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S y n o p s i s. Przedstawiono najwa¿niejsze fakty, refleksje i opinie dotycz¹ce piêædziesiêcioletniej dzia³alnoci Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN.

1. Ta czêæ wprowadzenia do dyskusji z okazji jubileuszu 50-lecia powstania KER PAN
dotyczy³a ogólnych problemów ekonomiczno-rolniczych i by³a najobszerniejsza z punktu
widzenia zakresu wystêpuj¹cych problemów. Z tego wzglêdu, na podstawie w³asnej orientacji dotycz¹cej zarówno prac Komitetu, jak i poszczególnych zagadnieñ, Autor wybra³ niewielk¹ grupê problemów dotycz¹c¹ przede wszystkim roli, znaczenia i wagi tych zagadnieñ dla
ogólnego obecnego obrazu i rozumienia wspó³czesnych ekonomiczno-rolniczych dyscyplin
naukowych. Jest to raczej przypomnienie i sygnalizacja wystêpuj¹cych zagadnieñ, a nie ich
dok³adna analiza. Inicjatywa seminarium oznacza, i¿ Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN uznaje za wa¿ne znaczenie obecnego okresu rozwoju rolnictwa, wsi i gospodarki ¿ywnociowej w
Polsce oraz ró¿norodnych uwarunkowañ tego rozwoju, z których znaczna czêæ dotyczy
bezporednio dyscyplin ekonomiczno-rolniczych, znajduj¹cych siê w zakresie zainteresowañ
Komitetu. Dzia³alnoæ Komitetu odnosi siê wiêc nie tylko bezporednio do statutowych
obowi¹zków tego gremium, ale tak¿e dowiadczeñ i zmian, jakie zachodz¹ w ca³ym rolnictwie
polskim, gospodarce wiejskiej i gospodarce ¿ywnociowej (agrobiznesie)1.
Tylko w ograniczonym zakresie mo¿na podj¹æ dzia³ania obejmuj¹ce podstawowe pytania
dotycz¹ce obecnego i przysz³ego rozwoju ekonomiki rolnictwa jako dyscypliny naukowej.
Dotyczy to np. tak wa¿nych pytañ, jak: do czego d¹¿ymy, co chcemy osi¹gn¹æ. Pytania takie
powinny byæ sta³ym sk³adnikiem dzia³añ i zainteresowañ polskiego rodowiska ekonomistów
rolnictwa. W rolnictwie, gospodarce ¿ywnociowej (agrobiznesie) i gospodarce wiejskiej
nawi¹zuj¹ one do szczególnych potrzeb i trudnoci, z jakimi zawsze mamy do czynienia, np.
1

W wypowiedzi niniejszej nawi¹zano do dobrze przyjêtych w rodowisku ekonomiczno-rolniczym w
1994 r. i 2004 r. ocen (samoocen) dokonañ polskich nauk ekonomiczno-rolniczych. Oceny opublikowane zosta³y w: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2-3/1995 oraz w nr 2/2005 (zob. podsumowania i oceny autorstwa A. Wiatraka, E. Majewskiego, D. Klepackiej i B. Perepeczko). W czêci
wypowiedzi nawi¹zano do opracowania autora z 2004 r. (por. rozwiniêta wersja ówczesnej oceny: F.
Tomczak. 2005: Kilka uwag o stanie i problemach nauk ekonomiczno-rolniczych. Zagadnienia
Ekonomiki Rolnej, nr 4 i jest ona w du¿ym zakresie ci¹gle aktualna.
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stanu i dynamiki przemian produkcyjnych, spo³ecznych i rozwojowych. Podobnie dotycz¹
one gruntownych przemian zachodz¹cych w otoczeniu rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej, tj. ca³ej gospodarce narodowej w polskim obszarze integracyjnym (Unia Europejska27) i skali globalnej.
Na podstawie obecnych dowiadczeñ, kontrowersji i zmian jakie zachodz¹ w europejskiej i polskiej polityce gospodarczej i rolnej (wspó³czesne procesy rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, integracja i globalizacja, ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej i krajowej
polityki rolnej Polski, GMO itp.), coraz bardziej pewna jest potrzeba nowego rozumienia i
definiowania funkcji i zadañ ekonomistów rolnictwa, analizy i interpretacji oraz ogólnych
wyjanieñ mechanizmów rozwoju rolnictwa, gospodarki ¿ywnociowej i obszarów wiejskich, jednolitoci lokalnego i ogólnoeuropejskiego wiata ekonomicznego i spo³ecznego,
a wiêc zmian i ewolucji tych z³o¿onych procesów koreluj¹cych z tendencjami i zasadami
wspó³pracy europejskiej i wiatowej.
2. W ca³ym okresie 50-letniej dzia³alnoci KER podejmowa³ wa¿ne teoretyczne i praktyczne problemy funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki rolniczo-¿ywnociowej. Niezale¿nie od
znaczenia i wagi poszczególnych etapów tej dzia³alnoci (np. akceptacja rozwoju rolnictwa
rodzinnego w latach 50-tych ubieg³ego stulecia, analiza uwarunkowañ tego rozwoju w okresie
scentralizowanej gospodarki nierynkowej czy te¿ przejcie etapu transformacji od gospodarki
regulowanej planem do gospodarki funkcjonuj¹cej wed³ug zasad rynkowych i wystêpuj¹cych
wówczas uwarunkowañ), wspó³czesne nowe uwarunkowania i mechanizmy realizacji tendencji
i programów rozwojowych, kszta³tuj¹ praktycznie ca³kowicie inne rozwi¹zania, tj. cz³onkostwo
Polski w Unii Europejskiej. Uniê Europejsk¹ charakteryzuj¹ zasady polityki rolnej, wiejskiej i
regionalnej odnosz¹ce siê do ca³ej grupy UE-27. Po raz pierwszy w historii, podobnie jak ca³a
Europa, Polska znalaz³a siê wobec wyzwañ wynikaj¹cych z realizowanych ju¿ przez UE celów i
d¹¿eñ odpowiadaj¹cych, jak to potwierdza praktyka, potrzebom i mo¿liwociom ca³ej UE.
Ogólna sytuacja i perspektywy rolnictwa zale¿¹ i s¹ kszta³towane zarówno przez dotychczasowe procesy historyczne, np. niski stan rozwoju gospodarki, infrastruktury oraz
zró¿nicowanie regionalne kraju, ³¹cznie ze zró¿nicowaniem powi¹zanym z dziedzictwem zaborów (ciana wschodnia), jak te¿ wspó³czesne g³ówne si³y rozwojowe: proces transformacji, jego przebieg i konsekwencje, proces integracji w ramach UE oraz wiatowe procesy
globalizacyjne. Procesy te, stanowi¹c sk³adnik otoczenia rolnictwa i wsi, obejmuj¹ makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania o charakterze zewnêtrznym (poziom rozwoju gospodarczego, transformacja, integracja, globalizacja) i wewnêtrznym (zmiany demograficzne, wyposa¿enie w czynniki produkcji oraz potencja³ produkcyjny i dochodowy
wsi, inwestycje infrastrukturalne itp.). Wszystkimi tymi zagadnieniami zawsze zainteresowany by³ Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN.
3. W ostatnich prawie 60 latach Autor stale zajmuje siê dydaktyk¹, badaniami lub
pisaniem i upowszechnieniem problemów ekonomiczno-rolniczych. W sprawach zadañ i
funkcjonowania Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN opublikowa³ kilka tekstów, które ci¹gle wskazywa³y i wskazuj¹ na szanse, mo¿liwoci i potrzebê naszej mo¿liwie aktywnej i
owocnej dzia³alnoci2. Obecny czas obejmuje specyficzny okres zró¿nicowanych proce2

Np. F. Tomczak 1996: Rola nauk ekonomiczno-rolniczych w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci
spo³eczno-gospodarczej. [W:] Profesor Ryszard Manteuffel-Szoege a rolnictwo i nauki ekonomiczno-rolnicze. SGGW, Warszawa, F. Tomczak 2003: Ekonomia agrarna w obecnych warunkach rozwoju rolnictwa polskiego. [W:] Dzia³alnoæ rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie
integracji z Uni¹ Europejsk¹. Siedlce.
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sów transformacyjnych, jakim podlega rolnictwo polskie. Dotyczy to kontynuacji i coraz
wyraniejszego koñczenia procesu transformacji od gospodarki planowej (nierynkowej) do
gospodarki rynkowej (kapitalistycznej), z drugiej za podlegaj¹cego przyspieszeniu i wzbogaceniu decyzji oraz procesów dostosowawczych i adaptacyjnych do zasad integracji
europejskiej i pierwszego okresu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podobn¹ rolê
odgrywaj¹ pojawiaj¹ce siê uwarunkowania zwi¹zane z procesami globalizacyjnymi i konkurencyjnoci¹ wiatow¹ w zakresie rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej.
Wspó³czesna ewolucja oraz przemiany ekonomii agrarnej i polityki rolnej wynikaj¹ z
dowiadczeñ i potrzeb ca³ego pó³wiecza rozwoju i przemian zachodz¹cych w Polsce, szczególnie makroekonomicznych uwarunkowañ rozwoju gospodarczego Polski i wiata w drugiej po³owie XX wieku. Ca³y baga¿ historii ubieg³ego wieku okreli³ drogê rozwojow¹
ówczesnej gospodarki, w tym rolnictwa. W pocz¹tkach ubieg³ego wieku porozbiorowy
okres historii Polski zosta³ zakoñczony wybuchem I wojny wiatowej i jej konsekwencjami
(w tym przywrócenie pañstwowoci Polski, potrzeba integracji spo³ecznej, politycznej i
gospodarczej ziem objêtych zaborami, odbudowa powojenna i trudnoci rozwoju gospodarczego tego okresu), przebiegiem i konsekwencjami II wojny wiatowej, w tym: nowym
miejscu Polski na mapie politycznej i gospodarczej wiata. W okresie powstania KER PAN,
na prze³omie lat 50. i 60. zosta³y ukszta³towane warunki sformu³owania i realizacji Nowej
Polityki Rolnej, które na kilka dziesiêcioleci w zasadniczy sposób wp³ywa³y na rozwój polskiej gospodarki rolniczo-¿ywnociowej, jej powi¹zanie z procesami uprzemys³owienia kraju i problemami subsmupcji ch³opskiej gospodarki rolniczej z polityk¹ przyspieszonego
uprzemys³owienia kraju i funkcjonowania tej gospodarki w warunkach nierynkowych. By³
to trudny okres poszukiwania i realizacji dróg rozwojowych wsi i rolnictwa, powojennej
odbudowy i uprzemys³owienia kraju oraz realizacji celów gospodarki planowej.
W okresie transformacji systemowej i pierwszych lat cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukszta³towa³y siê ró¿norodne drogi i sposoby przyspieszenia lub zakoñczenia
zasadniczych zmian rozwojowych i restrukturyzacyjnych w polskim rolnictwie, które sta³y
siê zaczynem dyskusji i badañ o szerokim zasiêgu i konsekwencjach. W dyskusjach ekonomiczno-rolniczych i pokrewnych zosta³y zapocz¹tkowane i rozwiniête koncepcje strategii
rozwoju: od rolniczej wsi monofunkcyjnej do wsi wielofunkcyjnej, od rolnictwa drobnotowarowego i zró¿nicowanego do rolnictwa o coraz wiêkszej skali produkcji i specjalistycznego, od systemu drobnej ch³opskiej gospodarki rodzinnej do farm i agrobiznesu, od potrzeb
konsumenta tradycyjnego i o niskich dochodach do konsumenta wymagaj¹cego i przez
reprezentowany popyt (wielkoæ, struktura) decyduj¹cego w istocie o stanie, strukturze i
tempie rozwoju rolnictwa, w tym szczególnie nowych ga³êzi rolniczo-¿ywnociowych.
Podobnie jak procesy transformacji gospodarki rolniczo-¿ywnociowej o charakterze
systemowym, ogromn¹ rolê w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych spe³ni³ proces przygotowania Polski do cz³onkostwa w UE i pierwsze lata tego cz³onkostwa. Procesy te bowiem oznaczaj¹ przejcie do wielu nowych uwarunkowañ i rozwi¹zañ okrelaj¹cych strategiê rozwojow¹ i przysz³oæ gospodarki rolniczo-¿ywnociowej. Nowy impuls badaniom
rolniczo-¿ywnociowym, rozwoju obszarów wiejskich, kszta³towania siê spo³ecznoci regionalnych nada³o przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. W ten sposób ekonomia
rolna, polityka agrarna i polityka gospodarcza realizowana w zakresie wsi i rolnictwa przechodzi³a etapy poszukiwania dróg rozwojowych i ich realizacji w ca³ym okresie powojennej
odbudowy, uprzemys³owienia kraju i gospodarki planowej, nastêpnie akceptacji gospodarki rynkowej, akceptacji UE i integracji europejskiej w koñcu, za przejcie do wspó³cze-
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snych warunków wstêpnego etapu globalizacji i przysz³oci w zintegrowanej Europie i
ogromnym poszerzeniu internacjonalizacji gospodarek narodowych i kszta³towania siê
wspó³czesnych uwarunkowañ rozwoju gospodarki wiatowej, w tym rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej. W obecnym okresie centralnym elementem naszych zainteresowañ jest i
bêd¹ wszystkie zagadnienia dotycz¹ce procesów integracji europejskiej, Wspólnej Polityki
Rolnej i jej przysz³oci w strategii rozwojowej rolnictwa europejskiego i rozwoju ca³ej
Europy w powi¹zaniu z procesami globalizacji wiatowej.
4. W uwagach dotycz¹cych 50-lecia Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN mo¿na przypomnieæ kilka ustaleñ prezentowanych uprzednio, w nawi¹zaniu do oceny stanu i rozwoju
nauk ekonomiczno-rolniczych w 10-leciu 1994-20033. G³ównym elementem ró¿nic ówczesnego okresu a obecnym stanem i okreleniem przysz³oci nauk ekonomiczno-rolniczych
jest oficjalne przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) i wszystkie wynikaj¹ce st¹d
zobowi¹zania oraz mo¿liwoci i szanse rozwojowe. Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej
oznacza przejcie ca³ego systemu gospodarczego Polski, w tym rolnictwa, gospodarki ¿ywnociowej i wsi od rozumowania i postêpowania w skali krajowej na skalê europejsk¹ i
wiatow¹. Dotyczy to zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych si³ rozwojowych i uwarunkowañ funkcjonowania i zmian gospodarstw rolnych (farm), wp³ywu i konsekwencji
procesów integracyjnych i globalizacyjnych, jak te¿ analizy mechanizmów rozwojowych
rolnictwa, gospodarki ¿ywnociowej i obszarów wiejskich.
Dla porz¹dku, jako przyk³ady warto przypomnieæ kilka podstawowych dziedzin zajmuj¹cych polskich ekonomistów rolnych w ostatnich latach.
A. Systematyczne kontynuowanie i intensyfikacja badañ z zakresu transformacji rynkowej rolnictwa i wyrane zwiêkszenie zwi¹zanych z tym efektów, np. utrwalenie akceptacji
gospodarki rynkowej, pog³êbienie analizy rynków (organizacja, dzia³anie, ekonomia), a tak¿e zwi¹zana z tym edukacja rynkowa, szczególnie w aktywnych formach szkoleñ, konferencji i publikacji.
B. Wyrane pog³êbienie badañ i wiedzy z zakresu zwi¹zków i ekonomicznego mechanizmu funkcjonowania systemu agrobiznesu krajowego i miêdzynarodowego (przesuwanie
siê akcentów z zainteresowañ tylko rolnictwem na rzecz zainteresowañ ca³¹ gospodark¹
¿ywnociow¹, tj. agrobiznesem i zwi¹zkami pomiêdzy agrobiznesem a innymi dzia³ami gospodarki narodowej).
C. Kontynuowanie i ci¹g³e rozszerzanie studiów dotycz¹cych relacji pomiêdzy rolnictwem a obszarami wiejskimi i wsi¹. Zwi¹zane z tym osi¹gniêcia wskazuj¹ na coraz pe³niejsze
zrozumienie integralnego charakteru rozwoju gospodarczego i stanu ekonomicznego rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich, co jest tak¿e w pe³ni zgodne ze wspó³czesnymi tendencjami rozwojowymi wiatowej ekonomiki rolnictwa.
D. Kolejnym szczególnym polem zainteresowania nauk ekonomiczno-rolniczych s¹ studia nad procesami wynikaj¹cymi z pierwszych lat cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Zasady i sposoby postêpowania oraz przemiany zachodz¹ce wraz z cz³onkostwem Polski w
UE, trudnoci i efekty procesów przystosowawczych i rozwojowych, np. inwestycje, postêp technologiczny, wyrównanie dysparytetów rozwojowych w ró¿nych dziedzinach rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej maj¹ tu istotne znaczenie. Obecna dekada pozwala nie
tylko doceniæ dowiadczenia okresu przygotowawczego, ale te¿ akumuluje i rozwija do3

Por. F. Tomczak 2005: Kilka uwag o stanie i problemach nauk ekonomiczno-rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4. Przeprowadzona wówczas dyskusja na temat dokonañ rodowiska
naukowego ekonomistów rolnych w znacznej czêci zachowuje swoj¹ aktualnoæ.
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wiadczenia i postêpy zwi¹zane z praktyczn¹ realizacj¹ projektu rolniczego UE w warunkach rozszerzenia UE i rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej. Obecny czas pozwala
te¿ na realizacjê pierwszych badañ praktycznych, konkretyzacjê i upowszechnienie praktycznych rozwi¹zañ i zmian Wspólnej Polityki Rolnej, ale tak¿e jej rozumienia, akceptacji i
zmian, które oznaczaj¹ jej przystosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków i okolicznoci
wp³ywaj¹cych na jej praktyczn¹ realizacjê (np. proces kolejnych powiêkszeñ UE). Nale¿y
s¹dziæ, ¿e po 2010 r. uka¿¹ siê pierwsze wiêksze studia analizuj¹ce i podsumowuj¹ce pierwszy 5-letni okres funkcjonowania rolnictwa polskiego i polskiej gospodarki wiejskiej oraz
¿ywnociowej w warunkach obecnego modelu integracji gospodarczej Europy i realizacji
Europejskiego Modelu Rozwoju Rolnictwa.
E. Wa¿n¹ tendencj¹ dotycz¹c¹ tych nauk jest systematyczne rozszerzanie problematyki badawczej i proces pog³êbiania siê integracji dyscyplin ekonomiczno-rolniczych, badañ
i nauczania w systemie nauk rolniczych oraz nauk spo³ecznych, szczególnie ekonomicznych, socjologicznych, prawnych i przestrzennych. Wyrazem tego jest poziom i rezultaty
pimiennictwa z tego zakresu oraz zwiêkszenie liczby instytucji badawczych, dydaktycznych i upowszechnieniowych (czêæ z nich zwi¹zana jest jedynie z upowszechnianiem
zasad i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE).
F. Komitet Ekonomiki Rolnictwa stale wspiera i wysoko ocenia wszelkie starania i rezultaty polskich ekonomistów rolnictwa w zakresie kontynuowania i rozwijania wspó³pracy miêdzynarodowej, wspólnych badañ, publikacji itp. Wystêpuj¹ce tu ograniczenia (np. brak autorów polskich w rolniczo-ekonomicznej literaturze wiatowej), wskazuje na wzglêdny charakter
naszej pozytywnej opinii o stanie nauk ekonomiczno-rolniczych i ich osi¹gniêciach. Z ¿alem
nale¿y tak¿e stwierdziæ, i¿ w pierwszych 3 latach cz³onkostwa Polski w UE nie mo¿na odnotowaæ wyraniejszej dynamiki rozwijania takiej wspó³pracy, uczestnictwa w ¿yciu naukowym
Europy, aktywnoci publikacyjnej itp. Raczej za wolno wchodzimy do wspó³pracy miêdzynarodowej, co jest bezdyskusyjnym za³o¿eniem dotycz¹cym uzyskania coraz lepszych rezultatów naukowych w przysz³oci, a jednoczenie nie wystêpujemy dot¹d, czêsto z usprawiedliwionych przyczyn, w konfrontacji ze wspó³czesnym wiatem ekonomii agrarnej, jej rozwojem
i zasadami funkcjonowania. Jest to tym bardziej wa¿ne, i¿ polskie dowiadczenia rozwoju
rolnictwa w gospodarce rednio rozwiniêtej, transformacji systemowej, rozwoju gospodarki
rodzinnej oraz dowiadczenia okresu integracji regionalnej (UE) i internacjonalizacji polskiej
gospodarki rolniczo-¿ywnociowej mog¹ mieæ znacznie pozytywne dla wielu krajów znajduj¹cych siê na podobnym lub ni¿szym poziomie rozwoju gospodarczego. Jednoczenie cz³onkostwo w UE powa¿nie zwiêksza zapotrzebowanie na wiedzê i pracowników ekonomicznorolniczych, a to stwarza optymistyczn¹ przes³ankê zarówno dla krajowych, jak i miêdzynarodowych uwarunkowañ rozwoju dyscyplin ekonomiczno-rolniczych w Polsce.
5. Konsekwencj¹ dyskusji nawi¹zuj¹cej do 50-lecia Komitetu Ekonomiki Rolnictwa
PAN i zasad oraz rezultatów jego dzia³alnoci, a tak¿e analizy i oceny stanu nauk ekonomiczno-rolniczych bêdzie zapewne pe³niejsze zrozumienie przez nasze rodowisko zasad i
kierunków rozwojowych dyscyplin ekonomiczno-rolniczych i badañ w nastêpnych dekadach. Znane s¹ ju¿ uwarunkowania rozwoju gospodarki rolniczo-¿ywnociowej do roku
2013, za decyzje jakie zostan¹ podjête w zwi¹zku z obecnie (2008 r.) prowadzon¹ dyskusj¹
dotycz¹c¹ oceny i zmian Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check 2008-2009) bêd¹ warunkowa³y ten rozwój po 2013 roku. W tym miejscu warto przypomnieæ lub wskazaæ kilka ustaleñ
odnosz¹cych siê do stanu obecnego i najbli¿szej przysz³oci warunkuj¹cych rozwój nauk
ekonomiczno-rolniczych.
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A. Okrelenie zasad i mechanizmów wspó³czesnego rozwoju i ewolucji rolnictwa, gospodarki ¿ywnociowej (agrobiznesu) oraz obszarów wiejskich w ujêciu wiatowym dotycz¹ca zw³aszcza dominuj¹cego w krajach rozwiniêtych procesu farmeryzacji, to¿samoci
tych procesów w skali wiatowej oraz ich powi¹zania z rozwojem polskiej gospodarki rolniczo-¿ywnociowej. W istocie jest to zadanie permanentnego poszukiwania zasad (filozofii)
nauk ekonomiczno-rolniczych (agrarnych) w gospodarce rynkowej i gospodarce wiatowej (globalizacja) w dotychczasowym ujêciu historycznym i wyznaczaniu przysz³ych dróg
rozwojowych rolnictwa krajowego i wiatowego. Podobnie jak ca³a gospodarka wiatowa,
rolnictwo i gospodarka ¿ywnociowa permanentnie d¹¿¹ do definiowania w³asnego paradygmatu rozwojowego w ujêciu narodowym (krajowym), regionalnym (np. Unia Europejska) i globalnym (wiat). Szczególne znaczenie ma tu okrelenie relacji pomiêdzy rozwojem
ca³ej gospodarki narodowej i wiatowej a bran¿¹ rolniczo-¿ywnociow¹, jej charakterem,
zasadami funkcjonowania i mechanizmami zmian oraz rozwoju.
B. Mamy wspó³czenie do czynienia z szybkim zwiêkszeniem zakresu problemów ekonomicznych w skali ca³ego rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej. Zachodz¹ce procesy
zmian w gospodarce rolniczo-¿ywnociowej (przemiany strukturalne, zmiany technik produkcji, ewolucja rynku, wspó³pracy miêdzynarodowej, integracji regionalnej i globalizacji
wiatowej) wp³ywaj¹ zarówno na kszta³towanie siê si³ rozwojowych i ograniczaj¹cych ekonomiczny i organizacyjny rozwój gospodarki rolniczo-¿ywnociowej, ale te¿ kszta³tuj¹ ekonomikê i organizacjê jednostek (gospodarstw, przedsiêbiorstw rolnych), jak te¿ wsi, gmin,
regionów, ga³êzi produkcji, krajów, miêdzynarodowych ugrupowañ gospodarczych oraz w
skali globalnej.
C. Procesy te wskazuj¹ na najistotniejsze zjawiska interesuj¹ce wiat rolniczy i wiat
pozarolniczy: rolnictwo jako sektor zmniejszaj¹cy siê (zwijaj¹cy) kreuje nowe wyzwania i
nowe interpretacje jego zachowania siê w okresie integracji i globalizacji oraz zró¿nicowania
problemów wynikaj¹cych z ogromnej dywersyfikacji gospodarczej wspó³czesnego wiata
(obszary o bardzo niskich dochodach i niedostatku ¿ywnoci, wiatowe procesy urbanizacyjne i zmiany skali presji ludnociowej w poszczególnych regionach wiata, zmiany struktur rolniczych i mechanizmów oraz uwarunkowañ ich rozwoju).
D. To nawi¹zuje i w znacznym stopniu okrela potrzebê permanentnego poszukiwania
i rozumienia miejsca i roli polskiej gospodarki rolniczo-¿ywnociowej (jako kraju o rednim
poziomie rozwoju, redniej wielkoci i redniej pasji do pracy i inwestowania), a tak¿e
sposobów dobrej organizacji, dobrego gospodarowania, oszczêdnoci, konkurencyjnoci,
kultury pracy i zachowañ, wyjcia na wiat oraz efektywnego wykorzystania wszelkich
istniej¹cych i potencjalnych mo¿liwoci rozwojowych.
E. Dotyczy to tak¿e bli¿szych naszym bezporednim dowiadczeniom, powo³aniom i
analizom nowych wspó³czesnych i przysz³ych tendencji kszta³towania siê rolnictwa i agrobiznesu (gospodarki ¿ywnociowej) okrelaj¹cych rolê i miejsce rolnictwa w tym systemie, rolê
konsumpcji i potrzeb ¿ywnociowych i technicznych jako si³y rozwojowej produkcji rolniczej,
nowych strategii rozwojowych pozarolniczych ogniw agrobiznesu (przetwórstwo rolniczo¿ywnociowe, wielkie sieci handlowe), rozwój obszarów wiejskich itp. W tym mieci siê
tak¿e np. problem wspó³czesnej przebudowy agrarnej wiata, zwi¹zanych z tym dowiadczeñ i przewidywania przysz³oci rozwoju wsi, rolnictwa, agrobiznesu i obszarów wiejskich.
Dowiadczenia krajowe i wiatowe, dynamizm rozwojowy wspó³czesnego wiata, kszta³towanie siê wiatowych standardów postêpowania, zwiêkszenie wiatowej spójnoci i zrozumienia najpewniej wzmocni¹ wszystkie wystêpuj¹ce tu procesy rozwojowe. Wielu anality-
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ków wskazuje, i¿ oznacza to, ¿e kszta³tuje siê nowy system wiatowej gospodarki ¿ywnociowej, w którym zmianie podlegaj¹ tak¿e czêci sk³adowe tego systemu, tj. w pierwszej
kolejnoci ekonomia agrarna (rolnictwo) i ekonomia agrobiznesu (szczególnie jego ogniw
pozarolniczych). Jest to symptom i bezporedni wyraz nowych i dynamicznych procesów
regionalnej i wiatowej integracji wspó³czesnej gospodarki rolniczo-¿ywnociowej.
F. Wszystkie sygnalizowane tu zjawiska prowadz¹ do konkluzji dotycz¹cej kszta³towania siê nowej filozofii rozwoju wspó³czesnego rolnictwa: przejcia od rolnictwa rodzinnego
(ch³opskiego), jak w przypadku Polski lub rodzinnego rolnictwa farmerskiego (jak w wielu
krajach znajduj¹cych siê na rednim poziomie rozwoju gospodarczego), do rolnictwa industrialnego (np. szybkie procesy industrializacji rolnictwa w wielu krajach biednych na podstawie powi¹zania z kapita³em miêdzynarodowym pochodz¹cym najczêciej z krajów o najwy¿szym poziomie PKB w przeliczeniu na 1 mieszkañca). Wraz z t¹ tendencj¹ kszta³tuj¹ siê nowe
modele rolnictwa zrównowa¿onego przyrodniczo i spo³ecznie w krajach wy¿ej rozwiniêtych.
Daje to jednoczenie podstawê do formu³owania nowych teorii rozwoju rolnictwa4.
G. Istotne jest takie kszta³towanie obecnie nowego postêpowania i rekomendacji tworzenia gospodarstw rolnych (farm) jako jednostek funkcjonuj¹cych na zasadach ma³ego
biznesu i wynikaj¹cych st¹d konsekwencji dotycz¹cych ekonomiki tych gospodarstw, dochodów, przemian strukturalnych oraz w³¹czenia tych gospodarstw, o ile jest to mo¿liwe, w
system rolnictwa krajowego i europejskiego. Zapewnia to przyspieszenie przemian strukturalnych i produkcyjnych rolnictwa oraz jego przystosowanie do potrzeb i wymagañ zmieniaj¹cego siê krajowego i europejskiego rynku rolniczo-¿ywnociowego.
Teoretyczne i praktyczne ustalenia i refleksje dotycz¹ce zasad rozwoju rolnictwa w
Polsce, analiza czynników kszta³tuj¹cych rozwój gospodarki rolnej obecnie i w przysz³oci,
okrelenie dróg i zasad tego rozwoju w powi¹zaniu z obecnym etapem ogólnego poziomu
gospodarczego kraju, stan gospodarki rodzinnej w rolnictwie i etapy jej rozwoju w Polsce i
na wiecie s¹ sta³ym elementem zainteresowañ KER PAN. Podobnie istotny jest udzia³ w
procesie przygotowawczym i analizie merytorycznej WPR, jej ewolucji oraz przewidywanych zmian po 2013 r. w nawi¹zaniu do procedur Health Check realizowanych w latach 20082009. Oceny te i ich konsekwencje bêd¹ okrela³y rolê i funkcje rolniczej ch³opskiej gospodarki rodzinnej w najbli¿szych okresach i rozwi¹zywaæ trudnoci wynikaj¹ce z relacji si³
przystosowawczych ch³opskiej i farmerskiej rodzinnej gospodarki rolniczej w Europie.
6. Ca³a problematyka rolniczo-¿ywnociowa i wiejska w ujêciu produkcyjnym, organizacyjnym i ekonomicznym stale znajduje siê w krêgu zainteresowañ KER PAN5. Wspó³czesna ewolucja i dynamika rozwojowa tych nauk w coraz szerszym zakresie oznacza pog³êbienie integracyjnego charakteru roli KER i innych komitetów PAN, szczególnie komitetów
naukowych Wydzia³u Nauk Rolniczych, Lenych i Weterynaryjnych PAN oraz komitetów
przy Prezydium PAN, np. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Komitetu
Prognoz Polska 2000 Plus i Komitetu Nauk Ekonomicznych, do zasadniczego akcentu wskazuj¹cego na ogóln¹ wspó³czesn¹ tendencjê badañ naukowych w naszym zakresie, w tym
4

5

Por. np. wymienite wprowadzenie do koncepcji poszukiwañ i formu³owania takiej teorii w opracowaniu J. Zegara 2007: Przes³anki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 47.
W dyskusji nie zajêto siê bli¿ej kwestiami metodologicznymi ekonomii agrarnej. Zasady naukowoci
obejmuj¹ regu³y logiki (prawdziwoci, zasadnoci, cis³oci i komunikatywnoci) oraz postulaty
oryginalnoci, ogólnoci, obiektywnoci i zwiêz³oci odpowiedzi. Dla ekonomii agrarnej s¹ to regu³y
trudne w warunkach potrzeby zrozumienia, ¿e nawet deklarowanie najbardziej mocnych przekonañ
nie zast¹pi racji uzyskanych przez rzetelne zbadanie faktów. Por. S. Stachak 2007: Typowe b³êdy w
tekstach ekonomicznych. Nauka, nr 2.
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rozumieniu, ¿e obszary wiejskie, wie i rolnictwo oraz wy¿ywienie oznaczaj¹ zintegrowany
charakter relacji gospodarstwo rolne  rodzina rolnicza  rolnictwo  wie oraz jako podstawowa jednostka osadnicza i ekonomiczno-spo³eczna obszarów wiejskich  gmina. Jednoczenie stan i ewolucja rozwojowa wsi zale¿y od relacji kszta³tuj¹cych siê pomiêdzy ludnoci¹ rolnicz¹ i nierolnicz¹. Ludnoæ rolnicza, rolnictwo i gospodarstwo rolne, ze wzglêdu na
sw¹ rolê, wp³ywaj¹ decyduj¹co na obecny kszta³t, ewolucjê i przysz³oæ wsi polskiej. Okrelaj¹ one tak¿e wizjê, strategiê i politykê dotycz¹ca wsi i rolnictwa, ludnoci wiejskiej i
gospodarstw rolnych. Charakter i ekonomia produkcyjno-dochodowa tych gospodarstw,
zmiany strukturalne, w³asnociowe, zatrudnienie i ród³a utrzymania, ich przysz³oæ kreuj¹
stan obecny i przemiany ca³ego zintegrowanego systemu rolniczo-wiejskiego.
Ogólne funkcjonowanie i d³ugofalowa strategia kszta³towania i realizacji zadañ naukowych w systemie PAN ma szczególne znaczenie dla integracji merytorycznej i organizacyjnej rodowiska naukowego, kszta³towania warunków i opinii o pracownikach jednostek
naukowo-badawczych oraz realizacji niektórych funkcji inicjuj¹cych i koordynuj¹cych badania w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych i jednostek naukowo-badawczych.
W tych ramach dzia³aj¹ cz³onkowie PAN tworz¹cy korporacjê PAN (nauki ekonomicznorolnicze wchodz¹ w sk³ad Wydzia³u Nauk Rolniczych, Lenych i Weterynaryjnych PAN
i stale reprezentowane s¹ przez 1-3 cz³onków PAN; obecnie cz³onek rzeczywisty PAN 
F. Tomczak i cz³onek korespondent PAN  J. Wilkin).
Rozwój dyscyplin ekonomiczno-rolniczych wystêpuje w szczególnym zwi¹zku jednoci
badañ i nauczania oraz kumulacji zwi¹zanych z tym wyników i dowiadczeñ. Jeli chodzi o
dzia³alnoæ KER to jest to typowa sytuacja takiej jednoci oraz koordynacji badañ i nauczania, ale tak¿e upowszechniania, co jest pewn¹ oryginaln¹ cech¹ dyscyplin ekonomicznorolniczych. Jednoczenie jednoæ taka dotyczy, w tym przypadku, ustaleñ zwi¹zanych zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i ekonomicznymi. Jednoczesna potrzeba wiedzy produkcyjno-przyrodniczej (technologie produkcji rolnej) i ekonomicznej (organizacja i ekonomika gospodarowania) stanowi tak¿e ograniczenie dla kszta³towania siê tych dyscyplin. W konsekwencji mamy do czynienia ze szczególnym zbli¿eniem dyscyplin ekonomicznych i technologicznych w jednostkach organizacyjnych i produkcyjnych, jakimi s¹ gospodarstwa (przedsiêbiorstwa rolne), podobnie zreszt¹ jak i przedsiêbiorstwa przemys³owe np. o charakterze
rolniczo-przemys³owym. Wydaje siê, i¿ tak zró¿nicowany i interdyscyplinarny charakter nauk
ekonomiczno-rolniczych stanowi ich atut w poszukiwaniu i ustalaniu zasad postêpowania i
równowagi w rolniczym rodowisku produkcyjnym i spo³ecznym.
7. Jako szczególne okolicznoci sprzyjaj¹ce rozwojowi nauk ekonomiczno-rolniczych
w Polsce wymieniæ mo¿na wspó³pracê i dowiadczenia w tym zakresie uczelni (wydzia³ów)
rolniczych i ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów oraz resortowych instytutów i jednostek naukowo-badawczych. Wystêpuje tu w sensie pozytywnym prosta i
skuteczna regu³a sk³adania kompetencji, któr¹ w tym przypadku oceniæ mo¿na pozytywnie ze wzglêdu na kompatybilnoæ i powi¹zanie obszarów badañ, jêzyka badañ i procesów
analitycznych oraz interpretacyjnych w ramach nadrzêdnych koncepcji badawczych i rozwojowych, które wystêpuj¹ w dziedzinach sobie pokrewnych lub bliskich, co jest tak¿e
warunkiem pokonywania ograniczeñ kompetencji poszczególnych pracowników prowadz¹cych badania, wzmocnieniem mo¿liwoci badawczych w obrêbie poszczególnych dziedzin i w obszarze interdyscyplinarnym oraz rosn¹ce zainteresowanie, jak to dotyczy ekonomiki rolnictwa, obszarów granicznych miêdzy dyscyplinami i ró¿norodnych róde³ poznania i wiedzy naukowej. Przypomina to dawne podejcie traktowania ekonomii agrarnej jako
królowej nauk rolniczych.
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Analizy sytuacji rolnictwa polskiego i rozwoju obszarów wiejskich w miarê powiêkszania siê sta¿u cz³onkowskiego kraju w UE i wynikaj¹cych z tego dotychczasowych, nowych
i przewidywanych tendencji rozwojowych, tworz¹ uzasadnione podstawy do formu³owania zró¿nicowanych wizji dotycz¹cych przysz³oci rolnictwa i wsi polskiej. Prognozowane
obecnie przemiany rolnictwa polskiego odpowiadaj¹ dowiadczeniom UE a tworz¹ce europejski model rolnictwa, oznaczaj¹ pojawienie siê lub rozszerzenie cech gospodarstw rolnych odpowiadaj¹cych temu modelowi: konkurencyjnoci wewnêtrznej i zewnêtrznej, metod produkcji sprzyjaj¹cych rodowisku i zapewniaj¹cych wysok¹ jakoæ surowców ¿ywnociowych, zrównowa¿ony charakter rolnictwa zapewniaj¹cy nie tylko wysok¹ wydajnoæ, ale tak¿e utrzymanie zatrudnienia i wysokiej stopy ¿yciowej rolników oraz walorów
krajobrazowych i rodowiskowych rolnictwa. Krajowa i europejska polityka rolna wspieraj¹ca rolników i potrzeby spo³eczeñstwa, np. ochrona i kszta³towanie rodowiska, ³agodzenie konsekwencji marginalizacji produkcji rolniczej, adaptacja regionalnej polityki rolnej i
wiejskiej oraz zdolnoci obszarów wiejskich do dynamizowania rozwojowego na podstawie
integracji europejskiej, nowych technologii i skali produkcji oraz uznania standardów bytowania, jakoci ¿ycia wsi i racjonalnego gospodarowania zasobami wsi za g³ówne przes³anki
obecnej i przysz³ej polityki rozwoju rolnictwa i wsi polskiej.
Coraz bardziej wyrana dynamizacja zmian i ewolucji wspó³czesnego wiata, przyspieszenie przemian i procesów rozwojowych, informacji i nauki oraz tendencji integracyjnych
i globalizacyjnych, w nowy sposób lokalizuje problemy ekonomiczno-rolnicze, wiejskie i
wy¿ywieniowe w systemie ekonomicznym i spo³ecznym kraju i wiata. Powstaj¹ nowe sytuacje wymagaj¹ce analizy, interpretacji i zrozumienia w skali przekraczaj¹cej mo¿liwoci i
wyobra¿enia poszczególnego cz³owieka, grupy ludzi czy kraju. W ¿aden sposób wspó³czesnych problemów wiatowych w interesuj¹cych nas dziedzinach, np. internacjonalizacja i
globalizacja produkcji i rynku rolniczo-¿ywnociowego, przezwyciê¿enie hañby niedo¿ywienia i nêdzy wielu obszarów wiata, GMO, zmian klimatycznych, równowagi rozwoju, nie
mo¿na rozwi¹zaæ w skali poszczególnego kraju lub grupy krajów. W ten sposób powstaje
potrzeba i mechanizm zmian w zakresie wiatowej wspó³pracy i procesów prze³amuj¹cych
tradycyjne sposoby rozumowania, decyzji czy te¿ ich interpretacji. Powstaj¹ tu nowe wyzwania wobec naukowych i upowszechnieniowych grup i zespo³ów ekonomiczno-rolniczych i wiejskich podejmuj¹cych badania naukowe, upowszechnienie i realizacjê wynikaj¹cych st¹d zadañ.
W polskim rodowisku ekonomiczno-rolniczym powszechne jest chyba zrozumienie, i¿
wspó³czesna droga i mo¿liwoci rozwojowe rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich powi¹zana
s¹ bezporednio z poziomem i tempem wzrostu gospodarczego kraju, za ca³a strategia
rozwoju rolnictwa i wsi nawi¹zuje do nauk i dowiadczeñ wiatowych oraz europejskich,
tkwi w warunkach i mo¿liwociach przejcia Polski na kolejny, wy¿szy szczebel rozwoju
gospodarczego. Umieszcza to kraj we w³aciwym miejscu czynników i mo¿liwoci rozwojowych oraz wskazuje na szczególne znaczenie zewnêtrznych i inwestycyjnych uwarunkowañ rolniczych i wiejskich róde³ pracy, dochodów i dynamiki rozwojowej. Plany rozwojowe kraju na lata 2007-2013 zwracaj¹ uwagê na koncepcje przestrzennego zagospodarowania i zachodz¹ce procesy os³abiaj¹ce politykê regionaln¹ ukierunkowan¹ na wyrównanie
dysproporcji rozwojowych i wa¿n¹ dla rolnictwa spójnoæ terytorialn¹. Wspó³czesna polityka regionalna realizowana w Polsce, ukierunkowana jest na wyrównanie dysproporcji
rozwojowych i spójnoæ terytorialn¹. Polityka regionalna i przestrzenna zmierzaj¹ca do
polaryzacji i tworzenia policentrycznej sieci osadniczej wed³ug kryterium efektywnoci eko-
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nomicznej mo¿e powodowaæ narastanie i pog³êbienie dysproporcji rozwojowych o negatywnym charakterze. Jest to dla rolniczych obszarów wiejskich niezwykle istotny dylemat:
jak pogodziæ rozwój rolnictwa i wsi, z natury rzeczy rozproszonej i niemo¿liwej do zdecydowanej koncentracji dzia³alnoci, z potrzeb¹ uzyskiwania mo¿liwie wysokich efektów ekonomicznych i spo³ecznych charakterystycznych dla nowoczesnej gospodarki krajów najwy¿ej rozwiniêtych. Obecne mo¿liwoci informatyczne i infrastrukturalne umo¿liwiaj¹ kszta³towanie nowej równowagi pomiêdzy wymogami wysokiej efektywnoci dzia³alnoci gospodarczej i procesami wyrównania warunków ¿ycia i szans ¿yciowych ludnoci kraju niezale¿nie od miejsca zamieszkania i dotychczasowego statusu dochodowego i socjalnego. Tym
niemniej z tego punktu widzenia podkreliæ nale¿y potrzebê popierania konsolidacji sieci
osiedleñczej, koncentracji tej sieci oraz d¹¿enie do zapewnienia ³adu przestrzennego i organizacyjnego wsi polskiej, rolnictwa i obszarów wiejskich.
8. Merytoryczna i organizacyjna dzia³alnoæ komitetów naukowych PAN jest istotn¹
czêci¹ funkcjonowania i integracji podmiotowej i rodowiskowej nauki polskiej. Polska
Akademia Nauk funkcjonuje na zasadzie fundamentalnej osi dzia³ania sk³adaj¹cej siê z
ukszta³towanej triady: korporacji uczonych, placówek naukowych PAN i komitetów naukowych PAN. W systemie tym rola i znaczenie komitetów naukowych zale¿na jest od ich
dzia³alnoci i spe³nianych funkcji integracyjnych w ca³ym danym rodowisku naukowym.
Tymczasem gremia te w wielu przypadkach, pomimo spe³niania wa¿nych funkcji integracyjnych, s¹ niedoceniane lub lekcewa¿one zarówno przez orodki w³adzy, jak te¿ przez w³asne
rodowisko naukowe (np. nieobecnoæ komitetów w procedurze przyznawania i realizacji
grantów naukowych, czy te¿ nisk¹ aktywnoæ w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym kraju
np. brak ekspertyz i memoria³ów dotycz¹cych istotnych problemów znajduj¹cych siê w
obrêbie zainteresowañ poszczególnych komitetów naukowych). Polska Akademia Nauk
podkrela, ¿e komitety naukowe mog³yby wzi¹æ na siebie obowi¹zek sprawowania pewnego nadzoru nad rozwojem poszczególnych kierunków naukowych w Polsce, co by znacznie
zwiêkszy³o ich rolê merytoryczn¹ i organizacyjn¹6. W dyskusji tej podkrelano tak¿e potrzebê lepszego wykorzystania potencja³u intelektualnego PAN jako korporacji i komitetów,
potrzebê wyboru do komitetów m³odych i aktywnych pracowników naukowych. Wszystko
to odnosi siê tak¿e do rolnictwa i dyscyplin rolniczych oraz ekonomiczno-rolniczych. Nie
jest przy tym jasna rola i aktywnoæ komitetów naukowych PAN, jeli chodzi o modernizacjê polskiej nauki ekonomiczno-rolniczej zarówno badañ naukowych, jak te¿ nauczania np.
ocenê ewolucji nauczania przedmiotów ekonomiczno-rolniczych w szko³ach wy¿szych wobec
coraz wyraniejszej tendencji ewolucji rolniczego i ekonomicznego szkolnictwa wy¿szego
do zmniejszenia zakresu i intensywnoci badañ oraz kszta³cenia rolniczego i ekonomicznorolniczego na poziomie wy¿szym.
Cz³onkom Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, wybranym do tego Komitetu przez
nasze rodowisko naukowe, nale¿y chyba ci¹gle przypominaæ, ¿e kanonem ich dzia³alnoci
musi byæ ci¹g³a i godna dba³oæ o rozwój nauki, obrona jej interesów. Dotyczy to tak¿e
szans i mo¿liwoci rozwoju m³odego pokolenia pracowników naukowych i ich przysz³oci
wobec przemian spo³eczno-ekonomicznych zachodz¹cych w ca³ej gospodarce narodowej i
gospodarce rolniczo-¿ywnociowej. M³odzi i aktywni cz³onkowie KER rozszerzaj¹c sw¹
wiedzê i aktywnoæ naukow¹ zdobywaj¹ autorytet naukowy, który jest wa¿n¹ autonomiczn¹ wartoci¹ ka¿dego szczebla naukowego. Dotyczy to w szczególnoci dzia³alnoci
6
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eksperckiej komitetów PAN, udzia³u w gremiach naukowych i doradczych, aktywnoci w
zakresie przygotowania ekspertyz i memoria³ów wskazuj¹cych na umiejêtnoæ rodowisk
naukowych, w tym tak¿e rodowiska ekonomiczno-rolniczego, rozpoznania i interpretacji
nonej i wa¿nej problematyki dla ca³ego spo³eczeñstwa. Obecnie odnosi siê to np. do
wielkiego procesu strategii rozwoju, zasad, formu³owania i relacji Wspólnej Polityki Rolnej,
pojawiaj¹cych siê problemów o wa¿nej donios³oci praktycznej i naukowej (WPR jako
koncepcja rozwoju europejskiej wsi i rolnictwa, ewolucja WPR, europejska polityka rolna i
narodowa polityka rolna, przysz³oæ europejskiej i polskiej wsi oraz rolnictwa itp.).
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ w tym miejscu na rolê nauk ekonomiczno-rolniczych
w badaniach i nauczaniu na wydzia³ach rolniczych uniwersytetów (uczelniach rolniczych i
ekonomicznych), formu³owanie i interpretacjê zasad, prawid³owoci i tendencji rozwojowych wspó³czesnego rolnictwa polskiego i wiatowego. Opowiadaj¹c siê za otwarciem
polskiego rolnictwa na Europê, wiat i naukê wiatow¹, zwracamy siê ku przysz³oci, jej
zasadom rozwojowym i ich konsekwencjom. Tak¿e podstawowe zjawiska makroekonomiczne, np. realny i wzglêdny wzrost cen ¿ywnoci, unifikacja cen oraz relacje pomiêdzy poziomem cen rolnych i ¿ywnociowych oraz podstawami polityki rolnej, kszta³towane s¹ w
powi¹zaniu z realizacj¹ WPR i pog³êbiaj¹c¹ siê integracj¹ UE-27.
W koñcu sformu³owaæ mo¿na uwagê, ¿e zasadniczym problemem dyscyplin ekonomiczno-rolniczych jest konstruowanie si³y badawczej (w uczelniach tak¿e dydaktycznej), poszczególnych orodków i ludzi. Ca³oæ naszej pracy w tym zakresie w raczej niewielkim zakresie
odpowiada wspó³czesnym standardom wiatowej nauki: koncentracji badañ, nowoczesnych
metod badawczych, upowszechniania, wejcia na forum wiatowe itp. Pewien postêp w tym
zakresie, co jest niezwykle pozytywne, wystêpuje w najwiêkszych jednostkach badawczych:
Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej  Pañstwowym Instytucie Badawczym (np. badania rynkowe, europejskie, porównawcze), w Instytucie Rozwoju Wsi i
Rolnictwa PAN (mimo ograniczonej skali badawczej Instytutu, badania wiejskie, socjologiczne i ekonomiczne s¹ tam coraz bardziej znacz¹ce). Jednoczenie, jak mo¿na s¹dziæ, szans
kreowania du¿ych nowoczesnych orodków badawczych nie wykorzystuj¹ uczelnie rolnicze
i ekonomiczne, dysponuj¹ce najwiêkszym potencja³em badawczym, obci¹¿one jednak¿e szczególnym obowi¹zkami dydaktycznymi i organizacyjnymi ograniczaj¹cymi ich szanse naukowo-badawcze i dynamikê rozwoju naukowo-badawczego.
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