KAMERUN
PODSTAWOWE INFORMACJE
Kamerun położony jest w środkowej Afryce, nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Nigerią,
Czadem, Republiką Środkowoafrykańską, Kongiem, Gabonem, Gwineą Równikową.
Kamerun jest członkiem m.in. ONZ, Unii Afrykańskiej.
Powierzchnia
Liczba ludności
Stolica
Ustrój polityczny
Język urzędowy
Waluta
Religie
Strefa czasowa

475 440 km2
19 988 219
Jaunde
republika
francuski, angielski
frank CFA
katolicyzm, protestantyzm, islam,
tradycyjne religie plemienne
UTC +1

Gospodarka
Jest to kraj słabo rozwinięty; dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo; produkt
krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 2,3 tys. USD (2007).
Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto przedstawia się następująco: rolnictwo —

44,3%, przemysł i budownictwo — 15,9%, usługi — 39,8%. Dochody kraju w znacznej mierze
uzależnione są od cen ropy naftowej i kakao na rynkach światowych.

Przemysł
Podstawą przemysłu jest górnictwo naftowe rozwijające się dynamicznie od końca lat 70.
Ropę naftową wydobywa się ze złóż podmorskich, w pobliżu granicy z Nigerią. Ponadto
wydobywane są: gaz ziemny i rudy żelaza, wapienie, boksyty. Produkcja energii elektrycznej
wynosi 3,0 mld kWh (największa elektrownia znajduje się w Edéa na rzece Sanaga). Przemysł
przetwórczy skupiony jest w największych miastach Kamerunu. Jego gałęzie to przemysł
spożywczy, drzewny, gumowy, petrochemiczny, włókienniczy, cementowy, metalowy,
skórzany. Ponadto w Edéa znajduje się duża huta aluminium.

Rolnictwo
Z rolnictwa utrzymuje się ok. 70% ludności, grunty orne zajmują ok. 15% powierzchni kraju.
Główne uprawy żywieniowe to: maniok, banan plantan, kukurydza, jams, orzeszki ziemne,
sorgo, proso, ryż, trzcina cukrowa, palma olejowa. Na eksport uprawia się kawowiec,
kakaowiec, kauczukowiec, bananowiec oraz bawełnę; W północnej części Kamerunu
dominuje hodowla bydła m.in. kóz, owiec i dobrze rozwinięte rybołówstwo.
Ważna jest również eksploatacja lasów, dzięki której możliwe jest pozyskiwanie
m.in. mahoniu, hebanu i okumé.

Transport i łączność
Linie kolejowe wąskotorowe (987 km) prowadzą od wybrzeża w głąb kraju. Rozpoczęto
budowę trans-kameruńskiego szlaku drogowego z Duali na północ Kamerunu. Długość dróg
samochodowych wynosi: 81 tys. kilometrów. Główny port morski to Duala–Bonabéri
(90% przeładunków krajowych). Międzynarodowe porty lotnicze znajdują się w Duali
i Jaunde. W Kamerunie występuje sieć telefoniczna, która ma ograniczony zasięg
i dostępności (głównie służba państwowa)

Handel zagraniczny
Eksport - 3,2 mld USD - głównie ropy naftowej i produktów naftowych, kakao, drewna, kawy,
aluminium; import maszyn, urządzeń elektrycznych i sprzętu transportowego, artykułów
przemysłowych, żywności
Import - 2,5 mld USD
Handel prowadzony jest z Francją, Hiszpanią, Włochami, Nigerią, Belgią.
Opracowano na podstawie: Wikipedia, Encyklopedia PWN

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Kamerunu w Polsce
(Brak placówki - Polskę obsługuje Ambasada Republiki Kamerunu w Moskwie).
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży (Nigeria)
(Brak polskiej placówki dyplomatycznej w Kamerunie)
10 River Niger St.,
off Danube Street, Maitama, Abuja
telefon: (+234) 805 200 0204
e-mail: abuja.consulate@msz.gov.pl

CIEKAWOSTKI
Wulkan Kamerun (znany także pod nazwą Fako) – czynny wulkan, leży nieopodal Zatoki
Gwinejskiej, najwyższy szczyt tego państwa. Ostatnie erupcje miały miejsce 28 marca 1999
i 28 maja 2000 roku.
Kamerun jest jednym z największych wulkanów Afryki, sięga 4095 m n.p.m.
http://www.traveliada.pl/przewodnik/kamerun/
Zalecane szczepienia http://www.mugga.pl/kraje-wystepowaniamalarii/kamerun?gclid=CI7I8Mvaz8ECFSL4cgodSgoAZw

