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BEZPIECZEÑSTWO SUROWCOWE W ZAKRESIE
ZIARNA KAKAOWEGO A SYTUACJA POLITYCZNA

NA WYBRZE¯U KOŒCI S£ONIOWEJ

Bezpieczeñstwo surowcowe in. dostaw surowców (Czaputowicz, 2012: 91) wed³ug
kryterium przedmiotowego jest komponentem pierwotnej triady bezpieczeñstwa eko-
nomicznego (Nowak, Nowak, 2011: 92; Raczkowski, 2012: 79). Lapidarnie jest defi-
niowane jako dostêp do istotnych gospodarczo surowców w iloœci odpowiadaj¹cej
strukturze gospodarki (Ksiê¿opolski, 2011: 32). W ujêciu szerszym, to zdolnoœæ syste-
mu gospodarczego pañstwa do zapewnienia dostêpnoœci do surowców gospodarczych
ze Ÿróde³ krajowych i zagranicznych na poziomie i o strukturze odpowiadaj¹cym po-
trzebom gospodarki oraz spo³eczeñstwa, a zarazem gwarantuj¹cym potencja³ do prze-
ciwstawiania siê naciskom zewnêtrznym oraz zabezpieczaj¹cym niezagro¿ony rozwój
gospodarki narodowej (K³osiñski, 2006: 43).

PRODUKCJA KAKAO

Produkt o handlowej nazwie kakao otrzymuje siê z nasion kakaowca, które upra-
wiane s¹ na obszarze ponad 70 tys. km2. Zasadnicze rejony upraw po³o¿one s¹ w pasie
równikowym pomiêdzy Zwrotnikami Raka i Kozioro¿ca, obejmuj¹cym swym zasiê-
giem (Wykres 1):
– Amerykê Œrodkow¹ i czêœæ Po³udniowej – 18 pañstw;
– œrodkow¹ Afrykê – 16 pañstw;
– po³udniowo-wschodni¹ Azjê wraz z Oceani¹ – 10 pañstw.

Krzewy lub drzewa kakaowca s¹ uprawiane na du¿ych, wrêcz wielkich plantacjach,
w tym równie¿ tych kontrolowanych przez potentatów sektora spo¿ywczego lub
ma³ych – nale¿¹cych do drobnych, rodzinnych producentów (Kakao). Wiêkszoœæ œwia-
towej produkcji ziarna kakaowego pochodzi w³aœnie z tych niewielkich obszarowo
upraw o powierzchni 3–5 ha, a uzyskany surowiec stanowi najwa¿niejsze Ÿród³o do-
chodu dla wielu gospodarstw domowych w zachodniej Afryce (Kakao – ma³y).

Zbiory dojrza³ych owoców odbywaj¹ siê przez ca³y rok. Owoce po zebraniu przecho-
dz¹ wstêpn¹ fermentacjê, potem s¹ rozcinane i wydobywa siê z nich ziarna, które po
wysuszeniu i wyselekcjonowaniu poddawane s¹ pra¿eniu w specjalnych palarniach, co de-
cyduje o smaku i aromacie. Nastêpnie s¹ odt³uszczane, mieszane i rozdrabniane na miazgê.

W przypadku, gdy miazga przeznaczona jest do produkcji:
a) kakao – wyciska siê z niej t³uszcz kakaowy (mas³o kakaowe), a pozosta³oœæ prze-

twarza siê na sproszkowane (rozpuszczalne) kakao;
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b) czekolady – podlega procesom uszlachetniaj¹cym i dalszemu wieloczynnoœciowe-
mu przerobowi (m.in. mieszania, prasowania, podgrzewania, sch³adzania i formo-
wania).
Miazga i mas³o kakaowe wykorzystywane s¹ powszechnie w przemyœle spo¿yw-

czym, a popyt uzale¿niony jest g³ównie od takich firm, jak: Mars Incorporated, Nestlé,
Kraft Foods, Hershey Company. Ponadto znalaz³y szerokie zastosowanie w przemyœle
kosmetycznym i farmaceutycznym (Kakao; Kakao – ma³y; Sierakowska, 2009).

Znane s¹ cztery (w tym trzy podstawowe) ró¿ni¹ce siê aromatem odmiany kakaowców:
– Criollo – stanowi 8–10% wszystkich zbiorów, pochodzi z Wenezueli, a w mniejszej

iloœci z Jawy i Madagaskaru, najdro¿sza i najbardziej szlachetna ze wzglêdu na wy-
sublimowany smak, daje niewielkie plony i jest bardzo wra¿liwa;

– Forastero – drzewa tej odmiany s¹ silniejsze, ³atwiejsze w uprawie, daj¹ wiêksze
plony, kakao z ziaren tej odmiany jest nazywane „kakao masowym”, stanowi ok.
70% œwiatowych zbiorów, uprawiana w Brazylii, na Wybrze¿u Koœci S³oniowej,
w Ghanie, Indonezji;

– Trinitario – krzy¿ówka powsta³a z po³¹czenia Forastero i Criollo, charakteryzuje siê
w³aœciwoœciami obydwu odmian, stanowi 20% œwiatowej produkcji, ma silny, ale
doœæ subtelny aromat, a ponadto jest ³atwa w uprawie;

– Nacional – spokrewniona z Criollo, charakteryzuje siê mocnym aromatem z kwia-
tow¹ nut¹, uprawiana w Ekwadorze (M³ynarczyk, 2012a; Sierakowska, 2009; Upra-
wa; Gatunki).
Ziarno kakaowca wycenia siê ró¿nie w zale¿noœci od miejsca sk¹d pochodzi. Wy-

ró¿nia siê trzy grupy, do których zalicza siê kakao pochodz¹ce m.in. z takich pañstw,
jak:
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Wykres 1. Powierzchnia upraw kakaowców na œwiecie w 2010 r. (w tys. ha)
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– A– najdro¿sza – Ghana, Wybrze¿e Koœci S³oniowej, Nigeria, Togo, Sierra Leone;
– B – tañsza – Wenezuela;
– C – najtañsza – Malezja, Haitii (Sierakowska, 2009).

Produkcja ziarna kakaowego w ci¹gu dwudziestu lat, tj. do lat 80. XX wieku,
waha³a siê w przedziale 1,0–1,5 mln t rocznie. W sezonie produkcyjnym 1984–1985
osi¹gnê³a poziom 2 mln t, 1990–1991 – przekroczy³a 2,5 mln t, 1999–2000 – 3 mln t,
2003–2004 – 3,5 mln t. Systematyczne zwiêkszanie produkcji ziarna kakaowego wyni-
ka³o z rosn¹cego zapotrzebowania przemys³u cukierniczego, generowanego wzrostem
popytu na wyroby czekoladowe. W 2005 r. by³o to ju¿ ponad 4 mln t (Tab. 1). Jednak
w 2011 r. poda¿ surowca zmniejszy³a siê do 3,7 mln t.

Tabela 1

Zbiory ziarna kakaowego na œwiecie w latach 2000–2010

Pañstwa

Zbiory w tys. t

lata

2000 2005 2008 2009 2010

Œwiat 3373 4016 4228 4142 4231

Brazylia 197 209 202 218 233

Dominikana 37,1 31,4 45,5 50,2 53

Ekwador 100 93,7 94,3 121 132

Ghana 437 740 681 711 632

Indonezja 421 643 793 800 810

Kamerun 123 140 229 236 264

Kolumbia 36,7 37,1 44,7 49,3 39,5

Meksyk 28 36,4 27,5 22,7 27,2

Nigeria 338 441 367 364 428

Papua-Nowa Gwinea 46,8 47,8 51,5 51 56,8

Peru 25 25,3 34 36,8 46,6

Togo 6,6 53 111 105 102

Wenezuela 16,1 16,9 20,5 20 21,3

Wybrze¿e Koœci S³oniowej 1401 1360 1382 1223 1242

Inne 159,7 141,4 145 134 143,6

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznik Statystyki Miêdzynarodowej 2012 (2012), Warszawa, s. 338.

Œwiatowa produkcja ziarna kakaowego jest silnie skoncentrowana. Obecnie ok.
30% produkcji œwiatowej i zarazem prawie po³owa zbiorów z ca³ej Afryki pochodzi
z Wybrze¿a Koœci S³oniowej, a wraz z Ghan¹ i Indonezj¹ stanowi to ok. 65% rynku
œwiatowego (Wykres 2). W sezonie produkcyjnym 2010–2011 wyeksportowano z Wy-
brze¿a Koœci S³oniowej ok. 1,4 mln t, czyli o 22% wiêcej ni¿ w analogicznym okresie
rok wczeœniej. Zaœ w 2012 r. przewidywano produkcjê na poziomie 1,34 mln t. Relacje
te, jak na razie, zmieniaj¹ siê w niewielkim stopniu i zakresie.

Przetwórstwo ziarna kakaowego skupia siê w Europie Zachodniej. Najwiêkszymi
jego odbiorcami s¹ pañstwa tzw. starej UE i Szwajcarii – ponad 1,4 mln t., tj. przesz³o
30% œwiatowej produkcji ziarna kakaowego. W Ameryce Pó³nocnej, Œrodkowej
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i Po³udniowej przetworzono ok. 0,8 mln t, czyli ok. 20% globalnej produkcji. W po-
dobnej skali zrealizowano przerób surowca w Azji i Oceanii. Najmniejszy udzia³
w przetwórstwie swoich plonów ma Afryka – tylko 15% produkcji œwiatowej, z czego
ponad 70 % dokonano na terytorium Wybrze¿a Koœci S³oniowej (Kakao; Kakao
– ma³y; M³ynarczyk, 2012b). W 2010 r. najwiêcej ziarna kakaowego przetworzono
m.in. w takich pañstwach, jak:
– w Europie: Holandia – 13%, Niemcy – 10%, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania;
– w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej: Stany Zjednoczone – 11%, Brazylia – 6%;
– w Azji: Malezja – 8%, Indonezja – 3%;
– w Afryce: Wybrze¿e Koœci S³oniowej – 11%, Ghana (Kakao; Kakao – ma³y; Kakao

najdro¿sze, 2011).

POPYT NA KAKAO I JEGO PODA¯

Rynek kakao cechuje siê typow¹ dla produkcji rolno-spo¿ywczej, endemiczn¹ niesta-
bilnoœci¹ (Kakao; Uprawa). W gie³dowym obrocie kakao, gatunki nie maj¹ tak du¿ego
znaczenia, jak w przypadku kawy, poniewa¿ struktura upraw zdominowana jest przez
jedn¹ odmianê, a o jakoœci ziarna decyduje kierunek jego importu i sposób przetwórstwa.
Generalnie przedmiotem handlu gie³dowego jest bardzo podobna baza surowcowa (Kakao).

Poda¿ i ceny ziarna kakaowego na œwiecie s¹ zale¿ne od (Tab. 2):
– warunków pogodowych;
– starzenia siê plantacji kakaowca;
– sytuacji politycznej w Afryce.
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Tabela 2

Uwarunkowania wzrostu cen ziarna kakaowego na œwiecie w latach 1976–2013

Lata
Kszta³towanie siê orientacyjnych cen ziarna kakaowego na rynku w USD/t

poziom przyczyny

1976–1977 ponad 3500 – ulewne deszcze w Brazylii,
– zaraza powoduj¹ca obumieranie str¹ków,
– mniejsze i gorsze jakoœciowo zbiory w Afryce,
– sprzeczne prognozy analityków,
– dzia³ania spekulantów,
– problemy logistyczne w skonfliktowanej Ghanie, wynikaj¹ce z braku paliwa,

co zak³óca³o dostawy surowca z plantacji do portów Zatoki Gwinejskiej

1981–1985 z 1700
do 2500

– niestabilna sytuacja polityczna w Ghanie,
– sprzeczne oceny co do wielkoœci zbiorów i jakoœci surowca spowodowane

niesprzyjaj¹c¹ aur¹,
– dzia³ania spekulantów

2001–2003 z 965
do 2230

– rebelia na Wybrze¿u Koœci S³oniowej:
– walki toczy³y siê w rejonach upraw,
– rebelianci wycinali drzewa kakaowca,
– po zawieszeniu broni, zaminowane i zniszczone szlaki komunikacyjne

uniemo¿liwia³y transport surowca do portów

2007–2008 do 3000 – dzia³ania spekulantów – zakupy surowca przez fundusze podwy¿szonego ry-
zyka (hedge funds)

2009–2010 do 3500 – rosn¹cy popyt na wyroby czekoladowe interpretowany, jako swoiste antido-
tum konsumentów na œwiatowy kryzys,

– obawy o zak³ócenie produkcji i dostaw surowca z Wybrze¿a Koœci S³oniowej

2010/2011 do 3800 – konflikt polityczny na Wybrze¿u Koœci S³oniowej

2012/2013 znacz¹cy
wzrost

– niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe w Afryce, szczególnie w:
– Nigerii – powodzie najwiêksze od kilku dekad,
– Ghanie – ulewne deszcze

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Kakao, http://www.efixpolska.com (18.10.2011); Kakao w górê, cze-
kolada zdro¿eje?, http://wyborcza.pl/1,75248,1065218.html (16.08.2012); W s³odyczach bez kryzysu, „Gazeta
Wyborcza”, 31.10–2.11.2008, s. 32; D. Sierakowska, Rynek kakao: s³odko–gorzki biznes, http://www.gazeta-
trend.pl/artykuly/125-rynek-kakao-slodko-gorzki-biznes (17.10.2012); M. M³ynarczyk, Kakao z Wybrze¿a Koœci
S³oniowej, http://www.psz.pl/Kakao-z-Wybrzeza-Kosci-Sloniowej (16.08.2012); Efix: prognozy dla rynków na
2013 r., http://www.bankier.pl/wiadomosc/EFIX-prognozy-dla-rynkow-na-2013-r-2709661.html (3.03.2013);
A. Kublik, Czekolada dro¿sza przez politykê, „Gazeta Wyborcza”, 11.03.2011, s. 24.

Niezale¿ne, czêsto nieprzewidywalne i zarazem zmienne warunki pogodowe maj¹
znacz¹cy wp³yw na wielkoœæ i jakoœæ zbiorów ziarna kakaowego, co przede wszystkim
determinuje œwiatow¹ poda¿ i ceny surowca. G³ównym zagro¿eniem ze strony anoma-
lii pogodowych dla upraw kakaowca jest:
– harmattan – silny, pó³nocno-wschodni wiatr, wiej¹cy zwykle na pocz¹tku roku,

w porze suchej znad Sahary na wybrze¿e Zatoki Gwinejskiej, a tak¿e na zachodnie
wybrze¿e Afryki Pó³nocnej, który oddzia³uje na produkcjê kakao na Wybrze¿u Koœci
S³oniowej, w Ghanie, Nigerii i Kamerunie;

– El Niño – sprowadza suszê do Azji Po³udniowo-Wschodniej, wp³ywaj¹c na wielkoœæ
zbiorów np. w Indonezji;

– El Niño – powoduje huraganowe deszcze w niektórych rejonach Ameryki £aciñ-
skiej, które niszcz¹ plantacje w Ekwadorze (Kakao; Kakao najdro¿sze, 2011).
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Kakaowce owocuj¹ po 4–6 latach od zasadzenia, maksymalnie przez 25 lat. Znisz-
czenie plantacji kakaowców mo¿e zahamowaæ, wiêc produkcjê w danym rejonie na kil-
ka lat (Kakao; Uprawa; Sierakowska, 2009). Zatem w celu utrzymania poda¿y kakao
nale¿y planowo tworzyæ nowe plantacje.

W przypadku upraw po³o¿onych w pasie równikowym na obszarach Afryki, wa¿-
nym elementem determinuj¹cym poda¿ i zarazem ceny jest niestabilna sytuacja poli-
tyczno-gospodarcza i spo³eczna. Stwarza ona realne zagro¿enie obni¿enia zbiorów
i sprawnego funkcjonowania logistyki, a wiêc zarz¹dzania ³añcuchem dostaw ziarna
kakaowego od producentów do odbiorców (Kakao).

Podstawowymi czynnikami wzrostu zapotrzebowania na kakao s¹: stale rosn¹ca
œwiadomoœæ o korzyœciach zdrowotnych wynikaj¹cych z konsumpcji czekolady oraz
rosn¹ce spo¿ycie czekolad o du¿ej zawartoœci kakao (Bogacz, 2011). Globalny rynek
czekolady w najbli¿szych piêciu latach bêdzie rosn¹æ w tempie 2% rocznie. Zaœ wed³ug
szacunków City Index, spo¿ycie czekolady w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat wzroœnie
o 30%. Z analiz wynika, ¿e do 2030 r. w czekoladach mlecznych zmniejszy siê zawar-
toœæ kakao z powodu du¿ej zmiennoœci cen ziarna kakaowego. Przywi¹zywanie wagi
do kwestii zdrowotnych pog³êbi tendencjê do zmniejszenia porcji (tabliczek) czekola-
dy (Raport, 2012; Kakao i czekolada, 2012).

Najwiêkszym rynkiem kakao jest dzisiaj Europa z najwiêksz¹ jego konsumpcj¹
w Holandii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Region Azji i Pacyfiku jest ryn-
kiem najszybciej rosn¹cym, a w tym regionie szczególnie intensywnie wzrasta spo¿y-
cie kakao w Malezji (Bogacz, 2011). Utrzymuj¹cemu siê od lat, kilkuprocentowemu
wzrostowi œwiatowej konsumpcji kakao, stymulowanemu przede wszystkim rosn¹c¹
si³¹ nabywcz¹ mieszkañców ChRL, towarzysz¹ spore wahania w zakresie wielkoœci
zbiorów. W sezonach: 2009–2010 wynosi³y one 3635 tys. t, w 2010–2011 – 4311 tys. t,
a wed³ug szacunków za sezon 2011–2012 by³o to ok. 3962 tys. t. Wzrost urodzaju
w wyszczególnionych sezonach doœæ jednoznacznie przek³ada³ siê te¿ na ceny surow-
ca. W obliczu takiej sytuacji pojawi³y siê pierwsze prognozy, które wskazuj¹, ¿e na je-
sieni 2013 r., po zakoñczeniu sezonu uprawnego 2012–2013 wyst¹pi³ deficyt poda¿y
do popytu w wysokoœci 10–108 tys. t, co mo¿e podnieœæ cenê kakao nawet o kilkanaœ-
cie procent (Bojko-Leszczyñska, Nowak, Jacek, Kowalski, Marek, 2012: 16).

Odrêbnymi i niezale¿nymi podmiotami nie tylko dyskontuj¹cymi tendencje ceno-
we, ale wrêcz je na niespotykan¹ skalê kreuj¹cymi s¹ poœrednicy finansowi (zaintere-
sowani osi¹gniêciem du¿ych zysków w krótkim okresie czasu), którzy nierzadko
prowadz¹ dzia³ania spekulacyjne. Na tym rynku, oprócz tradycyjnych firm broker-
skich, wyspecjalizowanych (czêsto od pokoleñ) w handlu kakao, pojawi³o siê tak¿e
wiele podmiotów dysponuj¹cych du¿ym kapita³em np. banków, funduszy emerytal-
nych, inwestycyjnych, hedgingowych itd.

W celu zmniejszenia oddzia³ywania tych czynników na wahania poda¿y i cen,
strona popytowa stosuje instrumenty finansowe (kontrakty terminowe), jak równie¿
zaawansowane rozwi¹zania w zakresie organizacji i kontroli w³asnego ³añcucha
dostaw, a tak¿e ró¿ne rozwi¹zania instytucjonalne godz¹ce interesy odbiorców, jak
i producentów. Niestety, ich wp³yw na rynek i zachodz¹ce na nim procesy poda-
¿owo-cenowe jest doœæ ograniczony np. w odniesieniu do prac Miêdzynarodowej Or-
ganizacji Kakao (ang. International Cocoa Organization) za³o¿onej w 1973 r.
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i wypracowanych na jej forum „Umów Kakaowych” (Kakao; Kakao najdro¿sze,
2011; W s³odyczach, 2008: 32).

Zaspokojenie coraz wiêkszego zapotrzebowania bran¿y spo¿ywczej na kakao widzi
siê we wdro¿eniu zrównowa¿onych metod pozyskiwania surowca. Wymaga to jednak
œcis³ej wspó³pracy partnerskiej producentów, przedstawicieli w³adz, organizacji certy-
fikuj¹cych oraz pozarz¹dowych. Inicjatywa na rzecz Zrównowa¿onej Produkcji Kakao
obejmuje naukowe badania nad sekwencjonowaniem i analiz¹ genomu kakao, dostar-
czanie najnowszych technologii i metod uprawy kakaowca, dalsz¹ certyfikacjê upraw
(Kolejne). Jednak tylko niekorzystna pogoda, której anomalie s¹ trudno przewidywal-
ne, mo¿e ograniczyæ poda¿ surowca, tym samym niwecz¹c nowe rozwi¹zania i powo-
duj¹c zahamowanie spadku cen (Kakao – ma³y).

WP£YW SYTUACJI POLITYCZNEJ NA WYBRZE¯U KOŒCI S£ONIOWEJ
NA RYNEK KAKAO

Bior¹c pod uwagê skalê produkcji ziarna kakaowego, zasadniczy wp³yw na wiel-
koœæ poda¿y surowca ma sytuacja polityczna na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. Mieszkañcy
Wybrze¿a Koœci S³oniowej mawiaj¹ – „ziarna kakaowca s¹ nie tylko ich b³ogos³awieñ-
stwem, lecz tak¿e przekleñstwem”. B³ogos³awieñstwem, bo to biznes wart miliardy
USD rocznie (eksport kakao stanowi ok. 15% PKB) i daje zatrudnienie ok. 5 mln osób
z 23 mln mieszkañców kraju. Przekleñstwem, gdy¿ za pieni¹dze ze sprzeda¿y kakao,
rebelianci kupuj¹ broñ, politycy prowadz¹ konflikty i czerpi¹ zyski. W ci¹gu wielu lat,
plantacje kakaowca przyci¹ga³y te¿ tysi¹ce robotników z s¹siednich pañstw, którzy
osiedlali siê na Wybrze¿u Koœci S³oniowej, a konflikt miêdzy nimi a rodowitymi
mieszkañcami wci¹¿ narasta (Rêba³a, 2011). Niestety, na plantacjach wykorzystywane
te¿ s¹ dzieci. Wed³ug szacunków Departamentu Stanu USA, na samym Wybrze¿u
Koœci S³oniowej pracuje ok. 100 tys. nieletnich. Chocia¿ dziewiêæ pañstw Zachodniej
Afryki w 2001 r., podpisa³o Protokó³ Harkin-Engel, zobowi¹zuj¹c siê do zmniejszenia
o po³owê liczby dzieci wykorzystywanych do pracy na plantacjach kakao, to do dzisiaj
praktycznie nie wiadomo w jakim stopniu uda³o siê to postanowienie zrealizowaæ.
Brak widocznych efektów w sprawie likwidacji pracy nieletnich na plantacjach kaka-
owca spowodowa³ zapowiedŸ koncernu Nestlé, ¿e jeœli Wybrze¿e Koœci S³oniowej nie
podejmie stanowczych dzia³añ, to miejsce Afryki w sieci dostawców zajmie Indonezja
(Nestlé).

W ci¹gu czterdziestu lat od odzyskania niepodleg³oœci w 1960 r., Wybrze¿e Koœci
S³oniowej, choæ rz¹dzone w sposób dyktatorski, by³o pañstwem wzglêdnie stabilnym
i jak na afrykañskie standardy doœæ zamo¿nym, a jego stolicê Abid¿an nazywano Pary-
¿em Afryki. Najwiêksze na œwiecie zbiory ziarna kakaowego uczyni³y to pañstwo atrak-
cyjnym dla inwestorów (ich kapita³om zawdziêczano rozwój infrastruktury) oraz
pracowników z pañstw zachodnich (blisko 14 tys. obywateli francuskich).

W 2002 r. wybuch³a wojna domowa o „w³adzê i wp³ywy”, która doprowadzi³a do
roz³amu w kraju i jego podzia³u na muzu³mañsk¹ Pó³noc i animistyczno-chrzeœcijañ-
skie Po³udnie. Toczone walki przyczyni³y siê do wyjazdu cudzoziemców z Wybrze¿a
Koœci S³oniowej i wycofania kapita³u (Jagielski, 2010; Konarski, 2004; M³ynarczyk,

Bezpieczeñstwo surowcowe w zakresie ziarna kakaowego a sytuacja polityczna... 299



2012b, Zobeniak, 2007). Od 2007 r. na terytorium Wybrze¿a Koœci S³oniowej stacjono-
wa³y si³y miêdzynarodowe, które pilnowa³y rozejmu, jaki uzgodniono po wojnie miêdzy
muzu³mañsk¹ Pó³noc¹ a animistyczno-chrzeœcijañskim Po³udniem (Jagielski, 2011).

Kolejny konflikt rozpocz¹³ siê pod koniec listopada 2010 r., kiedy sprawuj¹cy
w³adzê od dziesiêciu lat, Laurent Gbagbo1 przegra³ wybory prezydenckie z by³ym pre-
mierem, Alassane Quattar¹ i nie zaakceptowa³ swojej wyborczej pora¿ki. Sta³o siê to
oficjalnie, gdy 28 listopada 2010 r. niezale¿na komisja wyborcza og³osi³a by³ego pre-
miera A. Quattarê zwyciêzc¹ wyborów prezydenckich (54% poparcia). Zaraz potem,
zdominowana przez zwolenników L. Gbagbo, Rada Konstytucyjna, anulowa³a ponad
pó³ miliona g³osów oddanych na pó³nocy pañstwa, dziêki czemu zdo³a³ on zachowaæ
urz¹d prezydenta. Jego zdaniem, rz¹d francuski chcia³ go obaliæ, by ponownie prze-
kszta³ciæ kraj w koloniê, eksploatowaæ plantacje kakaowca, dyktowaæ politykê, osadziæ
A. Quattarê na urzêdzie prezydenta, jako „marionetkê”. Jednak wyborcze zwyciêstwo
A. Quattary uzna³y pañstwa zachodnie, ONZ i UE, a tak¿e Unia Afrykañska.

W efekcie rozbie¿noœci politycznych, w kraju dosz³o do zamieszek, a potem walk.
Krwawe starcia zwolenników obu politycznych rywali rozpoczê³y siê w stolicy Jamu-
sukro i rozprzestrzeni³y siê na ca³y kraj. Popieraj¹ce A. Quattarê oddzia³y kontrolowa³y
pó³nocn¹ czêœæ kraju, a wojska podleg³e L. Gbagbo opanowa³y po³udniowe wybrze¿e
wraz z portami, z których realizowano eksport ziarna kakaowego (P³ochocki, 2011;
Szaniewski, 2011b; Szaniewski, 2011a; Kublik, 2011a; M³ynarczyk, 2012b; Jagielski,
2011). Kontroluj¹c jego handel, L. Gbagbo mia³ œrodki na utrzymywanie administracji
i wojska oraz zagranicznych najemników walcz¹cych po jego stronie (M³ynarczyk,
2012a). W toku walk zginê³o ponad pó³ tysi¹ca osób, a prawie milion musia³o uciekaæ
przed walkami – wielu z nich za granicê, g³ównie do s¹siedniej Ghany i Liberii (Sza-
niewski, 2011b). Zdawano sobie sprawê z faktu, ¿e nawet, jeœli L. Gbagbo odejdzie, to
zjednoczenie przez A. Quattarê, tak podzielonego kraju mo¿e byæ utrudnione (By³y
prezydent, 2011).

Dymisjê L. Gbagbo mog³o przyspieszyæ solidarne dzia³anie wspólnoty miêdzyna-
rodowej, lecz w grudniu 2010 r., Rosja zablokowa³a w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ,
rezolucjê uznaj¹c¹ A. Quattarê nowym prezydentem Wybrze¿a Koœci S³oniowej.
W³adze rosyjskie chcia³y w ten sposób zapewniæ sobie zyski z eksploatacji wielkich
z³ó¿ ropy naftowej, odkrytych u wybrze¿y tego pañstwa, bowiem od dotychczasowego
rz¹du Wybrze¿a Koœci S³oniowej, najwiêkszy rosyjski prywatny koncern naftowy Luk-
oil otrzyma³ trzy koncesje na eksploatacjê pól naftowych. Na takie koncesje liczy³y
tak¿e w³adze ChRL, dlatego popiera³y L. Gbagbo (Kublik, 2011b: 24). Z drugiej stro-
ny, rynki wewnêtrzne Rosji i ChRL nie by³y w stanie wch³on¹æ ca³ej iloœci kakao, które
zamierza³ skonfiskowaæ i sprzedaæ L. Gbagbo (Kublik, 2011a).

Nowy prezydent, A. Quattary, chc¹c zmusiæ do ust¹pienia poprzednika z urzêdu,
wprowadzi³ zakaz eksportu kakao i kawy w okresie 24 stycznia do 23 lutego 2011 r., co
wywo³a³o wzrost ceny kakao na gie³dzie w Nowym Jorku do 3,3 tys. USD/t – najwy¿-
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1 Podejrzewano, ¿e osoby z jego najbli¿szego otoczenia by³y zamieszane w wielk¹ aferê korup-
cyjn¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ kakao. Jednak dziennikarz, próbuj¹cy wyjaœniæ t¹ sprawê, Guy-Andre
Kieffer, zagin¹³ 16 kwietnia 2004 r. na parkingu w Abid¿anie, gdzie mia³ siê spotkaæ ze szwagrem Si-
mone Gbagbo, ¿ony prezydenta L. Gbagbo (Znaleziono).



szej od roku. Embargo nie obejmowa³o wczeœniej zakontraktowanych dostaw i rynku
wewnêtrznego. W komunikacie biura A. Quattary podano – „z³amanie zakazu bêdzie
równoznaczne z finansowaniem dzia³alnoœci nielegalnego rz¹du L. Gbagbo”. Wyegze-
kwowanie decyzji wydawa³o siê nierealne, gdy¿ administracjê podatkow¹ i celn¹ oraz
policjê i ¿andarmeriê kontrolowa³ dotychczasowy prezydent. Jednak wiêkszoœæ firm,
w tym amerykañski gigant Cargill i Archer Daniels Midland Company oraz szwajcar-
ski Barry Callebaut, zastosowa³a siê do wezwania, szczególnie, ¿e UE równie¿ wpro-
wadzi³a zakaz importu ziarna kakaowego z powodu niezaakceptowania przez
L. Gbagbo wyniku wyborów (Kakao w areszcie, 2011; Najwiêkszy; Kublik, 2011b: 24).

Podczas tocz¹cej siê wojny domowej na Wybrze¿u Koœci S³oniowej, zniszczeniu
uleg³a du¿a czêœæ infrastruktury transportowej pañstwa. Konflikt pomiêdzy dwoma
kandydatami na urz¹d prezydenta doprowadzi³ do sytuacji, w której gospodarstwa rol-
ne nie maj¹c fizycznej mo¿liwoœci dostarczenia surowca do portów po³o¿onych na wy-
brze¿u Zatoki Gwinejskiej, zape³ni³y w³asne magazyny i tym samym zosta³y zmuszone
do znacznego ograniczenia zbiorów ziarna kakaowego (Kakao – ma³y).

W marcu 2011 r. wartoœæ ziarna kakaowego zalegaj¹cego magazyny portowe
w Abid¿anie osi¹gnê³a 1,5 mld USD. Prezes Izby Handlowej Kakao Wybrze¿a Koœci
S³oniowej poinformowa³, ¿e skonfiskuje je rz¹d, jeœli nie zostanie wyeksportowane do
koñca miesi¹ca. C³o od oczekuj¹cego na transport ³adunku (475 tys. t) wynosi³o
138 mln USD i rz¹d zamierza³ pobraæ je w ziarnie kakaowym w razie nieotrzymania
stosownych op³at. Gdyby dokonano konfiskaty tych zapasów, poda¿ surowca uleg³aby
zmniejszeniu jeszcze o ponad 10%. Jednak najwiêksze obawy producentów czekolady
wzbudzi³ zamiar nacjonalizacji ca³ego przemys³u kakaowego Wybrze¿a Koœci S³onio-
wej (Kakao w areszcie, 2011; Kublik, 2011b: 24). Producenci czekolady, wiêc zapo-
wiadali, ¿e bêd¹ musieli sprzedawaæ mniejsze tabliczki, by drastycznie nie podnosiæ
cen, jeœli konflikt bêdzie siê przed³u¿a³ (Rêba³a, 2011). Wprowadzenie z powodów po-
litycznych zakazu eksportu kakao, spowodowa³o jego zmniejszenie o ponad 16%
w ci¹gu roku (Kakao najdro¿sze, 2011).

Eksperci z pozarz¹dowej organizacji Global Witness, œledz¹cej nielegalne wyko-
rzystywanie zasobów naturalnych na œwiecie, próbowali uzyskaæ od firm impor-
tuj¹cych kakao z Wybrze¿a Koœci S³oniowej, dane dotycz¹ce przeprowadzonych
transakcji, co pozwoli³oby stwierdziæ, sk¹d i jak du¿e kwoty przetransferowano do
ogarniêtego wojn¹ kraju. Niestety pocz¹tkowo firmy nie by³y sk³onne do wspó³pracy.
Jednak na portalu Facebook powsta³y grupy wzywaj¹ce do bojkotu s³odyczy produko-
wanych na bazie kakao pochodz¹cego z Wybrze¿a Koœci S³oniowej. Aktywiœci z grupy
Avaaz.org w styczniu 2011 r. wykupili reklamê w presti¿owym „Financial Times”,
w której wzywali producentów do wstrzymania importu „krwawych” ziaren. W ci¹gu
dwóch tygodni od rozpoczêcia kampanii, 250 tys. osób wys³a³o wiadomoœci do produ-
centów czekolady, wówczas niektórzy z nich zgodzili siê udostêpniæ dane, np. Cargill.
Niestety bojkot pogarsza³ sytuacjê drobnych rolników, gdy¿ sprzedawano ziarno kaka-
owe na „czarnym rynku” po zani¿onej cenie, a poœrednicy przewozili je ciê¿arówkami
do s¹siedniej Ghany, gdzie stawa³o siê ono ju¿ legalne, a stamt¹d trafia³o do Europy,
Stanów Zjednoczonych i Azji (Rêba³a, 2011).

Gdy si³y powstañcze zdoby³y strategiczne miasta Daloa i Duekoue mog³y opano-
waæ port w San Pédro i rozpocz¹æ eksport ziarna kakaowego, co wzmocni³oby ich eko-
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nomicznie i zarazem os³abi³o pozycjê L. Gbagbo. Wprawdzie pañstwo by³o objête
sankcjami, jednak spo³ecznoœæ miêdzynarodowa wspieraj¹ca powstañców, zezwo-
li³aby na wznowienie eksportu (Warszawski, 2011; P³ochocki, 2011; Kakao w górê,
2002).

Po rozszerzeniu mandatu ¿o³nierzy si³ pokojowych, by mogli podejmowaæ akcje
zbrojne przeciwko wojskom samozwañczego prezydenta, œmig³owce ONZ ostrzela³y
bazê wojskow¹ i sk³ad broni w stolicy kraju (Rêba³a, 2011). Z pomoc¹ si³ ONZ, zwo-
lennicy prezydenta L. Gbagbo zostali wreszcie pokonani (Wybrze¿e).

Wiosn¹ 2011 r., a wiêc po zakoñczeniu konfliktu, wzrost eksportu zacz¹³ wp³ywaæ
na notowania surowca na gie³dach towarowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Poprawa sytuacji polityczno-spo³ecznej w lipcu 2011 r., zapocz¹tkowa³a spadki cen
z poziomu ponad 3 tys. do blisko 2 tys. USD/t. Na dynamikê wyprzeda¿y surowca od-
dzia³ywa³y przede wszystkim du¿e iloœci zapasów, które farmerzy, spodziewaj¹c siê
dalszych spadków cen, chcieli szybko sprzedaæ, aby pozyskaæ œrodki na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ. Liczono siê z popraw¹ sytuacji wewnêtrznej, po zwyciêstwie prezydenta
A. Quattary, popieranego przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ i którego reformy sektora
rolnego mia³y du¿e szanse na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego. Ponadto na wzrost wielkoœci poda¿y ziarna kakaowe-
go wp³ywa³y równie¿ wiêksze zbiory w innych krajach afrykañskich (Ghana, Nigeria,
Kamerun), które w wyniku destabilizacji sytuacji na Wybrze¿u Koœci S³oniowej od-
nios³y najwiêksze korzyœci poœród producentów ziarna kakaowego (Kakao – ma³y).

Z powodu braku stabilnoœci wewnêtrznej, zmiennoœci cen oraz spekulacji ceno-
wych coraz mniejszy procent zysków ze sprzeda¿y kakao trafia³ do rolników. W listo-
padzie 2011 r., Sangafowa Coulibaly, minister rolnictwa w rz¹dzie A. Quattary,
zapewnia³, ¿e dotychczasowy ok. 40% udzia³ rolników w cenie sprzeda¿y kakao,
bêd¹cy wielkoœci¹ niewspó³miernie nisk¹ do poniesionych nak³adów, zostanie docelo-
wo podniesiony przez rz¹d do 60% w ci¹gu najbli¿szych lat (M³ynarczyk, 2012a).

* * *

Przysz³e ceny surowca bêd¹ najprawdopodobniej wypadkow¹ skutecznoœci dzia³añ
podjêtych w celu zwiêkszenia produkcji na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. W³adze zapowie-
dzia³y wprowadzenie cen minimalnych oraz popularyzowanie kontraktowania zbiorów, co
wp³ynie na zahamowanie spadku cen obecnych i przysz³ych, zwiêkszy zyskownoœæ
i zmniejszy niepewnoœæ wœród producentów. Na bazie tych pozytywnych przemian,
przedstawiciele Miêdzynarodowej Organizacji Kakao spodziewaj¹ siê wzrostu poda¿y
surowca do blisko 4,8 mln t w 2015 r. W d³u¿szym, wiêc okresie czasu, oczekuje siê
stopniowego spadku cen do poziomu z 2007 r. (1,6–1,8 tys. USD/t) (Kakao – ma³y).

Niestety, jeœli na Wybrze¿u Koœci S³oniowej, przemianom agrarnym nie bêd¹ towa-
rzyszyæ przewartoœciowania w uprawianiu polityki i sprawowaniu rz¹dów, to nale¿y
siê spodziewaæ kolejnych perturbacji na rynku kakao. Wynika to z tego, ¿e w pañ-
stwach nie w pe³ni demokratycznych, lecz dominuj¹cych surowcowo, nie tylko wystê-
puje silna pokusa, a wrêcz presja wykorzystywania posiadanych zasobów surowcowych
do realizacji partykularnych interesów, bez wzglêdu na konsekwencje dla gospodarki
narodowej, jak i œwiatowej.
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STRESZCZENIE

W artykule omówiono problematykê bezpieczeñstwa surowcowego w zakresie ziarna kaka-
owego w kontekœcie sytuacji politycznej na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. Przedstawiono rolê
Wybrze¿a Koœci S³oniowej w œwiatowym obrocie kakao. Rozpatrzono podstawowe aspekty sy-
tuacji politycznej na Wybrze¿u Koœci S³oniowej. W podsumowaniu zwrócono uwagê na uwa-
runkowania bezpieczeñstwa surowcowego w zakresie ziarna kakaowego.

304 Miros³aw SKAR¯YÑSKI



RAW MATERIAL SECURITY IN THE RANGE OF COCOA BEANS AND
POLITICAL SITUATION IN CÔTE D’IVOIRE

ABSTRACT

In the article were discussed the problems of raw material security in the range of cocoa
beans in the context of political situation in Côte d’Ivoire. The role of Côte d’Ivoire in the world
trade of cocoa was presented in this paper. There are considered the fundamental aspects of polit-
ical situation in Côte d’Ivoire. In summary, the author paid attention to conditions of raw mate-
rial security in the range of cocoa beans.
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