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Materiał spotkanie Zarządu EDA w dniu 4 lipca 20191 

Wzmacnianie relacji UE – Afryka poprzez zrównoważony 

rozwój  sterowany przez rynek  

Europejski sektor mleczarstwa ma  kluczową rolę do wypełnienia w odniesieniu do Celów 

Zrównoważonego Rozwoju zawartych w agendzie ONZ 2030, wspierając bezpieczeństwo żywności, 

złagodzenie  ubóstwa czy poprawę naszego zrównoważonego rozwoju łańcucha mleczarskiego. Ta 

kombinacja rozwoju handlu, lokalnej kooperacji i inwestycji może i powinna uczestniczyć w 

zintegrowanym rozwoju afrykańskiego sektora spożywczego oraz ekonomii obszarów wiejskich. 

Sektor mleczarski opowiada się za partnerstwem, adresowaniem wyzwań dot. zmian klimatycznych 

oraz potrzebą tworzenia wykwalifikowanych zawodów dla młodej populacji wchodzącej na rynek 

pracy. 

Grupa zadaniowa Komisji Europejskiej  ds. Rolnictwa Afryki w marcu 2019,wraz z publikacją swojego 

raportu końcowego  z działań w ramach agendy rolno spożywczej  ‘Sojusz  Afryka-Europa dla 

Zrównoważonego Rozwoju Inwestycji i Miejsc Pracy’ dostarcza przewodnika dla zagwarantowania 

bardziej zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ekonomii rolno-spożywczej i rozwoju wsi na 

kontynencie afrykańskim.

 

                                                           
1 Tłumaczenie materiału ze środków Funduszu Promocji Mleka 
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Spełnianie wymagań przez produkty mleczne 

Dziasiaj, Afryka staje przed stale rosnącym popytem na produkty mleczne. Przewiduje się, że do 2050 

r. ponad połowa światowego wzrostu populacji  pojawi się w Afryce. Prognozy ONZ dot. Światowej 

Populacji zakładają populację Afryki w 2050 r. w wysokości 2,5 mld. Ten trend już się rozpoczął  i 

pokazuje imponujący rozwój ekonomiczny, napędzany przez młodą populację dołączająca do świata 

pracującego powiązanego z rosnącymi standardami życia. 

Z uwagi na wyzwania klimatyczne i warunki srodowiskowe, jak również na infrastrukturę terenu, 

większość krajów afrykańskich ma trudności z włączaniem produkcyjnych terenów oraz z 

odpowiednimi dostawami wody. Hodowcy zwierząt mają niedobory pasz, a lokalne firmy muszą 

funcjonować przy istotnych deficytach mleka. Niedożywienie jest problemem w wielu rozwijających 

krajach  i mogą one posiadać niewystarczającą samowystarczalność w produkcji pewnych  produktów 

spożywczych. Produkty mleczne są przystępnym cenowo, łatwo strawnym źródłem wielu ważnych 

białek, witamin i substancji mineralnych takich jak wapń. Jednakże w większości krajów kontynentu 

afrykańskiego, rozsnący popyt na taką wysokiej jakości odżywczą żywność nie może być zaspokojony 

wyłącznie przez krajowy przemysł mleczarski. To jest i będzie w dającej się do przewidzenia 

przyszłości sytuacja typowa dla produktw mlecznych. 

Afrykańskie importy europejskich towarów mlecznych popychają do lokalnej produkcji 

konsumenckich dóbr, zachęcając do długoterminowych rozwojów lokalnego sektora mlecznego. 

Tworzenie funcjonujących wartościowych łańcuchów będzie istotne dla tworzenia 

wykwalifikowanych zawodów  oraz dla ogólnej poprawy sektora rolno-spożywczego Afryki. 

Praca z (pełnym) łańcuchem żywności 

Afrykański rynek i jego potencjał są kierunkiem dla światowych rynków. Ważnym jest zdawać sobie 

sprawę, że przepływy handlowe  UE – Afryka mogą być łatwo zastąpione eksportami globalnych 

konkurentów.  Stanowi  to z pewnością silną motywację dla europejskich firm mleczarskich do 

zaangażowania się we współpracę w zakresie zrównoważonego mleczarstwa oraz włączenia się w 

pełni w ogólny rozwój potencjału mleczarstwa krajów afrykańskich. Poprzez projekty partnerstwa 

ogłoszone przez europejskie firmy mleczarskie wraz z organizacjami NGOs oraz lokalnymi, ambicją 

naszego sektora mleczarskiego jest zapewnienie pozytywnego rozwoju oraz funkcjonowania 

afrykańskiego przemysłu afrykańskiego, z korzyścia dla wszystkich. 
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 Szereg europejskich firm mleczarskich jest bardzo zaangażowana we wspieraniu inicjatyw 

prowadzących do lokalnego wzrostu produkcji i przetwórstwa mleka. 

 

Nasze europejskie mleczarskie podejście: odpowiedzialne 

praktyki biznesowe 

Europejski przemysł mleczarski operuje w sposób odpowiedzialny poprzez minimalizację ryzyka 

kreowania zaburzeń na rynkach rolniczych. Polityczne ramy prac  w Europie ewoluowały w tym 

samym kierunku: usuwania subsydiów eksportowych, odłączania wsparcia przyznawanego farmerom 

od produkcji oraz bardzo restrykcyjnym środkom wsparcia rynku, praktycznie limitowanym do 

okresów kryzysowych. 

Wysoka jakość, dostępne cenowo odżywcze produkty 

W czasie, gdy afrykański sektor mleczarski nadal operuje poniżej jego potencjalnych przyszłych 

mozliwości, potrzebujemy naświetlać  obecne żywieniowe i dietetyczne potrzeby populacji. Cele 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ określają  głód i wykorzenienie biedy jako ich cel numer 2. 

Równolegle definicje FAO dot. diet zrównoważonych odzwierciedlają pozycje europejskiego sektora 

mleczarstwa w Afryce: dostarczając dostępną cenowo i odpowiednią pod względem wartości 

odżywczych żywność , włączając ekonomiczne i socjo-kulturalne uwarunkowania. 

Dlatego nasz europejski przemysł mleczarski może czynić różnice poprzez rozpowszechnianie 

odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji żywności w Afryce. Istotnym jest rozpoznawanie różnych 

czynników, które hamują konkurencję, takich jak ograniczenia finansowe na inwestycje w 

przetwórstwie, magazynowaniu czy chłodzeniu oraz wypełnianie sanitarnych - fitosanitarnych norm. 

Razem z naszymi afrykańskimi partnerami, europejski sektor mleka może modernizować mleczarstwo 

w większości, jeśli nie we wszystkich 54 krajach na afrykańskim kontynencie , co może powiększyć ich 

moce produkcyjne. Tworzenie funkcjonalnych łańcuchów będzie istotne dla tworzenia miejsc pracy 

oraz dla całościowej poprawy afrykańskiego sektora rolno-spożywczego. 

 

 


