


Realizacja grantu:

• konkurs PAH (członek KSH) –
KMC w 2011

• badania terenowe w 2011 i 2012 r.
w Wybrzeżu Kości Słoniowej

• 33 wywiady, analiza dokumentów 
statutowych i prasy lokalnej
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Cele badań terenowych:

• znaczenie SH:
- w gospodarce kakaowej (makro),
- w życiu Iworyjczyków (mikro)

• postrzeganie i rozpoznawalność
systemów certyfikacji

• ocena SH – bilans zysków i strat
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ŁŁaańńcuch produkcji i wartocuch produkcji i wartośścici



Relacja cen kakao u producentów w stosunku do cen światowych w krajach 
afrykańskich o  największej produkcji kakao

Kamerun WKS Ghana Nigeria

1985-1989 75 68 46 86

1990-1994 61 54 48 82

1995-1999 55 50 56 83

2000-2004 72 48 56 74



SpSpóółłdzielczodzielczośćść SHSH



Case study Case study ––

KAVOKIVA (1)KAVOKIVA (1)

• ok. 5 tys. rolników, podzielonych na 45 sekcji i 135 podsekcji
• koordynacja nad zbiorami kakao, modernizacja dróg, budowa 

szkół, studni, organizacja szkoleń, rozdawanie sadzonek, 
pomoc w negocjacjach kredytowych

• 10 magazynów, mogących pomieścić po 20 t kakao
• transport ziarna do większych magazynów w Gonaté

(centrum) i Zoukougbeu
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Case study Case study ––

KAVOKIVA (2)KAVOKIVA (2)

• magazyn na ponad 1 tys. t kawy i kakao z „pakowaczką”;
jedyny punkt poza portami w Abidżanie i San-Pédro, gdzie można 
dokonać oceny jakości kakao i wypełnić wszystkie formalności 
związane z eksportem ziarna

• możliwość ominięcia libańskich pośredników
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Zalety Wady

poprawa losu rolników, 
podmiotowienie społeczno-
ekonomiczne

utrwalenie postkolonialnej logiki 
eksportu surowców 
niskoprzetworzonych, paternalizm

przewidywalne i stałe zyski, godne 
warunki pracy, zakaz pracy dzieci

marginalizowanie innych sektorów 
gospodarczych, np. przetwórstwa

dekomodyfikacja – uniezależnienie się
jednostek od wolnego rynku

brak przejrzystości finansowej,
zbyt rzadkie kontrole

inhibitor napięć społecznych
i etnicznych

skromny udział poszczególnych 
rolników w zyskach

nowe, apolityczne płaszczyzny 
identyfikacji wspólnotowej

dystrybucja zysków według klucza 
rodzinnego

rozwijanie przedsiębiorczości certyfikat jako narzędzia PR
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