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Govedo v Burkina Fasu Moderna etiopska plantaža jagod, ki je v rokah tujcev  

Sirek je značilen za manj vlažna območja.  Nomadska bivališča Masajev 

Tržne oblike kmetijstva so pogostejše na subtropskem jugu Afrike. Na največ površinah je prisotna tržna 
mesna živinoreja, manj pa je tržnega mešanega kmetijstva. Za obalna območja na skrajnem severu in jugu 
celine je značilno mediteransko kmetijstvo. Po vsej tropski Afriki je raztreseno plantažno kmetijstvo, vendar je 
omejeno le na manjše površine. Nekatera najboljša kmetijska zemljišča odkupujejo ali najemajo tujci iz Evrope, 
Kitajske in bogatih arabskih držav. Na njih postavljajo moderne kmetijske obrate, iz katerih gre velika večina 
pridelka in dobička v tujino. 

Pri tržnem kmetijstvu gojijo predvsem različne plantažne kulturne rastline. Z redkimi izjemami afriške države 
ne spadajo med najpomembnejše svetovne pridelovalke. V svetu še najbolj izstopajo po pridelavi kakava, ki 
ga pridelujejo predvsem na Slonokoščeni obali (1. mesto na svetu), v Gani (2. mesto) in Nigeriji (4. mesto), po 
pridelavi čaja v Keniji (3. mesto) ter kave v Etiopiji (5. mesto). Drugi pomembni pridelki so še različna rastlinska 
olja (predvsem palmovo olje), arašidi, kavčuk, bombaž, tobak in sladkorni trst. Na sredozemskih območjih gojijo 
tudi agrume, oljko in vinsko trto.

Od večjih domačih živali gojijo govedo, na sušnih območjih pa drobnico in kamele. Tržna živinoreja je najbolj 
značilna za Južno Afriko, delno pa tudi za Namibijo in Bocvano. Južna Afrika je pomembna izvoznica volne, razvi-
to ima tudi mesno in mlečno govedorejo. 

RUDE IN ENERGIJSKI VIRI – NESKLADJE MED ZALOGAMI IN DEJANSKIM IZKORIŠČANJEM

Afrika je stara celina, ki ima nekaj najpomembnejših zalog rudnih bogastev in energijskih virov na svetu, a so  
te v precejšnji meri še neizkoriščene. Afriško rudarstvo je med pomembnejšimi v svetu, pa tudi znotraj Afrike je 
ena najpomembnejših dejavnosti, ki je sem pritegnila precej več naložb kot katerakoli druga. Rude so večinoma 
vezane na predkambrijske in paleozojske kamnine v notranjosti, nahajališča nafte in zemeljskega plina pa so  
v Sahari (Alžirija, Libija) ter ob obalah in v bližnjem morju (Gabon, Ekvatorialna Gvineja in Nigerija).

Ocene o svetovnih zalogah si v različnih virih sicer nasprotujejo, vendar naj bi bila Afrika na prvem ali drugem 
mestu na svetu glede svetovnih zalog zlata, diamantov, platine, boksita, kobalta in fosfatov. Zelo pomembne so 
tudi zaloge urana, bakra, kroma, železa, mangana, vanadija, titana in drugih kovin. V svetu je največ zanimanja 
za afriške diamante, zlato, platino in baker. Afrika ima tudi pomembne zaloge energijskih virov, kot so nafta, 
zemeljski plin in črni premog. 

Kolonialne sile so afriške rude po večini začele izkoriščati proti koncu 19. stoletja. Tri najpomembnejša rudar-
ska območja so se razvila v Visoki Afriki: Witwatersrand v Južni Afriki, osrednji Zimbabve in bakrov pas v Zambiji 
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