Девісон Мугійя, Коста Хофісі
Проблеми дрібних фермерських господарств при адаптації до змін клімату
За останні декілька років питання адаптації до змін клімату у Зімбабве отримали значну увагу з боку науковців.
При цьому, недостатньо уваги було приділено дослідженню проблем, пов’язаних зі змінами клімату у цій
країні. Автори статті досліджують кліматичні проблеми, що впливають на дрібні фермерські господарства у
регіоні Звішаване у Зімбабве. Для збору даних було використано якісні методи дослідження, що охоплюють
напівструктуровані опитування. Автори дослідження показують, серед найбільші проблеми виникають у
дрібних фермерських господарств через нестачу ресурсів, брак доступу до кредитів та інвестицій, перепони у
отриманні фінансової допомоги, а також протиріччя у програмах підтримки бізнесу.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Проблемы мелких фермерских хозяйств при адаптации к изменениям климата
За последние несколько лет вопросы адаптации к изменениям климата в Зимбабве получили значительное
внимание со стороны ученых. При этом, недостаточно внимания было уделено изучению проблем, связанных с
изменениями климата в данной стране. Авторы статьи исследуют климатические проблемы, влияющие на
мелкие фермерские хозяйства в регионе Звишаване в Зимбабве. Для сбора данных были использованы
качественные методы исследования, охватывающие полуструктурированные опросы. Авторы исследования
доказывают, что самые большие проблемы возникают у мелких фермерских хозяйств из-за нехватки ресурсов,
недостатка доступа к кредитам и инвестициям, препятствий в получении финансовой помощи, а также
противоречий в программах поддержки бизнеса.
Ключевые слова: адаптация, изменения климата, адаптация к изменениям климата, ограниченность ресурсов,
мелкие фермеры.
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