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Úvod

Malé rodinné hospodárenie je základným kameňom poľnohospodárstva v afrických, 
karibských a tichomorských krajinách vzhľadom na jeho prínos v oblasti potravinovej a 
výživovej bezpečnosti, zamestnanosti na vidieku, sociálneho zabezpečenia a ochrany 
životného prostredia. Hoci 80 % celosvetovej produkcie potravín pochádza z rodinných 
poľnohospodárskych podnikov po celom svete, tento typ hospodárenia sa stretáva s viacerými 
obmedzeniami a často sa spája s chudobou a prináša nízke príjmy. Hlavné body sú zhrnuté 
ďalej: 

Opis Dôležité údaje
Rodinné poľnohospodárske podniky z globálneho hľadiska
Počet rodinných poľnohospodárskych 
jednotiek vo svete

500 miliónov rodinných poľnohospodárskych 
podnikov (90 % z celkového počtu)

Počet osôb závislých od rodinného 
hospodárenia 

2,5 miliardy osôb

Podiel rodinných poľnohospodárskych 
podnikov, ktoré majú menej ako 2 
hektáre

85 %

Rodinné hospodárenie v krajinách AKT

Príspevky rodinných 
poľnohospodárskych podnikov do HDP 

 35 % v Afrike
 5 % v karibskej oblasti
 13 % v tichomorskej oblasti 

Podiel pracovníkov zamestnaných v 
rodinných poľnohospodárskych 
podnikoch

 67 % v Afrike
 21 % v Karibskej oblasti
 Premenný v Tichomorskej oblasti (menej 

ako 10 % na Fidži, 70 % v Papue-Novej 
Guinei)

Výzvy, ktoré musia rodinné poľnohospodárske podniky riešiť

Rodinné hospodárenie je veľmi dôležité, ale čelí viacerým obmedzeniam:

Stagnujúca produktivita a ziskovosť: Začatie programov štrukturálnych úprav začiatkom 80. 
rokov minulého storočia prispelo k rozvoju poľnohospodárstva sústredeného na vývoz, v 
ktorom sa uprednostňovali rozsiahle, vysoko kapitalizované a mechanizované formy výroby, 
zatiaľ čo malé poľnohospodárske podniky sa relatívne zanedbávali. Z tohto dôvodu výrazne 
rástla závislosť krajín s nízkymi príjmami od dovozu potravín, čím sa stali citlivými voči 
výkyvom cien na medzinárodných trhoch. Okrem toho produkcia trhových plodín na 
svetovom trhu podporovala rozvoj monokultúr, čo zvýšilo závislosť od chemických hnojív 
a pesticídov, viedlo k rozsiahlemu odlesňovaniu, degradácii pôdy a prispelo k zmene klímy.

Zmena klímy a sezónne výkyvy: Zmena klímy je vážnym problémom pre krajiny AKT. 
Vzhľadom na malý podiel ornej pôdy, ktorá sa zavlažuje (často menej ako 5 %), rozhodujú o 
poľnohospodárskych činnostiach modely miestneho počasia. Extrémne poveternostné javy 
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budú pravdepodobne čoraz častejšie, v dôsledku čoho by výnosy kukurice mohli do roku 
2030 klesnúť o takmer 30 %. 

Degradácia krajiny a pôdy: Mnohí rodinní poľnohospodári obrábajú menej úrodnú pôdu s 
nízkou výslednou produktivitou, pretože majú prístup len k obmedzeným a často 
degradovaným pôdnym zdrojom. Len v subsaharskej Afrike sa cena degradácie pôdy 
odhaduje na 68 miliárd USD ročne a postihuje 180 miliónov ľudí. 

Prístup k osivu: Väčšinu osiva v Afrike tradične vyprodukovali poľnohospodári obvyklým 
postupom uchovávania semien na vlastné použitie alebo na výmenu. Harmonizáciou 
afrických právnych predpisov o osive v súlade s požiadavkami dohovoru UPOV z roku 1991 
by sa však zakázala väčšina týchto neformálnych postupov. Tým by sa mohla ohroziť 
rôznorodosť osiva, ktorá je životne dôležitá z hľadiska prispôsobovania sa zmene klímy a 
potravinovej bezpečnosti. Okrem toho, patenty súvisiace s vyšším predajom certifikovaných 
osív v Afrike zvyšujú závislosť drobných poľnohospodárov a pravdepodobnosť, že sa zadlžia. 

Prístup k pôde a zabezpečenie jej držby: Pozemkové práva malých producentov potravín a 
pôvodných obyvateľov zvyčajne nie sú právne uznané, v dôsledku čoho sú títo ľudia 
zraniteľní voči nekalým obchodom s pôdou, vyvlastňovaniu bez súhlasu alebo bez primeranej 
náhrady, najmä v súvislosti so zlou správou vecí verejných a nedokončenou pozemkovou 
reformou. Navyše, investori a miestne elity zainteresované na transakciách s pôdou zvyčajne 
opisujú pôdu na predaj ako pôdu, ktorá „leží úhorom“ alebo je „nedostatočne využívaná“, 
pričom často ignorujú alebo zatajujú pastierske činnosti, ktoré sa na pôde vykonávajú. Jasným 
príkladom tohto rizika je vytvorenie tzv. pólov rastu, ktorých cieľom je pritiahnuť 
medzinárodných investorov do Afriky tým, že sa pôda sprístupní veľkým súkromným 
spoločnostiam na úkor rodinných poľnohospodárskych podnikov, často vo veľmi úrodných 
oblastiach.

Extrémna chudoba: Podpora poľnohospodárstva sústredeného na vývoz, prevádzkovaného na 
úkor rodinných poľnohospodárskych podnikov, ktoré produkujú potravinárske plodiny na 
miestnu spotrebu, vyústila do toho, že ekonomiky typicky založené na poľnohospodárstve a 
vyvážajúce surovinové komodity sa stali paradoxne vysoko závislými od dovozu potravín, 
niekedy doplneného potravinovou pomocou. Mnohé poľnohospodárske rodinné podniky v 
regióne AKT sú samozásobiteľskými výrobcami, ktorí niekedy nedopestujú dosť na to, aby 
uspokojili potreby vlastných rodín. Vyše 200 miliónov z nich trpí hladom a 40 % detí v 
subsaharskej Afrike má spomalený vývoj.

Od potenciálu ku skutočným prínosom: čo by sa malo urobiť

V programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 aj v Parížskej dohode o zmene klímy z 
decembra 2015 sa zdôrazňuje dôležitosť rozvíjania modelu poľnohospodárstva, ktorý zvyšuje 
odolnosť a vytvára udržateľné potravinové systémy. 

Globálne a miestne opatrenia sú potrebné na premenu potenciálnych príležitosti na skutočné 
prínosy. 

a. Podporné politiky by mali podporovať inováciu a pomáhať rodinným poľnohospodárom, 
aby postúpili vyššie v poľnohospodárskom hodnotovom reťazci. Investície do 
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poľnohospodárstva by vo všeobecnosti mali ísť ruka v ruke s rozvojom udržateľných 
poľnohospodárskych postupov. Mali by uprednostňovať domácu potravinársku výrobu 
(namiesto prílišnej závislosti od dovážaných potraviny), ako aj rodinné poľnohospodárske 
podniky a malých poľnohospodárov, ktorí sú hlavnými investormi v poľnohospodárstve. 
Rodinné poľnohospodárske podniky v krajinách AKT sú však slabo prepojené s inými 
subjektmi na poľnohospodárskych trhoch. Fragmentácia poľnohospodárskych trhov 
v krajinách AKT, ako aj vysoké transakčné náklady a obmedzené trhové informačné 
systémy vyvolávajú nerovnomerné rozloženie síl medzi rozličnými stranami v 
poľnohospodárskych hodnotových reťazcoch, a to na škodu rodinných 
poľnohospodárskych podnikov. Miestne potravinové systémy by sa mali obnoviť 
pomocou primeraných investícií do infraštruktúry, baliacich a spracovateľských zariadení, 
distribučných kanálov a tým, že sa poskytne pomoc a podpora malým poľnohospodárom, 
ktorí sa budú môcť organizovať tak, že to prinesie úspory z rozsahu a umožní sa im 
prechod na činnosti s vyššou hodnotou v potravinovom dodávateľskom reťazci. 

b. Podpora agrárno-ekologických poľnohospodárskych postupov v súlade so závermi 
Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie 
(IAASTD), s odporúčaniami osobitného spravodajcu OSN o práve na výživu a cieľoch 
udržateľného rozvoja: rodinní poľnohospodári a miestne spoločenstvá časom nahromadili 
bohatstvo tradičných ekologických znalostí, pozorovaní a kapacít na prispôsobovanie sa 
prírodným núdzovým udalostiam. Empirické poznatky, skúsenosti a najlepšie postupy 
získané vďaka nim môžu byť užitočné pri plánovaní stratégií prispôsobovania sa zmene 
klímy a odolnosti. 

c. Prístup k osivu: od práva poľnohospodárov voľne produkovať, vymieňať a predávať osivá 
závisí živobytie 90 % poľnohospodárov na africkom kontinente, pričom rôznorodosť 
osiva je životne dôležitá pri posilňovaní odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy. 
Vzhľadom na odhady FAO, že na celom svete zaniklo asi 75 % genetickej rozmanitosti 
rastlín, je o to dôležitejšie, aby sme chránili tieto neformálne postupy, pretože kontrola, 
vlastníctvo a dostupnosť osiva sú nesmierne dôležité z hľadiska potravinovej bezpečnosti 
chudobných poľnohospodárov.

d. Boj proti zaberaniu pôdy: zabezpečenie práv k pôde si vyžaduje uplatňovanie Rámca a 
usmernení AÚ pre oblasť pôdnej politiky v Afrike, jeho hlavných zásad na rozsiahle 
investície v Afrike, ako aj dobrovoľných usmernení FAO pre zodpovednú správu držby 
pôdy, rybného hospodárstva a lesov; 

e. Náprava štrukturálnej nerovnováhy v prístupe k výrobným zdrojom na základe rodu: Ženy 
tvoria väčšinu pracovnej sily v rodinných poľnohospodárskych podnikoch, najmä v 
Afrike. Podiel práce v poľnohospodárstve, ktorú v roku 2010 vykonávali ženy, bol 
približne 50 % v subsaharskej Afrike, hoci národné údaje sa veľmi odlišovali, pričom 
niektoré krajiny sa vyznačovali pozoruhodnou úrovňou – vyše 90 % ženskej pracovnej 
sily v poľnohospodárstve (Burkina Faso). Úloha žien v rodinných poľnohospodárskych 
podnikoch nespočíva len v práci, ale zahrnuje aj hospodárenie s príjmami domácnosti a 
nákup potravín. Ženy na vidieku však dlhodobo zažívajú diskrimináciu v prístupe k 
rozličným výrobným zdrojom vrátane pôdy, úverov, vstupov a služieb. Napríklad menej 
ako 20 % poľnohospodárok v Afrike a Karibskej oblasti a iba 5 % poľnohospodárok v 
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Tichomorskej oblasti má právo vlastniť pozemky. Ak ženy vlastnia pôdu, jej plocha je 
zvyčajne menšia, má horšiu kvalitu a ich práva sú menej zabezpečené než práva mužov. 

f. Zapájanie mladých ľudí na podporu rodinného hospodárenia: Očakáva sa, že populácia 
afrického kontinentu sa do roku 2050 zdvojnásobí a dosiahne 2,4 miliardy ľudí. Toto 
predstavuje zvýšenie populácie asi o 42 miliónov ľudí ročne. Odvetvie poľnohospodárstva 
má jedinečnú pozíciu na zamestnávanie mladých ľudí, ktorí predstavujú veľkú a rastúcu 
časť obyvateľstva. 

g. Inovatívne financovanie poľnohospodárstva pre rodinné poľnohospodárske podniky: 
Aktívne partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom sú nevyhnutným 
predpokladom na poskytovanie finančných služieb rodinným podniky a drobným 
poľnohospodárom, aby sa mohli prekonávať ťažkosti a spôsob vnímania rizika, ktoré pre 
poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá vyplýva z poskytovania úverov. Odhaduje sa, 
že v Afrike len 1 % komerčných úverov smeruje do rodinného poľnohospodárstva a 
podstatná časť úverov ide na poľnohospodársku veľkovýrobu. V dôsledku toho existencia 
poľnohospodárskych podnikov do veľkej miery závisí od neformálnych úverov s veľmi 
vysokými kapitálovými nákladmi. Osvedčené postupy systémov poskytovania 
poľnohospodárskych úverov, ktoré boli úspešné v rodinných poľnohospodárskych 
podnikoch v krajinách AKT, by sa mali podporovať a šíriť. 

Cena nečinnosti

Toto sú niektoré pravdepodobné dôsledky nečinnosti:

 Ak sa rodinné hospodárenie neoživí, hrozí mu úpadok, čo by mohlo mať nepriaznivé 
následky na budúcnosť potravinovej a výživovej bezpečnosti. 

 Súčasné vysoké náklady na dovoz sú neudržateľné a mohli by viesť k sociálnym 
nepokojom, ak pretrváva hrozba hladu, najmä v kontexte zmeny klímy.

 Zmena klímy sa môže zhoršiť, ak sa budú uprednostňovať poľnohospodárske metódy 
náročné na zdroje pred agrárno-ekologickými pestovateľskými metódami.

 Pravdepodobnosť straty agrárnej biodiverzity, ktorá je základom každého odolného 
poľnohospodárskeho systému a ktorú by mohlo zachrániť rodinné hospodárenie.

 Ak sa vidiecky sektor netransformuje a nezamestná čoraz viac mladých ľudí, ktorí hľadajú 
dôstojnú prácu, výrazne sa zvýši pravdepodobnosť ešte vyššej nezamestnanosti, migrácie 
a sociálnych nepokojov.


