NAUK ROLNICZYCH,
SERIAR.
G,NT.
T. 96,
z. 2, 2009
G£OS W DYSKUSJIROCZNIKI
 NA KONFERENCJI
Z DNIA 21.04.2009
BADANIA
W NAUKACH ....

55

G£OS W DYSKUSJI  NA KONFERENCJI z dnia 21.04.2009 r.
nt. BADANIA W NAUKACH EKONOMICZNYCH
I ROZWÓJ KADR  PROBLEMY MERYTORYCZNE,
METODOLOGICZNE ORAZ FORMALNO-PRAWNE
Jacek Chotkowski
Pracownia Badañ Rynkowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolin, Zak³ad w Boninie
Kierownik: dr Jacek Chotkowski
Wszelkie poznanie rzeczy na podstawie samego tylko czystego rozs¹dku lub czystego
rozumu nie jest niczym, jak tylko z³ud¹, a prawda le¿y tylko w dowiadczeniu
Immanuel Kant

Przedstawiono g³os w dyskusji odnonie potrzeby ukierunkowywania badañ ekonomicznych w wiêkszym stopniu na rozwi¹zywanie rzeczywistych problemów praktyki rolniczej i gospodarczej. Nieprawid³ow¹ strukturê nak³adów na badania i rozwój (B+R) w Polsce,
polegaj¹c¹ na zbyt niskim udziale nak³adów na badania stosowane i rozwojowe w stosunku
do badañ podstawowych stwierdza siê w strategicznych dokumentach dotycz¹cych rozwoju kraju (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007) oraz rozwoju nauki (Strategia
Rozwoju Nauki Polskiej 2007). Rolnictwo polskie, ze wzglêdu na rozproszenie przestrzenne,
rozdrobnienie podmiotów gospodarczych (dominuj¹ drobne gospodarstwa rodzinne) oraz
zapónienie technologiczne, zarówno w stosunku do pozarolniczych dzia³ów gospodarki,
jak i rolnictwa zachodnioeuropejskich krajów Unii Europejskiej, szczególnie potrzebuje
wsparcia nauki. Wsparcie to zapewniaj¹ badania o charakterze aplikacyjnym, przydatne do
zastosowania w praktyce gospodarczej. Zaliczamy tutaj zarówno analizy gospodarstw lub
przedsiêbiorstw agrobiznesu i innych podmiotów, zw³aszcza przoduj¹cych mog¹cych pe³niæ rolê wzorca, jak przeznaczone dla gospodarki wszelkiego rodzaju rozwi¹zania modelowe. Walor przydatnoci dla praktyki maj¹ ponadto m. in. analizy funkcjonowania rynku
okrelonego produktu (np. mleka, wieprzowiny, zbó¿, ziemniaków), prognozy gospodarcze
czy oceny ekonomiczne oferowanych praktyce nowych rozwi¹zañ.
Alternatywnym kierunkiem badañ naukowych, w tym ekonomicznych s¹ prace o charakterze podstawowym. Zaliczamy tutaj w szczególnoci badania poznawcze i teoretyczne.
Tworzenie teorii ekonomii ma fundamentalne znaczenie dla nauk ekonomicznych. Historycy myli ekonomicznej dziel¹ teoriê na kierunki g³ówne (dominuj¹ce) oraz poboczne (heterodoksyjne). Rozwój teorii ekonomii ukierunkowany jest g³ównie na tworzenie modeli ekonomicznych, w tym modeli funkcjonowania gospodarki (rynku) i zapewnienia jej warunków
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równowagi. Rozwi¹zania i modele teoretyczne porednio wykazuj¹ sw¹ przydatnoæ w
publikacjach i opracowaniach przygotowywanych na u¿ytek praktyki, gdy¿ dostarczaj¹
ogólnych wskazówek odnonie najwa¿niejszych elementów procesu gospodarczego. Publikacje utylitarne w wielu wypadkach polegaj¹ na empirycznej weryfikacji modeli teoretycznych.
Zalecenie odnonie prawid³owej struktury badañ naukowych polega na d¹¿eniu do
zrównowa¿enia kierunków teoretycznych i kierunków aplikacyjnych. W tym celu, jak ju¿
wczeniej wspomniano, nale¿y zwiêkszyæ w nak³adach i publikacjach kierunki badañ przydatnych do zastosowania w praktyce ¿ycia gospodarczo-spo³ecznego. Jak m. in. wspomina³, zmar³y przed prawie 25 laty, prof. Marian Rojewski, rywalizacja o dominuj¹cy kierunek
badañ w naukach ekonomiczno-rolniczych toczy³a siê ju¿ w latach piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych XX wieku. Liderem rodowiska uczonych reprezentuj¹cych badania stosowane by³ prof. Ryszard Manteuffel, natomiast rodowiska badañ teoretycznych (opartych w
szczególnoci na zastosowaniu ekonometrii) by³ prof. Anatol Brzoza. We wspó³zawodnictwie tym przewagê zyska³y wówczas badania przydatne do zastosowania w gospodarce
rolnej.
Drugim problemem ukierunkowania badañ ekonomicznych, równie¿ maj¹cym swoje
uwarunkowania historyczne, jest relacja miêdzy analizami zaliczanymi do problematyki ekonomii poda¿y, a udzia³em opracowañ powiêconych ekonomii popytu. Wród narzêdzi
badawczych ekonomii poda¿y nale¿y wymieniæ funkcjê produkcji. S³u¿y ona do okrelania
jakie czynniki kszta³tuj¹ wielkoæ produkcji lub kosztów oraz ustalenia optymalnych ekonomicznie poziomów nak³adów. Z kolei ekonomia popytu s³u¿y do badania czynników kszta³tuj¹cych poziom popytu. Jak pisa³ prof. Micha³ Sznajder w jednym z Biuletynów Informacyjnych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu starsi wiekiem ekonomici
wiêkszoæ swoich badañ powiêcaj¹ ekonomice przedsiêbiorstwa (gospodarstwa), co wynika z przyzwyczajeñ z okresu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Natomiast m³odsi naukowcy raczej podejmuj¹ nowoczeniejsze kierunki, jak badania rynku oraz analizy kszta³towania siê popytu na produkty rolno-spo¿ywcze. Do czynników oddzia³ywania na wielkoæ popytu zaliczamy równie¿ problematykê marketingu. Od czasu wolnorynkowej transformacji polskiej gospodarki, w tym rolnictwa, sytuacjê rynkow¹ charakteryzuje przewaga
poda¿y nad popytem. W zwi¹zku z tym w badaniach ekonomicznych przewagê powinny
zyskaæ zagadnienia ekonomii popytu. Postulat zrównowa¿enia problematyki badañ ekonomicznych dotyczy wiêc równie¿ ustalenia w³aciwych relacji miêdzy analizami kszta³towania poda¿y w stosunku do badañ popytu.
Jeden ze znakomitych referentów konferencji prof. Krzysztof Jajuga stwierdzi³, ¿e nauki
ekonomiczne posiadaj¹ niezas³u¿enie nisk¹ rangê wród innych dziedzin nauk. Skutkuje to
m. in. pomijaniem ekonomistów we w³adzach instytucji i organizacji naukowych. Mylê, ¿e
podobnie ekonomika rolnictwa powinna zyskaæ wa¿niejsze miejsce wród nauk rolniczych.
Weryfikuje bowiem oferowane praktyce przez naukê innowacje i nowe technologie oraz
dostarcza rozwi¹zañ z zakresu postêpu ekonomiczno-organizacyjnego. Przydatnoæ ekonomistów w naukowych gremiach decyzyjnych wynika z dysponowania profesjonaln¹
wiedz¹ z zakresu zarz¹dzania. Wród kierunków badañ ekonomiczno-rolniczych nale¿y w
przysz³oci wiêcej uwagi powiêciæ postêpowi biologicznemu. Jak podkrela prof. Henryk
Runowski stanowi on centralny punkt w strategii rozwoju nauk rolniczych. Znaczenie
postêpu biologicznego ronie w miarê upowszechniania siê modelu wzrostu zrównowa¿onego w rolnictwie polskim.
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Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o najwa¿niejszym problemie jakim jest ci¹gle ogólnie niski poziom nak³adów na badania i rozwój (B+R) w naszym kraju. W krajach o wysokim
poziomie rozwoju gospodarczego udzia³ nak³adów na naukê w relacji do poziomu PKB jest
co najmniej trzykrotnie wy¿szy ni¿ w Polsce. Z punktu widzenia badañ ekonomiczno-rolniczych niekorzystnym trendem jest dodatkowo spadek udzia³u nauk rolniczych w strukturze
nak³adów na badania i rozwój. Dzieje siê tak, mimo poszerzania spektrum tych badañ o
problematykê rozwoju obszarów wiejskich, ochrony rodowiska i krajobrazu przyrodniczego, a tak¿e dziedzictwa kulturowego.
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