Produkcja ro�lin okopowych 
w Afryce w 2009 r. stanowi�a 27,8% produkcji �wiatowej, a w 1990 r. 16%. 
Produkcja globalna ro�lin okopowych w latach 1990-2009 wzrasta�a �rednio-
rocznie o 0,2% na �wiecie, a w Afryce o 4,2%. 
 W latach 1990-2009 globalna produkcja cukru w �wiecie wzros�a ze 139,1 
do 188,5 mln ton, tj. o 35,5%. W tym samym okresie globalna produkcja cukru  
w Afryce zwi�kszy�a si� o 32,5%, tj. z 7,7 do 10,2 mln ton w 2009 r., a udzia�  
w globalnej produkcji cukru na �wiecie wzrós� z 5,4 do 5,5%. redniorocznie tem-
po wzrostu produkcji globalnej cukru na �wiecie wynios�o 1,6%, a w Afryce 1,5%. 

W latach 1990-2009 globalna produkcja ro�lin str�czkowych na �wiecie 
wzros�a z 59,0 do 63,1 mln ton, tj. o 6,9%, a w Afryce zwi�kszy�a si� z 7,0 do 
12,1 mln ton, tj. o 72,6%. Produkcja globalna ro�lin str�czkowych w Afryce 
wzrasta�a w tempie 2,9%, a na �wiecie o 0,4% �redniorocznie. Globalna produk-
cja ro�lin str�czkowych w Afryce w 2009 r. stanowi�a 19,1% �wiatowej produk-
cji, a w 1990 r. 11,8%. 
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 Produkcja globalna ro�lin oleistych na �wiecie w latach 1990-2009 wzro-
s�a z 272,6 do 489,8 mln ton, tj. o 79,7%, a w Afryce zwi�kszy�a si� z 12,5 do 
22,2 mln ton, tj. o 76,2%, stanowi�c w 2009 r. 4,5% produkcji �wiatowej,  
a w 1990 r. 4,6%. Produkcja ro�lin oleistych na �wiecie wzrasta�a w tempie 
3,1% rocznie, a w Afryce o 3,0%.  

Tabela 4. Produkcja globalna w latach 1990 i 2009 na �wiecie i w Afryce  
– w tysi�cach ton 

Wyszczególnienie Lata wiat 
Afryka 

Ogó-
�em 

Pó�-
nocna 

rod-
kowa 

Wscho-
dnia 

Za-
chodnia 

Po�u-
dniowa 

Ludno�� 1990 5 219 140 600 391 145 966 34 896 194 912 182 524 42 093
2009 6 656 860 932 610 205 407 58 567 314 832 296 511 57 293

Zbo�a 1990 1 773 310 87 808 23 498 1 743 22 970 27 538 12 060
2009 2 251 610 246 217 41 554 5 305 40 542 43 936 14 880

Ro�liny okopowe  
i korzeniowe 

1990 571 861 91 534 4 130 7 117 31 027 47 577 1 681
2009 720 407 200 056 9 335 23 588 51 691 112 992 2 450

Cukier 1990 139 102 7 695 1 978 205 2 538 396 2 579
2009 188 513 10 211 3 063 381 3 298 434 3 034

Ro�liny str�czkowe 1990 58 963 7 047 1 083 163 3 498 2 107 196
2009 63 121 12 086 1 117 840 2 522 4 338 123

Ro�liny oleiste 1990 272 647 12 571 2 956 695 2 865 5 055 1 001
2009 489 785 22 221 4 735 1 154 4 894 9 965 1 473

Oleje ro�linne 1990 63 974 4 220 615 336 454 2 419 396
2009 144 162 7 108 963 464 739 4 448 493

Warzywa 1990 459 251 33 078 17 270 1 033 4 671 8 057 2 046
2009 1 008 380 65 568 37 457 2 668 9 060 13 883 2 500

Owoce 1990 348 604 44 855 9 258 2 855 18 118 10 696 3 928
2009 593 351 78 346 21 055 4 735 26 435 19 945 6 176

Mi�so ogó�em 1990 178 684 8 514 2 315 500 2 274 1 807 1 618
2009 284 925 15 222 4 698 766 3 507 3 357 2 894

T�uszcze zwierz�ce 1990 31 949 398 154 15 99 52 77
2009 35 463 688 292 23 203 102 69

Jaja 1990 37 395 1 536 574 24 262 459 217
2009 67 983 2 593 929 27 326 849 461

Mleko 1990 540 449 21 131 8 088 534 8 043 1 734 2 732
2009 697 839 38 752 18 476 720 12 666 3 485 3 405

Ryby i owoce  
morza 

1990 96 514 4 986 1 118 359 1 247 1 460  802
2009 142 901 7 850 2 252 600 1 655 2 254 1 089


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 Produkcja globalna t�uszczów ro�linnych na �wiecie wzros�a w latach 
1990-2009 z 63,9 do 144,2 mln ton, tj. 2,3 razy, a w Afryce z 4,2 do 7,1 mln ton, 
tj. o 69,0% i stanowi�a 4,9% produkcji �wiatowej w 2009 r., a w roku 1990 
6,6%. Produkcja globalna t�uszczów ro�linnych wzrasta�a �redniorocznie o 4,4% 
na �wiecie, a w Afryce o 2,8%. 
 Globalna produkcja warzyw na kontynencie afryka�skim wynosi�a  
w 2009 r. 65,6 mln ton i by�a wy�sza w porównaniu z 1990 r. o 98,2% (33,1 mln 
ton). W tym okresie produkcja warzyw na �wiecie wzros�a 2,2 razy, tj. z 459,2 
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do 1009,4 mln ton. Warzywa wyprodukowane w Afryce stanowi�y w 2009 r. 
6,5% �wiatowej produkcji, a w 1990 r. 7,2%. Produkcja warzyw na �wiecie 
wzrasta�a w tempie 4,2% rocznie, a w Afryce w tempie 3,7% rocznie. 
 Globalna produkcja owoców na kontynencie afryka�skim wynosi�a  
w 2009 r. 78,3 mln ton i by�a wy�sza w porównaniu z 1990 r. o 74,4% (44,9 mln 
ton). W tym okresie produkcja globalna owoców na �wiecie wzros�a o 72,7%, tj.  
z 343,6 mln ton do 593,4 mln ton. Owoce wyprodukowane w Afryce stanowi�y  
w 2009 r. 13,1% �wiatowej produkcji, a w 1990 r. 7,6%. Globalna produkcja 
owoców na �wiecie wzrasta�a w tempie 2,8% �redniorocznie, a w Afryce o 3,0%. 
 Produkcja globalna mi�sa na �wiecie wzros�a w latach 1990-2009 z 178,5 
do 284,9 mln ton, tj. o 59,7%. Na kontynencie afryka�skim w tym samym okre-
sie produkcja globalna mi�sa wzros�a z 8,5 do 15,2 mln ton, tj. o 78,8%, stano-
wi�c w 1990 r. 4,8% globalnej produkcji mi�sa na �wiecie i 9,3% w 2009 r. Na 
�wiecie produkcja globalna mi�sa wzrasta�a w tempie 2,5% �redniorocznie,  
a w Afryce o 3,1%. Na �wiecie w strukturze produkowanego mi�sa dominuje 
mi�so wieprzowe 106,3 mln ton, tj. 37,2% lokalnej  produkcji drobiu. 
 Produkcja globalna t�uszczów zwierz�cych na �wiecie wzros�a z 18,9 mln 
ton w 1990 r. do 35,5 mln ton w 2009 r., tj. o 87,8%. W tym okresie globalna 
produkcja t�uszczów zwierz�cych w Afryce wzros�a o 72,9%, z 0,4 do 0,7 mln 
ton i stanowi�a w 2009 r. ok. 2% �wiatowej produkcji, a w 1990 r. 2,1%. W tych 
latach produkcja globalna t�uszczów zwierz�cych na �wiecie wzrasta�a w tempie 
o 3,4%, a w Afryce o 2,9%. 
 Produkcja jaj na �wiecie wzros�a w latach 1990-2009 z 18,9 do 35,5 mln 
ton, tj. o 87,8%. Na kontynencie afryka�skim wzrost produkcji jaj wyniós� 
68,8%, z 1,5 do 2,6 mln ton. Produkcja jaj w Afryce stanowi�a 7,3% �wiatowej 
produkcji w 2009 r., a w 1990 r. 7,9%. Produkcja globalna jaj na �wiecie wzra-
sta�a w tym okresie w tempie 3,2% �redniorocznie, a w Afryce o 2,8%. 
 Na �wiecie wyprodukowano w 1990 r. 540,4 mln ton mleka, a w 2009 r.  
– 697,8 mln ton, tj. o 29,1% wi�cej. W tych samych latach globalna produkcja 
mleka w Afryce wzros�a o 83,9% z 21,1 do 38,8 mln ton, stanowi�c w 2009 r. 
5,6% �wiatowej jego produkcji, a w 1990 r. – 3,9%. Produkcja globalna mleka 
na �wiecie wzrasta�a w tempie 1,4% rocznie, a w Afryce w tempie ponad 2 razy 
wy�szym, tj. o 3,2% �redniorocznie. 
 Po�owy ryb i owoców morza na �wiecie wzros�y w latach 1990-2009  
z 96,5 mln do 142,9 mln ton, tj. o 48,1%. W tym okresie w Afryce wzrost wy-
niós� 57,4% z 4,9 do 7,9 mln ton, stanowi�c 5,5% po�owów �wiatowych w 2009 r., 
a w 1990 r. 5,1%. Po�owy ryb wzrasta�y �redniorocznie na �wiecie o 2,1%,  
a w Afryce o 2,4%.  
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rednioroczne tempo wzrostu ludno�ci na �wiecie by�o wy�sze od tempa 
wzrostu produkcji globalnej cukru, ro�lin oleistych, t�uszczów ro�linnych, wa-
rzyw, owoców, mi�sa, t�uszczów zwierz�cych, jaj, mleka, ryb i owoców morza. 
Ni�szym tempem ni� wzrost ludno�ci charakteryzowa�a si� produkcja globalna 
ro�lin okopowych i ro�lin str�czkowych, a na tym poziomie co tempo wzrostu 
ludno�ci kszta�towa�a si� produkcja zbó�. 

Na kontynencie afryka�skim produkcja globalna podstawowych produk-
tów rolnych wykazywa�a wy�sze tempo wzrostu ni� wzrost ludno�ci, z wyj�t-
kiem produkcji cukru. 
 W poszczególnych regionach Afryki �rednioroczne tempo wzrostu ludno�ci 
oraz produktów ro�linnych i zwierz�cych w latach 1990-2009 by�o zró�nicowane. 

Tabela 5. �rednioroczne tempo wzrostu ludno�ci oraz produkcji globalnej  
ro�linnej i zwierz�cej w latach 1990-2009 na �wiecie i w Afryce – w procentach 

Wyszczególnienie wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�nocna rodko-
wa 

Wschod-
nia 

Zachod-
nia 

Po�u-
dniowa 

Ludno�� 1,3 2,3 1,8 2,8 2,6 2,6 1,6
Zbo�a 1,3 2,7 3,0 6,0 3,0 2,5 1,1
Ro�liny okopowe 1,2 4,2 4,4 6,5 2,7 4,7 2,0
Cukier 1,6 1,5 2,3 3,3 1,4 0,5 0,9
Ro�liny str�czkowe 0,4 2,9 0,2 9,0 -1,7 3,9 -2,4
Ro�liny oleiste 3,1 3,0 2,5 2,7 2,8 3,6 2,1
T�uszcze ro�linne 4,4 2,8 2,4 5,7 2,6 3,3 1,1
Warzywa 4,2 3,7 4,2 5,1 3,5 2,9 1,1
Owoce 2,8 3,0 4,4 2,7 2,0 3,3 2,4
Mi�so ogó�em 2,5 3,1 3,8 2,3 2,3 3,3 3,1
T�uszcze zwierz�ce 3,4 2,9 3,4 2,3 3,9 3,6 -0,6
Jaja 3,2 2,8 2,6 0,6 1,2 3,3 4,0
Mleko 1,4 3,2 4,4 1,6 2,4 3,7 1,2
Ryby i owoce  
morza 2,1 2,4 3,8 2,7 1,5 2,3 1,4


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

W Afryce Pó�nocnej tempo wzrostu ludno�ci wynios�o 1,8% (z wyj�tkiem 
ro�lin oleistych wzrost rocznie o 0,2%). Produkcja globalna produktów ro�lin-
nych i zwierz�cych wzrasta�a szybciej ni� ludno�� w tym regionie. W Afryce 
rodkowej ludno�� wzrasta�a w tempie 2,8% �redniorocznie. Produkcja globalna 
ro�lin oleistych, owoców, mi�sa ogó�em, t�uszczów zwierz�cych, jaj, mleka, ryb 
i owoców morza wzrasta�a wolniej ni� ludno��. Produkcja globalna zbó�, ro�lin 
okopowych, cukru, t�uszczów ro�linnych i warzyw wzrasta�a w wy�szym �red-
niorocznym tempie ni� ludno��. 

W Afryce Wschodniej ludno�� wzrasta�a w �redniorocznym tempie 2,6%, 
a w szybszym tempie ni� ludno�� wzrasta�a produkcja globalna zbó�, ro�lin 
okopowych, warzyw, t�uszczów zwierz�cych. Wolniej ni� ludno�� wzrasta�a 
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produkcja globalna cukru, owoców, mi�sa, jaj, mleka, ryb i owoców morza,  
a produkcja ro�lin str�czkowych zmniejsza�a si� w analizowanym okresie. 
 W Afryce Zachodniej ludno�� wzrasta�a w tempie 2,6% �redniorocznie 
(tak jak w Afryce Wschodniej)  w szybszym tempie ni� ludno�� wzrasta�a pro-
dukcja globalna ro�lin okopowych, str�czkowych, oleistych, t�uszczów ro�lin-
nych, warzyw, owoców, mi�sa, t�uszczów zwierz�cych, jaj i mleka.  
W wolniejszym tempie ni� ludno�� wzrasta�a produkcja zbó� oraz ryb i owoców 
morza. 
 W Afryce Po�udniowej ludno�� wzrasta�a w �redniorocznym tempie  
o 1,6%. Szybciej ni� ludno�� wzrasta�a produkcja globalna ro�lin okopowych, 
ro�lin oleistych, owoców, mi�sa ogó�em i jaj. W wolniejszym �redniorocznym 
tempie ni� ludno�� wzrasta�a produkcja globalna zbó�, cukru, t�uszczów ro�lin-
nych, warzyw, mleka, ryb i owoców morza. W analizowanym okresie zmniej-
sza�a si� produkcja ro�lin str�czkowych i t�uszczów zwierz�cych. 

3. Zmiany w produkcji �ywno�ci na kontynencie afryka�skim 

 Na mo�liwo�ci wy�ywienia ludno�ci wskazuje wielko�� produkcji �yw-
no�ci w przeliczeniu na 1 mieszka�ca oraz jej import. 

3.1.  Produkcja i import �ywno�ci 

 Produkcja �ywno�ci na kontynencie afryka�skim w przeliczeniu na  
1 mieszka�ca w latach 2000-2009 wzrasta�a w tempie 0,6% �redniorocznie. 
Tempo to by�o ni�sze ni� przeci�tne  na �wiecie – �rednioroczny wzrost w tym 
okresie wynosi� 1,1% (FAO Statistical Yearbook 2012). A� w 23 krajach afry-
ka�skich produkcja �ywno�ci na 1 mieszka�ca zmniejsza�a si�, ale najbardziej 
na Seszelach o 6,8% i w Burundi o 5,6% �redniorocznie, a najmniej o 0,1% 
�redniorocznie w Gwinei Równikowej, Senegalu i Wybrze�u Ko�ci S�oniowej. 
W 25 krajach afryka�skich produkcja �ywno�ci w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wzrasta�a w analizowanym okresie, przy czym najwy�sze tempo wzrostu o 5,0% 
�redniorocznie odnotowuje si� w Angoli i najni�sze o 0,4% w RPA. 
 Import �ywno�ci uzupe�nia krajow� produkcj�. Przeci�tnie w Afryce im-
port �ywno�ci by� na poziomie 58,5 USD na 1 mieszka�ca rocznie w 2010 r.  
i wzrasta� w latach 2000-2010 o 10,8% �redniorocznie. W Afryce Pó�nocnej im-
port �ywno�ci na 1 mieszka�ca rocznie wyniós� 150,7 USD i w latach 2000-2010 
wzrasta� �redniorocznie o 9,3%. W Afryce Subsaharyjskiej import �ywno�ci  
w 2010 r. osi�gn�� 40,6 USD na 1 mieszka�ca rocznie i wzrasta� w latach  
2000-2010 w tempie 11,9% �redniorocznie (FAO Statistical Yearbook 2012). 



78 
�

�rednioroczne tempo wzrostu produkcji �ywno�ci na 1 mieszka�ca  
w Afryce w latach 2000-2009 w procentach 

Seszele -6,8 RPA 0,4 
Burundi -5,6 Rep. rodkowoafryka�ska 0,5 
Dem. Rep. Konga -3,2 Suazi 0,6 
Zimbabwe -2,2 Benin 0,7 
Lesotho -1,9 Togo 0,8 
Uganda -1,7 Zambia 0,9 
Somalia -1,5  Czad 1,0 
Mozambik -1,3 Kongo 1,0 
Erytrea -1,2 Kamerun 1,2 
Liberia -1,2 Gwinea 1,2 
Nigeria -1,2 Tunezja 1,3 
Namibia -1,2 Burkina Faso 1,3 
Libia -0,9 Egipt 1,5 
Gambia -0,8 Kenia 1,5 
Mauretania -0,7 Rwanda 1,7 
Gwinea Bissau -0,6 Botswana 1,8 
Gabon -0,5 Ghana 2,1 
Mauritius -0,4 Tanzania 2,4 
D�ibuti -0,3 Etiopia 3,2 
Madagaskar -0,3 Niger 3,2 
Gwinea Równikowa -0,1 Mali 4,2 
Senegal -0,1 Sierra Leone 4,2 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej -0,1 Algieria 4,4 
Malawi 0,0 Maroko 4,4 
 Angola 5,0 

         
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 

W niektórych krajach afryka�skich warto�� importu �ywno�ci na 1 
mieszka�ca by�a niewielka, chocia�  potrzeby �ywno�ciowe w tych krajach nie 
s� zaspokojone, na przyk�ad w Liberii import �ywno�ci na 1 mieszka�ca wy-
niós� w 2010 r. zaledwie 3,6 USD (wzrost �rednioroczny tylko o1,7%), w De-
mokratycznej Republice Konga 10,8 USD na 1 mieszka�ca (�rednioroczny 
wzrost o 10,1%). Najwi�ksz� warto�� ma import �ywno�ci na Seszelach – 
2145,8 USD na 1 mieszka�ca (�rednioroczny wzrost o 18,7%). Na Mauritiusie 
zaimportowano �ywno�� w 2010 r. o warto�ci 682,1 USD na 1 mieszka�ca 
(�rednioroczny wzrost 14,6%). Szczególnie wa�ny jest import w krajach, w któ-
rych produkcja �ywno�ci zmniejsza�a si�. Dotyczy�o to w szczególno�ci takich 
krajów jak: Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Uganda, Somalia, Mo-
zambik, Erytrea, Liberia i Senegal. 
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Import �ywno�ci w Afryce w 2010 roku – na 1 mieszka�ca w USD  
Liberia 3,6 Kamerun 60,4 
Dem. Rep. Konga 10,8 Zimbabwe 62,4 
Malawi 11,2 Somalia 64,8 
Burundi 12,1 Ghana 66,0 
Etiopia 12,5 Benin 73,2 
Burkina Faso 15,7 Wyb. Ko�ci S�oniowej 78,5 
Uganda 15,9 RPA 81,3 
Rep. rodkowoafryka�ska 16,3 Senegal 82,5 
Tanzania 16,9 Egipt 119,8 
Zambia 17,8 Angola 120,1 
Madagaskar 19,3 Lesotho 121,0 
Mozambik 21,7 D�ibuti 121,5 
Rwanda 23,1 Maroko 127,9 
Gwinea 24,6 Mauretania 158,5 
Czad 26,2 Tunezja 172,1 
Mali 26,5 Namibia 172,6 
Sierra Leone 28,9 Kongo 178,4 
Niger 30,4 Algieria 221,7 
Sudan 33,9 Libia 241,0 
Togo 34,0 Gabon 276,4 
Nigeria 36,4 Botswana 287,9 
Kenia 36,8 Gwinea Równikowa 289,3 
Erytrea 42,7 Suazi 338,4 
Gwinea Bissau 44,2 Mauritius 682,1 
Gambia 55,5 Seszele 2 145,8 

         
ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012. 

3.2. Zmiany w produkcji podstawowych produktów rolniczych 

Na kontynencie afryka�skim produkcja zbó� w przeliczeniu na 1 miesz-
ka�ca wzrasta�a w tempie 0,4% rocznie, podczas gdy ogó�em na �wiecie mini-
malnie zmniejsza�a si�. Produkcja pszenicy w Afryce zwi�ksza�a si�, a na �wie-
cie zmniejsza�a si�. Tempo wzrostu produkcji ry�u w Afryce by�o wy�sze ni� na 
�wiecie (o 0,9 i o 0,02%). Produkcja j�czmienia zmniejsza�a si� na �wiecie  
i w Afryce, a kukurydzy wzrasta�a, przy czym bardziej w wymiarze �wiatowym 
(o 1,5% rocznie) ni� na kontynencie afryka�skim (o 0,1% rocznie). Produkcja 
prosa zmniejsza�a si� na �wiecie i na kontynencie afryka�skim, podczas gdy 
sorga wzrasta�a w Afryce. 
 Produkcja ro�lin okopowych w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wzrasta�a  
w Afryce bardziej ni� na �wiecie, a w szczególno�ci produkcja manioku i po-
chrzynu. Natomiast produkcja ziemniaków i ziemniaków s�odkich zmniejsza�a 
si� w wymiarze �wiatowym, a w Afryce rodkowej wzrasta�a. 
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Tabela 6. �rednioroczne tempo wzrostu produkcji w kg na osob�  
w latach 1990-2009 w Afryce  – w procentach 

Wyszczególnienie wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�noc-
na 

rodko-
wa 

Wschod-
nia 

Zachod-
nia 

Po�u-
dniowa 

Zbo�a -0,02 0,4 1,2 3,2 0,5 -0,1 -0,5
 Pszenica -0,5 1,1 1,8 6,0 2,0 -3,6 -1,0
 Ry� 0,2 0,9 1,2 0,6 0,9 0,7 -
 J�czmie� -2,2 -1,6 -1,9 - 0,3 - -2,5
 Kukurydza 1,5 0,1 0,4 4,8 -0,3 0,5 -0,3
 Proso -1,8 -0,6 9,0 1,3 -0,2 -1,2 -3,9
 Sorgo -1,3 0,9 3,6 0,9 1,1 -0,1 -2,9
Ro�liny okopowe  
i korzeniowe 

0,1 1,8 2,5 3,6 0,5 2,0 0,4

 maniok 1,3 1,4 - 4,1 1,0 1,7 -
 ziemniaki -0,2 2,5 2,5 11,3 2,7 9,5 0,5
 ziemniaki s�odkie -2,2 2,6 6,2 3,3 0,9 9,0 -0,4
 pochrzyn 2,9 1,9 0,0 0,8 0,4 1,7 -
Cukier 0,3 -0,8 0,5 0,5 -1,1 -2,0 -0,8
Ro�liny str�czkowe -0,9 0,5 -1,6 6,0 -4,2 1,2 -4,2
Ro�liny oleiste 1,8 0,7 0,7 -0,1 -0,3 1,0 0,4
Oleje ro�linne 3,1 0,4 0,6 -1,0 0,0 0,6 -0,5
Warzywa 2,9 1,3 2,3 2,3 1,0 0,3 -0,6
Owoce 1,6 0,6 2,6 -0,1 0,5 0,7 0,8
Mi�so ogó�em 1,2 0,7 1,9 -0,5 -0,3 0,7 1,5
 wo�owe -0,4 0,4 1,7 -0,5 -0,1 0,8 -0,6
 baranie i kozie 0,6 0,4 1,3 0,6 -1,9 2,0 -1,4
 wieprzowe 0,9 1,5 - -1,6 2,0 1,0 3,0
 drobiowe 3,2 2,0 3,2 -0,5 -0,4 0,3 3,4
T�uszcze zwierz�ce -0,7 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 -2,1
Jaja 1,9 0,4 0,8 -1,8 -1,4 0,6 2,3
Mleko 0,1 0,9 2,6 -1,1 -0,1 1,1 -0,5
Ryby i owoce morza 0,8 0,1 1,9 -0,1 -1,1 -0,3 -0,0


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 W przeliczeniu na 1 mieszka�ca produkcja cukru �rednio na �wiecie 
wzrasta�a, a w Afryce zmniejsza�a si�, produkcja ro�lin str�czkowych na  
1 mieszka�ca zmniejsza�a si� a �wiecie, a wzrasta�a w Afryce, produkcja ro�lin 
oleistych, olejów ro�linnych, warzyw i owoców wzrasta�a na �wiecie w wi�k-
szym tempie ni� w Afryce. 
 Produkcja mi�sa na 1 mieszka�ca wzrasta�a na �wiecie w wy�szym tem-
pie ni� w Afryce (odpowiednio 1,8 i 0,7%). Produkcja mi�sa wo�owego wyka-
zywa�a si� ujemnym tempem wzrostu na �wiecie, a w Afryce dodatnim. Wzra-
sta�a produkcja mi�sa baraniego i koziego oraz wieprzowego i drobiowego za-
równo w wymiarze �wiatowym, jak i w Afryce ogó�em. Tak�e ujemnym tem-
pem wzrostu odznacza�a si� produkcja t�uszczów zwierz�cych na �wiecie,  
a w Afryce nie wykazywa�a zmian. 
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 Produkcja jaj, mleka i po�owy ryb na 1 mieszka�ca wzrasta�y zarówno na 
�wiecie, jak i na kontynencie afryka�skim.   

Z analizy zmian w produkcji podstawowych produktów �ywno�ciowych ro-
�linnych i zwierz�cych przypadaj�cych na 1 mieszka�ca w latach 1990-2009  
w poszczególnych regionach na kontynencie afryka�skim wynikaj� nast�puj�ce 
uogólnienia: 
� w Afryce Pó�nocnej wzrasta�a produkcja wi�kszo�ci produktów ro�lin-

nych, z wyj�tkiem j�czmienia i ro�lin str�czkowych, oraz wzrasta�a pro-
duktów zwierz�cych, 

� w Afryce rodkowej wzrasta�a produkcja produktów pochodzenia ro�linnego  
z wyj�tkiem ro�lin oleistych, olejów ro�linnych, owoców, których produkcja 
zmniejsza�a si�. Jednocze�nie zmniejsza�a si� produkcja produktów pochodze-
nia zwierz�cego, z wyj�tkiem mi�sa baraniego i koziego, 

� w Afryce Wschodniej zmniejsza�a si� produkcja kukurydzy, prosa, cukru, ro-
�lin str�czkowych, a pozosta�ych produktów ro�linnych wzrasta�a. Jednocze-
�nie zmniejsza�a si� produkcja przede wszystkim produktów pochodzenia 
zwierz�cego, z wyj�tkiem mi�sa wieprzowego i t�uszczów zwierz�cych, pro-
dukcja których zwi�ksza�a si�, 

� w Afryce Zachodniej zmniejsza�a si� produkcja pszenicy, prosa i sorga, cu-
kru oraz zmniejsza�y si� po�owy ryb i owoców morza. Produkcja pozosta�ych 
produktów wzrasta�a, 

� W Afryce Po�udniowej produkcja wi�kszo�ci produktów pochodzenia ro�lin-
nego i zwierz�cego zmniejsza�a si�. W analizowanym okresie wzrasta�a pro-
dukcja sorgo, ziemniaków, ro�lin oleistych, warzyw, owoców, mi�sa wie-
przowego, drobiowego oraz jaj. 

4. Zró�nicowanie produkcji surowców rolnych i �ywno�ci  
         na kontynencie afryka�skim 

 Poszczególne regiony kontynentu afryka�skiego ró�ni� si� wielko�ci�  
i struktur� produkcji rolniczej zale�n� od warunków glebowo-klimatycznych, 
nak�adów na produkcj� (nawozy, nawodnienia, maszyny) oraz liczb� ludno�ci  
w nich zamieszkuj�cych. 

 4.1. Produkty ro�linne 

 W 2009 r. produkcja zbó� w Afryce w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wy-
nios�a 156,8 kg (na �wiecie 338,2 kg). Najwi�ksza produkcja zbó� by�a 
w Afryce Po�udniowej 259,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie, a najni�sza w Afryce 
rodkowej 90,6 kg. Ró�nica w produkcji zbó� mi�dzy tymi regionami wynosi 
a� 169,1 kg na 1 mieszka�ca. 
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Produkcja zbó� w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie 
D�ibuti 0,0 Kamerun 104,0 
Mauritius 0,9 Ghana 104,0 
Kongo 6,1 Sierra Leone 107,0 
Rep. Zielonego Przyl�dka 14,2 Gwinea Bissau 108,5 
Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 18,4 Mozambik 108,8 
Gabon 21,0 Tanzania 120,7 
Botswana 28,3 Nigeria 128,5 
Burundi 33,5 Sudan 130,5 
Libia 34,5 Senegal 140,6 
Lesotho 34,9 Algieria 150,3 
Erytrea 44,5 Gambia 169,4 
Mauretania 45,6 Benin 169,5 
Namibia 50,0 Zambia 171,6 
Liberia 50,8 Madagaskar 172,3 
Suazi 53,1 Togo 173,0 
Rep. rodkowoafryka�ska 55,1 Czad 182,0 
Angola 55,2 Etiopia 190,8 
Rwanda 59,5 Gwinea 221,3 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 60,3 Maroko 222,4 
Kenia 73,1 Burkina Faso 222,5 
Zimbabwe 73,7 Niger 230,0 
Uganda 85,0 Tunezja 249,4 
 Malawi 260,6 
 Egipt 262,4 
 RPA 293,0 
 Mali 381,3 

         
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 W Afryce Po�udniowej a� 82,2% produkcji zbó� stanowi kukurydza  
i 13,3% pszenica. W�ród krajów nale��cych do tego regionu najwi�cej zbó� 
wyprodukowano w Republice Po�udniowej Afryki 293,0 kg na 1 mieszka�ca, 
a najmniej 28,3 kg w Botswanie. W tym regionie najwi�cej kukurydzy i pszeni-
cy wyprodukowano w Republice Po�udniowej Afryki odpowiednio 242,2 i 39,4 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej sorgo wyprodukowano w Botswanie 19,2 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie i prosa w Namibii 16,5 kg. 
 W Afryce rodkowej produkcja zbó� w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wy-
nios�a zaledwie 90,6 kg w 2009 r. W strukturze produkowanych w tym regionie 
zbó� dominowa�a kukurydza (50,4%), a nast�pnie sorgo (23,5%) i proso 
(12,4%). Najwi�cej zbó� na 1 mieszka�ca produkowano w Czadzie 182,0 kg, 
przy czym na sorgo przypada�o 30% produkcji, na proso 29% i na kukurydz� 
10,5%. Najmniej zbó� wyprodukowano w Kongu zaledwie 6,1 kg na 1 miesz-
ka�ca (kukurydza, proso). W Angoli wyprodukowano 55,2 kg zbó� na 1 miesz-
ka�ca i a� 95% tej produkcji stanowi�a kukurydza. Tak�e w Kamerunie domi-
nowa�a kukurydza – 65% ca�ej produkcji zbó�. 
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Tabela 7. Produkcja produktów ro�linnych w Afryce w 2009 roku 
– w kg na 1 mieszka�ca rocznie 

Wyszczególnienie wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�noc-
na 

rodko-
wa 

Wschod-
nia 

Zachod-
nia 

Po�u-
dniowa 

Zbo�a 338,2 156,8 202,3 90,6 128,8 148,2 259,7
 pszenica 102,2 28,0 98,6 0,3 12,0 0,2 34,5
 ry� 68,5 16,3 18,2 2,9 14,2 23,1 0,0
 j�czmie� 22,1 6,2 17,9 - 6,1 0,0 3,8
 kukurydza 122,7 61,9 38,8 45,7 63,5 50,0 213,6
 proso 4,0 15,8 3,1 11,2 5,9 38,8 0,8
 sorgo 8,4 23,5 24,3 21,4 16,7 34,4 5,7
Ro�liny okopowe  
i korzeniowe 108,2 214,5 45,4 402,8 174,2 381,1 42,8
 maniok 33,0 112,7 0,1 305,6 90,6 197,8 -
 ziemniak 49,8 21,4 41,2 17,5 23,9 3,4 34,4
 ziemniak s�odki 15,3 15,4 2,8 22,4 27,9 12,4 1,2
 pochrzyn 7,1 48,7 0,7 22,8 1,4 146,5 -
Cukier 28,3 10,9 14,9 6,5 10,5 1,5 53,0
Ro�liny str�czkowe 9,5 12,9 5,4 14,3 8,0 14,6 2,1
Ro�liny oleiste 73,6 23,8 23,1 19,7 15,5 33,6 25,7
Oleje ro�linne 21,7 7,6 4,7 7,9 2,3 15,0 8,6
Warzywa 151,5 70,3 182,4 45,6 28,8 46,8 43,6
Owoce 89,1 84,0 102,5 80,8 84,0 67,3 107,8


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

Produkcja zbó� w Afryce Zachodniej wynios�a 148,2 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie. Najwi�kszy udzia� w strukturze produkcji zbó� w tym regionie mia�a 
kukurydza 34%, nieco mniejszy sorgo 33%, proso 26% i ry� 15,6%. Najwi�cej 
zbó� w przeliczeniu na 1 mieszka�ca produkuje si� w Mali – 381,3 kg. Zwraca 
uwag� ma�o zró�nicowana struktura produkcji zbó� w tym kraju: kukurydza 
26,4%, sorgo 25,8%, proso 24,4% i ry� 22,9 %. Do najmniejszych producentów 
zbó� nale��: Republika Zielonego Przyl�dka – 14,2 kg na 1 mieszka�ca rocznie 
(tylko kukurydza), Mauretania 45,6 kg, (sorgo 61%, ry� 23%), Liberia 50,5 kg 
(100% kukurydza). Wybrze�e Ko�ci S�oniowej – 60,3 kg (54,6% kukurydza 
i 36,5% ry�). Region Afryki Zachodniej charakteryzuje si� relatywnie wysok� 
produkcj� sorga. Najwi�ksza produkcja tego zbo�a by�a w Mali (98,3 kg), Bur-
kina Faso (95,2 kg), Sudanie (98,7 kg), Nigrze (49,4 kg), Togo (40,3 kg), Nige-
rii (34,1 kg). 

W Afryce Wschodniej produkcja zbó� w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wynios�a w 2009 r. 128,8 kg. W strukturze produkowanych zbó� dominowa�a 
kukurydza (49,3%), a nast�pnie sorgo (13%) i j�czmie� (11%). Najwi�cej zbó� 
na 1 mieszka�ca wyprodukowano w Malawi 260,6 kg (95,2% kukurydza). Sto-
sunkowo wysoka produkcja zbó� by�a w Etiopii 190,5 kg na 1 mieszka�ca rocz-
nie oraz w Zambii 171,6 kg. Najmniej zbó� w tym regionie wyprodukowano na 
Mauritiusie 0,9 kg na mieszka�ca rocznie. W wi�kszo�ci krajów regionu Afryki 
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Wschodniej w strukturze produkowanego zbo�a dominowa�a kukurydza np.  
w Kenii a� 84,5%, na Mauritiusie 89%, w Mozambiku 78%, Zambii 86%  
i Zimbabwe 76%. 

Produkcja ro�linna w Afryce Pó�nocnej jest mo�liwa dzi�ki nawadnianiu. 
W Egipcie i Tunezji 100% powierzchni uprawnej jest nawadniana, w Maroku 
98%, Algierii 80%, Libii 67%. W Afryce Pó�nocnej przeci�tna produkcja zbó� 
wynios�a 202,3 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W strukturze produkowanych zbó� 
48,6% przypada�o na pszenic�, 19,2% na kukurydz�, 12% na sorgo, 9% na ry�  
i 8,8% na proso. W Afryce Pó�nocnej najwi�cej pszenicy na 1 mieszka�ca pro-
dukuje si� w Maroku 201,4 kg, a nast�pnie w Tunezji 159,6 kg, Egipcie 106,9 kg 
i Algierii 84,5 kg. Tylko w Libii produkcja pszenicy wynios�a zaledwie 16,8 kg 
na 1 mieszka�ca, co stanowi po�ow� produkcji zbó� w tym kraju. Warunki do 
produkcji pszenicy zw�aszcza w Egipcie by�y korzystne dzi�ki nawodnieniu  
i wysokiemu nawo�eniu (500-700 kg na 1 ha gruntów ornych). Egipt uzyskuje 
najwy�sze w Afryce plony pszenicy 5,6 ton/ha (2011 r.) [56]. By�y one znacznie 
wy�sze w porównaniu z g�ównymi producentami pszenicy w Afryce: w Repu-
blice Po�udniowej Afryki 2,6 ton/ha, Tunezji 1,9 ton/ha, Maroku 1,7 ton/ha  
i w Algierii 1,6 ton/ha. Produkcja zbó� w Egipcie wynios�a 262,4 kg na  
1 mieszka�ca rocznie, z tego na pszenic� przypada�o 40,7% ogólnej ich produk-
cji. Drugie miejsce w strukturze produkowanych zbó� w Afryce Pó�nocnej 
przypada kukurydzy 38,3 kg na 1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej kukurydzy 
produkuje si� w Egipcie 96,4 kg na mieszka�ca. 

Produkcja ro�lin okopowych w Afryce w 2009 r. wynios�a w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca w Afryce 214,5 kg, a na �wiecie 108,2 kg. W Afryce rodkowej  
i Zachodniej podstawowe znaczenie w wy�ywieniu ludno�ci maj� ro�liny okopo-
we. Najwi�cej okopowych wyprodukowano w przeliczeniu na 1 mieszka�ca  
w Afryce rodkowej 402,8 kg. Produkcja okopowych kszta�towa�a si� w tym re-
gionie od 67 kg w Czadzie do 788,6 kg w Angoli. Podstawow� ro�lin� bulwiast� 
jest maniok stanowi�cy w tym regionie 76% ca�kowitej produkcji ro�lin okopo-
wych. Produkuje si� niewielkie ilo�ci ziemniaków s�odkich (batatów), ziemniaków 
i pochrzynu. Najwi�cej pochrzynu wyprodukowano w Gabonie 115 kg na 
1 mieszka�ca, manioku w Angoli 691,4 kg, ziemniaków w Angoli 44,4 kg, ziem-
niaków s�odkich 53,6 kg tak�e w Angoli. 

W Afryce Zachodniej produkcja ro�lin okopowych w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca by�a tak�e wysoka 381,1 kg. W�ród krajów nale��cych do tego 
regionu najwy�szy poziom produkcji okopowych na 1 mieszka�ca osi�gn��a 
Ghana 824,2 kg, z tego 513,4 kg przypada na maniok i 278,6 kg na pochrzyn. 
Tak�e Benin charakteryzuje si� wysok� produkcj� ro�lin okopowych 748 kg na 
1 mieszka�ca, z tego maniok 464,5 kg i pochrzyn 275,5 kg. W Nigerii tak�e pro-
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dukuje si� du�e ilo�ci ro�lin okopowych 479,1 kg na 1 mieszka�ca. W strukturze 
produkcji tak�e przewa�a maniok 49,7% i pochrzyn 39,4%. W Wybrze�u Ko�ci 
S�oniowej w produkcji ro�lin okopowych w wysoko�ci 398 kg na 1 mieszka�ca 
wyró�nia si� pochrzyn (69%), a mniej uprawia si� manioku (29%). 
Produkcja ro�lin okopowych w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie 

Seszele 0,0 Sierra Leone 74,6 
Mauretania 2,1 Gwinea Bissau 74,8 
Gambia 4,2 Algieria 75,4 
Burkina Faso 10,5 Etiopia 90,1 
Niger 12,7 Zambia 108,7 
Erytrea 14,1 Namibia 131,1 
Sudan 16,1 Burundi 134,0 
Mauritius 16,3 Gwinea 139,0 
Zimbabwe 21,3 Liberia 146,0 
Rep. Zielonego Przyl�dka 26,4 Tanzania 184,6 

Mali 26,7 Wyspy w. Tomasza  
i Ksi���ca 245,4 

Senegal 28,2 Uganda 266,7 
Madagaskar 28,4 Rep. rodkowoafryka�ska 271,9 
Tunezja 31,3 Togo 275,2 
RPA 38,8 Kamerun 276,0 
Lesotho 39,1 Mozambik 289,6 
Maroko 39,4 Kongo 311,6 
Botswana 44,4 Gabon 330,2 
Suazi 47,1 Wyb. Ko�ci S�oniowej 398,0 
Libia 49,7 Rwanda 413,2 
Egipt 51,9 Nigeria 479,1 
Kenia 55,2 Malawi 502,1 
Czad 67,0 Benin 748,0 
 Angola 788,6 
 Ghana 824,2 

         
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

W du�ej liczbie krajów Afryki Zachodniej produkcja ro�lin okopowych 
osi�gn��a bardzo niski poziom produkcji w przeliczeniu na 1 mieszka�ca. S� to 
przede wszystkim: Mauretania (2,1 kg), Gambia (4,2 kg), Burkina Faso (10,5 kg), 
Niger (12,7 kg), Republika Zielonego Przyl�dka (26,4 kg), Senegal (28,2 kg). Na 
ogó� w tych krajach wi�ksza od �redniej jest produkcja  zbó� w przeliczeniu na  
1 mieszka�ca. 

W Afryce Wschodniej ró�nice w poziomie produkcji ro�lin okopowych na 
1 mieszka�ca mi�dzy krajami s� znaczne. Najwy�szy poziom produkcji na  
1 mieszka�ca osi�gn��o Malawi 502,1 kg, a najni�szy Erytrea 14,1 kg – ró�nica 
wynosi�a 488 kg na 1 mieszka�ca. Znacznie wy�sza by�a od �redniego poziomu 
dla Afryki Wschodniej (174,2 kg) produkcja ro�lin okopowych w Rwandzie 
(413,2 kg), Mozambiku (289,6 kg) i Ugandzie (266,7 kg). W strukturze upraw 
ro�lin okopowych w Afryce Wschodniej przewa�a maniok 52%, a nast�pne  
w kolejno�ci s� ziemniaki s�odkie 16,0% i ziemniaki 13,9%. Na przyk�ad w Ma-
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lawi 53% produkcji ro�lin okopowych stanowi maniok i 47% ziemniaki,  
a w Rwandzie 47,4% to maniok, 30,2% ziemniaki i 18,8% ziemniaki s�odkie. 

W Afryce Po�udniowej produkcja ro�lin okopowych ma niewielkie zna-
czenie dla wy�ywienia ludno�ci. rednio na 1 mieszka�ca przypada�o 42,8 kg 
rocznie, z czego 81,1% stanowi�y ziemniaki i 2,8% ziemniaki s�odkie. Tylko 
w Namibii produkcja okopowych na 1 mieszka�ca wynosi�a 131,1 kg, 
a w pozosta�ych krajach kszta�towa�a si� od 38,8 kg na 1 mieszka�ca 
w Republice Po�udniowej Afryki do 47,1 kg w Suazi. 

W Afryce Pó�nocnej przede wszystkim produkuje si� ziemniaki, a ró�nice 
mi�dzy krajami s� niewielkie przy �redniej produkcji ziemniaków na 1 miesz-
ka�ca w tym regionie 41,2 kg. Najwy�szy poziom jest w Algierii 75,4 kg, a naj-
ni�szy w Tunezji 31,3 kg. 

Bior�c pod uwag� ca�y kontynent afryka�ski, to najwy�szy poziom pro-
dukcji manioku jest w Angoli 691,4 kg na 1 mieszka�ca, nast�pnie w Ghanie 
513,4 kg, Beninie 464,5 kg. Ziemniaków najwi�cej wyprodukowano w Malawi 
237,4 kg i w Rwandzie 124,8 kg, a ziemniaków s�odkich w Ugandzie 85,5 kg 
i Rwandzie 77,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie. Bardzo wysoka jest produkcja po-
chrzynu na 1 mieszka�ca w Wybrze�u Ko�ci S�oniowej 274,6 kg, Ghanie 242,5 kg, 
Nigerii 188,3 kg i  Gabonie 115 kg. 

Produkcja cukru (cukier trzcinowy) w Afryce w przeliczeniu na 
1 mieszka�ca wynosi�a w 2009 r. 10,9 kg na rok, na �wiecie 28,3 kg. Ró�nice  
w produkcji cukru mi�dzy regionami by�y du�e – od 1,5 kg na 1 mieszka�ca  
w Afryce rodkowej do 53 kg w Afryce Po�udniowej. W pozosta�ych regionach 
przeci�tny poziom produkcji cukru w przeliczeniu na 1 mieszka�ca kszta�towa� 
si� nast�puj�co: Afryka Pó�nocna 14,5 kg, Afryka Wschodnia 10,5 kg, Afryka 
rodkowa 6,5 kg.  

W Afryce Pó�nocnej produkcja cukru kszta�towa�a si� od 0,1 kg na 
1 mieszka�ca w Algierii do 23,2 kg w Egipcie. Afryka rodkowa charakteryzuje 
si� tak�e nisk� produkcj� cukru we wszystkich krajach tego regionu. Najwy�sza 
by�a w Kongu 18,5 kg na 1 mieszka�ca, a najni�sza w Czadzie 3,7 kg. W Afryce 
Wschodniej produkcja cukru by�a bardzo zró�nicowana – od 1,8 kg na 1 miesz-
ka�ca w Burundi do 361,5 kg na Mauritiusie. W Afryce Zachodniej produkcja 
cukru by�a bardzo niska we wszystkich krajach tego regionu. W Nigerii wynosi�a 
zaledwie 0,3 kg na 1 mieszka�ca, a najwy�sza by�a na Wybrze�u Ko�ci S�oniowej 
7,8 kg. Lesotho i Namibia w ogóle nie produkowa�y cukru, a Suazi 564,2 kg na  
1 mieszka�ca rocznie.  

Produkcja ro�lin str�czkowych, g�ównie fasoli, na kontynencie afryka�-
skim wynosi�a w 2009 r. 13 kg na 1 mieszka�ca. W�ród najmniejszych produ-
centów str�czkowych by�a w Ghana 0,6 kg w przeliczeniu na 1 mieszka�ca, Li-
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beria 0,8 kg, Botswana 1,5 kg, Gambia 1,8 kg, Algieria 1,8 kg, Republika Po�u-
dniowej Afryki 1,8 kg, Kongo 2,3 kg, Suazi 2,6 kg, Zimbabwe 3,0 kg. Do naj-
wi�kszych producentów ro�lin str�czkowych przypadaj�cych na 1 mieszka�ca 
nale�� w Afryce Pó�nocnej Tunezja 10,2 kg, a w Afryce rodkowej Kamerun 
22,3 kg. W Afryce Wschodniej produkcja ro�lin str�czkowych jest zró�nicowa-
na. Kszta�towa�a si� od 2,3 kg na 1 mieszka�ca w D�ibuti do 34,9 kg w Rwan-
dzie. Wysokie wska
niki osi�gni�to te� w Malawi 33,9 kg i Burundi 29,7 kg. 

Produkcja olejów ro�linnych w Afryce w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wynosi�a 7,6 kg w 2009 r. W Afryce Wschodniej na 1 mieszka�ca rocznie wy-
produkowano 2,3 kg olejów. Najmniejsza by�a produkcja olejów na 1 mieszka�-
ca rocznie w Rwandzie 0,6 kg, a najwi�ksza w Sudanie 6 kg. Najwy�szy poziom 
produkcji olejów wyst�pi� w Afryce Zachodniej 15 kg na 1 mieszka�ca rocznie. 
W tym regionie najwy�sza produkcja olejów by�a w Wybrze�u Ko�ci S�oniowej 
22,1 kg na 1 mieszka�ca, a najmniejsza w Nigrze zaledwie 1,5 kg olejów na  
1 mieszka�ca. Przeci�tna produkcja olejów w Afryce Po�udniowej wynosi�a 8,6 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej produkowano olejów w RPA 9,8 kg na  
1 mieszka�ca, a najmniej w Namibii 0,4 kg. W Afryce rodkowej wyproduko-
wano 7,9 kg olejów na 1 mieszka�ca, przy czym najwi�cej na Wyspach wi�te-
go Tomasza i Ksi���cej 24,5 kg, a najmniej w Czadzie 3,4 kg. W Afryce Pó�-
nocnej produkcja olejów wynosi�a 4,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie i kszta�towa�a 
si� od 2,3 kg w Libii do 20,6 kg w Tunezji. 

Produkcja warzyw w Afryce na 1 mieszka�ca wynosi�a w 2009 r. 70,3 kg. 
Najwi�cej warzyw wyprodukowano w 2009 r. w Afryce Pó�nocnej 182,4 kg na 
1 mieszka�ca, a najmniej w Afryce Wschodniej 28,8 kg. 

W Afryce Pó�nocnej najwi�cej warzyw wyprodukowano w Egipcie 264,4 kg 
i niewiele mniej 263,4 kg w Tunezji, a najmniej w Algierii 130,1 kg na 1 miesz-
ka�ca rocznie. W Afryce Wschodniej wyprodukowano tylko 28,8 kg na  
1 mieszka�ca rocznie od 9,1 kg w Mozambiku do 55,7 kg na Mauritiusie na  
1 mieszka�ca rocznie. Produkcja warzyw w Afryce rodkowej osi�gn��a po-
ziom 45,6 kg na 1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej warzyw wyprodukowano  
w Kamerunie 104,1 kg na 1 mieszka�ca rocznie, a najmniej w Czadzie 9,6 kg. 
Przeci�tny poziom produkcji warzyw w Afryce Zachodniej wyniós� 46,8 kg na  
1 mieszka�ca, przy czym w Mali produkcja warzyw wynios�a 64,0 kg na  
1 mieszka�ca rocznie – najwy�szy poziom w tym regionie, a w Mauretanii tylko 
1,2 kg – najni�szy poziom. W Afryce Po�udniowej przeci�tna produkcja warzyw 
na 1 mieszka�ca rocznie wynosi�a 43,6 kg i kszta�towa�a si� od 9,4 kg w Suazi 
do 47,8 kg w Republice Po�udniowej Afryki. 
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Produkcja warzyw w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie 
Mauretania 1,2 Kongo 30,7 
Gambia 5,4 Zambia 34,1 
Mozambik 9,1 Rep. Zielonego Przyl�dka 34,6 
Erytrea 9,2 Seszele 34,9 
Suazi 9,4 D�ibuti 36,7 
Czad 9,6 Tanzania 39,9 
Lesotho 13,0 Rwanda 40,8 
Botswana 13,1 Gwinea 42,1 
Burkina Faso 13,6 Benin 46,3 
Zimbabwe 14,8 RPA 47,8 
Angola 16,0 Niger 50,4 
Gwinea Bissau 17,5 Sierra Leone 50,5 
Madagaskar 17,8 Kenia 53,0 
Togo 19,3 Burundi 54,1 
Etiopia 20,2 Senegal 55,3 
Liberia 21,6 Mauritius 55,7 
Malawi 22,2 Nigeria 56,7 
Rep. rodkowoafryka�ska 22,9 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 61,3 
Namibia 25,0 Mali 64,0 
Ghana 26,2 Sudan 69,7 
Gabon 26,4 Kamerun 104,1 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 28,9 Algieria 130,1 
Uganda 29,7 Libia 143,9 
  Maroko 165,6 
  Tunezja 263,4 
  Egipt 264,4 

         
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

Produkcja owoców w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie 
Erytrea 1,0 Madagaskar 50,1 
Botswana 3,0 Kongo 59,4 
D�ibuti 3,4 Rep. rodkowoafryka�ska 59,5 
Gambia 5,4 Libia 59,9 
Burkina Faso 6,3 Gwinea Bissau 62,7 
Mauretania 6,8 Sudan 64,3 
Lesotho 7,0 Nigeria 66,4 
Zambia 8,7 Malawi 68,5 
Etiopia 9,7 Kenia 73,4 
Togo 10,0 Algieria 85,5 
Czad 10,8 Suazi 85,6 
Mozambik 15,8 Tanzania 104,2 
Ghana 16,2 Maroko 108,1 
Senegal 16,8 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 110,4 
Namibia 16,9 Tunezja 117,8 
Niger 17,5 RPA 120,9 
Mauritius 18,6 Gwinea 125,8 
Zimbabwe 20,2 Egipt 129,4 
Seszele 23,3 Kamerun 166,7 
Mali 25,9 Gabon 210,4 
Angola 31,3 Burundi 222,0 
Sierra Leone 40,1 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 227,0 
Rep. Zielonego Przyl�dka 42,7 Rwanda 310,5 
Benin 44,9 Uganda 313,8 
Liberia 49,5   

   
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 
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Produkcja owoców w Afryce w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wynios�a 84,0 kg.  Najwi�cej owoców na 1 mieszka�ca w 2009 r. wyproduko-
wano w Afryce Po�udniowej 107,8 kg, a najmniej w Afryce Zachodniej 67,3 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie. Przeci�tny poziom produkcji owoców na 1 mieszka�ca 
w Afryce Pó�nocnej wynosi� 102,5 kg i kszta�towa� si� od 59,9 kg w Libii do 
129,4 kg na 1 mieszka�ca rocznie w Egipcie. W Afryce rodkowej, przy �red-
niej dla tego regionu 80,8 kg owoców na 1 mieszka�ca rocznie, najwi�ksz� pro-
dukcj� owoców osi�gni�to na Wyspach wi�tego Tomasza i Ksi���cej 227 kg,  
a nast�pnie 210,4 kg w Demokratycznej Republice Konga. Najmniejsz� w Cza-
dzie 10,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie. 

W Afryce Wschodniej wyst�puj� tak�e du�e ró�nice mi�dzy krajami tego 
regionu w produkcji owoców na 1 mieszka�ca rocznie, od 1,0 kg w Erytrei do 
313,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie w Ugandzie. Znacznie wy�sz� produkcj� 
owoców w porównaniu ze �redni� w tym regionie wynosz�c� 84,0 kg na  
1 mieszka�ca rocznie osi�gn��y Rwanda 310,5 kg i Burundi 222 kg. Do naj-
mniejszych producentów owoców w Afryce Wschodniej nale��: D�ibuti 3,4 kg, 
Zambia 8,7 kg i Etiopia 9,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W Afryce Zachodniej 
wyprodukowano 67,3 kg owoców na 1 mieszka�ca rocznie. Ró�nica pomi�dzy 
najwi�ksz� produkcj� 125,8 kg w Gwinei a najni�sz� 5,4 kg w Gambii wynios�a 
120 kg. Wybrze�e Ko�ci S�oniowej charakteryzuje si� tak�e wysok� produkcj� 
owoców 110,4 kg na 1 mieszka�ca rocznie. Niewiele wyprodukowano owoców 
w Burkina Faso 5,4 kg i Mauretanii 6,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W Afryce 
Po�udniowej przy �redniej dla tego regionu 107,8 kg na 1 mieszka�ca, najwi�cej 
owoców wyprodukowano w Republice Po�udniowej Afryki 120,9 kg rocznie,  
a najmniej w Botswanie 3,0 kg i Lesotho 7,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie.  

Struktura produkcji owoców wed�ug rodzajów na kontynencie afryka�-
skim jest zró�nicowana. Najwi�kszy udzia� maj� plantany (banany nadaj�ce si� 
do przetwórstwa) 32,4%  i stanowi�y 72% �wiatowej ich produkcji. Produkcja 
globalna plantanów w Afryce wynios�a 25,4 mln ton, a produkcja globalna owo-
ców 78,3 mln ton. Bior�c pod uwag� poszczególne kraje afryka�skie, to do naj-
wi�kszych producentów plantanów nale��: Uganda 9,5 mln ton, Ghana 3,6 mln 
ton,  Rwanda 3 mln ton, Nigeria 2,9 mln ton, Kamerun 2 mln ton i Wybrze�e 
Ko�ci S�oniowej 1,5 mln.  

Produkcja bananów w Afryce wynios�a 12,4 mln ton. Do najwi�kszych 
producentów nale��: Tanzania 3,2 mln ton, Egipt 1,1 mln ton, Kamerun 1 mln 
ton, Uganda 0,6 mln ton, Kenia 0,8 mln ton i Tanzania 0,7 mln ton.  

W Afryce 10,6% produkcji owoców przypada na pomara�cze i manda-
rynki. Do najwi�kszych producentów tych owoców nale��: Libia 3,2 mln ton, 
Republika Po�udniowej Afryki 1,5 mln ton, Maroko 1,4 mln ton, Ghana 0,5 mln 
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ton. Republika Po�udniowej Afryki jest najwi�kszym producentem jab�ek  
0,8 mln ton, 0,5 mln ton produkuje Egipt oraz 0,4 mln ton Maroko. Najwi�cej 
ananasów produkuje si� w Afryce Zachodniej 1,4 mln ton, a w szczególno�ci  
w Nigerii 0,9 mln ton. Daktyle s� produkowane w Afryce Pó�nocnej 2,7 mln ton 
(40% �wiatowej produkcji), a najwi�kszym ich producentem s� Egipt 1,3 mln 
ton i Algieria 0,6 mln ton.  

W Afryce produkcja globalna winogron 4,2 mln ton stanowi 6,1% �wia-
towej produkcji (67,8 mln ton). Najwi�kszym producentem winogron jest Egipt 
1,4 mln ton i Republika Po�udniowej Afryki 1,7 mln ton. 

Produkcja przypraw w Afryce (788 tys. ton) stanowi 10,5% �wiatowej 
produkcji (752,6 tys. ton). W strukturze produkcji dominuje ziele angielskie  
464 tys. ton, tj. 15,5% �wiatowej produkcji tej przyprawy (3003 tys. ton). Do 
najwi�kszych producentów ziela angielskiego nale��: Etiopia 116 tys. ton, Gha-
na 78 tys. ton, Nigeria 45 tys. ton i Egipt 40 tys. ton. W Afryce produkuje si� 
niewiele pieprzu – zaledwie 19 tys. ton, tj. 4,2% �wiatowej produkcji (456 tys. 
ton). W Afryce Wschodniej wyprodukowano 13 tys. ton pieprzu, tj. 68,4% ca�-
kowitej produkcji pieprzu w Afryce (Madagaskar, Rwanda, Uganda). W Afryce 
Zachodniej wyprodukowano 6 tys. ton pieprzu, tj. 31,6% produkcji w Afryce 
(g�ównie w Ghanie i Nigrze). Na �wiecie wyprodukowano 108 tys. ton go
dzi-
ków, na Afryk� przypada�o 21 tys. ton, tj. 19,4%, które wyprodukowano  
w Afryce Wschodniej: 10 tys. ton na Madagaskarze, 8 tys. ton w Tanzanii, 1 tys. 
ton w Kenii.  

Produkcja przypraw w Afryce nie pokrywa ca�kowitego zapotrzebowania 
tego kontynentu, gdy� zaimportowano 131 tys. ton przypraw, a wyeksportowano 
108 tys. ton. Tylko go
dziki by�y przeznaczone g�ównie na eksport, a produkcja 
pozosta�ych przypraw musia�a by� uzupe�niana przez import, aby pokry� krajo-
we potrzeby. 

Produkcja u�ywek, tj. kawy, ziarna kakaowego i herbaty na kontynencie 
afryka�skim wynios�a 4 165 tys. ton, co stanowi�o 24,1% produkcji �wiatowej 
(17 307 tys. ton). 

Z Afryki pochodzi prawie 65% �wiatowej produkcji ziarna kakaowego 
(4 092 tys. ton). G�ównym jego producentem jest Afryka Zachodnia, w której 
wyprodukowano 2 380 tys. ton ziarna kakaowego – 89,8% ca�ej produkcji ziar-
na kakaowego w Afryce (2 650 tys. ton). Najwi�kszym producentem ziarna ka-
kaowego jest Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 1 223 tys. ton, tj. 46,2% ogólnej pro-
dukcji ziarna kakaowego na kontynencie afryka�skim i 30% produkcji �wiato-
wej. Drugim producentem ziarna kakaowego w Afryce jest Ghana – 662 tys. 
ton, tj. 25% produkcji ziarna kakaowego w Afryce. W Nigerii wyprodukowano 
370 tys. ton ziarna kakaowego, a 236 tys. ton w Kamerunie (Afryka rodkowa). 
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Produkcja kawy w Afryce w wysoko�ci 990 tys. ton stanowi 12,0% pro-
dukcji �wiatowej (8 230 tys. ton). Najwi�cej kawy produkuje si� w Afryce 
Wschodniej (716 tys. ton), a w szczególno�ci w Etiopii (265 tys. ton), Ugandzie 
(196 tys. ton). W Afryce Zachodniej produkcja kawy wynios�a 216 tys. ton,  
a najwi�kszym producentem kawy w tym regionie jest Wybrze�e Ko�ci S�onio-
wej (143 tys. ton). 

Produkcja herbaty w Afryce wynios�a 525 tys. ton, co stanowi�o 10,5% 
�wiatowej produkcji (4 995 tys. ton). Herbat� produkuje si� w Afryce Wschod-
niej (516 tys. ton), a w szczególno�ci w Kenii (317 tys. ton). W pozosta�ych kra-
jach tego regionu produkcja herbaty jest niewielka. 

4.2. Produkty zwierz�ce 

Kontynent afryka�ski charakteryzuje si� nisk� produkcj� zwierz�c�, 
zw�aszcza w porównaniu z wynikami �wiatowymi. W wy�ywieniu ludno�ci 
produkty zwierz�ce w Afryce maj� znacznie mniejsze znaczenie ni� w innych 
regionach �wiata.  

W przeliczeniu na 1 mieszka�ca produkcja mi�sa w Afryce wynios�a  
w 2009 r. 16,3 kg, a na �wiecie 42,8 kg. Na �wiecie mi�so wieprzowe stanowi�o 
37,4% produkcji mi�sa ogó�em, mi�so drobiowe 32,9%, wo�owe i ciel�ce 9,9%, 
baranie i kozie 4,7%. Na kontynencie afryka�skim najwi�kszy udzia� w struktu-
rze produkowanego mi�sa ma mi�so wo�owe i ciel�ce 37,4%, a nast�pnie mi�so 
drobiowe 28,8%, baranie i kozie 13,2%, wieprzowe 7,4%. 
Tabela 8. Produkcja produktów pochodzenia zwierz�cego w Afryce w 2009 roku 

– w kg na 1 mieszka�ca 

Wyszczególnienie wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�noc-
na 

rodko-
wa 

Wschod
nia 

Zachod-
nia 

Po�u-
dniowa 

Mi�so ogó�em 42,8 16,3 22,9 13,1 11,1 11,3 50,5
 wo�owe i ciel�ce 9,9 6,1 7,7 6,4 5,7 3,5 15,2
 baranie i kozie 2,0 2,8 4,6 1,8 1,4 2,9 3,6
 wieprzowe 16,0 1,2 0,0 1,1 1,3 1,2 5,8
 drobiowe 14,1 4,7 9,2 1,0 1,4 1,8 24,7
T�uszcze zwierz�ce 5,3 0,7 1,4 0,4 0,6 0,3 1,2
Jaja 10,2 2,8 4,5 0,5 1,0 2,8 8,0
Mleko 104,8 41,5 89,9 12,3 40,2 11,7 59,4
Ryby i owoce morza 21,5 8,4 11,0 10,2 5,2 7,6 19,0


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

Najwi�cej mi�sa produkuje si� w Afryce Po�udniowej 50,5 kg na  
1 mieszka�ca rocznie w (2009 r.). Wyst�puj� du�e ró�nice mi�dzy krajami tego 
regionu w produkcji mi�sa. Najwi�cej wyprodukowano mi�sa w Republice Po-
�udniowej Afryki 54,1 kg na 1 mieszka�ca, a najmniej w Lesotho 13,0 kg.  
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W Afryce Po�udniowej najwi�cej wyprodukowano mi�sa drobiowego 24,7 kg 
(48,9%), a najmniej baraniego i koziego 3,6 kg na 1 mieszka�ca rocznie (7,1%). 

Produkcja mi�sa w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie  
Burundi 5,2 Czad 13,0 
Gambia 5,4 Lesotho 13,0 
Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 6,1 Madagaskar 14,7 
Sierra Leone 6,3 Burkina Faso 14,8 
Rwanda 6,5 Senegal 15,0 
Mozambik 6,9 Gwinea Bissau 15,5 
Benin 7,3 D�ibuti 16,1 
Liberia 7,6 Kenia 16,8 
Erytrea 7,7 Algieria 17,2 
Gwinea 8,0 Sudan 19,1 
Malawi 8,2 Zimbabwe 20,0 
Etiopia 8,6 Mali 22,2 
Angola 8,7 Gabon 22,3 
Nigeria 8,8 Suazi 22,3 
Ghana 9,5 Rep. Zielonego Przyl�dka 22,4 
Tanzania 9,6 Egipt 23,7 
Togo 9,8 Tunezja 25,5 
Uganda 11,0 Niger 25,6 
Kongo 11,2 Mauretania 26,9 
Seszele 11,6 Libia 28,9 
Zambia 12,3 Maroko 30,1 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 12,4 Namibia 33,5 
Kamerun 12,6 Rep. rodkowoafryka�ska 33,6 
 Botswana 36,8 
 Mauritius 37,2 
 RPA 54,1 

    
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

W Afryce Wschodniej w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wyprodukowano 
zaledwie 11,1 kg mi�sa rocznie. Po�ow� stanowi�o mi�so wo�owe, 14,4% mi�so 
baranie i kozie, 11,7 % mi�so wieprzowe. Najwi�cej mi�sa w tym regionie wy-
produkowano na Mauritiusie 37,2 kg (w tym mi�so drobiowe 91,7 %), a naj-
mniej w Burundi 5,2 kg na 1 mieszka�ca rocznie. 

W Afryce Zachodniej produkcja mi�sa na 1 mieszka�ca rocznie wynios�a 
zaledwie 11,3 kg (31% mi�so wo�owe i 26% baranie i kozie). Najwy�sza pro-
dukcja mi�sa w regionie wyst�powa�a w Mauretanii – 26,9 kg, a najni�sza  
w Gambii – 5,4 kg. Najwi�cej wo�owiny w tym regionie wyprodukowano w Ni-
grze 14,7 kg na 1 mieszka�ca, mi�sa baraniego i koziego w Mauretanii 11,1 kg, 
mi�sa wieprzowego 8,8 kg w Gwinei Bissau, drobiu w Togo 4,4 kg na jednego 
mieszka�ca rocznie. 

W Afryce rodkowej produkcja mi�sa w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wynios�a 13,1 kg (48,9% mi�so wo�owe). Najwi�cej mi�sa wyprodukowano  
w Republice rodkowoafryka�skiej 33,6 kg a najmniej na Wyspie w. Tomasza 
i Ksi���cej 6,1 kg. Najwi�cej w tym regionie mi�sa wo�owego wyprodukowano 



93 
�

w Republice rodkowoafryka�skiej 19,5 kg na 1 mieszka�ca, mi�sa baraniego  
i koziego 3,9 kg oraz wieprzowego 3,2 kg tak�e w Republice rodkowoafryka�-
skiej, a drobiowego 6,1 kg na Wyspach w. Tomasza i Ksi���cej. 

W Afryce Pó�nocnej wyprodukowano 22,9 kg mi�sa na 1 mieszka�ca 
(mi�so drobiowe 40% i wo�owe 33,6 %). Najwi�cej mi�sa wyprodukowano  
w Maroku 30,1 kg na 1 mieszka�ca, a najmniej w Algierii 17,2 kg. W tym re-
gionie najwi�cej mi�sa drobiowego wyprodukowano w Maroku (20 kg), wo�o-
wego w Egipcie (10,8 kg). Mi�sa wieprzowego prawie nie produkuje si�  
w Afryce Pó�nocnej. 

Kontynent afryka�ski cechuje si� bardzo nisk� produkcj� t�uszczów zwie-
rz�cych, wynosz�c� zaledwie 0,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie (2009 r.). We 
wszystkich regionach Afryki produkcja t�uszczów zwierz�cych by�a niska  
i kszta�towa�a si� od 1,2 kg na mieszka�ca rocznie w Afryce Po�udniowej do 0,3 kg 
w Afryce Zachodniej. Bior�c pod uwag� wszystkie kraje kontynentu afryka�skie-
go, najwy�sza produkcja t�uszczów zwierz�cych by�a na Seszelach 11,6 kg (t�usz-
cze rybne), Namibii i Botswanie po 4,0 kg i w Maroku 2 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie, a we wszystkich pozosta�ych krajach produkcja t�uszczów zwierz�cych 
nie osi�gn��a nawet 1 kg rocznie.  

Produkcja mleka w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie  
Seszele 0,0 Etiopia 20,8 
Kongo 0,3 Czad 24,3 
Liberia 0,3 Madagaskar 27,6 
Gabon 1,4 Erytrea 27,7 
Ghana 1,6 Zimbabwe 31,2 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 1,6 Suazi 33,4 
Togo 1,7 Uganda 35,7 
Malawi 2,8 Libia 36,4 
Mauritius 3,1 Tanzania 39,3 
Nigeria 3,1 Rep. Zielonego Przyl�dka 44,7 
Mozambik 3,3 Namibia 50,0 
Sierra Leone 3,7 Botswana 58,5 
Benin 4,4 Maroko 59,7 
Burundi 5,4 Mali 61,3 
Gambia 5,4 RPA 62,4 
Zambia 6,8 Niger 64,0 
Angola 8,5 Algieria 64,2 
Kamerun 11,2 Egipt 70,4 
Gwinea 13,1 Tunezja 104,3 
Senegal 13,4 Kenia 107,9 
Gwinea Bissau 15,5 Mauretania 119,9 
Burkina Faso 15,8 Sudan 174,8 
Lesotho 15,8   
D�ibuti 17,2   
Rwanda 17,2   
Rep. rodkowoafryka�ska 17,8   

        
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 
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W Afryce w 2009 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
wynios�a 41,5 kg. W Afryce Pó�nocnej przeci�tna produkcja mleka wynios�a  
89,9 kg  na 1 mieszka�ca, od 36,4 kg w Libii do 104,3 kg w Tunezji. W Afryce 
Po�udniowej przeci�tna produkcja mleka na 1 mieszka�ca wynios�a 59,4 kg  
i najwy�sza by�a w Republice Po�udniowej Afryki – 62,4 kg, a najni�sza w Le-
sotho – 15,8 kg. W Afryce Wschodniej produkcja mleka osi�gn��a w 2009 r. 
40,2 kg na 1 mieszka�ca, przy czym najwi�cej mleka wyprodukowano w Suda-
nie 174,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie, a najmniej na Mauritiusie 3,1 kg.  
W Afryce rodkowej produkcja mleka wynios�a 12 kg na 1 mieszka�ca i kszta�-
towa�a si� od 0,3 kg w Kongo do 24,3 kg w Czadzie. W Afryce Zachodniej pro-
dukcja mleka by�a jeszcze ni�sza wynios�a 11,7 kg na 1 mieszka�ca i kszta�to-
wa�a si� od 0,3 kg w Liberii do 119,9 kg w Mauretanii. 

W 2009 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wynios�a  
w Afryce tylko 2,8 kg. Najwi�cej jaj wyprodukowano w Afryce Po�udniowej  
8,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W tym regionie produkcja jaj kszta�towa�a si� 
od 9,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie w Republice Po�udniowej Afryki, do 0,9 kg 
w Lesotho i tyle� samo w Suazi. W Afryce Pó�nocnej przeci�tna produkcja jaj 
wynios�a 4,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie i kszta�towa�a si� od 4,2 kg w Egipcie 
do 9,9 kg w Maroku. Przeci�tna produkcja jaj w Afryce Zachodniej wynios�a 
2,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie i kszta�towa�a si� od 0,6 kg w Gambii do 3,2 kg 
w Burkina Faso. W Afryce Wschodniej przeci�tna produkcja jaj wynios�a 1 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej wyprodukowano jaj na Seszelach 11,6 kg  
i najmniej w Rwandzie 0,3 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W Afryce rodkowej 
produkcja jaj wynios�a 0,5 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W tym regionie najwi�-
cej jaj wyprodukowano na Wyspach w. Tomasza i Ksi���cej 6,1 kg na  
1 mieszka�ca, a najmniej w Angoli 0,2 kg. 

Po�owy ryb i owoców morza w przeliczeniu na 1 mieszka�ca w Afryce  
wynios�y 8,4 kg. Znacznie wy�sze by�y one w Afryce Po�udniowej i wynios�y 
19,0 kg na mieszka�ca rocznie. Tylko w jednym kraju tego regionu od�awia si� 
znacz�c� ilo�� ryb, tj. w Namibii 185,5 kg na 1 mieszka�ca rocznie, a w Repu-
blice Po�udniowej Afryki tylko 13,5 kg. W Afryce Pó�nocnej po�owy ryb i owo-
ców morza wynios�y 11,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie, przy czym najwi�cej  
w Maroku 27,9 kg, a najmniej w Algierii 4,4 kg. W Afryce rodkowej przy 
przeci�tnych po�owach ryb dla tego regionu wynosz�cych 10,2 kg na 1 miesz-
ka�ca rocznie, najwi�cej ryb �owiono w Gabonie 26,4 kg, a najmniej w Czadzie 
tylko 0,3 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W Afryce Wschodniej na 1 mieszka�ca 
przypad�o zaledwie 5,2 kg ryb, przy czym wyst�pi�y ogromne ró�nice mi�dzy 
krajami. Na Seszelach od�owiono 76,7 kg ryb na 1 mieszka�ca rocznie,  
a w Etiopii zaledwie 0,2 kg. W Afryce Zachodniej przeci�tne po�owy ryb przy-
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padaj�ce na 1 mieszka�ca rocznie wynios�y 7,6 kg i kszta�towa�y si� od 0,6 kg  
w Burkina Faso do 59,5 kg w Mauretanii. 

Po�owy ryb i owoców morza w Afryce w 2009 roku – w kg na 1 mieszka�ca rocznie  
D�ibuti 0,0 Mauritius 6,2
Botswana 0,0 Mozambik 6,5
Lesotho 0,0 Mali 6,8
Suazi 0,0 Kamerun 7,2
Etiopia 0,2 Madagaskar 7,9
Czad 0,3 Tanzania 7,9
Erytrea 0,4 Gwinea 10,2
Burkina Faso 0,6 Tunezja 10,3
Zimbabwe 1,0 Egipt 12,6
Rwanda 1,3 Ghana 13,5
Burundi 1,7 Rep. Po�udniowej Afryki 13,5
Sudan 1,7 Angola 14,7
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 1,7 Kongo 15,2
Niger 2,0 Uganda 17,0
Rep. rodkowoafryka�ska 3,5 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 24,5
Kenia 3,5 Sierra Leone 25,3
Benin 3,5 Gambia 26,2
Gwinea Bissau 4,0 Gabon 26,4
Liberia 4,2 Maroko 27,9
Togo 4,2 Senegal 34,9
Algieria 4,4 Rep. Zielonego Przyl�dka 36,6
Malawi 4,7 Mauretania 59,8
Nigeria 4,9 Namibia 185,5
Libia 5,1 Seszele 767,4
Zambia 5,5   

       
ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

5.  Mo�liwo�ci wy�ywienia ludno�ci Afryki  
     w aspekcie samowystarczalno�ci �ywno�ciowej 

Wy�ywienie identyfikuje si� nie tylko z od�ywianiem, czyli ilo�ci� i ro-
dzajem spo�ywanych artyku�ów �ywno�ciowych, ale te� z systemem produkcji  
i poda�y �ywno�ci. O zapotrzebowaniu na surowce rolnicze decyduje nie tylko 
zu�ycie wyprodukowanych produktów rolnych na spo�ycie przez ludno��, ale 
te� na inne cele np. zu�ycie produktów rolnych na cele produkcji rolnej (pasze 
dla zwierz�t, ziarno na siew), przetwórstwo (ale nie na cele spo�ycia przez lud-
no��), straty i inne wykorzystanie np. na konsumpcj� przez turystów. 

Do oceny samowystarczalno�ci �ywno�ciowej wykorzystano miernik sto-
sowany przez Organizacj� ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (FAO) wg metody po-
danej przez Wydzia� Spo�eczno-Ekonomiczny FAO w obja�nieniach dotycz�-
cych bilansów �ywno�ciowych. 

     Wska	nik samowystarczalno�ci = produkcja × 100 
produkcja + import - eksport 
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Wska
niki s� obliczane dla pojedynczych produktów, grup produktów  
o podobnej warto�ci �ywieniowej oraz w formie zagregowanej dla wszystkich 
produktów np. w warto�ci energetycznej [5]. 

Stopie� samowystarczalno�ci jest wyra�ony w procentach i oznacza sto-
sunek krajowej produkcji do krajowego zu�ycia produktów rolniczych, tj. su-
rowców oraz przetworów przeliczonych na surowce: zbo�a ��cznie z przetwo-
rami zbo�owymi przeliczonymi na zbo�a, warzywa, owoce, ziemniaki, mleko 
(��cznie z przetworami mlecznymi w ekwiwalencie mleka bez mas�a), jaja, ryby 
(w wadze �ywej) i artyku�ów spo�ywczych (mi�so, t�uszcze zwierz�ce,  t�uszcze 
ro�linne, cukier). Im wy�szy jest ten wska
nik tym wi�ksza jest samowystar-
czalno��. 

5.1. Produkty ro�linne 

Na kontynencie afryka�skim wyst�puj� znaczne niedobory produktów ro-
�linnych. Produkcja wszystkich zbó� wynios�a 246,2 mln ton (2009 r.) i nie wy-
starcza�a na pokrycie potrzeb: konsumpcji i produkcji oraz na inne cele. Niedobór 
zbó� wyniós� prawie 52 mln ton, tj. 21,1% produkcji globalnej zbó� w Afryce. 

W poszczególnych regionach na kontynencie afryka�skim wska
niki samo-
wystarczalno�ci �ywno�ciowej dla zbó� zawieraj� si� od 60% w Afryce Pó�nocnej 
do 90,1% w Afryce Po�udniowej przy �redniej dla ca�ego kontynentu 73,8%. 

Spo�ród produkowanych zbó� na kontynencie afryka�skim najwi�cej bra-
kowa�o pszenicy 29,4 mln ton, a znacznie mniej j�czmienia 1,7 mln ton, sorgo 
1,4 mln ton oraz prosa 0,7 mln ton. Stopie� samowystarczalno�ci by� najwy�szy 
dla prosa 99,5%, a nast�pnie w kolejno�ci odnotowuje si� sorgo 94,0%, kukury-
dz� 81,8%, j�czmie� 71,3%, ry� 70,7% i pszenic� 47,0%. 

W Afryce Pó�nocnej brakowa�o do ca�kowitej samowystarczalno�ci  
16,5 mln ton pszenicy, 10,3 mln ton kukurydzy, 0,37 mln ton sorgo i 0,66 mln 
ton j�czmienia. Przeci�tny wska
nik samowystarczalno�ci dla zbó� w Afryce 
Pó�nocnej wyniós� 60,0%, przy produkcji globalnej zbó� 41,6 mln ton brakowa-
�o 27,7 mln ton. Wska
nik samowystarczalno�ci kszta�towa� si� od 43,1% dla 
kukurydzy i 55,5% dla pszenicy do 84,8% dla j�czmienia, 92,1% dla prosa, 
93,1% dla sorgo i 113,8% dla ry�u (nadwy�ka – 0,5 mln ton). 

W Afryce rodkowej globalna produkcja zbó� wynios�a 5,3 mln ton,  
a niedobór produkcji zbó� w tym regionie wyniós� 2,7 mln ton, produkcja psze-
nicy wynios�a 0,16 mln ton, a brakowa�o na zaspokojenie potrzeb 1,4 mln ton. 
Zapotrzebowanie na pszenic� by�o 90 razy wi�ksze od poziomu produkcji. Bra-
kowa�o 0,6 mln ton ry�u, 0,3 mln ton kukurydzy, 0,07 mln ton sorgo, 0,003 mln 
ton prosa. Wska
nik samowystarczalno�ci dla zbó� w Afryce rodkowej wy-
niós� 65,9 %. Najni�szy by� dla pszenicy 1,1% (pszenicy produkuje si� niewie-
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le), a nast�pnie dla ry�u 20,5%. Znacznie wy�sze by�y wska
niki samowystar-
czalno�ci dla kukurydzy 90,0%, sorga 94,6% i prosa 99,5%. 

W Afryce Wschodniej globalna produkcja zbó� wynios�a 40,5 mln ton 
przy jednoczesnym niedoborze wszystkich zbó� wynosz�cym 11,5 mln ton. 
Najwi�cej produkuje si� w tym regionie kukurydzy 20 mln ton, ale brakowa�o 
do pe�nej samowystarczalno�ci prawie 3 mln ton, ry�u brakowa�o 1,2 mln ton, 
sorgo 0,8 mln ton, j�czmienia 0,2 mln ton. Najwi�cej brakowa�o pszenicy, a�  
6,2 mln ton. Ogólny wska
nik samowystarczalno�ci zbó� wyniós� 77,9%. Naj-
wy�szy stopie� samowystarczalno�ci dotyczy� prosa – 99,9%, a nast�pnie j�cz-
mienia 89,6%, kukurydzy 87,1%, sorga 85,8%, ry�u 79,4% i pszenicy 37,6%. 

Tabela 9. Wska	niki samowystarczalno�ci �ywno�ciowej w Afryce w 2009 roku 
 – w procentach 

Wyszczególnienie Afryka 
Ogó�em Pó�nocna rodkowa Wschodnia Zachodnia Po�udniowa 

Zbo�a 73,8 60,0 65,9 77,9 83,7 90,1
 pszenica 47,0 55,0 1,1 37,6 1,7? 57,4
 ry� 70,7 113,8 20,8 79,4 62,2 0,3
 j�czmie� 77,3 84,8 89,6 0,4 42,8
 kukurydza 81,8 43,1 90,0 87,1 97,5 111,9
 proso 99,5 92,1 99,5 99,9 100,0 85,2
 sorgo 94,0 93,1 94,6 85,8 99,7 82,7
Ro�liny okopowe 99,7 99,4 99,3 99,7 99,9 93,2
 maniok 99,8 122,2 100,0 99,7 100,0 -
 ziemniaki 98,0 99,2 98,6 99,3 84,9 95,4
 ziemniaki s�odkie 100,1 101,6 100,0 100,0 100,0 104,8
 pochrzyn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Cukier 65,7 48,6 51,3 92,0 15,5 139,9
Ro�liny str�czkowe 94,6 67,2 96,3 104,3 99,5 46,9
Ro�liny oleiste 97,9 67,2 96,3 108,9 101,8 46,9
Oleje ro�linne 57,5 36,1 65,9 29,5 84,2 41,2
Warzywa 98,9 100,9 95,6 103,9 92,4 96,4
Owoce 105,,3 105,7 104,8 101,5 100,2 170,9
Mi�so ogó�em 92,8 94,7 69,7 98,1 91,5 93,4
 wo�owe 95,3 86,7 92,8 99,0 97,5 104,2
 baranie i kozie 99,1 99,6 95,4 100,2 99,2 96,7
 wieprzowe 85,2 100,0 46,4 98,3 92,7 91,7
 drobiowe 85,4 98,5 21,6 91,3 68,8 87,1
T�uszcze zwierz�ce 64,2 76,2 60,5 82,5 32,4 75,8
Jaja 98,5 98,5 62,8 99,1 98,9 100,2
Mleko 85,3 82,3 79,1 36,8 65,4 93,8
Ryby i owoce 
morza 80,6 100,3 73,7 106,9 49,0 186,8


ród�o: obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

W Afryce Zachodniej wyprodukowano 43,9 mln ton zbó�, a brakowa�o do 
zaspokojenia potrzeb 8,6 mln ton. Ogólny wska
nik samowystarczalno�ci dla 
zbó� wyniós� 83,7%. Najwi�cej w tym regionie produkuje si� kukurydzy 14,8 mln 
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ton, a brakowa�o do pe�nej samowystarczalno�ci 0,4 mln ton. ¼ ogólnej produkcji 
zbó� stanowi proso i niewiele mniej produkuje si� sorga (10,2 mln ton). Te dwa 
zbo�a uzupe�niane s� w niewielkim stopniu importem, a wska
niki samowystar-
czalno�ci wynios�y dla obu zbó� prawie 100%. Niedobory w produkcji ry�u wy-
nios�y 4,2 mln ton, a wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 62,2%. W Afryce 
Zachodniej produkuje si� niewielk� ilo�� pszenicy (64 tys. ton), a wykorzystano  
o 3,7 mln ton wi�cej. Wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� zaledwie 1,7%. 

Tabela 10. Niedobory (+) i nadwy�ki (-) produkcji  
podstawowych produktów rolniczych w 2009 roku w aspekcie regionalnego zu�ycia 

na kontynencie afryka�skim w tysi�cach ton 

Wyszczególnienie Afryka 
Ogó�em Pó�nocna rodkowa Wschodnia Zachodnia Po�udniowa 

Zbo�a +51 922 +27 718 +2 747 +11 532 +8 555 +1 369
 pszenica +29 391 +16 542 +1 429 +6 248 +3 709 +1 468
 ry� +6 308 -453 +653 +1 160 +4 163 +785
 kukurydza +12 863 +10 310 +297 +2 974 +380 -1 298
 sorgo +1 399 +372 +72 +860 +26 -31
 proso +71 +55 +3 +1 +5 +8
 j�czmie� +1 715 +660 - +225 +249 +290
Ro�liny okopowe  
i korzeniowe +580 +55 +16 +142 +168 +180
 maniok +167 -2 +1 +92 -11 +87
 s�odkie ziemniaki -13 -9 +1 -2 - -3
 ziemniaki  +410 +69 +14 +56 +177 +94
 pochrzyn +3 - - - +3 -
Cukier +5 320 +3 236 +362 +222 +2 364 -865
Ro�liny str�czkowe +685 +544 +32 -103 +20 +139
Ro�liny oleiste +409 +965 +11 -426 -179 +38
Oleje ro�linne +5 249 +1 704 +240 +1 766 +835 +704
Warzywa +700 -316 +125 -344 +1 137 +94
Owoce -3 937 -1 127 -219 +11 -40 -2 562
Mi�so ogó�em +1 175 +274 +392 +67 +309 +211
 wo�owe +281 +242 +29 +19 +27 -35
 baranie i kozie +23 +4 +5 -1 +7 +7
 wieprzowe +138 - +75 +7 +27 +29
 drobiowe +745 +28 +221 +43 +244 +210
T�uszcze zwierz�ce +384 +91 +15 +43 +212 +22
Jaja +41 +14 +16 +3 +9 -1
Mleko +6 650 +3 972 +190 +421 +1 841 +226
Ryby i owoce 
morza +1 944 -6 +214 -107 +2 349 -507

niedobory (+) import > eksport 
nadwy�ki (-) eksport > import 

ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Food Balance Sheets, Rome 2012. 

Afryka Po�udniowa, w porównaniu do innych regionów kontynentu afry-
ka�skiego, odznacza si� najwy�szym stopniem samowystarczalno�ci zbó� – 
91,6%. Przy globalnej produkcji zbó� wynosz�cej 14,9 mln ton, import wyniós� 
1,4 mln ton. Najwi�cej importuje si� pszenicy 1,5 mln ton przy produkcji poni-
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�ej 2 mln ton. Wska
nik samowystarczalno�ci w tym regionie dla pszenicy wy-
niós� tylko 57,4%. Produkcja ry�u w tym regionie jest �ladowa. Wska
nik sa-
mowystarczalno�ci wyniós� 0,3%. 

Afryka Po�udniowa jest eksporterem netto kukurydzy (1,3 mln ton) przy 
produkcji globalnej 12,2 mln ton, wska
nik samowystarczalno�ci �ywno�ciowej 
wyniós� 111,9%, a dla sorga 110,4 % przy produkcji 329 tys. ton i eksporcie net-
to 31 tys. ton. Samowystarczalno�� produkcji j�czmienia wynios�a 42,9 % przy 
globalnej produkcji 217 tys. ton i imporcie netto 290 tys. ton. 

Wska
niki samowystarczalno�ci dla ro�lin okopowych i korzeniowych s� 
bardzo wysokie, gdy� tych upraw na ogó� nie przewozi si� na wi�ksze odleg�o-
�ci i s� one wykorzystywane w miejscach produkcji lub w niedu�ej odleg�o�ci. 
Dla ca�ego kontynentu afryka�skiego wska
nik samowystarczalno�ci dla ro�lin 
okopowych wyniós�  99,7% przy produkcji globalnej 200,1 mln ton i imporcie 
netto 0,5 mln ton. Brakowa�o 0,2 mln ton manioku i 0,4 mln ton ziemniaków 
przy jednoczesnym eksporcie netto 0,1 mln ton ziemniaków s�odkich (z Afryki 
Pó�nocnej, Wschodniej i Po�udniowej). Wska
niki samowystarczalno�ci dla ro-
�lin okopowych s� bliskie 100% i kszta�towa�y si� od 99,9% w Afryce Zachod-
niej do 93,2% w Afryce Po�udniowej. 
 Wska
nik samowystarczalno�ci dla ro�lin str�czkowych dla kontynentu 
afryka�skiego wyniós� 97,9% przy krajowej produkcji globalnej 12,1 mln ton i im-
porcie netto 0,9 mln ton. Najwy�szy wska
nik samowystarczalno�ci dla ro�lin 
str�czkowych odnotowuje si� w Afryce Wschodniej 104,3%, przy produkcji  
2,5 mln ton i eksporcie netto wynosz�cym 0,1 mln ton. Najni�szy wska
nik samo-
wystarczalno�ci dla ro�lin str�czkowych wynosi 46,9 % w Afryce Po�udniowej 
przy produkcji globalnej 123 tys. ton i imporcie netto 129 tys. ton. Niski wska
nik 
samowystarczalno�ci dla ro�lin str�czkowych jest tak�e w Afryce Pó�nocnej 67,2% 
przy produkcji globalnej 1,1 mln ton i imporcie netto 0,5 mln ton. W pozosta�ych 
regionach tj. w Afryce Zachodniej i Afryce rodkowej wska
niki samowystarczal-
no�ci dla ro�lin str�czkowych wynios�y odpowiednio 99,5 i 96,3%. 

Wska
nik samowystarczalno�ci dla olejów ro�linnych w Afryce wyniós� 
57,5% przy produkcji globalnej 7,1 mln ton i imporcie netto oleju w wysoko�ci  
5,2 mln ton. We wszystkich regionach kontynentu afryka�skiego produkcja global-
na olejów by�a ni�sza od zapotrzebowania. Najwy�sz� produkcj� globaln� olejów 
odnotowuje si� w Afryce Zachodniej 4,4 mln ton i przy imporcie netto 0,8 mln ton 
wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 84,2%. Najni�szy wska
nik samowystar-
czalno�ci produkcji olejów ro�linnych odnotowano w Afryce Wschodniej 29,5%, 
przy braku 1,7 mln ton olejów i produkcji globalnej olejów ro�linnych 0,7 mln ton. 
W Afryce Pó�nocnej wska
nik samowystarczalno�ci olejów ro�linnych wyniós� 
36,1%, przy produkcji globalnej 0,96 mln ton i imporcie netto 1,7 mln ton.  
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W Afryce rodkowej brakowa�o 240 tys. ton olejów, a produkcja globalna olejów 
wynios�a 464 tys. ton; wska
nik samowystarczalno�ci 65,9%. 

Globalna produkcja cukru (cukier trzcinowy) wynios�a na kontynencie 
afryka�skim 10,2 mln ton. Na pokrycie zapotrzebowania brakowa�o 5,3 mln ton 
– wska
nik samowystarczalno�ci cukru dla ca�ego kontynentu wyniós� 65,7%. 
Tylko Afryka Po�udniowa mia�a nadwy�ki cukru ponad zapotrzebowanie – 
wska
nik samowystarczalno�ci 129,9% przy produkcji globalnej cukru 3,0 mln 
ton i nadwy�ki ponad zapotrzebowanie 0,9 mln ton. W pozosta�ych regionach 
wyst�puje niedobór produkcji cukru w stosunku do zapotrzebowania. Najwi�k-
szy niedobór odnotowuje si� w Afryce Pó�nocnej 3,2 mln ton; wska
nik samo-
wystarczalno�ci 48,6%. Najni�szy wska
nik samowystarczalno�ci jest w Afryce 
Zachodniej 15,5 %, brakowa�o 2,3 mln ton cukru, przy produkcji globalnej wy-
nosz�cej 0,4 mln ton, tj. prawie 85% zu�ycia musia�o pochodzi� z importu. 

Wska
nik samowystarczalno�ci dla warzyw w Afryce wyniós� 98,9% 
przy produkcji globalnej 65,6 mln ton i niewielkim niedoborze netto wynosz�-
cym 0,7 mln ton. W Afryce Pó�nocnej i Afryce Wschodniej wyst�puj� niewiel-
kie nadwy�ki warzyw wynosz�ce po 0,3 mln ton ponad zapotrzebowanie. 
Wska
niki samowystarczalno�ci w tych regionach wynosi�y 100,9% i 103,9%. 
Braki warzyw wynios�y 128 tys. ton w Afryce rodkowej, 1 137 ton w Afryce 
Zachodniej i 94 tys. ton w Afryce Po�udniowej. By�y to niewielkie braki pro-
dukcji warzyw w stosunku do zapotrzebowania. Wska
niki samowystarczalno-
�ci wynios�y: 95,5% w Afryce Wschodniej, 96,4% w Afryce Po�udniowej  
i 92,4% w Afryce Zachodniej. 

Na kontynencie afryka�skim, z wyj�tkiem Afryki Wschodniej, wska
niki 
samowystarczalno�ci owoców by�y wy�sze od 100% i kszta�towa�y si� od 
170,9% w Afryce Po�udniowej do 100,2% w Afryce Zachodniej. Ogólny 
wska
nik samowystarczalno�ci owoców dla ca�ego kontynentu afryka�skiego 
wyniós� 105,3% przy globalnej produkcji 78,3 mln ton i nadwy�ce produkcji 
ponad zapotrzebowanie 3,9 mln ton. 

Spo�ród regionów Afryki najwi�kszymi nadwy�kami owoców dyspono-
wa�a Afryka Po�udniowa. Wynios�y one 2,6 mln ton przy produkcji globalnej 
6,2 mln ton, wska
nik samowystarczalno�ci 170,9%. W Afryce Pó�nocnej nad-
wy�ki owoców wynios�y 1,1 mln ton, przy globalnej produkcji 21,1 mln ton, 
wska
nik samowystarczalno�ci 105,7%. 

W Afryce rodkowej wska
nik samowystarczalno�ci owoców wyniós� 
104,8%, przy globalnej produkcji 4,7 mln ton i nadwy�ce ponad zapotrzebowa-
nie 0,2 mln ton. Znacznie ni�szy wska
nik samowystarczalno�ci dla owoców,  
w porównaniu do wy�ej wymienionych regionów kontynentu afryka�skiego, 
odnotowuje si� w Afryce Zachodniej 100,2%, przy produkcji globalnej owoców 
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20 mln ton i niewielkiej nadwy�ce 40 tys. ton. Afryka Wschodnia jest prawie sa-
mowystarczalna w produkcji owoców – wska
nik samowystarczalno�ci 99,9%,  
a niedobór wyniós� 11 tys. ton przy globalnej produkcji owoców 26,4 mln ton. 

Powy�sza analiza wykaza�a, �e kontynent afryka�ski w zakresie produk-
tów ro�linnych wykazuje znaczne niedobory w stosunku do zapotrzebowania. 

5.2. Produkty zwierz�ce 

Afryka mimo bardzo niskiego spo�ycia mi�sa i innych produktów pocho-
dzenia zwierz�cego ma niedobory w�asnej produkcji wszystkich produktów po-
chodzenia zwierz�cego w stosunku do zapotrzebowania.  

Wska
nik samowystarczalno�ci dla mi�sa 92,8% wskazuje, �e niedobór 
produkcji mi�sa wyniós� 1,2 mln ton przy globalnej produkcji mi�sa 15,2 mln 
ton na kontynencie afryka�skim. Najwy�szy wska
nik samowystarczalno�ci do-
tyczy mi�sa baraniego i koziego 99,1% przy globalnej produkcji 2,6 mln ton  
i niedoborze (netto) wynosz�cym tylko 23 tys. ton. Wska
nik samowystarczal-
no�ci dla mi�sa wo�owego wyniós� 95,3%, przy globalnej mi�sa wo�owego  
w wysoko�ci 5,6 mln ton i niedoborze wyniós� 0,3 mln ton. Ni�szy jest wska
-
nik samowystarczalno�ci dla mi�sa drobiowego 85,4%, przy globalnej produkcji 
4,3 mln ton, brak�o 745 tys. ton. Na zbli�onym poziomie jest wska
nik samowy-
starczalno�ci dla mi�sa wieprzowego – 85,2%, przy produkcji globalnej 1,1 mln 
ton brakowa�o 138 tys. ton.  

W Afryce Pó�nocnej ze wzgl�dów religijnych prawie nie produkuje si� 
mi�sa wieprzowego, a produkcja 1 000 ton by�a przeznaczona do wykorzystania 
w kraju (samowystarczalno�� 100%). Ogólny wska
nik samowystarczalno�ci 
dla mi�sa w Afryce Pó�nocnej wyniós� 94,7%, przy produkcji globalnej wszyst-
kich rodzajów mi�sa na poziomie 4,7 mln ton. Brakowa�o 0,2 mln ton mi�sa wo-
�owego przy globalnej produkcji na poziomie 1,6 mln ton (samowystarczalno�� 
86,7%). Wy�szy jest wska
nik samowystarczalno�ci dla mi�sa drobiowego 
98,5% przy produkcji globalnej 1,9 mln ton, niedobór wyniós� 28 tys. ton. 

Wska
nik samowystarczalno�ci mi�sa w Afryce rodkowej wyniós� 
69,7%, przy produkcji globalnej 766 tys. ton i niedoborze w wysoko�ci 332 tys. 
ton. Wska
niki samowystarczalno�ci dla ró�nych rodzajów mi�sa kszta�towa�y 
si� od 21,6% dla mi�sa drobiowego i 46,4% dla mi�sa wieprzowego do 92,8% 
dla mi�sa wo�owego i 95,4% dla mi�sa koziego i baraniego. Najwi�cej brakowa-
�o mi�sa drobiowego. Produkcja globalna tego mi�sa by�a na poziomie 61 tys. 
ton, a brakowa�o 221 tys. ton.  

W Afryce Wschodniej wska
niki samowystarczalno�ci dla wszystkich ro-
dzajów mi�sa s� relatywnie wysokie, od 91,3% dla mi�sa drobiowego do 
100,2% dla mi�sa baraniego i koziego, przy przeci�tnym wska
niku dla wszyst-
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kich rodzajów mi�sa – 98,1%. W Afryce Wschodniej produkcja globalna mi�sa 
wynios�a 3,5 mln ton, a niedobory 67 tys. ton. Nadwy�ka mi�sa w wysoko�ci  
1 000 ton dotyczy�a mi�sa baraniego i koziego przy produkcji globalnej 516 tys. 
ton, wska
nik samowystarczalno�ci wynosi� 100,2%. 

Wska
nik samowystarczalno�ci dla mi�sa w Afryce Zachodniej kszta�to-
wa� si� na poziomie 91,5% przy produkcji globalnej 3,4 mln ton i niedoborze 
mi�sa w wysoko�ci 309 tys. ton. Najni�szy wska
nik samowystarczalno�ci do-
tyczy mi�sa drobiowego 68,8%, przy produkcji globalnej 0,5 mln ton, brakowa-
�o 0,2 mln ton, a najwy�szy dla mi�sa baraniego i koziego 99,2%, gdy� brako-
wa�o 1 000 ton tego mi�sa, przy globalnej produkcji 846 tys. ton.  

W Afryce Po�udniowej samowystarczalno�� mi�sa wynios�a 93,4%, przy 
produkcji globalnej 2,9 mln ton i niedoborze 205 tys. ton mi�sa. Najwy�szy 
wska
nik samowystarczalno�ci 104,2% dotyczy mi�sa wo�owego, przy produk-
cji globalnej 868 tys. ton i nadwy�ce 35 tys. ton ponad krajowe zu�ycie. Najni�-
szy jest wska
nik samowystarczalno�ci dla mi�sa drobiowego 87,1%, przy pro-
dukcji globalnej 1,4 mln ton brakowa�o 0,2 mln ton do uzyskania pe�nej samo-
wystarczalno�ci. 

W Afryce brakowa�o 384 tys. ton t�uszczów zwierz�cych przy globalnej 
produkcji 688 tys. ton, wska
nik samowystarczalno�ci wynosi� 64,2%. Bior�c 
pod uwag� poszczególne regiony, to najni�sz� samowystarczalno�ci� odznacza�a 
si� Afryka Zachodnia 32,4%, produkuj�c 102 tys. ton tych t�uszczów, a brakowa-
�o 212 tys. ton. Najwy�szy wska
nik samowystarczalno�ci dla t�uszczów by�  
w Afryce Wschodniej 82,5%, przy produkcji globalnej 203 tys. ton niedobór wy-
nosi� 43 tys. ton. W Afryce rodkowej wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 
60,5% przy produkcji globalnej w wysoko�ci 23 tys. ton i niedoborze produkcji 
15 tys. ton. W Afryce Pó�nocnej wska
nik samowystarczalno�ci dla t�uszczów 
zwierz�cych wynosi� 76,2%, przy produkcji 292 tys. ton i niedoborze 91 tys. ton. 
W Afryce Po�udniowej wska
nik samowystarczalno�ci t�uszczów zwierz�cych 
wyniós� 75,8%, produkcja globalna 69 tys. ton, a niedobór 22 tys. ton. 

Na kontynencie afryka�skim produkcja globalna mleka wynios�a 38,8 mln 
ton, a brakowa�o do pe�nej samowystarczalno�ci 6,7 mln ton mleka, wska
nik 
samowystarczalno�ci dla mleka wyniós� 85,3%. Wska
niki samowystarczalno-
�ci mleka kszta�towa�y si� od 36,8% w Afryce Wschodniej do 93,8% w Afryce 
Po�udniowej. W Afryce Po�udniowej przy produkcji 3,4 mln ton niedobór mleka 
wyniós� 0,2 mln ton. W Afryce Pó�nocnej samowystarczalno�� mleka wynios�a 
82,3%, produkcja globalna mleka 18,5 mln ton, a niedobór 3,97 mln ton.  
W Afryce rodkowej wyprodukowano 720 tys. ton mleka, a brakowa�o 190 tys. 
ton, wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 79,1%. 
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W Afryce produkcja globalna jaj wynios�a 2,6 mln ton, brakowa�o 40 tys. 
ton – wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 98,5%. Najwy�szy wska
nik sa-
mowystarczalno�ci jaj – 100,2% odnotowano w Afryce Po�udniowej, przy pro-
dukcji 461 tys. ton jaj, nadwy�ka wynios�a 1 000 ton. Najni�szy wska
nik sa-
mowystarczalno�ci wyniós� 62,8% w Afryce rodkowej, w której globalna pro-
dukcja jaj wynios�a 27 tys. Ton, a ich niedobór 16 tys. ton. W Afryce Zachod-
niej wska
nik samowystarczalno�ci dla jaj wyniós� 98,9%, przy produkcji  
849 tys. ton i niedoborze produkcji w wysoko�ci 9 tys. ton. W Afryce Wschod-
niej wska
nik samowystarczalno�ci wyniós� 99,1%, przy produkcji globalnej jaj 
326 tys. ton i jej niedoborze w wysoko�ci 3 tys. ton. W Afryce Pó�nocnej 
wska
nik samowystarczalno�ci jaj wyniós� 98,5%, przy produkcji globalnej  
929 tys. ton i niedoborze produkcji w wysoko�ci 14 tys. ton. 

Po�owy ryb i owoców morza w Afryce wynios�y 7,9 mln ton, a brakowa�o 
do pe�nej samowystarczalno�ci prawie 2 mln ton; wska
nik samowystarczalno-
�ci wyniós� 80,6%. Wska
nik samowystarczalno�ci dla ryb i owoców morza 
kszta�towa� si� od 49% w Afryce Zachodniej do 186,8% w Afryce Po�udniowej. 
W Afryce Zachodniej po�owy ryb wynios�y 2,3 mln ton, a samowystarczalno�� 
49%. W Afryce Po�udniowej po�owy ryb osi�gn��y 1,1 mln ton, a nadwy�ka  
0,6 mln ton ponad zapotrzebowanie (samowystarczalno�� 186,6%). Nadwy�ka 
w po�owach ryb w Afryce Wschodniej wynios�a 107 tys. ton przy globalnych 
po�owach wynosz�cych 1,7 mln ton; samowystarczalno�� 106,9%. Afryka Pó�-
nocna by�a samowystarczalna w po�owach ryb, a wska
nik samowystarczalno�ci 
wyniós� 100,3%. Po�owy ryb w Afryce rodkowej wynios�y 600 tys. ton i by�y 
za niskie w stosunku do zapotrzebowania o 214 tys. ton (wska
nik samowystar-
czalno�ci 73,7%). 

5.3. Syntetyczny wska	nik samowystarczalno�ci �ywno�ciowej (kalorycznej) 

Syntetyczny wska
nik samowystarczalno�ci �ywno�ciowej jest agregatem 
wszystkich podstawowych produktów rolniczych i �ywno�ciowych po odpo-
wiedniej konwersji do postaci pierwotnej przeliczonych na warto�� energetycz-
n� (kaloryczn�) zarówno produkcji, jak i eksportu i importu tych produktów. 

W tabeli 11 przedstawiono agregatowe wska
niki samowystarczalno�ci 
�ywno�ciowej (kalorycznej) dla kontynentu afryka�skiego ogó�em oraz dla 
Afryki Pó�nocnej i Afryki Subsaharyjskiej oraz poszczególnych krajów nale��-
cych do tych regionów w latach 1970-2009.  

W 1970 wska
nik samowystarczalno�ci kalorycznej dla ca�ego kontynen-
tu afryka�skiego wyniós� 102,1% i zmniejsza� si� �rednio rocznie w latach 
1970-2009 o 0,6%, osi�gaj�c w 2009 r. 82,2%. W tym samym okresie w Afryce 
Pó�nocnej wska
nik ten osi�gn�� w 2009 r. poziom 76,1% jako wynik tendencji 
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spadkowej w latach 1970-2009 w tempie 1,3% rocznie. Wska
nik samowystar-
czalno�ci zmniejszy� si� z 90,1% w 1970 r. do 76,1% w 2009 r. Najwy�szy 
wska
nik samowystarczalno�ci w Afryce Pó�nocnej w 1970 r. by� w Maroku 
93,3%, po czym zmniejsza� si� w latach 1970-2009 o 1,0% rocznie, osi�gaj�c  
w 2009 r. 76,1%. W 2009 r. wska
nik samowystarczalno�ci w Egipcie na po-
ziomie 82,7% by� najwy�szy w�ród krajów tego regionu. W latach 1970-2009 
samowystarczalno�� w Egipcie zmniejsza�a si� w tempie 0,3% �rednio rocznie. 

Tabela 11. Wska	niki samowystarczalno�ci �ywno�ciowej (kalorycznej)  
w latach 1970-2009 – w procentach 

Wyszczególnienie 1970 1980 1990 2000 2009 

rednio-
roczne 
tempo 

wzrostu 
1970-
-2009 

Regiony 
rozwijaj�ce si� 99,7 96,8 98,3 96,4 94,8 -0,4
Afryka Ogó�em 102,1 88,3 86,6 82,1 82,2 -0,6
 Afryka Pó�nocna 90,1 63,8 66,0 66,8 76,1 -1,3
 Afryka Subsaharyjska 104,4 95,7 96,2 92,0 87,3 -0,6
Azja 98,0 97,0 98,7 96,9 94,3 0,3
 Azja rodkowa - - - 113,8 100,2 -
 Azja Wschodnia 99,5 98,2 101,7 99,7 97,0 -0,1
 Azja Zachodnia 86,8 89,0 82,4 87,6 83,2 -
 Azja Po�udniowa 96,9 95,5 95,7 93,4 90,6 -0,2
Ameryka Po�udniowa  
i Karaiby 107,8 104,0 104,9 102,6 112,5 0,2
Oceania 117,7 116,9 134,2 138,8 136,9 0,8
Regiony Rozwini�te 106,4 119,0 118,1 112,2 114,0 1,8
 Ameryka Pó�nocna 126,0 161,2 135,3 132,1 129,0 0,1
 Azja i Oceania 232,1 178,7 266,7 272,0 204,0 -0,2
 Europa 91,3 87,3 93,5 96,7 101,2 0,3


ród�o: FAO Statistical Yearbook 2012, FAO Rome 2012. 

W Afryce Subsaharyjskiej �rednioroczne tempo spadku wska
ników sa-
mowystarczalno�ci �ywno�ciowej wynios�o 0,6%, ze 104,4% w 1970 r. do 
87,3% w 2009 r. W 1970 r. po�owa krajów znajduj�cych si� w regionie Afryki 
Subsaharyjskiej osi�gn��a samowystarczalno�� powy�ej 100% (25 krajów na 
48), a w 2009 r. tylko cztery. S� to Suazi (120,1%), Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 
(109,2%), Gwinea Bissau (104,8%) i Zambia (100,5%). 

W latach 1970-2009 wska
niki samowystarczalno�ci �ywno�ciowej (kalo-
rycznej) wzrasta�y o 0,6% rocznie w Zambii i o 0,1% na Wybrze�u Ko�ci S�o-
niowej. Najbardziej zmniejsza�a si� natomiast samowystarczalno�� �ywno�cio-
wa wyra�ona wska
nikiem samowystarczalno�ci kalorycznej w:  
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� Gambii o 2,5% �redniorocznie (wska
nik samowystarczalno�ci w 1970 r. 
146,2%, a w 2009 r. 53,5%). 

� Suazi o 2,2% �redniorocznie (wska
nik samowystarczalno�ci 120,1 i 28,4%)  
� Zimbabwe o 2,1% �redniorocznie (wska
nik samowystarczalno�ci 124 i  53,8%) 
� Gwinei Równikowej �redniorocznie o 1,9% (wska
nik samowystarczalno�ci 

148,0 i 69,4%),  
� Somalii o 1,4% �redniorocznie (wska
nik samowystarczalno�ci 92,1 i 52,4%). 

W okresie 40 lat kontynent afryka�ski stawa� si� w coraz mniejszym 
stopniu samowystarczalny �ywno�ciowo. Przyczyni�y si� do tego: nietrafione 
reformy w rolnictwie, niskie nawo�enie ziemi (g�odzenie i erozja ziemi), cz�ste 
kl�ski �ywio�owe, konflikty zbrojne i wa�nie plemienne, a przede wszystkim 
polityka gospodarcza, w której rolnictwo by�o na dalszym planie, chocia� od 
jego wyników zale�a�y realizacje innych przedsi�wzi�� gospodarczych 
i spo�ecznych, a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb �ywno�ciowych miesz-
ka�ców kontynentu afryka�skiego, ich zdrowie i wydajno�� pracy. 
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ROZDZIA� IV 

SPOYCIE YWNO�CI NA KONTYNENCIE AFRYKA�SKIM 

 Analiza spo�ycia �ywno�ci w Afryce obejmuje okres prawie dwudziestolet-
ni, lata 1990-2009. Spo�ycie �ywno�ci przedstawiono na podstawie bilansów �yw-
no�ciowych opracowanych przez Organizacj� ds. Wy�ywienia i Rolnictwa (FAO). 

 1. Zmiany w spo�yciu produktów �ywno�ciowych 

 W poszczególnych regionach geograficznych Afryki odnotowano ró�no-
kierunkowe zmiany w spo�yciu podstawowych produktów �ywno�ciowych za-
równo pochodzenia ro�linnego, jak i zwierz�cego. Z analizy wynikaj� nast�puj�-
ce uogólnienia: 
� W Afryce Pó�nocnej zmniejsza�o si� spo�ycie przetworów zbo�owych �red-

niorocznie o 0,1%, ale bardziej pszenicy o 0,2% i j�czmienia o 2,7%, a wzra-
sta�o kukurydzy o 0,1% i ry�u o 0,6%. Spo�ycie ro�lin okopowych wzrasta�o 
�redniorocznie o 2,7%, warzyw o 1,9%, owoców o 2,8%, cukru o 1,6%, 
zmniejsza�o si� spo�ycie ro�lin str�czkowych 0,7% i t�uszczów ro�linnych  
o 0,5%. W�ród produktów pochodzenia zwierz�cego spo�ycie mi�sa ogó�em 
wzrasta�o �redniorocznie o 1,2%, ale bardziej spo�ycie mi�sa drobiowego  
o 2,9%, wo�owego i ciel�cego tylko o 0,6%, a zmniejsza�o si� spo�ycie mi�sa 
baraniego i koziego. Wzrasta�o te� spo�ycie t�uszczów zwierz�cych �rednio-
rocznie o 1,8%, jaj o 0,9%, mleka o 1,2%, ryb i owoców morza o 2,2%, 

� W Afryce rodkowej wzrasta�o spo�ycie przetworów zbo�owych �rednio-
rocznie o 1,9%, przy czym bardziej spo�ycie pszenicy o 3,2%, ry�u o 2,5%, 
kukurydzy o 1,9% i sorgo o 0,4%, a zmniejsza�o si� spo�ycie j�czmienia  
o 1,5%. Spo�ycie ro�lin okopowych wzrasta�o �redniorocznie o 0,4%, ro�lin 
str�czkowych o 4,7%, warzyw o 2,4%, cukru o 1,6%, olejów ro�linnych  
o 0,1%, zmniejsza�o si� spo�ycie owoców o 0,4%. W�ród produktów pocho-
dzenia zwierz�cego zwi�ksza�o si� spo�ycie mi�sa ogó�em �redniorocznie  
o 0,7%, a w szczególno�ci mi�sa drobiowego o 5,3%, wieprzowego o 1,5%, 
baraniego i koziego o 0,6%, a zmniejsza�o si� spo�ycie mi�sa wo�owego i cie-
l�cego o 0,8%, zmniejszy�o si� tak�e spo�ycie jaj o 2,3%, ryb i owoców mo-
rza o 0,4%, 

� W Afryce Wschodniej spo�ycie produktów zbo�owych ogó�em zwi�ksza�o 
si� �redniorocznie o 0,6%, ale spo�ycie pszenicy o 2,4%, ry�u o 1,4%, prosa  
o 0,1% i sorgo o 0,7%, a zmniejsza�o si� spo�ycie j�czmienia o 0,8% i kuku-
rydzy o 0,2% �redniorocznie. Spo�ycie ro�lin okopowych zmniejsza�o si�  
o 0,2% �redniorocznie, ro�lin str�czkowych o 3,5%, a zwi�ksza�o si� spo�ycie 
cukru o 1,4%, warzyw o 1,0%, owoców o 0,5% i t�uszczów ro�linnych  
o 1,9%. Spo�ycie mi�sa ogó�em zmniejsza�o si� �redniorocznie o 0,2%, przy 
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czym spo�ycie mi�sa wieprzowego wzrasta�o o 2,0%, a drobiowego o 0,3%,  
a zmniejszy�o si� spo�ycie mi�sa baraniego i koziego �redniorocznie o 1,4%. 
Spo�ycie t�uszczów zwierz�cych zmniejsza�o si� �rednio rocznie o 1,8%, jaj  
o 1,1%, ryb i owoców morza o 1,6%. 
Tabela 13. �rednioroczne tempo wzrostu spo�ycia podstawowych produktów  
�ywno�ciowych w kg na 1 mieszka�ca rocznie w latach 1990-2009 w Afryce  

w procentach 

Wyszczególnienie wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�noc-
na 

rod-
kowa 

Wschod-
nia 

Zachod-
nia 

Po�u-
dniowa 

Przetwory zbo�owe -0,1 0,3 -0,1 1,9 0,6 0,6 0,2
 pszenica -0,1 0,3 -0,2 3,2 2,4 4,6 0,4
 ry� -0,1 1,3 0,6 2,5 1,4 0,9 3,5
 j�czmie� -2,3 -2,7 -2,7 -1,5 -0,8 - 0,0
 kukurydza 0,7 0,2 1,0 1,9 -0,2 0,2 -0,1
 proso -1,8 -0,2 - -0,2 0,1 -0,6 -1,7
 sorgo -1,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,5 -1,0
Ro�liny okopowe  
i korzeniowe 0,3 1,0 2,7 0,4 -0,2 1,5 0,6
Cukier -0,2 0,5 0,2 1,6 1,4 2,7 -0,9
Ro�liny str�czkowe 0,4 1,1 -0,7 4,7 -3,5 1,5 0,0
Oleje ro�linne 1,1 0,7 -0,5 0,1 1,9 1,1 2,2
Warzywa 2,8 1,4 1,9 2,4 1,0 0,7 -0,4
Owoce 2,0 1,1 2,8 -0,4 0,5 0,9 -0,6
Mi�so ogó�em 1,2 0,9 1,2 0,7 -0,2 0,9 1,8
 wo�owe -0,4 0,2 0,6 -0,8 0,0 0,5 -0,6
 baranie i kozie 0,6 0,4 -0,2 0,6 -1,4 2,0 -1,1
 wieprzowe 1,0 2,4 - 1,5 2,0 1,0 3,4
 drobiowe 3,0 2,7 2,9 5,3 0,3 2,0 3,9
T�uszcze zwierz�ce -0,6 -1,2 8,8 0,0 -1,8 -1,5 -7,3
Jaja 1,8 0,2 0,9 0,0 -1,1 0,7 2,4
Mleko 0,6 0,7 1,2 -2,3 0,0 1,2 -0,3
Ryby i owoce morza 1,6 0,5 2,2 -0,4 -1,6 -0,6 -1,2


ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

� W Afryce Zachodniej spo�ycie przetworów zbo�owych wzrasta�o �rednio-
rocznie o 0,6%, ale w szybszym tempie wzrasta�o spo�ycie pszenicy o 4,6%, 
ry�u o 0,9%, a w mniejszym tempie kukurydzy o 0,2% �redniorocznie. Jed-
nocze�nie zmniejsza�o si� spo�ycie prosa o 0,6% i sorga o 0,5% �redniorocz-
nie. Spo�ycie pozosta�ych produktów pochodzenia ro�linnego wzrasta�o �red-
niorocznie: cukru o 2,7%, ro�lin str�czkowych o 1,5%, t�uszczów ro�linnych 
o 1,1%, owoców o 0,9%, warzyw o 0,7%, ro�lin bulwiastych i okopowych 
0,6%. W�ród produktów pochodzenia zwierz�cego spo�ycie mi�sa ogó�em 
wzrasta�o �redniorocznie o 0,9%, bardziej wzrasta�o �redniorocznie spo�ycie 
mi�sa baraniego i koziego o 2,0%, drobiowego 2,0%, wieprzowego o 1,0%, 
jaj o 0,7%, mleka o 1,2%, a zmniejsza�o si� �redniorocznie spo�ycie t�usz-
czów zwierz�cych o 1,5%, ryb i owoców morza o 0,6%, 
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� W Afryce Po�udniowej spo�ycie przetworów zbo�owych wzrasta�o  
w tempie o 0,2% rocznie. Bardziej wzrasta�o spo�ycie pszenicy o 0,4% i ry�u 
o 3,5%, a zmniejsza�o si� spo�ycie kukurydzy o 0,1%, prosa o 1,7% i sorga  
o 1,0%. Wzrasta�o �redniorocznie spo�ycie ro�lin okopowych o 0,6% �rednio-
rocznie, t�uszczów ro�linnych o 2,2%, a zmniejsza�o si� spo�ycie owoców  
o 0,6% i warzyw o 0,4%. W�ród produktów pochodzenia zwierz�cego spo�y-
cie mi�sa ogó�em wzrasta�o w �redniorocznym tempie o 1,8%, bardziej wzra-
sta�o spo�ycie mi�sa wieprzowego o 2,4%, drobiowego o 2,9%, a zmniejsza�o 
si� spo�ycie mi�sa wo�owego i ciel�cego w tempie o 0,6% rocznie, baraniego 
i koziego o 1,1%. Wzrasta�o te� spo�ycie jaj o 2,4% �redniorocznie. Spo�ycie 
t�uszczów zwierz�cych zmniejsza�o si� �redniorocznie o 7,3%, ryb i owoców 
morza o 1,2% i mleka o 0,3%. 

2. Zró�nicowanie spo�ycia �ywno�ci 

Analiza zró�nicowania spo�ycia podstawowych produktów pochodzenia ro-
�linnego i zwierz�cego zosta�a przeprowadzona na podstawie danych pochodz�-
cych z bilansów �ywno�ci opracowanych przez FAO z roku 2009 (ostatnie do-
st�pne dane). 

2.1. Spo�ycie produktów �ywno�ciowych pochodzenia ro�linnego 

 Przeci�tne spo�ycie przetworów zbo�owych (w przeliczeniu na ziarno)  
wynios�o w Afryce 151,2 kg na 1 mieszka�ca i by�o wy�sze od poziomu �wia-
towego (146,7 kg) zaledwie o 3,1%. 

Pod wzgl�dem poziomu spo�ycia przez 1 mieszka�ca przetworów zbo-
�owych pierwsze miejsce zajmuje Afryka Pó�nocna 228,5 kg. W strukturze spo-
�ycia dominuje pszenica. W tym regionie najwi�cej przetworów zbo�owych 
spo�ywano w Egipcie 247,8 kg, a najmniej w Libii 205,9 kg. Tak�e w Afryce 
Po�udniowej spo�ywa si� du�e ilo�ci przetworów zbo�owych, na 1 mieszka�ca 
przypada�o 177,4 kg, ale w strukturze spo�ycia dominuje kukurydza. W tym re-
gionie najwy�szy poziom spo�ycia przetworów zbo�owych osi�gn��o Lesotho 
216 kg na 1 mieszka�ca, a najni�szy Botswana 106,5 kg na 1 mieszka�ca. 

W pozosta�ych regionach Afryki spo�ycie przetworów zbo�owych by�o 
znacznie ni�sze, zw�aszcza w Afryce rodkowej tylko 102,6 kg na 1 mieszka�ca 
i w Afryce Wschodniej 116,6 kg na 1 mieszka�ca. W obu regionach struktury 
spo�ycia zbó� pod wzgl�dem rodzaju s� odmienne. W Afryce rodkowej naj-
wy�sze spo�ycie produktów zbo�owych by�o w Czadzie 154,8 kg, a najni�sze  
w Kongu 62,6 kg oraz Republice rodkowoafryka�skiej 62,7 kg. W Afryce 
Wschodniej spo�ycie przetworów zbo�owych by�o najwy�sze na Mauritiusie 
159,2 kg na 1 mieszka�ca, a najni�sze by�o w Burundi 34,7 kg na 1 mieszka�ca 



 
 

109

rocznie. Prawie 90,0% udzia� w spo�yciu przetworów zbo�owych mia�a kuku-
rydza w Malawi przy spo�yciu ogó�em 148,9 kg na 1 mieszka�ca. 

Kraje afryka�skie wed�ug spo�ycia przetworów zbo�owych  
w kg na mieszka�ca w 2009 roku 

Burundi 34,9 Suazi 134,7 
Rwanda 49,3 Togo 135,6 
Kongo 62,6 Gwinea 142,0 
Uganda 62,6 Nigeria 142,6 
Rep. rodkowoafryka�ska 62,7 Gwinea Bissau 146,2 
Angola 77,7 Malawi 148,9 
Ghana 87,9 Erytrea 149,2 
Tanzania 104,7 Etiopia 151,1 
Wyspy w. Tomasza  
i Ksi���ce 105,6 D�ibuti 154,3 

Mozambik 106,3 Czad 154,8 
Botswana 106,5 Zimbabwe 155,7 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 109,3 Mauritius 159,2 
Gabon 111,4 Mauretania 161,5 
Kamerun 113,4 Senegal 168,5 
Kenia 113,8 Rep. Po�udniowej Afryki 182,3 
Benin 113,9 Gambia 193,7 
Liberia 114,7 Libia 205,9 
Sierra Leone 115,0 Mali 209,4 
Namibia 115,1 Tunezja 214,3 
Rep. Zielonego Przyl�dka 125,2 Niger 216,3 
Seszele 126,9 Lesotho 216,7 
Sudan 127,4 Burkina Faso 228,8 
Zambia 128,9 Algieria 230,2 
Madagaskar 130,7 Maroko 244,4 

  
ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 W Afryce Zachodniej spo�ycie przetworów zbo�owych osi�gn��o poziom 
147,4 kg na 1 mieszka�ca. Najni�sze spo�ycie przetworów zbo�owych w tym 
regionie by�o w Ghanie 87,9 kg na 1 mieszka�ca (31% ry�, 30% kukurydza, 
20% pszenica). Najwy�sze spo�ycie przetworów zbo�owych by�o w Burkina 
Faso 228,8 kg.  

Poziom spo�ycia ro�lin okopowych w Afryce w wysoko�ci 123,6 kg na  
1 mieszka�ca rocznie jest ponad dwa razy wi�kszy ni� przeci�tnie na �wiecie 
(61,1 kg).  

Spo�ycie ro�lin okopowych jest bardzo zró�nicowane: od 35,1 kg na  
1 mieszka�ca w Afryce Po�udniowej do 192,1 kg w Afryce Zachodniej. Wyso-
kie spo�ycie ro�lin okopowych jest tak�e w Afryce rodkowej 178,9 kg na  
1 mieszka�ca. W Afryce Wschodniej spo�ycie ro�lin okopowych osi�gn��o po-
ziom 121,2 kg. Niewielkie jest spo�ycie ro�lin okopowych w Afryce Po�udnio-
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wej 35,1 kg na 1 mieszka�ca. Tak�e w Afryce Pó�nocnej ro�liny okopowe maj� 
niewielkie znaczenie w wy�ywieniu ludno�ci – 46,3 kg. 
Kraje afryka�skie wed�ug spo�ycia ro�lin okopowych w kg na mieszka�ca w 2009 roku 

Gambia 7,7 Gwinea Bissau 69,8 
D�ibuti 9,3 Sierra Leone 74,1 
Burkina Faso 9,9 Zambia 102,7 
Mauretania 11,4 Namibia 115.0 
Niger 12,4 Gwinea 123,5 
Erytrea 13,3 Liberia 144,6 
Sudan 14,3 Kamerun 160,1 
Zimbabwe 20,4 Madagaskar 161,2 
Mauritius 21,7 Tanzania 161,7 
Mali 22,7 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 164,8 
Senegal 25,9 Burundi 172,1 
Rep. Po�udniowej Afryki 30,6 Malawi 179,1 
Tunezja 31,8 Gabon 180,1 
Maroko 33,9 Uganda 183,5 
Egipt 37,9 Togo 205,2 
Seszele 38,9 Nigeria 220,3 
Lesotho 39,3 Angola 232,7 
Botswana 44,4 Mozambik 250,1 
Libia 47,0 Rep. rodkowoafryka�ska 251,4 
Rep. Zielonego Przyl�dka 47,8 Kongo 279,4 
Suazi 48,1 Rwanda 283,5 
Kenia 48,7 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 292,6 
Czad 55,7 Benin 308,6 
Algieria 67,3 Ghana 421,3 
Etiopia 68,3   

�ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

  Bior�c pod uwag� poszczególne kraje kontynentu afryka�skiego, to 
szczególnie wysokie by�o spo�ycie ro�lin okopowych na 1 mieszka�ca w Gha-
nie 421,3 kg, a najni�sze w Gambii 7,7 kg. 
 Przeci�tne spo�ycie cukru w Afryce wynosz�ce 15,8 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie by�o ni�sze o 67% w porównaniu z przeci�tnym poziomem na �wiecie 
(23,5 kg). By�o ono wy�sze w Afryce Pó�nocnej 35,5 kg na 1 mieszka�ca. Naj-
wy�sze by�o ono w Maroku 41,7 kg, a najni�sze w Egipcie 23,1 kg na mieszka�-
ca. Spo�ycie cukru w Afryce Po�udniowej wynosi�o 30 kg na 1 mieszka�ca, przy 
czym najwy�sze by�o w Suazi 31,5 kg, a najni�sze w Lesotho tylko 15,9 kg.  
 Bardzo niskie by�o spo�ycie cukru w Afryce Zachodniej 10,3 kg na  
1 mieszka�ca rocznie i kszta�towa�o si� od 4,5 kg na 1 mieszka�ca rocznie  
w Burkina Faso do 34,1 kg w Mauretanii. Niskie by�o przeci�tne spo�ycie cukru  
w Afryce Wschodniej – 10,7 kg na 1 mieszka�ca rocznie. Tak�e w Afryce 
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rodkowej przeci�tne spo�ycie cukru by�o niskie i wynosi�o 12,2 kg na 1 miesz-
ka�ca, od 7,7 kg na 1 mieszka�ca w Czadzie do 17,3 kg w Angoli. 
 Spo�ycie ro�lin str�czkowych  Afryce osi�gn��o 10,5 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie i by�o wy�sze o 59% od przeci�tnego poziomu na �wiecie (6,6 kg). Naj-
ni�sze by�o spo�ycie ro�lin str�czkowych w Afryce Po�udniowej tylko 3,9 kg na 
1 mieszka�ca rocznie, a najwy�sze w Afryce Pó�nocnej 12,8 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie. W Afryce rodkowej spo�ycie ro�lin str�czkowych wynosi�o 11,3 kg na 
1 mieszka�ca. W Afryce Zachodniej ich przeci�tne spo�ycie wynios�o 9,0 kg. 
Tak�e w Afryce Wschodniej przeci�tne spo�ycie ro�lin str�czkowych by�o nie-
wielkie i  wynios�o 6,6 kg na 1 mieszka�ca. 

Kraje afryka�skie wed�ug wielko�ci spo�ycia warzyw  
w kg na 1 mieszka�ca w 2009 roku 

Mozambik 8,6 Gabon 41,1 
Czad 8,7 Rep. Po�udniowej Afryki 42,9 
Erytrea 9,4 Gwinea 43,7 
Burkina Faso 13,4 Niger 44,0 
Zimbabwe 14,2 Namibia 44,0 
Etiopia 15,6 Sierra Leone 47,7 
Madagaskar 15,9 Benin 47,8 
Suazi 16,9 Kenia 48,3 
Gwinea Bissau 17,2 Burundi 49,1 
Lesotho 18,5 Nigeria 52,2 
Angola 18,8 D�ibuti 54,7 
Malawi 20,2 Rep. Zielonego Przyl�dka 56,0 
Liberia 21,6 Sudan 61,8 
Togo 22,3 Mali 63,1 
Rep. rodkowoafryka�ska 22,5 Senegal 65,7 
Uganda 26,9 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ce 68,1 
Botswana 30,3 Mauritius 74,1 
Gambia 30,6 Seszele 74,2 
Zambia 30,7 Kamerun 100,7 
Kongo 30,9 Algieria 126,0 
Mauretania 31,7 Maroko 131,2 
Ghana 32,3 Tunezja 222,6 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 33,5 Egipt 232,9 
Tanzania 34,4 Libia 252,9 
Rwanda 39,0   

�ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 Spo�ycie olejów ro�linnych w Afryce osi�gn��o poziom 9,0 kg na  
1 mieszka�ca rocznie i by�o ni�sze ni� �rednie na �wiecie o ponad 20%  
(11,5 kg). Najwy�sze spo�ycie olejów ro�linnych na kontynencie afryka�skim 
by�o w Afryce Po�udniowej 12,9 kg na 1 mieszka�ca i kszta�towa�o si� od 0,9 kg  
w Lesotho do 14,0 kg w RPA. W Afryce Zachodniej spo�ycie olejów ro�lin-
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nych osi�gn��o poziom 12,6 kg na 1 mieszka�ca. Najni�sze ich spo�ycie by�o  
w Nigrze 3,9 kg, a najwy�sze w Senegalu 16,8 na 1 mieszka�ca rocznie.  
W Afryce Pó�nocnej spo�ycie olejów ro�linnych osi�gn��o poziom 10,4 ka na  
1 mieszka�ca rocznie; najwi�ksze by�o w Libii 18,0 kg, a najni�sze w Egipcie 
4,8 kg na 1 mieszka�ca. W Afryce rodkowej przeci�tne spo�ycie olejów by�o 
ni�sze w porównaniu z ww. regionami i wynosi�o tylko 7,9 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie od 3,7 kg w Czadzie do 13,1 kg w Republice rodkowoafryka�skiej. 
Tak�e spo�ycie olejów ro�linnych by�o niskie – w Afryce Wschodniej wynios�o 
5,4 kg na 1 mieszka�ca, najni�sze by�o w Erytrei 1,7 kg, a najwy�sze na Mauri-
tiusie 17,4 kg na 1 mieszka�ca. 

Kraje afryka�skie wed�ug wielko�ci spo�ycia owoców  
w kg na mieszka�ca w 2009 roku 

Erytrea 0,9 Mauritius 52,6 
Burkina Faso 5,7 Gwinea Bissau 52,9 
Gambia 7,6 Kongo 54,9 
Etiopia 9,4 Sudan 56,0 
Togo 9,5 Nigeria 60,5 
Czad 9,6 Malawi 61,2 
Zambia 10,0 Kenia 62,6 
Mauretania 13,5 Seszele 69,3 
Mozambik 15,1 Libia 69,4 
Lesotho 16,6 Suazi 71,6 
Zimbabwe 16,9 Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 74,2 
Senegal 17,5 Tanzania 77,1 
Niger 18,1 Rep. Zielonego Przyl�dka 86,4 
Namibia 18,1 Maroko 87,7 
D�ibuti 20,0 Algieria 91,2 
Mali 27,0 Tunezja 92,8 
Angola 28,1 Egipt 101,6 
Rep. Po�udniowej Afryki 34,8 Kamerun 106,9 
Sierra Leone 36,6 Gwinea 107,9 
Madagaskar 42,4 Burundi 138,2 
Benin 43,4 Gabon 148,0 
Rep. rodkowoafryka�ska 43,7 Rwanda 156,5 
Liberia 45,9 Uganda 156,9 
Botswana 47,0 Ghana 166,8 
 Wyspy w. Tomasza i Ksi���ca 191,6 

�ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 Przeci�tne spo�ycie warzyw w Afryce wynosi�o tylko 64,6 kg. By�o ono ni�-
sze, ponad 2 razy w porównaniu z przeci�tnym spo�yciem na �wiecie (131,8 kg). 
Najwy�sze spo�ycie warzyw by�o w Afryce Pó�nocnej i wynios�o 193,1 kg na  
1 mieszka�ca. W tym regionie najmniej spo�ywano warzyw w Algierii 126,0 kg 
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na 1 mieszka�ca, a najwi�cej w Libii 252,9 kg. Pozosta�e regiony na kontynen-
cie afryka�skim charakteryzuj� si� bardzo niskim spo�yciem warzyw. 
 Niewielkie by�o spo�ycie warzyw w Afryce Wschodniej, zaledwie 25,5 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie i kszta�towa�o si� od 8,6 kg w Mozambiku do 74,2 kg na 
Seszelach. Najni�sze spo�ycie warzyw by�o w Erytrei 9,4 kg na 1 mieszka�ca. 
W Afryce Zachodniej spo�ycie warzyw wynios�o 46,0 kg na 1 mieszka�ca  
i kszta�towa�o si� od 13,4 kg w Burkina Faso do 65,7 kg w Senegalu. Przeci�tne 
spo�ycie warzyw w Afryce rodkowej osi�gn��o  45,5 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie, ale w Czadzie spo�ywano tylko 8,7 kg, a w Kamerunie 100,7 kg.  
W Afryce Po�udniowej przeci�tne spo�ycie warzyw wynios�o 40,4 kg na  
1 mieszka�ca rocznie. Najmniej w tym regionie spo�ywano warzyw w Suazi 
16,9 kg, a najwi�cej w Namibii 44,0 kg. 
 Spo�ycie owoców w Afryce w przeliczeniu na 1 mieszka�ca – 62,3 kg 
by�o ni�sze ni� �rednio na �wiecie o 15% (72,9 kg). Najwy�sze przeci�tne spo-
�ycie owoców by�o w Afryce Pó�nocnej 86,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie  
i kszta�towa�o si� od 69,4 kg w Libii do 101,6 kg w Egipcie. Najni�szy przeci�t-
ny poziom spo�ycia owoców wyst�pi� w Afryce Po�udniowej – tylko 34,6 kg na 
1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej owoców spo�ywano w Suazi 71,6 kg na  
1 mieszka�ca, a najmniej w Lesotho 16,6 kg. 
  W Afryce Wschodniej przeci�tne spo�ycie owoców wynios�o 54,6 kg na 
1 mieszka�ca. W Erytrei spo�ycie wynios�o tylko 10,9 kg na 1 mieszka�ca,  
a w Rwandzie 156,5 kg. Niewiele wy�sze by�o w Afryce Zachodniej. Przeci�tne 
spo�ycie owoców wynios�o 60,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie, najwy�sze by�o  
w Ghanie 166,8 kg na 1 mieszka�ca, a najni�sze w Burkina Faso 5,7 kg. Spo�y-
cie owoców w Afryce rodkowej osi�gn��o poziom 56,9 kg na 1 mieszka�ca  
i najwy�sze by�o w Gabonie 148,9 kg, a najni�sze w Czadzie 9,6 kg na 1 miesz-
ka�ca. Wysokie by�o tak�e spo�ycie owoców w Kamerunie 106,9 kg na  
1 mieszka�ca rocznie.  

2.2. Spo�ycie produktów �ywno�ciowych pochodzenia zwierz�cego 

 Spo�ycie �ywno�ci pochodzenia zwierz�cego na kontynencie afryka�skim 
ma niewielkie znaczenie w wy�ywieniu ludno�ci i jest bardzo niskie. Tylko  
w niewielu krajach poziom spo�ycia �ywno�ci pochodzenia zwierz�cego jest 
wy�szy od przeci�tnego poziomu dla �wiata. 
 Spo�ycie mi�sa przeci�tnie na �wiecie wynios�o 41,9 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie, a w Afryce tylko 17,6 kg. Jedynie w Afryce Po�udniowej przeci�tne 
spo�ycie mi�sa by�o trzy razy wy�sze w porównaniu ze �rednim poziomem  
i wynios�o na 1 mieszka�ca 54,1 kg. W strukturze spo�ycia mi�sa w tym regio-
nie drób stanowi� 52,5% ogólnego spo�ycia mi�sa i 26,8% mi�so wo�owe.  
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W Afryce Pó�nocnej spo�ycie mi�sa w wysoko�ci 26,0 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie by�o o po�ow� ni�sze w porównaniu z Afryk� Po�udniow�. Struktura 
spo�ycia mi�sa w tym regionie by�a taka sama jak w Afryce Po�udniowej: drób 
stanowi� 53%, a mi�so wo�owe 27%. W Afryce rodkowej przeci�tne spo�ycie 
mi�sa wynios�o 18,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie, przy czym 36,7% stanowi�o 
mi�so wo�owe i 25,5% mi�so drobiowe. Przeci�tne spo�ycie mi�sa w Afryce Za-
chodniej by�o ni�sze ni� w Afryce rodkowej i wynios�o tylko 12,4 kg na 1 miesz-
ka�ca rocznie (29% mi�so wo�owe, 23,3% baranie i kozie, 21% drobiowe).  
W Afryce Wschodniej przeci�tne spo�ycie mi�sa by�o bardzo niskie – 11,3 kg na  
1 mieszka�ca rocznie (51% mi�so wo�owe, 14% baranie i kozie, 14% drobiowe). 
 Na kontynencie afryka�skim najwy�sze spo�ycie mi�sa powy�ej przeci�t-
nego �wiatowego spo�ycia odnotowano w nast�puj�cych krajach: Gabon, Repu-
blika Po�udniowej Afryki, Mauritius, Republika Zielonego Przyl�dka. 
 Spo�ycie mi�sa wo�owego w Afryce wynios�o 6,4 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie. Najwi�cej mi�sa wo�owego w przeliczeniu na 1 mieszka�ca rocznie, 
powy�ej 10 kg, spo�ywano w Republice rodkowoafryka�skiej, Suazi, Republi-
ce Po�udniowej Afryki, Nigrze, D�ibuti, Egipcie i Kenii. 
 Przeci�tne spo�ycie mi�sa baraniego i koziego wynios�o 2,8 kg na  
1 mieszka�ca rocznie. Najwi�cej tego mi�sa spo�ywano w Mauretanii (11,2 kg) 
i Sudanie (8,0 kg). ladowe ilo�ci mi�sa baraniego i koziego, poni�ej 1 kg na  
1 mieszka�ca rocznie, spo�ywano w Angoli, Zambii, Wybrze�u Ko�ci S�onio-
wej, Liberii, Sierra Leone, Burundi i Kongu. 
 Na kontynencie afryka�skim spo�ywa si� niewiele mi�sa wieprzowego, 
zaledwie 1,4 kg na 1 mieszka�ca rocznie (ograniczenia religijne). Najwy�sze 
by�o spo�ycie wieprzowiny w Republice Zielonego Przyl�dka (22,1 kg) i na Se-
szelach (10,4 kg). 
 Przeci�tne spo�ycie drobiu w Afryce wynios�o 5,5 kg na 1 mieszka�ca 
rocznie. Najwi�ksze spo�ycie mi�sa drobiowego odnotowuje si� w Gabonie 
(39,1 kg), na Mauritiusie (35,2 kg) i w Republice Po�udniowej Afryki (32,0 kg). 

Kontynent afryka�ski charakteryzuje si� bardzo niskim spo�yciem t�usz-
czów zwierz�cych 0,8 kg na 1 mieszka�ca rocznie, podczas gdy na �wiecie wy-
nios�o ono 3,3 kg na 1 mieszka�ca. Najwy�sze by�o spo�ycie t�uszczów zwie-
rz�cych w Afryce Pó�nocnej 1,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie. W pozosta�ych 
regionach Afryki by�o ni�sze i wynosi�o po 0,5 kg w Afryce rodkowej i Afryce 
Wschodniej, 0,4 kg w Afryce Po�udniowej i 0,3 kg w Afryce Zachodniej. W�ród 
krajów kontynentu afryka�skiego relatywnie wysoki poziom spo�ycia t�uszczów 
zwierz�cych przez  1 mieszka�ca by� w Republice Zielonego Przyl�dka (5,2 kg). 
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Kraje afryka�skie wed�ug wielko�ci spo�ycia mi�sa  
w kg na mieszka�ca w 2009 roku 

Burundi 5,2 Kenia 16,7 
Rwanda 6,5 Lesotho 18,3 
Sierra Leone 7,3 Sudan 19,1 
Erytrea 7,7 Algieria 19,5 
Mozambik 7,8 Benin 20,9 
Gambia 8,1 Zimbabwe 21,3 
Malawi 8,3 Mali 22,2 
Etiopia 8,5 Angola 22,4 
Gwinea 8,6 D�ibuti 23,7 
Nigeria 8,8 Egipt 25,6 
Tanzania 9,6 Niger 25,6 
Liberia 10,4 Tunezja 25,9 
Uganda 11,0 Botswana 26,2 
Togo 11,7 Suazi 26,9 
Zambia 12,3 Namibia 28,3 
Kamerun 12,7 Mauretania 29,7 
Czad 13,0 Maroko 30,1 
Wybrze�e Ko�ci S�oniowej 13,3 Libia 33,5 
Kongo 13,4 Rep. rodkowoafryka�ska 33,5 
Ghana 13,9 Seszele 35,6 
Madagaskar 14,7 Rep. Zielonego Przyl�dka 46,1 
Burkina Faso 14,8 Mauritius 49,4 
Senegal 15,8 Rep. Po�udniowej Afryki 58,6 
Gwinea Bissau 16,2 Gabon 66,4 
Wyspy w. Tomasza i 
Ksi���ca 16,5  

 

    
ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 

 Przeci�tne spo�ycie jaj w Afryce osi�gn��o poziom 2,3 kg na 1 mieszka�-
ca rocznie, a na �wiecie 8,9 kg. W Afryce ró�nice w spo�yciu jaj mi�dzy regio-
nami by�y znaczne, najwy�sze by�o w Afryce Po�udniowej 6,1 kg. W Afryce 
Pó�nocnej spo�ycie jaj wynosi�o przeci�tnie 6,0 kg na 1 mieszka�ca rocznie. 
Bardzo niskie by�o przeci�tne spo�ycie jaj w Afryce rodkowej, wynosi�o 0,6 kg 
na 1 mieszka�ca rocznie. Tak�e w Afryce Wschodniej spo�ycie jaj by�o niskie  
i wynosi�o 0,9 kg na 1 mieszka�ca. W Afryce Zachodniej spo�ycie jaj by�o zbli-
�one do �redniego poziomu na tym kontynencie i wynios�o 2,8 kg na 1 miesz-
ka�ca rocznie. 
  W�ród krajów afryka�skich najwy�sze spo�ycie jaj jest na Seszelach  
(9,6 kg) i w Libii (9,4 kg). 
 Przeci�tne spo�ycie mleka w Afryce wynosi�o 43,9 kg na 1 mieszka�ca,  
a �rednio na �wiecie  by�o 2 razy wy�sze (87,3 kg). W Afryce Pó�nocnej spo�y-
wano 88,7 kg mleka na 1 mieszka�ca. W pozosta�ych regionach spo�ycie mleka 



 
 

116

by�o ni�sze w porównaniu z Afryk� Pó�nocn� i kszta�towa�o si� od 14,8 kg na  
1 mieszka�ca rocznie w Afryce rodkowej do 55,4 kg w Afryce Po�udniowej.  
W Afryce Wschodniej przeci�tne spo�ycie mleka osi�gn��o poziom 36,9 kg na  
1 mieszka�ca, a w Afryce Zachodniej tylko 17,2 kg.  
 Bior�c pod uwag� wszystkie kraje kontynentu afryka�skiego, spo�ycie po-
wy�ej 100 kg mleka na 1 mieszka�ca rocznie odnotowano w nast�puj�cych kra-
jach: Sudanie, Mauretanii, Algierii, Wybrze�u Ko�ci S�oniowej, Maroku, Tunezji. 
 Spo�ycie ryb i owoców morza w Afryce wynosi�o 9,5 kg (waga �ywa) na 
1 mieszka�ca, a na �wiecie by�o prawie 2 razy wi�ksze (18,5 kg). Najwy�sze 
przeci�tne spo�ycie by�o w Afryce Zachodniej 13,8 kg, a najni�sze w Afryce 
Wschodniej 4,6 kg na 1 mieszka�ca. W pozosta�ych regionach spo�ycie ryb 
przez 1 mieszka�ca wynios�o 13,0 kg w Afryce rodkowej, 10,5 kg w Afryce 
Pó�nocnej i 7,2 kg w Afryce Po�udniowej.  
 W�ród krajów kontynentu afryka�skiego relatywnie wysokie spo�ycie 
ryb, powy�ej 15 kg na 1 mieszka�ca rocznie, odnotowuje si�: na Seszelach,  
w Gabonie, Ghanie, Gambii, na Wyspach w. Tomasza i Ksi���cej, w Sierra 
Leone, Senegalu, na Mauritiusie i w Kongo. 

3. Wzorce konsumpcji �ywno�ci na kontynencie afryka�skim 

Analizy zró�nicowania spo�ycia podstawowych produktów �ywienio-
wych oraz jego dynamika w latach 1990-2009 wykaza�a, �e na kontynencie 
afryka�skim ukszta�towa�y si� charakterystyczne cechy wzorców konsumpcji 
�ywno�ci we wszystkich regionach geograficznych. Ka�dy region geograficzny 
charakteryzuje odmienny wzorzec konsumpcji �ywno�ci, przez który nale�y ro-
zumie� powtarzaln� struktur� konsumpcji �ywno�ci, zarówno w zakresie jej ro-
dzaju, jak i ilo�ci  [22].  Du�y wp�yw na ukszta�towanie tych wzorców wywiera-
j� warunki naturalne (gleba, klimat, dost�p do zbiorników wodnych), które wy-
znaczaj� g�ówne kierunki produkcji rolniczej i rozwój rybo�ówstwa. 

Analiz� spo�ycia podstawowych produktów �ywno�ciowych pochodzenia 
ro�linnego i zwierz�cego przeprowadzono na podstawie dost�pnych danych sta-
tystycznych opracowanych przez FAO, tj. za rok 2009 (Food Balance Sheets). 

Nawyki i zwyczaje �ywieniowe wp�ywaj� na utrzymywanie dotychcza-
sowej struktury konsumpcji �ywno�ci tak�e w okresach, gdy wyst�puj� niedobo-
ry krajowej produkcji rolniczej, uzupe�nianych importem. Jest to mo�liwe, gdy 
kraje posi�d� �rodki pieni��ne na zakup �ywno�ci na rynku �wiatowym. 

W 2010 r. w Afryce Pó�nocnej zaimportowano �ywno�� za 150,7 USD na 
1 mieszka�ca, podczas gdy �rednio w Afryce import  �ywno�ci na 1 mieszka�ca 
wyniós� 58,5 USD. W tym samym roku w Afryce Subsaharyjskiej zaimporto-
wano �ywno�� tylko za 40,6 USD na 1 mieszka�ca, mimo du�ych potrzeb.  
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Charakterystyczn� cech� wzorca konsumpcji �ywno�ci w Afryce Pó�noc-
nej jest bardzo wysokie spo�ycie przetworów zbo�owych (w przeliczeniu na 
ziarno zbó�), przede wszystkim pszenicy i mniejsze spo�ycie innych zbó�.  
W Afryce Pó�nocnej niewielkie jest spo�ycie ro�lin okopowych. Wysokie jest 
te� spo�ycie cukru, warzyw, owoców, olejów ro�linnych, mi�sa drobiowego, 
baraniego i koziego, mleka i jaj w porównaniu z innymi regionami. W strukturze 
spo�ywanej �ywno�ci udzia� energii z produktów pochodzenia zwierz�cego sta-
nowi� 11,2% (346 kcal/osoba/dzie�). 

Wzorzec konsumpcji �ywno�ci w Afryce Po�udniowej cechuje tak�e wy-
sokie spo�ycie przetworów zbo�owych, a w szczególno�ci kukurydzy. Wysokie, 
ale znacznie ni�sze ni� w Afryce Pó�nocnej jest spo�ycie pszenicy. Bardzo wy-
sokie jest spo�ycie olejów ro�linnych i cukru, a niewielkie ro�lin korzeniowych 
(ziemniaki), warzyw i owoców. Wysokie jest te� spo�ycie mi�sa drobiowego, 
wo�owego i ciel�cego oraz jaj. W strukturze spo�ywanej �ywno�ci udzia� energii 
z produktów pochodzenia zwierz�cego stanowi� 15,2% (443 kcal/osoba/dzie�). 

Wzorzec konsumpcji �ywno�ci w Afryce Zachodniej odznacza si� bardzo 
wysokim spo�yciem ro�lin okopowych, a w�ród nich szczególnie wysokie jest 
spo�ycie manioku i pochrzynu. W�ród zbó� relatywnie, tj. w porównaniu z in-
nymi regionami, wysokie jest spo�ycie sorga i prosa. Spo�ycie pozosta�ych pro-
duktów, tj. cukru, owoców, warzyw i olejów ro�linnych oraz mi�sa, jaj i mleka 
jest bardzo niskie. Natomiast spo�ycie ryb jest wysokie w porównaniu z Afryk� 
Po�udniow� i Wschodni�. W strukturze spo�ywanej �ywno�ci udzia� energii  
z   produktów zwierz�cych wynosi� tylko 4,9% (131 kcal/osoba/dzie�). 

Charakterystyczn� cech� wzorca konsumpcji �ywno�ci w Afryce rod-
kowej jest wysokie spo�ycie ro�lin okopowych, a w szczególno�ci manioku, 
przy jednoczesnym niskim spo�yciu przetworów zbo�owych. Spo�ycie warzyw, 
olejów ro�linnych i owoców jest niskie. Cech� tego wzorca konsumpcji �ywno-
�ci jest niskie spo�ycie produktów pochodzenia zwierz�cego, zw�aszcza jaj, 
mleka,  mi�sa drobiowego, a relatywnie wysokie jest spo�ycie ryb. W strukturze 
spo�ywanej �ywno�ci udzia� energii z produktów zwierz�cych wynosi� 7,0% 
(155 kcal/osoba/dzie�). 

W wymiarze �wiatowym w strukturze spo�ywanej energii udzia� produk-
tów pochodzenia zwierz�cego wynosi� 17,7% (501 kcal/osoba/dzie�, a na kon-
tynencie afryka�skim 8,1% (207 kcal/osoba/dzie�). To porównanie wskazuje na 
du�y dystans krajów afryka�skich do innych krajów na �wiecie pod wzgl�dem 
jako�ci wy�ywienia. 
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Tabela 12. Spo�ycie podstawowych produktów �ywno�ciowych na �wiecie  
i w Afryce w latach 1990-2009 – w kg na 1 mieszka�ca rocznie 

Wyszczególnienie Rok wiat 
Afryka 

Ogó�em Pó�-
nocna 

rod-
kowa 

Wschod-
nia 

Za-
chodnia 

Po�u-
dniowa 

Przetwory zbo�owe 1990 150,1 142,9 235,0 71,8 105,0 131,2 171,2
2009 146,7 151,2 228,5 102,6 116,6 147,4 177,4

 pszenica 1990 67,6 47,0 188,3 13,4 14,4 8,1 53,5
2009 66,0 49,7 180,9 24,3 22,6 19,0 57,5

 ry� 1990 54,4 16,5 10,0 9,3 11,0 28,7 7,2
2009 53,3 21,1 11,2 14,9 14,4 34,2 13,8

 j�czmie� 1990 1,4 5,0 20,5 1,2 4,2 0,0 0,1
2009 0,9 3,0 12,2 0,9 3,6 0,0 0,1

 kukurydza 1990 14,9 40,8 18,7 20,1 55,6 26,9 103,1
2009 17,1 42,0 22,5 28,6 53,2 28,2 100,9

 proso 1990 4,7 14,2 0,0 8,9 4,0 38,8 1,1
2009 3,3 13,6 0,0 8,5 4,1 34,5 0,8

 sorgo 1990 4,6 16,9 1,4 17,4 10,0 27,8 3,4
 2009 3,8 18,5 1,4 17,5 11,4 30,8 2,8
Ro�liny okopowe  
i korzeniowe 

1990 57,5 101,7 26,5 166,6 125,2 143,6 31,6
2009 61,1 123,6 43,6 178,9 121,2 192,1 35,1

Cukier 1990 24,3 14,5 28,5 9,1 8,2 6,2 35,4
2009 23,5 15,8 33,1 12,2 10,7 10,3 30,0

Ro�liny str�czkowe 1990 6,1 8,5 7,0 4,7 13,0 6,8 3,9
2009 6,6 10,5 6,1 11,3 6,6 9,0 3,9

T�uszcze ro�linne 1990 9,3 7,9 10,1 7,8 3,8 10,3 8,5
 2009 11,5 9,0 12,8 7,9 5,4 12,6 12,9

Warzywa 1990 78,2 49,8 106,4 29,1 21,1 40,6 43,5
2009 131,8 64,6 193,1 45,5 25,5 46,0 40,4

Owoce 1990 49,6 50,4 51,9 61,6 49,7 50,5 39,0
2009 72,9 62,3 88,5 56,9 54,6 60,0 34,6

Mi�so ogó�em 1990 33,7 14,8 20,9 16,4 11,7 10,4 38,7
2009 41,9 17,6 26,0 18,8 11,3 12,4 54,1

 wo�owe 1990 4,4 6,2 6,3 8,1 5,8 3,3 16,4
 2009 9,6 6,4 7,1 6,9 5,8 3,6 14,5
 baranie i kozie 1990 21,1 2,6 5,2 1,6 3,1 2,0 4,7
 2009 1,9 2,8 5,0 1,8 1,6 2,9 3,8
 wieprzowe 1990 3,3 0,9 0,0 1,8 0,9 1,0 3,3
 2009 15,8 1,4 0,0 2,4 1,3 1,2 6,2
 drobiowe 1990 3,6 3,4 8,0 1,8 1,5 1,8 13,7
 2009 13,6 5,5 13,8 4,8 1,6 2,6 28,4

T�uszcze zwierz�ce 1990 3,7 1,0 0,2 0,5 0,7 0,4 1,7
2009 3,3 0,8 1,0 0,5 0,5 0,3 0,4

Jaja 1990 6,4 2,2 5,1 0,6 1,1 2,2 3,9
2009 8,9 2,3 6,0 0,6 0,9 2,5 6,1

Mleko 1990 77,4 38,1 70,4 23,2 36,8 13,8 59,2
2009 87,3 43,9 88,7 14,8 36,9 17,2 55,4

Ryby  
i owoce morza  

1990 13,6 8,7 7,0 14,1 6,2 12,2 9,0
2009 18,5 9,5 10,5 13,0 4,6 13,8 7,2


ród�o: Food Balance Sheets, faostat.fao.org. 
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Podsumowanie i wnioski 

1. Przez dziesi�ciolecia Afryka charakteryzowa�a si� powolnym wzrostem gospodar-
czym. Dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku Afryka rozwija�a si�  
w tempie wy�szym ni� inne regiony �wiata. Afryka bogaci si� obecnie na sprzeda-
�y surowców, przede wszystkim ropy naftowej oraz z�ota i diamentów, chromu, 
platyny, uranu, koltanu i innych rud metali. Jednak poziom produktu krajowego 
brutto na kontynencie afryka�skim stanowi zaledwie 4% PKB na �wiecie. Z dru-
giej strony w Afryce ro�nie liczba ludno�ci �yj�cej w skrajnym ubóstwie i niedo-
�ywionej. 

2. Wi�kszo�� krajów afryka�skich nale�y do grupy o niskim poziomie rozwoju spo-
�ecznego. Ludno�� n�kaj� choroby m.in. AIDS, gru
lica, malaria i inne choroby 
tropikalne, mimo post�pu w ich zwalczaniu. Barier� rozwoju kontynentu afryka�-
skiego stanowi ograniczony dost�p do edukacji, zw�aszcza kobiet (analfabetyzm)  
i dziewczynek. Ich wykluczenie z kszta�cenia jest spowodowane przede wszystkim 
obowi�zuj�cymi normami spo�ecznymi. Praca �wiadczona przez dzieci w wieku  
7-14 lat uniemo�liwia uko�czenie szko�y podstawowej. 

3. Mimo wy�szego tempa wzrostu gospodarczego w Afryce ni� w innych regionach 
�wiata nadal blisko 50% ludno�ci w Afryce Subsaharyjskiej �yje w skrajnym ubó-
stwie i prawie 25% ludno�ci g�oduje i jest niedo�ywiona. W Afryce Pó�nocnej tyl-
ko 2,5% ludno�ci �yje w skrajnym ubóstwie, a niedo�ywionych jest mniej ni� 5% 
ludno�ci. 

4. Ubóstwo i niedo�ywienie s� spowodowane nie tylko przez deficyt �ywno�ci, lecz 
tak�e nierówny podzia� bogactwa. Wiele krajów o niskim poziomie rozwoju spo-
�ecznego posiada naturalne surowce, które s� sprzedawane krajom rozwini�tym  
i rozwijaj�cym si� (Chiny i Indie). Uzyskane dochody nie s� przeznaczane na roz-
wój gospodarczy, rolnictwo i wa�ne cele spo�eczne, ale s� zaw�aszczane przez sko-
rumpowanych przedstawicieli elit. Wiele kredytów udzielonych krajom afryka�-
skim nie zosta�o wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem. Nieudolne i skorum-
powane rz�dy w krajach afryka�skich doprowadzi�y do g�odu i ubóstwa miliony 
ludzi. Korupcja jest wrogiem rozwoju. 

5. W krajach afryka�skich znaczna cz��� ludno�ci nie ma szans na zaspokojenie po-
trzeb �ywno�ciowych, nie ma te� dost�pu do edukacji i ochrony zdrowia. Ubodzy 
nie maj� wystarczaj�cych �rodków na zakup potrzebnej �ywno�ci ani te� mo�liwo-
�ci jej wyprodukowania. Do grup ludno�ci najbardziej zagro�onych niedo�ywie-
niem i ubóstwem nale�y ludno�ci bezrolna, robotnicy rolni, rolnicy gospodaruj�cy 
na nieurodzajnych gruntach i ma�ych dzia�kach ziemi, biedota miejska pozostaj�ca 
bez pracy, ludzie w podesz�ym wieku oraz rodziny o niskich dochodach z du�� 
liczb� dzieci. Im ni�szy jest poziom rozwoju spo�eczno-gospodarczego kraju, tym 
wy�szy jest odsetek ludno�ci niedo�ywionej.  

6. W krajach w��czonych w proces globalizacji znacz�co zmniejszy�o si� ubóstwo  
i niedo�ywienie. S� to kraje afryka�skie na ogó� bogac�ce si� na sprzeda�y su-
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rowców mineralnych i dysponuj�cych du�ymi zasobami �ywno�ci z w�asnej 
produkcji, np. RPA. 

7. Niewiele jest krajów w Afryce, w których g�ód i niedo�ywienie nie stanowi� pro-
blemu. S� to: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja, Gabon, Ghana, RPA, Wy-
spy w. Tomasza i Ksi���ca, Mauritius, Seszele i Nigeria. W pozosta�ych krajach 
afryka�skich dokuczliwe s� niedobory �ywno�ci i du�y odsetek ludno�ci g�oduj�-
cej i niedo�ywionej. 

8. Do najwa�niejszych przyczyn ubóstwa i niedo�ywienia ludno�ci w wielu kra-
jach afryka�skich nale��: niski poziom produkcji rolniczej wynikaj�cy z ma�ej 
wydajno�ci niewielkich gospodarstw rolnych, które dominuj� w strukturze ob-
szarowej; niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, za ma�e w stosunku do 
potrzeb zasoby wody, ograniczony dost�p ludno�ci do �rodków produkcji,  
a przede wszystkim do ziemi lepszej jako�ci (erozja gleby) i �rodków plono-
twórczych, urz�dze� irygacyjnych, niedostateczna umiej�tno�� uprawy ziemi, 
co wi��e si� z brakiem wykszta�cenia (cho�by podstawowego), kl�ski �ywio�o-
we, mi�dzynarodowe konflikty zbrojne i wojny plemienne (porzucanie ziemi  
i migracja), brak powi�za� gospodarstw rolnych z rynkiem, trudno�ci z uzyska-
niem kredytu (prawa w�asno�ci s� nieuregulowane), brak miejsc pracy poza rol-
nictwem na wsi i w mie�cie, niska si�a nabywcza ludno�ci wiejskiej i miejskiej, 
rozszerzanie si� w�ród ludno�ci chorób zaka
nych i b�d�cych skutkiem niedo-
�ywienia, niewystarczaj�ca pomoc zewn�trzna oraz �rodki publiczne i indywi-
dualne przeznaczane na inwestycje w rolnictwie.  

9. Rz�dy pa�stw afryka�skich niewiele zrobi�y dla rolnictwa, pozostawiaj�c je same-
mu sobie. Dopiero w czasie kryzysu 2007-08 oraz 2010-11 wi�ksz� uwag� skiero-
wano na rolnictwo. Tak�e wi�ksza jest pomoc udzielana przez kraje rozwini�te go-
spodarczo i mi�dzynarodowe organizacje pozarz�dowe przeznaczone na rolnictwo, 
zw�aszcza na wzrost produkcji rolniczej w ma�ych gospodarstwach rolnych, których 
rola w wy�ywieniu ludno�ci na kontynencie afryka�skim by�a niedoceniana.  

10. Konieczne s� inwestycje w rolnictwo – odnosi si� to nie tylko do �rodków trwa-
�ych, lecz tak�e do �rodków na badania naukowe, na nowe technologie oraz inwe-
stycje w cz�owieka, jego kszta�cenie i utrzymanie w dobrym zdrowiu, a warunkiem 
tego jest poprawa wy�ywienia. Potrzebne jest lepsze wyposa�enie si�y roboczej  
w kapita� trwa�y (ziemia, urz�dzenia nawadniaj�ce, maszyny, inwentarz �ywy  
i plantacje trwa�e), zw�aszcza w Afryce Subsaharyjskiej. 

11. Niezb�dne jest wi�ksze zainteresowanie rz�dów krajów afryka�skich proble-
mami rolnictwa, co wyrazi si� zwi�kszeniem udzia�u �rodków na rozwój rolnic-
twa w bud�etach tych krajów. Kraje afryka�skie, zw�aszcza o niskich docho-
dach i deficycie �ywno�ci, nie uporaj� si� same z wszystkimi spo�ecznymi i go-
spodarczymi problemami. Potrzebna jest pomoc krajów rozwini�tych i mi�dzy-
narodowych  organizacji mi�dzynarodowych w dziedzinie ekonomicznej, orga-
nizacyjnej, technologicznej i edukacyjnej, zw�aszcza wszechstronna pomoc spe-
cjalistów w tych dziedzinach. 
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12. Wskazane jest, a�eby kraje rozwini�te zmniejszy�y protekcjonizm wobec w�asnego 
rolnictwa, co poprawi warunki wymiany i dost�p do rynków �wiatowych krajów 
afryka�skich. Jednocze�nie gospodarstwa rolne w tych krajach musz� odznacza� 
si� wi�ksz� elastyczno�ci� w dostosowaniu do wymaga� rynku (ilo��, rodzaj pro-
dukcji, przestrzeganie norm sanitarnych, zw�aszcza zawarto�ci zanieczyszcze� bio-
logicznych i chemicznych). 

13. Kontynent afryka�ski staje si� w coraz mniejszym stopniu samowystarczalny �yw-
no�ciowo. Przyczyni�y si� do tego: nietrafione reformy w rolnictwie, niskie nawo-
�enie ziemi (g�odzenie i erozja ziemi), cz�ste kl�ski �ywio�owe, konflikty zbrojne  
i wa�nie plemienne, a przede wszystkim polityka gospodarcza, w której rolnictwo 
by�o na dalszym planie, chocia� od jego wyników zale�a�a realizacja innych przed-
si�wzi�� gospodarczych i spo�ecznych, a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb 
�ywno�ciowych mieszka�ców kontynentu afryka�skiego. Wy�ywienie ludno�ci  
w coraz wi�kszym stopniu zale�y od importu, a wi�c od cen na �wiatowym rynku. 
Ich wzrost wynika nie tylko ze s�abych zbiorów, ale te� z przeznaczenia surowców 
rolnych na produkcj� biopaliw oraz z powodu spekulacji, w które zaanga�owa� si� 
kapita� finansowy. 

14.  O poziomie i jako�ci wy�ywienia ludno�ci na kontynencie afryka�skim decyduj� 
wyniki z produkcji ro�linnej, a w mniejszym stopniu produkcji zwierz�cej,  z wy-
j�tkiem Afryki Po�udniowej. Poziom i jako�� wy�ywienia na kontynencie afryka�-
skim, zw�aszcza w Afryce Subsaharyjskiej jest znacznie ni�szy ni� w innych re-
gionach geograficznych �wiata. Przede wszystkim bardzo niskie jest spo�ycie mi�-
sa i innych produktów pochodzenia zwierz�cego. 

15. Jako warunki poprawy fizycznego i ekonomicznego dost�pu do �ywno�ci mo�na 
wskaza�: 
� wzrost produkcji rolniczej na skutek zwi�kszenia intensywno�ci gospodaro-

wania (wi�ksze zu�ycie chemicznych �rodków ochrony ro�lin i nawozów mine-
ralnych, kwalifikowanego materia�u siewnego, wydajniejszych gatunków ro�lin 
i zwierz�t, lepsze wyposa�enie gospodarstw w maszyny), zak�adanie ogrodów 
przydomowych oraz rozpowszechnianie upraw dostosowanych do warunków 
glebowo-klimatycznych krajów cierpi�cych g�ód; 

� upowszechnianie odpowiednich technologii: 
� technologii pracoch�onnych zwi�kszaj�cych popyt na prac�; 
� technologii dla ziem marginalnych (ziemie te s� na ogó� we w�adaniu naj-

ubo�szych), 
� technologii uprawy ro�lin odpornych na szkodniki i choroby oraz susz�; 

� rozwijanie rybo�ówstwa – w niektórych regionach s� jeszcze niewykorzystane 
zasoby ryb w oceanach, mo�na te� rozwija� akwakultur�; 

� u�atwienie dost�pu do ziemi (reforma rolna) i innych �rodków produkcji; 
� organizowanie rolniczych instytucji u�atwiaj�cych uzyskanie kredytów i wpro-

wadzanie nowych technologii; 
� poprawianie wiejskiej infrastruktury komunalnej (drogi, �rodki komunikowania 

si�, transport i przechowalnictwo); 
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� zwi�kszenie dost�pu do wody pitnej, 
� poprawa systemu nawadniaj�cego i oszcz�dne gospodarowanie wod�; 
� wi�kszy kontakt gospodarstw rolnych z rynkiem; 
� wzrost si�y nabywczej ludno�ci przez powi�kszanie liczby miejsc pracy poza 

rolnictwem, kszta�cenie w zawodach pozarolniczych, upowszechnianie robót 
publicznych i rozwijanie infrastruktury technicznej i spo�ecznej (w szkolnictwie 
i ochronie zdrowia), udzielanie niewielkich po�yczek na zapocz�tkowanie ma-
�ego biznesu; 

� zwi�kszanie dost�pu do szkó�, opieki zdrowotnej przez rozwój infrastruktury  
w tych dziedzinach oraz przeznaczenia w bud�etach krajów afryka�skich wi�k-
szych �rodków na te cele, zamiast na zbrojenia; 

� wprowadzenie strategii rozwoju wsi i rolnictwa, opartej na stosowaniu zasady 
pomó� sam sobie, polegaj�cej na wspó�pracy rz�du i spo�eczno�ci lokalnych  
w unowocze�nianiu rolnictwa oraz podejmowaniu inwestycji w kapita� ludzki 
(kszta�cenie i ochron� zdrowia); 

� sprawniejsze organizowanie pomocy �ywno�ciowej w sytuacjach krytycznych; 
wa�na jest szybko�� jej udzielania oraz sprawiedliwe rozdzielnictwo; 

� bezwzgl�dne zwalczanie korupcji, opodatkowanie zysków kapita�u zagranicz-
nego wydobywaj�cego surowce mineralne w celu zwi�kszenia �rodków w kra-
jowych bud�etach i zmniejszenia ró�nic w dost�pie ludno�ci do dochodów  
i �ywno�ci.   

16. Pomoc krajów rozwini�tych, mi�dzynarodowych organizacji pozarz�dowych oraz 
organizacji afryka�skich jest niezb�dna do opracowania strategii rozwoju spo�ecz-
no-gospodarczego dla ka�dego kraju afryka�skiego i podejmowania dzia�a�  
w zwalczaniu niedo�ywienia w my�l zasady: pomagajmy potrzebuj�cym w taki 
sposób, �eby nauczyli si� pomaga� sobie sami. Jest to nowe podej�cie do pomocy 
dla krajów rozwijaj�cych si�. W przypadku kl�sk �ywio�owych i kl�sk spowodo-
wanych przez cz�owieka, a przede wszystkim w razie konfliktów wewn�trznych 
konieczna jest pomoc �ywno�ciowa i tak� pomoc kraje rozwini�te i organizacje 
mi�dzynarodowe musz� �wiadczy�. Kraje i regiony, które szczególnie cierpi�  
z powodu g�odu musz� otrzymywa� jednocze�nie pomoc �ywno�ciow� i pomoc 
rozwojow�. FAO zastosowa�o nowe podej�cie do pomocy �ywno�ciowej – wia-
towy Program �ywno�ciowy ma wspiera� jednocze�nie rolnictwo, edukacj�  
i ochron� zdrowia. 

17. Z analizy wynika, �e s� dwie drogi zwi�kszenia nieprzerwanego dost�pu do �yw-
no�ci wystarczaj�cej dla wszystkich ludzi na kontynencie afryka�skim, dla zdro-
wego i aktywnego �ycia, a mianowicie: 
� rozwój rolnictwa i innych produkcyjnych sektorów oraz infrastruktury tech-

nicznej i spo�ecznej, a wi�c wzrost gospodarczy krajów oraz u�atwienie dost�pu 
do edukacji i ochrony zdrowia, 

� pomoc krajów rozwini�tych i mi�dzynarodowych organizacji pozarz�dowych 
zwi�zana z rozwojem spo�eczno-gospodarczym krajów afryka�skich oraz po-
moc �ywno�ciowa dla ubogich i cierpi�cych g�ód. 
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