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S y n o p s i s. Przedstawiono najwa¿niejsze problemy nauk ekonomiczno-rolniczych w
piêædziesiêcioletniej dzia³alnoci Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Wskazano historycznie trzy okresy tej dzia³alnoci i szczegó³owo je scharakteryzowano.

W dzia³alnoci KER PAN mo¿na wyodrêbniæ 3 okresy: I  lata 1957-1975, II  lata 19761989, III  po 1990 roku. Ka¿dy z tych okresów charakteryzowa³y swoiste warunki wyznaczaj¹ce zakres i formy pracy oraz aktywnoæ cz³onków i skutecznoæ ich dzia³ania.
OKRES I DZIA£ALNOCI KER PAN (1957-1975)
Do najbardziej interesuj¹cych nale¿y okres I. Charakteryzowa³y go nastêpuj¹ce zjawiska.
Wzrasta³a rola ekonomiki w ¿yciu gospodarczym i wiadomoci spo³ecznej Polaków po
prze³omie padziernikowym. Wyrazem tego by³ wzrost liczby osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ ekonomiczno-rolnicz¹, m.in. na skutek powo³ywania komórek ekonomicznych przy
ró¿nych organizacjach gospodarczych, instytucjach i przedsiêbiorstwach, a tak¿e w bran¿owych instytutach naukowych rolnictwa. Ponadto powsta³y mo¿liwoci uzyskiwania stypendiów do odbywania sta¿y zagranicznych i wspó³pracy polskich placówek naukowych
ekonomiczno-rolniczych z placówkami krajów rozwiniêtych.
KER PAN by³ w Polsce na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych ubieg³ego
wieku jedyn¹, w warunkach systemu socjalistycznego, korporacj¹ naukow¹ w zakresie
nauk ekonomiczno-rolniczych, która mia³a doæ du¿¹ swobodê w dzia³alnoci.
Do utworzenia i prowadzenia KER PAN w³¹czy³ siê (najpierw na podstawie mianowania, a póniej z wyboru) prof. Ryszard Manteuffel, który swoj¹ osobowoci¹, wiedz¹, pracowitoci¹ i ¿yczliwoci¹ zjedna³ Komitetowi przychylnoæ rodowiska oraz zachêci³ do pracy
w Komitecie z ca³ej Polski specjalistów z zakresu nauk ekonomiczno-rolniczych i pokrewnych, ró¿nych opcji politycznych, zarówno z okresu przedwojennego jak i m³odych absolwentów uczelni, którzy chcieli specjalizowaæ siê w ekonomice.

28

Z. WOJTASZEK

Dzia³alnoæ naukowa i upowszechnieniowa Komitetu stawa³a siê, w miarê up³ywu czasu, magnesem przyci¹gaj¹cym m³odszych i starszych naukowców do uczestnictwa w jego
pracach, to jest w badaniach, konferencjach i wdro¿eniach. Komitet sta³ siê niejako w
samoistny sposób integratorem rodowiska ekonomistów rolnych. Wyrobi³ sobie pozycjê
jednostki wiod¹cej w badaniach ekonomiczno-rolniczych prowadzonych we wszystkich
placówkach naukowych w kraju. Wybieranych cz³onków KER PAN by³o pocz¹tkowo 50, a
póniej 30. Natomiast w pracach Komitetu uczestniczy³o systematycznie oko³o 150 osób.
Fakt uczestnictwa w pracach Komitetu stanowi³ w pewnym sensie wyró¿nienie, czego
wyrazem jest ujawnianie tej pracy w ¿yciorysach naukowych pracowników.
Lata szeædziesi¹te stanowi³y trudny okres w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym kraju.
Du¿y niedostatek rodków finansowych i sztywne plany pañstwowe oraz ró¿ne zadania nie
ogranicza³y jednak dzia³alnoci Komitetu. Jego komórki organizacyjne, wiod¹ce sekcje oraz
komisje swoje zadania umiejêtnie wplata³y do planów narzucanych przez centralne organa
pañstwowe (lub naukowe) oraz nawi¹zywa³y do aktualnych i przysz³ych zadañ nauk ekonomiczno-rolniczych w sytuacji niedoboru produktów rolniczych i niskiej efektywnoci
ekonomicznej rolnictwa Polski.
W opracowaniu planów badañ naukowych Komitet kierowa³ siê w wiêkszym stopniu
dowiadczeniem w³asnym w ujmowaniu specyfiki dyscyplin ni¿ wytycznymi ustalonymi
odgórnie i szablonowo dla ca³ej nauki. Rozwi¹zania przyjête przez Komitet by³y z regu³y
akceptowane przez w³adze PAN, a nawet zalecane do stosowania przez inne placówki.
Oceniaj¹c dzia³alnoæ Komitetu z perspektywy jubileuszu 50-lecia (autor jest cz³onkiem
Komitetu 34 lata) mo¿na dostrzec pewien logiczny ci¹g zrealizowanych zadañ, które umocni³y podstawy nauk ekonomiczno-rolniczych w Polsce. Do takich zadañ zaliczam:
 uporz¹dkowanie terminologii ekonomiczno-rolniczej zniekszta³conej t³umaczeniami na
j. polski prac z j. obcych; efektem tego porz¹dkowania by³a obszerna dyskusja w czasopismach ekonomiczno-rolniczych i na sesjach naukowych (krajowych i miêdzynarodowych), a syntezê stanowi³a Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza (pierwsze wydanie
1964 r., drugie uzupe³nione 1984 r.); Komitet k³ad³ nacisk na jakoæ redakcyjn¹ publikacji i na uszanowanie dorobku autorskiego,
 zweryfikowanie, rozszerzenie, pog³êbienie i uproszczenie wa¿niejszych metod badañ
ekonomiczno-rolniczych, nie tylko metod matematycznych, które w latach szeædziesi¹tych zajmowa³y czo³owe miejsce w pracach KER PAN, ale równie¿ bardziej utylitarnych metod, np. rejonizacji produkcji rolnej, urz¹dzania przedsiêbiorstw rolniczych,
analizy efektywnoci inwestycji, uproszczone formy rachunku ekonomicznego, rachunkowoci itd.,
 wypracowanie pogl¹du na temat koncepcji wdra¿ania wyników badañ naukowych
do ¿ycia praktycznego. Komitet uzna³ mianowicie, ¿e wdro¿enie polega na oddzia³ywaniu na kierunek mylenia i dzia³ania organów podejmuj¹cych decyzje na wszystkich szczeblach. Temu pogl¹dowi by³y podporz¹dkowane dzia³ania Komitetu, to jest
seminaria, konferencje i stanowiska przekazywane w³adzom.
KER PAN do 1970 r. by³ ogólnokrajowym koordynatorem badañ ekonomiczno-rolniczych. Tematy wêz³owe, szczególnie wa¿ne, by³y kwalifikowane do pe³nego finansowania ze
rodków PAN i do realizacji przez odpowiednio dobrane zespo³y. Natomiast tematy drobne,
rozproszone i przyczynkowe wykonywane przez osoby pracuj¹ce w ró¿nych jednostkach
naukowo-dydaktycznych lub badawczych w kraju, by³y tylko dofinansowywane (najczêciej
przez zwrot kosztów podró¿y, zbierania materia³ów lub przepisywania tekstów). Realizacja
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takich tematów odbywa³a siê przez referowanie prac w³asnych w ramach powo³ywanych
zespo³ów tematyczno-wdro¿eniowych. W sk³ad takich zespo³ów wchodzi³y osoby zajmuj¹ce siê podobnymi tematami. Koñcowym etapem i wynikiem pracy zespo³u by³o opracowanie syntezy. Syntezy by³y publikowane jako prace naukowe lub przegl¹dowe albo by³y
przekazywane w³adzom PAN lub rz¹dowym jako stanowiska KER PAN w danej sprawie.
Liczba zespo³ów i ich sk³ady cz³onkowskie podlega³y zmianom zgodnie ze stopniem
realizacji prac. Dziêki temu przez zespo³y tematyczno-wdro¿eniowe przewinê³a siê du¿a
liczba, zw³aszcza m³odych pracowników nauki i praktyków. O dzia³alnoci zespo³ów szerzej
pisa³ prof. R. Manteuffel w pracy pt. Trzydzieci lat Komitetu Ekonomiki Rolnictwa
PAN RNR, seria G, tom 85, zeszyt 2. Dzia³alnoæ tych zespo³ów mo¿e byæ w pewnym sensie
porównywalna z obecnie prowadzonymi seminariami w szko³ach naukowych profesorów
(mam tu na myli ogólnopolskie lub regionalne seminaria doktorskie i habilitacyjne).
W pracach zespo³ów tematyczno-wdro¿eniowych szczególnie du¿o uwagi powiêcono
problematyce z zakresu mikroekonomii. Treæ ich nawi¹zywa³a lub wynika³a g³ównie ze stanu
ekonomicznego gospodarstw i przedsiêbiorstw rolniczych lat szeædziesi¹tych XX wieku oraz z
po¿¹danych lub narzucanych przekszta³ceñ w ich uk³adach strukturalnych. Wymieniono tylko
wa¿niejsze, które w tamtych latach w Polsce nie by³y rozpoznane lub by³y ró¿nie rozumiane.
Wypada tu przypomnieæ, ¿e znajomoæ problematyki ekonomiczno-rolniczej w latach szeædziesi¹tych by³a w Polsce s³aba. Kontakty z zagranic¹ dopiero nawi¹zywano. Ponadto, polska
gospodarka rolna wyró¿nia³a siê specyfik¹ (PGR, RSP, kó³ka rolnicze). Problemy, pojêcia i kategorie dzisiaj oczywiste, na pocz¹tku dzia³alnoci Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN by³y
mgliste lub w ogóle nie istnia³y. Niektóre tematy (problemy), których treæ dziêki pracom Komitetu wykrystalizowa³a siê, sta³a siê oczywistoci¹ i wesz³a na sta³e do jêzyka nauk ekonomicznorolniczych, czêæ z nich straci³a ju¿ na aktualnoci. Problemami tymi s¹:
 mierniki i wskaniki oceny dzia³alnoci przedsiêbiorstw  produkcja koñcowa, produkcja czysta, zysk brutto, dochód bezporedni (obecnie nadwy¿ka), dochód rozporz¹dzalny itd.,
 praca i koszty sta³e w kalkulacjach rolniczych,
 metody bilansowe i optymalizacyjne w urz¹dzaniu gospodarstw i przedsiêbiorstw rolniczych,
 modele i analogia w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem  dzisiejszy benchmarking,
 kategorie kosztów w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem,
 skala produkcji i ekonomia skali itd.
Znaczna czêæ tematów realizowanych przez zespo³y tematyczno-wdro¿eniowe dotyczy³a ukierunkowywania postêpu w organizacji rolnictwa, przedsiêbiorstw i produkcji rolniczej. Mo¿na tu podaæ takie tematy poznawcze, jak:
 efektywnoæ czynników produkcji,
 wielkoæ gospodarstwa uspo³ecznionego i indywidualnego,
 struktury organizacyjne przedsiêbiorstw,
 formy zespo³owej dzia³alnoci w rolnictwie itd.
Wa¿niejsze problemy wchodz¹ce w zakres zarz¹dzania rolnictwem by³y przedmiotem
naukowych konferencji Komitetu z udzia³em przedstawicieli w³adz rz¹dowych i pracowników resortowych, np.:
 Efektywnoæ inwestycji rolniczych  metodyka rachunku, ocena kierunków inwestowania, czynniki stymuluj¹ce i hamuj¹ce proces inwestowania.
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Rachunek ekonomiczny w rolnictwie, jego ga³êziach i gospodarstwach rolniczych, w
tak szerokim ujêciu by³ w Polsce omawiany po raz pierwszy.
 Fundusz Rozwoju Rolnictwa i jego wykorzystanie na tle rozwoju kó³ek rolniczych.
 Pañstwowy Fundusz Ziemi  powstanie i rozdysponowanie.
 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomice rolnictwa.
 Przydatnoæ kosztów jednostkowych w podejmowaniu decyzji w przedsiêbiorstwach
rolniczych; jaki rachunek jest najbardziej w³aciwy.
 Problematyka ziemi w rolnictwie  wartoæ, w³asnoæ, renta, roz³óg, wielkoæ gospodarstwa i przedsiêbiorstwa.
 Ksiêgowoæ jako podstawa podejmowania decyzji kierowniczych w gospodarstwach
rolniczych.
Wa¿n¹ form¹ dzia³alnoci KER PAN by³y sesje wyjazdowe, przewa¿nie raz w roku. Odbywa³y siê one w terenowych orodkach naukowych w poszczególnych województwach. Celem
ich by³o bli¿sze poznanie ró¿nych placówek i gospodarki rolnej rejonu jaki je otacza³. Brali w nich
udzia³, obok cz³onków Komitetu i pracowników orodka, przedstawiciele miejscowych w³adz i
pracownicy wiêkszych przedsiêbiorstw. Konferencje by³y zwykle dwudniowe. Pierwszy dzieñ
by³ przeznaczony na poznanie dorobku orodka i wyg³oszenie kilku referatów sesyjnych, za
drugi s³u¿y³ poznaniu problemów gospodarczych regionu. Na treæ referatów sk³ada³y siê syntezy prac zespo³ów tematyczno-wdro¿eniowych i tematy zlecone przez Komitet.
Wyniki prac Komitetu by³y wdra¿ane do praktyki nie tylko w drodze sesji, konferencji
i publikacji, ale równie¿ przez opracowywanie stanowisk (pogl¹dów) przekazywanych w³adzom PAN lub odpowiednim pracownikom resortu rolnictwa. W zakresie mikroekonomiki
rolnictwa takich pogl¹dów opracowano i przekazano kilkanacie, a m.in.:
 obrót ziemi¹, dzia³y rodzinne i spadkobranie w gospodarstwach ch³opskich,
 ocena programu rozwoju mechanizacji rolnictwa,
 zasady racjonalnej gospodarki prowadz¹cej do uzyskania planowanego poziomu produkcji rolinnej i zwierzêcej,
 kierunki racjonalizacji organizacji gospodarstw indywidualnych.
OKRES II DZIA£ALNOCI KER PAN (1976-1989)
W latach 1976-1989 warunki dzia³alnoci KER PAN uleg³y istotnym zmianom. Wiele
placówek naukowych, których pracownicy uczestniczyli wczeniej w pracach Komitetu
usamodzielni³o siê i przejê³o czêæ zadañ realizowanych przedtem przez KER. Ponadto,
Zak³ad Ekonomiki Rolnictwa i Lenictwa obs³uguj¹cy Komitet pod wzglêdem technicznym
zosta³ rozwi¹zany. W 1971 r. powsta³ Miêdzywydzia³owy Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN oraz wyranie rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoæ, powsta³y w 1962 r., Komitet Badania Rejonów Uprzemys³owionych PAN. Koordynacjê badañ ekonomiczno-rolnych przej¹³ Zak³ad
Ekonomiki Rolnictwa Instytutu Geografii PAN. Jednoczenie po szczególnie dobrych wynikach jakie osi¹gnê³o rolnictwo w latach 1970-1975, nast¹pi³ regres w rolnictwie zarówno
pod wzglêdem produkcyjnym, jak i ekonomicznym.
Na pocz¹tku 1975 r. na bazie dorobku naukowego KER PAN powo³ano Komitet Organizacji
Produkcji Rolnej i Wy¿ywienia Kraju PAN. Do pierwotnej nazwy powrócono w 1981 r. Zmianie
uleg³y te¿ metody pracy i profil zawodowy cz³onków. Zamiast poprzednio istniej¹cych 6 sekcji i
kilkunastu zespo³ów tematyczno-wdro¿eniowych powsta³y cztery sekcje:
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Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolnej.
Ekonomicznej Efektywnoci Czynników Produkcji.
Gospodarki ¯ywnociowej.
Obs³ugi Rolnictwa.
Sekcje te funkcjonowa³y do koñca lat osiemdziesi¹tych.
Tematyka zainteresowañ naukowych KER PAN zosta³a przed³u¿ona przez nowy Komitet, a w niektórych segmentach poszerzona o zagadnienia wynikaj¹ce z kszta³towania siê
kompleksu gospodarki ¿ywnociowej. Do programu dzia³alnoci Komitetu Organizacji Produkcji Rolnej i Wy¿ywienia Kraju wprowadzono problematykê produkcji ¿ywnoci, powi¹zañ miêdzyga³êziowych poszczególnych cz³onów gospodarki ¿ywnociowej oraz problemy
poziomu i struktury konsumpcji ¿ywnoci.
Komitet Organizacji Produkcji Rolnej i Wy¿ywienia Kraju PAN nie organizowa³ i nie
prowadzi³ w³asnych badañ. Dzia³a³ w oparciu o aktywne zaanga¿owanie siê cz³onków i sympatyków Komitetu w badania prowadzone przez inne organizacje i placówki naukowe. Opiniowa³ natomiast celowoæ podejmowania badañ i ich finansowania przez PAN. Dzia³alnoæ
Komitetu polega³a g³ównie na organizowaniu dwóch konferencji naukowo-wdro¿eniowych
w roku. Koncentrowa³y siê one wokó³ dwóch problemów z zakresu mikroekonomii, czyli:
 ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstwa rolniczego oraz zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem,
 techniki i technologii wytwarzania w rolnictwie oraz ich konsekwencjach ekonomiczno-spo³ecznych.
Wród wyg³oszonych referatów na konferencjach sesji mo¿na przyk³adowo wymieniæ:
 Efektywnoæ czynników i rodków produkcji w uk³adzie sektorowym rolnictwa.
 Efektywnoæ nak³adów materia³owo-pieniê¿nych w rolnictwie w wybranych okresach.
 Substytucja pracy w rolnictwie.
 Przedsiêbiorstwo rolnicze jako podsystem gospodarki narodowej.
 Skutecznoæ stosowania metod operacyjnych w praktyce rolniczej.
 Podstawy teoretyczne i prawne prostych form kooperacji i ich rola w rozwoju rolnictwa.
Corocznie jedna konferencja odbywa³a siê poza Warszaw¹. Do bardziej interesuj¹cych
zalicza siê konferencje w Kaliszu (rozwój prostych form kooperacji w rolnictwie), Czêstochowie (gospodarka ziemi¹) i Tarnowie (zwi¹zki rolnictwa z przemys³em).
Na wewnêtrznych zebraniach Komitetu, zw³aszcza na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i
osiemdziesi¹tych poruszano w formie dyskusji wiele tematów, które nabra³y znaczenia po
wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Dotyczy³y one perspektyw rolnictwa, zagro¿eñ biologicznych, energetycznych i ekologicznych, ryzyka w rolnictwie, instrumentów ekonomicznych sk³aniaj¹cych do ekologicznej produkcji, zagro¿eñ proeksportowych, systemu motywacyjnego pracy w rolnictwie, poziomu bezpieczeñstwa ¿ywnociowego, infrastruktury
wiejskiej itd. W dyskusjach tych ujawni³y swoj¹ aktywnoæ osoby, które po 1990 r. zajê³y
siê przekszta³ceniami w formach w³asnoci w rolnictwie i organizacji rynku rolnego.
OKRES III DZIA£ALNOCI KER PAN  PO 1990 ROKU
Po 1990 r. nast¹pi³o dalsze zawê¿enie dzia³alnoci Komitetu. Ograniczenie rodków
finansowych na dzia³alnoæ Komitetów PAN zmusi³o Komitet Ekonomiki Rolnictwa do
kooperacji z innymi organizacjami, zw³aszcza instytutami badawczymi i uczelniami. W ostatnich latach KER zwi¹za³ swoj¹ dzia³alnoæ ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i
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Agrobiznesu. Bezporednio jego wyniki pracy ujawniaj¹ siê wyranie w okresowych ocenach rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych.
W zmienionych warunkach finansowania placówek naukowych Komitet ograniczy³
swoj¹ dzia³alnoæ do organizowania 1-2 konferencji naukowych rocznie. Referentami byli
g³ównie cz³onkowie Komitetu prowadz¹cy prace naukowe finansowane przez ró¿ne przewa¿nie macierzyste placówki, w których byli zatrudnieni. Komitet wyniki takich badañ w
pewnym sensie promowa³. Tematyka konferencji obejmowa³a pocz¹tkowo zagadnienia zwi¹zane z zachodz¹cymi przemianami w zarz¹dzaniu gospodark¹, wprowadzaniem gospodarki
rynkowej, potrzeb¹ dostosowania programów kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym do powstaj¹cych nowych warunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, a póniej  problematykê przygotowywania rolnictwa do wejcia Polski w sk³ad struktur Unii Europejskiej.
Z up³ywem czasu samodzielnoæ dzia³alnoci KER PAN jednak wygas³a. Konferencje naukowe odbywa³y siê coraz rzadziej lub by³y organizowane w po³¹czeniu z innymi placówkami naukowymi. Zamiast podejmowania prób znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca
dla dzia³ania w nowych warunkach Komitet wi¹za³ swoj¹ pracê ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Cz³onkowie KER uczestniczyli w konferencjach SERiA
odp³atnie, podobnie jak inne osoby przygotowuj¹ce siê do zawodu ekonomisty rolnictwa.
Fakt ten nale¿y uznaæ za nieporozumienie. Do niew¹tpliwych osi¹gniêæ Komitetu ostatniego okresu wypada zaliczyæ dokonanie wnikliwej w szerokim kontekcie oceny rozwoju
nauk ekonomiczno-rolniczych w Polsce.
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