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Zemědělství patří dlouhodobě mezi tradiční odvětví afrických ekonomik. Zatímco Evropskou 

unii pohání vpřed z téměř 90 % sektor služeb a průmyslu (Index Mundi 2018a), africké HDP 

tvoří z velké části právě agrární produkce. Průměrný podíl zemědělství na HDP je napříč 

africkými státy zhruba 23 % (Shango 2019), v řadě zemí ale tvoří i polovinu celé ekonomiky 

(Tabulka 1). Dvě třetiny veškeré pracovní síly kontinentu navíc zaměstnává právě agrární 

sektor. Většinu z nich tvoří drobní farmáři, kteří pěstují primárně pro vlastní spotřebu. 

Tzv. rodinné farmaření (family farming) tak vykazuje 90 % veškeré zemědělské aktivity 

kontinentu (Oxford Business Group 2019: 4, Petengell 2015). 

Drobní farmáři jsou často díky absenci zavlažovacích mechanismů a dalších technologií závislí 

jen na dešťové vodě a půdu obdělávají tradičním ručním způsobem. Klimatické změny nicméně 

způsobují, že tolik potřebný déšť dopadá na africkou půdu stále intenzivněji a v kratším čase, 

což způsobuje rozsáhlé eroze půdy, která už vodu nedokáže pojmout (Pereira 2017: 1). Zároveň 

se prodlužují období sucha, narůstají teploty a zvyšuje se počet extrémně horkých dnů. 

V důsledku toho by do roku 2050 mohly poklesnout výnosy ze zemědělské produkce v Africe 

až o 25 %1, což může mít za následek výrazné zdražení základních potravin či jejich 

nedostupnost. Tím se může zvýšit např. počet dětí trpících podvýživou (B4FA 2014, IFPRI 

2009). 

Tabulka 1: Podíl agrárního sektoru na HDP afrických zemí 

Podíl zemědělství 
na HDP 

Počet zemí 

méně než 20 % 23 
20–50 % 22 

více než 50 % 2 

Zdroj: Autor dle The World Bank, 2019 

Změny klimatu ohrožují potravinovou bezpečnost Afriky 

Ukazuje se, že právě Afrika je k dopadům změn klimatu nejvíce náchylná. Od roku 1970 došlo 

v Africe k více než dvěma tisícům přírodních katastrof, z toho ale téměř k polovině jen 

v posledních 10 letech. Odhaduje se, že v roce 2030 bude následkům extrémního sucha, 

horkého počasí či záplav vystaveno až 118 mil. nejchudších lidí, z nichž většina žije právě 

v Africe. Stále větším nedostatkem nezávadné vody pak může trpět až 220 mil. obyvatel Afriky 

(Vasquez a Pusch 2016, Spratt a Ashford 2011). 

Projevuje se tak stále větší tlak na zajištění potravinové bezpečnosti kontinentu (food security). 

Polovina afrických zemí2 je dnes stále závislá na potravinové pomoci, až 30 afrických států 

se pak stále potýká s podvýživou. Počet podvyživených dětí se globálně snižuje, v Africe však 

v posledních dvou dekádách naopak vzrostl (All Africa 2018, SOS Children’s Villages – USA 

2019). Mezi nejvíce ohrožené obyvatele vedle dětí patří také matky a obecně obyvatelé venkova, 

kterých je ve vybraných státech až 90 % (Index Mundi 2018b). Ti jsou na zemědělství zcela 

závislí a zároveň patří mezi ty nejchudší. Z toho důvodu se zvyšuje i riziko vnitrostátní 

(z venkova do měst) a mezinárodní migrace (Serdeczny 2016: 1). S ohledem na rychle rostoucí 

 
1 Odhadovaný pokles vybraných plodin: rýže 14 %, pšenice 22 %, kukuřice 5 % (IFPRI 2009). 
2 Patří mezi ně např. Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Keňa, Mali, 
Niger či Nigérie (SOS Children’s Villages – USA 2019). 
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africkou populaci bez dostatku prostředků k vymanění se z chudoby jde o extrémní riziko nejen 

pro ekonomiku jednotlivých zemí, ale také jejich politickou stabilitu (Obrázek 1). 

Obrázek 1: Intenzitu potravinové krize zvyšuje konflikt v dané zemi či regionu 

 

Zdroj: Africa Center for Strategic Studies, 2017 

Nevyužitý potenciál afrického zemědělství 

Zemědělství má přitom v Africe obrovský potenciál, za kterým dosud zaostává. Na kontinentu 

se nachází téměř dvě třetiny celosvětové plochy orné půdy (Oxford Business Group 2019), 

která ale v praxi není uměle zavlažována (Obrázek 2). Výnosy zemědělské produkce jsou pak 

v porovnání s ostatními rozvojovými regiony v Africe až o 50 % nižší. Dvě třetiny celkové 

produkce na kontinentu navíc pocházejí jen z devíti zemí, zbývající čtyři desítky států 

tak vyprodukují pouze třetinu celoafrické produkce (Goedde, Ooko-Ombaka a Pais 2019).  

Investice do zemědělství přitom mohou přispět nejen ke zvýšení produktivity a posílení 

potravinové bezpečnosti, ale povedou i ke vzniku nových pracovních míst3, zvýšení 

atraktivnosti celého sektoru především pro mladé lidi, podpoří formování zemědělských 

družstev, expanzi agro a potravinového byznysu a rozvoj potenciálu soukromého sektoru 

(tzv. SMEs – malých a středních podniků). Vedle toho je potřeba investovat i do dalších oblastí, 

které se zemědělstvím přímo souvisí. Agrární sektor se neobejde bez efektivního napojení 

farmářů na místní, regionální či mezinárodní trhy, kvalitní infrastruktury (silnice, mosty, 

přístavy a další), dostupné elektrické energie, přístupu k finančním službám (hlavně půjčkám) 

a dlouhodobého rozvoje národních politik v oblasti obchodu (Goedde, Ooko-Ombaka a Pais 

2019, AGRA 2019: 2).  

 
3 Tvorba udržitelných pracovních míst je pro budoucnost Afriky klíčová. Každý rok na pracovní trh 
přibývá 15–20 milionů mladých lidí. V roce 2030 už bude čtvrtina světové populace do 25 let žít právě 
v Africe a bude zároveň tvořit 60 % veškeré populace na kontinentu (Shango 2019, European 
Commission 2019a: 8). 
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Obrázek 2: Afrika ve využívání zavlažovacích mechanismů výrazně zaostává za zbytkem světa 

 

Zdroj: Geng et al. 2015: 6. 

Zemědělství do čela spolupráce EU–Afrika 

Zemědělství nebyla ve vztazích EU a Afriky doposud věnována samostatná pozornost. Dohoda 

z Cotonou, která v roce 2000 zarámovala na období 20 let vzájemné hospodářské vztahy EU 

s Afrikou sice zemědělství na několika místech zmiňuje, vždy však pouze jako součást širších 

ekonomických či rozvojových vztahů. EU se přitom mj. zavázala k: 

• rozvoji strategií k posílení zemědělské produktivity, zahrnující financování 

agrovýzkumu, podporu zemědělské infrastruktury a risk managementu, 

• veřejným i soukromým investicím do sektoru zemědělství, 

• podpoře při rozvoji zemědělských trhů, 

• posilování potravinové bezpečnosti, 

• posilování adaptačních mechanismů v zemědělství na dopady klimatických změn, 

• finančním investicím a přenosu technologií za účelem snižování emisí v zemědělství, 

• finanční podpoře Centra pro rozvoj zemědělství (Centre for the Development 

of Agriculture, CTA), jehož úlohou je posilování kapacit příjemců v oblasti 

zemědělských politik a managementu, výzkumu a dalších oblastí, či 

• podpoře exportů zemědělských produktů z afrických zemí do EU a kompenzování 

případných ztrát v důsledku fluktuací na světových trzích (European Commission 

2019b: 42–54, 84, 109–125). 

Od roku 2016 už ale probíhá intenzivní politický dialog mezi EU a Africkou unií (AU), který byl 

v roce 2018 završen přijetím historicky první politické deklarace na téma potravinové 

bezpečnosti a zemědělství (food and farming). Součástí deklarace je také akční plán 

konkrétních aktivit a vytvoření společné Task Force Rural Africa (TFRA), která posouvá otázku 

zemědělství a spolupráce při rozvoji venkova do epicentra euro-afrických vztahů v rámci nové 

Africko-evropské aliance pro udržitelné investice a tvorbu pracovních míst (Africa-Europe 

Alliance for Sustainable Investment and Jobs, zkráceně Africa-Europe Alliance). TFRA tak 

představuje významný milník v posilování afrického rozvoje, protože reflektuje v první řadě 

nárůst africké populace, která bude žít i nadále převážně na venkově, a její potřeby (Cirad 2019, 

PubAffairs Bruxelles 2019, European Commission 2019b). 

TFRA správně posouvá uvažování o zemědělství na novou úroveň: (a) teritoriální přístup 

namísto sektorového umožní blíže pochopit konkrétní problémy jednotlivých zemí a komunit 



4 
POLICY BRIEF | únor 2020 

 

a připravit plány spolupráce „šité na míru“. V tomto ohledu je velmi důležitá podpora zapojení 

malých a středních podniků ze soukromého sektoru (tzv. SMEs) a posilování kapacit místních 

institucí a lidí žijících v konkrétních oblastech. (b) Vhodně také propojuje se zemědělstvím 

otázku klimatu, když klade důraz na udržitelnou práci s půdou a management přírodních 

zdrojů. Odolnost vůči dopadům klimatických změn je v Africe potřeba neustále posilovat 

a mobilizovat k tomu domácí prostředky za účelem podpory místní produkce a byznysu. 

(c) Teprve poté následuje transformace agrárního sektoru jako takového. Uznání diverzity 

napříč africkými státy je zcela zásadní pro expertní spolupráci a modelování programů podle 

potřeb jednotlivých zemí. K tomu je zapotřebí posílit oblast vědy a výzkumu, 

které jsou schopné poskytnout příslušné znalosti a přispívat k budování nových technologií 

uzpůsobených pro zemědělství ve specifických afrických podmínkách. (d) Poslední oblastí 

spolupráce v rámci TFRA je rozvoj afrického potravinového průmyslu a na něj navázaných trhů 

spolu s podporou agrobyznysu. Větší míra soutěživosti a otevřené prostředí posílí nejen místní 

produkci a trhy, ale také výrazně zvýší soutěživost afrických produktů v globálním prostoru 

(Cirad 2019, European Commission 2019b).  

Závěr a doporučení 

Africké farmy v současné době využívají jen asi 40 % svého potenciálu a nedokážou tak plně 

pokrýt potřeby kontinentu v oblasti produkce potravy a výživy (Farming First 2019). 

Aby Afrika dokázala překonat náročné klimatické podmínky, které produkci zásadním 

způsobem ovlivňují, uživit svoji rapidně rostoucí populaci, účinně tak bojovat s chudobou, 

hladem a podvýživou a celkově posílit udržitelný rozvoj kontinentu, je zapotřebí věnovat 

pozornost následujícím oblastem. Významnou roli při podpoře jejich rozvoje může sehrát také 

EU, která disponuje dostatkem finančních prostředků a technologií, a která díky Africko-

evropské alianci staví spolupráci v oblasti rozvoje zemědělství do čela euro-afrických vztahů. 

• Podpořit rozvoj veřejného sektoru a politik v oblasti zemědělství, aby získal 

stále rostoucí soukromý sektor dostatečnou podporu k podnikání. Za tímto účelem je 

potřeba posílit především administrativu a státní instituce na národní, regionální 

i místní úrovni. 

• Zemědělství je nutné vnímat i jako byznys, nikoli pouze jako odděleně stojící 

rozvojovou aktivitu. Je proto potřeba zaměřit se na lokální přidanou hodnotu produkce 

s ohledem na potřeby dané země a investovat do rozvoje agrobyznysu, 

který má potenciál přitáhnout do zemědělství i mladé lidi. 

• Podpořit AU a další regionální organizace v jejich aktivitách vůči africkým 

vládám, které musí důsledně analyzovat a implementovat své zemědělské politiky. 

Jednou z možností je např. podpora Comprehensive Africa Agriculture Development 

Programme (CAADP) pod správou AU a NEPAD. 

• Zahrnout do programů rozpočtové podpory indikátory spojené 

se zemědělstvím a potravinovou bezpečností.  

• Investovat do ochrany životního prostředí v EU i v Africe a podpořit proces 

posilování adaptačních a mitigačních kapacit afrických zemí. Investice mohou 

směřovat mj. do ochrany vodních zdrojů, půdy, budování zdrojů udržitelné a čisté 

energie, zalesňování s ohledem na specifika africké krajiny, systémů včasného varování 

před přírodními katastrofami a další. 

• Podpořit rozvoj ekologického zemědělství, které má v Africe obrovský potenciál. 
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• Snížit dotace do zemědělství v EU za účelem narovnání obchodního prostředí 

s africkými producenty. Dotace totiž představují výraznou netarifní překážku 

pro africké exporty, které EU podporuje např. v rámci Dohod o ekonomickém 

partnerství (tzv. EPAs), a na úkor evropských konzumentů tak podrývají rozvoj svých 

obchodních partnerů. 

• Investovat do zemědělských vstupů jako jsou hnojiva (přírodní) či vylepšená 

semena (tzv. improved seed) vybraných plodin a zvýšit jejich dostupnost i na místních 

trzích. 

• Investovat do zvyšování dostupnosti zavlažovacích technologií 

a managementu vodních zdrojů. 

• Investovat do zemědělské infrastruktury jako jsou skladovací prostory 

za účelem minimalizace ztrát produkce (v Africe odvislé od pěstování tzv. sezónních 

plodin) a propojení oblastí produkce, sklizně a distribuce vypěstovaných produktů. 

• Investovat do dopravní infrastruktury za účelem zvýšení dostupnosti místních, 

regionálních i mezinárodních trhů. Ve spojení s rozvojem veřejného sektoru se tak 

zároveň omezí transakční náklady spojené s obchodem. 

• Posílit spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, které v Africe patří mezi klíčové 

složky procesu zvyšování zemědělské produktivity a podpořit místní vlády v investicích 

do této oblasti.  

• Investovat do posilování místních kapacit na monitoring podvýživy 

a do národních, regionálních a kontinentálních informačních systémů na adresování 

krizí spojených s hladem a nedostatkem výživy (např. v nejchudších oblastech, 

konfliktních zónách atp.) (FAO 2011: 7–10, AfDB 2014: 1–5, Center for Global 

Development 2019: 21–24, Goedde, Ooko-Ombaka a Pais 2019, The Africa-EU 

Partnership 2019). 
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