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Wprowadzenie

Małe rodzinne gospodarstwa rolne stanowią podstawę rolnictwa w państwach Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku, zważywszy na ich wkład w bezpieczeństwo żywnościowe i 
żywieniowe, zatrudnienie na obszarach wiejskich oraz ochronę socjalną i ochronę 
środowiska. Jednak mimo iż 80 % żywności produkowanej na świecie pochodzi z 
gospodarstw rodzinnych, ten rodzaj rolnictwa podlega licznym ograniczeniom, a także często 
wiąże się z ubóstwem i przynosi niskie przychody. Poniżej zestawiono najważniejsze kwestie: 

Opis Podstawowe dane
Rolnictwo rodzinne na świecie
Liczba gospodarstw rodzinnych na 
świecie

500 mln (90 % wszystkich gospodarstw)

Liczba osób utrzymujących się z 
gospodarstw rodzinnych 

2,5 mld

Udział procentowy gospodarstw 
rodzinnych o powierzchni do 2 ha

85 %

Rolnictwo rodzinne w regionie AKP

Udział rolnictwa rodzinnego w PKB 

35 % w państwach Afryki
5 % w państwach Karaibów
13 % w państwach Pacyfiku 

Odsetek siły roboczej zaangażowanej w 
rolnictwo rodzinne

67 % w państwach Afryki
21 % w państwach Karaibów
różny w poszczególnych państwach 
Pacyfiku (poniżej 10 % w Fidżi, 70 % w 
Papui-Nowej Gwinei)

Wyzwania stojące przed rolnictwem rodzinnym

Pomimo swojego znaczenia rolnictwo rodzinne podlega licznym ograniczeniom:

Zastój pod względem wydajności i rentowności: Wprowadzenie programów dostosowania 
strukturalnego we wczesnych latach 80. XX w. przyczyniło się do rozwoju rolnictwa 
ukierunkowanego na wywóz, w którym priorytetowo traktowano formy produkcji o 
charakterze masowym, wysokonakładowym i zmechanizowanym, tym samym zaniedbując 
rolnictwo rodzinne. W związku z powyższym znacznie wzrosła zależność krajów o niskim 
dochodzie od przywozu żywności, przez co kraje te stały się podatne na wahania cen na 
rynkach międzynarodowych. Co więcej, uprawy rynkowe przeznaczone na rynek światowy 
sprzyjały rozwojowi monokultur, które zwiększały zależność od nawozów chemicznych i 
pestycydów, prowadziły do wyrębu lasów i masowej degradacji gruntów oraz przyczyniły się 
do zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i sezonowość: Dla państw AKP zmiana klimatu stanowi wyjątkowo poważne 
wyzwanie. Z uwagi na niski odsetek nawadnianych gruntów uprawnych (często poniżej 5 %) 
działalność rolnicza jest podporządkowana miejscowym warunkom pogodowym. 
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Ekstremalne zjawiska pogodowe, które prawdopodobnie będą występować coraz częściej, 
mogą doprowadzić do zmniejszenia plonów kukurydzy o niemal 30 % do 2030 r. 

Degradacja gruntów i gleby: Wielu rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne uprawia 
grunty rolne gorszej klasy, a zatem charakteryzujące się niższą wydajnością, gdyż ma dostęp 
wyłącznie do ograniczonych i w wielu przypadkach zdegradowanych zasobów gruntowych. 
Szacuje się, że tylko w Afryce Subsaharyjskiej koszty degradacji gruntów wynoszą 68 mld 
USD rocznie i wpływają niekorzystnie na 180 mln osób. 

Dostęp do materiału siewnego: Tradycyjnie większość materiału siewnego w Afryce 
wytwarzana jest przez rolników zwyczajową metodą zachowywania nasion na potrzeby 
własne lub na wymianę. Jednakże harmonizacja przepisów dotyczących materiału siewnego 
w Afryce zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie nowych odmian roślin z 1991 r. 
prawdopodobnie zakaże większości z tych nieformalnych praktyk. Może to zagrozić 
różnorodności materiału siewnego, której utrzymanie jest nieodzowne w celu dostosowania 
do zmiany klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto ochrona 
patentowa towarzysząca zwiększonemu obrotowi certyfikowanym materiałem siewnym w 
Afryce zwiększa zależność drobnych producentów rolnych oraz naraża ich na zadłużenie. 

Dostęp do gruntów i ochrona własności: Drobni producenci żywności i członkowie 
społeczności tubylczych zwykle nie mają rozeznania w przysługujących im prawach do 
gruntów, przez co są narażeni na nieuczciwe transakcje w obrocie gruntami, niedobrowolne 
wywłaszczenie bądź brak godnego odszkodowania, zwłaszcza w kontekście słabości 
sprawowania rządów i niedokończonych reform rolnych. Ponadto inwestorzy oraz lokalne 
elity uczestniczące w transakcjach w obrocie gruntami często charakteryzują grunt 
wystawiony na sprzedaż jako odłogowany lub nieużytkowany, pomijając bądź zatajając 
prowadzoną tam działalność pasterską. Takie zagrożenia dobrze ilustruje proces rozwoju tzw. 
„ośrodków wzrostu”, które mają na celu przyciągnięcie międzynarodowych inwestorów do 
Afryki poprzez udostępnianie gruntów dużym przedsiębiorstwom prywatnym kosztem 
gospodarstw rodzinnych, często w bardzo żyznych regionach.

Skrajne ubóstwo: Promowanie rolnictwa ukierunkowanego na wywóz kosztem gospodarstw 
rodzinnych wytwarzających rośliny spożywcze przeznaczone do spożycia lokalnego 
skutkowało tym, że gospodarki typowo rolne i eksportujące surowe produkty stały się 
paradoksalnie bardziej zależne od przywozu żywności, czasem wspomaganego pomocą 
żywnościową. Wiele rodzinnych gospodarstw rolnych w regionie AKP prowadzi uprawy na 
własny użytek, jednak zdarza się, że tego rodzaju producenci nie są w stanie zaspokoić 
potrzeb własnych rodzin. Ponad 200 mln z nich głoduje, a u 40 % dzieci w Afryce 
Subsaharyjskiej występuje zahamowanie rozwoju.

Od korzyści potencjalnych do rzeczywistych: co należy zrobić?

Zarówno program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, jak i 
porozumienie paryskie z grudnia 2015 r. w sprawie zmiany klimatu podkreślają znaczenie 
opracowania takiego modelu rolnictwa, który wzmocni jego odporność oraz stworzy 
zrównoważone systemy żywnościowe. 
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Wymagane jest przeprowadzanie działań o charakterze globalnym i lokalnym mających na 
celu przekształcenie potencjalnych możliwości w rzeczywiste korzyści. 

a. Sprzyjające działania polityczne powinny promować innowacje i pomagać rolnikom 
prowadzącym gospodarstwa rodzinne awansować w łańcuchu wartości w rolnictwie:
Zasadniczo inwestycje w rolnictwo powinny iść w parze z rozwojem praktyk 
zrównoważonej gospodarki rolnej. Powinny one traktować priorytetowo krajową 
produkcję żywności (zamiast nadmiernie polegać na żywności importowanej) oraz 
rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne i drobnych producentów rolnych, którzy 
są głównymi inwestorami w rolnictwie. Jednakże powiązania gospodarstw rodzinnych z 
innymi podmiotami na rynkach rolnych w państwach AKP są słabe. Rozdrobnienie 
rynków rolnych w państwach AKP przy wysokich kosztach transakcji i ograniczonych 
systemach informacji rynkowych jest źródłem niesymetrycznego rozłożenia sił pomiędzy 
różnymi ogniwami łańcuchów wartości w rolnictwie na niekorzyść gospodarstw 
rodzinnych. Należy odbudować lokalne systemy żywnościowe poprzez odpowiednie 
inwestycje w infrastrukturę, zakłady przetwórcze i pakowalnie, kanały dystrybucji oraz 
poprzez dopuszczenie, wspieranie i zachęcanie drobnych producentów do organizowania 
się w sposób umożliwiający uzyskiwanie większych zysków i podejmowanie działań o 
większej wartości w łańcuchu dostaw żywności. 

b. Wspieranie rolnictwa ekologicznego: Zgodnie z wnioskami zespołu ds. międzynarodowej 
oceny wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój (IAASTD), zgodnie z zaleceniami 
specjalnego sprawozdawcy ONZ dotyczącymi prawa do żywności, a także zgodnie z 
celami zrównoważonego rozwoju z biegiem lat gospodarstwa rodzinne i społeczności 
lokalne zebrały bogatą tradycyjną wiedzę na temat środowiska, czyniły obserwacje i 
posiadły umiejętność dostosowania się w przypadku klęsk żywiołowych. Wiedza 
empiryczna, wykorzystywane doświadczenia i najlepsze praktyki przez nie zdobyte mogą 
okazać się przydatne przy planowaniu strategii dostosowania się do zmiany klimatu i 
uodpornienia na tę zmianę. 

c. Dostęp do materiału siewnego: Prawo rolników do nieograniczonej produkcji, wymiany i 
sprzedaży materiału siewnego jest podstawą utrzymania 90 % ludności pracującej w 
rolnictwie na kontynencie afrykańskim, przy czym różnorodność materiału siewnego ma 
kluczowe znaczenie dla zagwarantowania odporności rolnictwa na zmianę klimatu. W 
kontekście szacunków FAO, zgodnie z którymi doszło do utraty około 75 % 
różnorodności genetycznej roślin na świecie, ochrona takich nieformalnych praktyk 
wzrasta na znaczeniu, gdyż kontrola, własność i dostępność cenowa materiału siewnego 
są istotne dla zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego ubogich rolników.

d. Zwalczanie grabieży ziemi: Zabezpieczenie praw do gruntów wymaga pełnego wdrożenia 
opracowanych przez UA zasad ramowych i wytycznych w odniesieniu do polityki 
gruntowej w Afryce oraz zasad przewodnich w sprawie inwestycji na dużą skalę w 
Afryce, a także dobrowolnych wytycznych FAO w zakresie odpowiedzialnego 
zarządzania tytułami własności do ziemi, łowisk i lasów; 

e. Wyrównanie nierówności strukturalnych w dostępie do zasobów wytwórczych w oparciu o 
płeć: Większość siły roboczej w gospodarstwach rodzinnych, w szczególności w Afryce, 
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stanowią kobiety. Udział pracy rolnej wykonywanej przez kobiety w Afryce 
Subsaharyjskiej w 2010 r. wynosił ok. 50 %, choć dane dla poszczególnych państw były 
bardzo różne i w niektórych przypadkach osiągały zaskakujący poziom ponad 90 % w 
odniesieniu do liczby kobiet pracujących w rolnictwie (Burkina Faso). Rola kobiet w 
rolnictwie rodzinnym wykracza poza zwykłą pracę i wiąże się także z zarządzaniem 
dochodami gospodarstw domowych i zakupami żywności. Jednak kobiety mieszkające na 
obszarach wiejskich są od dawna dyskryminowane pod względem dostępu do szeregu 
zasobów produkcyjnych, w tym do ziemi, kredytów, nakładów i usług. Przykładowo, 
mniej niż 20 % kobiet rolników w państwach Afryki i Karaibów oraz jedynie 5 % kobiet 
rolników w państwach Pacyfiku posiada prawo własności gruntu. W przypadku gdy 
kobiety są właścicielami gruntów, ich działki są zwykle mniejsze i gorszej jakości, a 
prawa do nich są gorzej zabezpieczone niż w przypadku gruntów należących do 
mężczyzn. 

f. Angażowanie młodzieży we wspieranie gospodarstw rodzinnych: Oczekuje się, że do 2050 
r. liczba ludności na kontynencie afrykańskim podwoi się, osiągając poziom 2,4 mld osób. 
Oznacza to przyrost o około 42 mln osób rocznie. Sektor rolny zajmuje wyjątkową 
pozycję, jeśli chodzi o możliwość absorpcji młodego pokolenia stanowiącego wysoki i 
rosnący odsetek populacji. 

g. Innowacyjne finansowanie rodzinnych gospodarstw rolnych: Świadczenie usług 
finansowych na rzecz gospodarstw rodzinnych i drobnych producentów rolnych wymaga 
aktywnego partnerstwa sektora prywatnego i publicznego w celu przezwyciężenia 
przeszkód oraz percepcji ryzyka, z jakim wiąże się udzielanie pożyczek rolnikom i 
społecznościom wiejskim. Szacuje się, że w Afryce tylko 1 % pożyczek komercyjnych 
udziela się z przeznaczeniem na rolnictwo rodzinne; większość środków przeznaczana jest 
na działalność rolniczą na dużą skalę. W rezultacie rolnicy są w dużej mierze zależni od 
kredytów nieformalnych obciążonych bardzo dużymi kosztami kapitału. Najlepsze 
praktyki w zakresie systemów pożyczek rolnych, które sprawdziły się w przypadku 
rolników z państw AKP, wymagają wsparcia i upowszechniania. 

Koszty bierności

Poniżej wymieniono niektóre potencjalne skutki bierności:

 jeżeli rolnictwo rodzinne nie zostanie ożywione, będzie mu groził upadek, co może mieć 
szkodliwe skutki dla przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego;

 obecny wysoki wskaźnik kosztów importu jest niezrównoważony i może prowadzić do 
niepokojów społecznych, jeżeli zagrożenie głodem będzie się utrzymywać, w 
szczególności w kontekście zmiany klimatu;

 zmiana klimatu może postępować, jeżeli zamiast uprawy ekologicznej preferowane będą 
metody prowadzenia działalności rolniczej wymagające wysokich nakładów;

 zachodzi prawdopodobieństwo utraty bioróżnorodności rolnej, która stanowi podstawę 
każdego prężnego systemu rolnego, a którą można zachować dzięki gospodarstwom 
rodzinnym;
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 jeżeli sektor rolny nie zostanie przekształcony w sposób umożliwiający absorpcję coraz 
większej liczby młodych ludzi szukających godziwej pracy, wyraźniej zarysuje się 
perspektywa wyższego bezrobocia, migracji i niepokojów społecznych.


