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W nawi¹zaniu do ogólnych celów konferencji, tj. doskonalenia stanu wiedzy i badañ oraz
rozwoju nauk ekonomicznych i metod badawczych, dyskusji i interpretacji w ujêciu historycznym oraz potrzeby integracji rodowiska ekonomiczno-rolniczego, a tak¿e ujêcia historycznego i wspó³czesnego nauk ekonomicznych, chcia³bym przedstawiæ kilka uwag i refleksji wynikaj¹cych z osobistej wieloletniej kumulacji dowiadczeñ i wiedzy w tym zakresie. Ogólna
koncepcja merytoryczna konferencji zmierzaj¹ca do doskonalenia stanu wiedzy i badañ w
zakresie rozwoju myli ekonomicznej i zastosowania nowoczesnych metod badawczych, kszta³towania forum dyskusyjnego o najwa¿niejszych zagadnieniach rozwoju nauk ekonomicznych i dyscyplin ekonomiczno-rolniczych, a tak¿e zwiêkszenia integracji rodowiska ekonomistów wszystkich grup ekonomistów, w tym ekonomistów rolnych, jest wymienita.
Jednoczenie koncepcja opracowañ i dyskusji, zgodnie ze wspó³czesnymi tendencjami
rozwoju nauk ekonomicznych, s³usznie wychodzi w mo¿liwie szerokim zakresie poza rolnictwo, wskazuj¹c na jednolitoæ ekonomii jako nauki, tym bardziej, ¿e rolnictwo jest coraz
bardziej zintegrowane i wystêpuje w jednolitych zwi¹zkach z ca³¹ gospodark¹ oraz systemem ekonomicznym kraju i UE. Jednoczenie ewolucja gospodarki rolno-¿ywnociowej i jej
si³y rozwojowe wtapiaj¹ siê w mechanizm przemian i ujednolicenia ekonomicznego ró¿nych
bran¿ gospodarczych, w tym rolnictwa, agrobiznesu i ca³ej gospodarki ¿ywnociowej. Zestaw przedstawionych referatów odpowiada celom konferencji i umo¿liwia dyskusjê merytoryczn¹, dotycz¹c¹ potrzeby i mo¿liwoci dobrego rozumienia wspó³czesnego rozwoju
nauk ekonomicznych, w tym tak¿e dyscyplin i studiów ekonomiczno-rolniczych. Rudolf
Micha³ek w nawi¹zaniu do granic wolnoci i odpowiedzialnoci uczonego (Nauka, nr 3/
2008) podkrela, i¿ natur¹ cz³owieka jest wolnoæ jako podstawowa kategoria o fundamentalnym znaczeniu w zakresie interesuj¹cej nas ekonomii, polityki i prawa.
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NAUKI EKONOMICZNE  MYLI I REFLEKSJE W SPRAWIE NAUKI,
NAUCZANIA I PISANIA W DZIEDZINIE EKONOMII AGRARNEJ
Zrealizowany program konferencji, bogaty w treci merytoryczne i dydaktyczne, dotyczy wa¿nych problemów zwi¹zanych z rozwojem myli ekonomicznej w ujêciu historycznym, a tak¿e prezentuje wa¿niejsze nurty i metody stosowane w badaniach ekonomicznych.
W nawi¹zaniu do tego odwa¿am siê w dyskusji na komentarz w formie kilku myli i refleksji
zwi¹zanych z przedstawionymi referatami.
Po pierwsze, mo¿na postawiæ tezê, i¿ jestemy w pewnym stopniu opónieni w rozumieniu wspó³czesnego wiata, kierunków jego rozwoju, zasad i si³ rozwojowych. Ograniczony
jest bowiem nasz, tj. krajowy, dynamizm innowacyjny i konkurencyjny w zakresie nowoczesnej wytwórczoci materialnej i us³ugowej, efektywnoci nak³adów i kosztów oraz kszta³towania zasad i dynamiki rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Dotyczy to tak¿e pracy i
d¹¿eñ do tego, by aktywnie kszta³towaæ miejsce i wizjê Polski we Wspólnej Europie, jako
kraju wolnego, otwartego, tolerancyjnego i m¹drego. To samo odnosi siê do wsi i rolnictwa,
stanu i dynamiki rozwoju obszarów wiejskich, równowagi gospodarczej i spo³ecznej, procesów konwergencyjnych Polski, Europy i wiata oraz efektywnej realizacji wielkiego i nowatorskiego projektu kreacji Wspólnot Europejskich, Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Modelu Rolnictwa i Europejskiego Modelu Gospodarczego.
Po drugie, polskie nauki ekonomiczne, w tym ekonomia agrarna, znajduj¹ siê obecnie
na etapie najbardziej trudnej i bolesnej konfrontacji okresu dynamizacji zachodz¹cych
zmian w relatywnie biednym i tradycyjnym polskim rolnictwie rodzinnym, wobec zapocz¹tkowanych i zaawansowanych europejskich i wiatowych procesów spo³eczno-gospodarczych i dynamizacji zmian rozwojowych, integracji i globalizacji gospodarczej.
Stwarza to szczególne trudnoci w rozumieniu i formu³owaniu mechanizmów i zasad rozwoju gospodarki rolno-¿ywnociowej. Jeli wszyscy zrozumiemy jak trudny jest dla Polski ten czas reform i restrukturyzacji gospodarki, pañstwa i Europy, tym lepiej i sprawniej
bêdzie on móg³ byæ realizowany.
Po trzecie, ustaliæ mo¿na, i¿ marzy siê nam rewolucja w nauce i praktyce rolnej, bêd¹ca
wynikiem pracy coraz liczniejszych dziedzin nauki, aby w XXI wieku dobrze i zdrowo ¿yæ, a
nowa zapocz¹tkowana ju¿ rewolucja rolno-¿ywnociowa oznacza wzmocnienie trwa³ych i
zrównowa¿onych relacji pomiêdzy m¹droci¹ i prawami przyrody a wiedz¹, potrzebami,
inteligencj¹ i wp³ywem cz³owieka.
Po czwarte, przechodz¹c dziêki wykszta³ceniu i wspó³czesnej ewolucji systemów i struktur ekonomicznych od bezporedniej pracy w rolnictwie do szeroko rozumianej sfery gospodarki ¿ywnociowej, przestrzennej, agrobiznesu, postêpu technicznego itp., m³ode pokolenia dynamizuj¹ i przyspieszaj¹ ewolucjê tej gospodarki. Powstaj¹ tu jednoczenie kontrowersje pomiêdzy tymi, którzy pracuj¹ w rolnictwie, ¿yj¹ w rodowisku rolniczym i wiejskim oraz utrzymuj¹cymi siê z pracy w gospodarce i biznesie rolniczo-¿ywnociowym. Maj¹
racjê rolnicy oczekuj¹cy czasu, gdy trud rolnika zostanie zauwa¿ony i doceniony, bêdzie
lepiej op³acany, lepiej zorganizowany, uhonorowany tak, jak na to zas³uguje producent
¿ywnoci i jego wspó³pracownicy. Jest to jeden ze wspólnych problemów zarówno pañstw
najbogatszych, jak i krajów rednio rozwiniêtych, np. Polski i wiêkszej grupy pañstw o
poziomie produktu krajowego do kilku dolarów dziennie tj. znajduj¹cych siê na najni¿szych
szczeblach rozwoju gospodarczego i spo³ecznego.
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Po pi¹te, ¿yjemy i funkcjonujemy w okresie przyspieszonych, czêsto dramatycznych
krajowych i wiatowych przemian agrarnych. Wród nich najbardziej optymistyczny jest
udzia³ Polski w realizacji wielkiego projektu europejskiego, to jest cz³onkostwa w Unii Europejskiej tzn. rozwoju gospodarczego i spo³ecznego ca³ej Unii-27. Mo¿na stwierdziæ, ¿e z
czasem bêd¹ wystêpowa³y niemo¿liwe do zatrzymania i tak¿e zahamowania przemiany wiata otaczaj¹cego wie i rolnictwo, ale tak¿e potrzeb, oczekiwañ i realnych mo¿liwoci ewolucji i przemian struktur agrarnych, technik i ekonomii wytwarzania oraz podzia³u efektów
produkcyjnych i us³ugowych, tendencji rozwojowych wsi i rolnictwa, realizowanych poprzez zachodz¹ce przemiany gospodarcze i wci¹¿ na nowo okrelane cele spo³eczne i osobiste ludnoci rolniczej i wiejskiej. Rozwijaj¹ce siê wraz z tym systemy wsparcia i podzia³u w
³añcuchu ¿ywnociowym ukszta³towa³y i bêd¹ decydowa³y o nowym miejscu i nowej roli
dowiadczeñ, wiedzy i jej upowszechnienia, nauki i badañ naukowych wiata, realizuj¹
wielk¹ ideê wyzwolenia ka¿dego mieszkañca wiata od hañby i cierpienia g³odu, niedo¿ywienia, niedorozwoju, wojen i nierównoci tj. g³ównych zjawisk hamuj¹cych obecne procesy wychowania i wykszta³cenia, zdrowia i dobrego rodowiska, postêpu technicznego i
spo³ecznego, wolnej myli i demokratycznego postêpowania.
Jednoczenie w wypowiedzi niniejszej chcia³bym podkreliæ piln¹, jak siê wydaje, potrzebê przejcia w systemie nauczania i badañ ekonomicznych od przesz³oci ku przysz³oci. Zdecydowany akcent wiata ekonomicznego i rolniczego na problemy i dowiadczenia
przesz³oci wskazuj¹, ¿e wystêpuj¹ dysparytety w rozumieniu zale¿noci pomiêdzy przesz³oci¹ gospodarcz¹, teraniejszoci¹ i przysz³oci¹ w zakresie poszukiwania podstawowych paradygmatów nauk ekonomicznych, w tym tak¿e ekonomiczno-rolniczych. Obecnie
s¹dziæ mo¿na, ¿e w badaniach tych analiza stanu aktualnego jest punktem wyjcia do
formu³owania oczekiwañ i wymogów wobec przysz³oci, a w mniejszym za to co siê dzia³o
w dalszej lub bli¿szej przesz³oci.
Z tego punktu widzenia podstawowym problemem, jakim powinnimy siê zaj¹æ tj. zabieraæ g³os, s¹ dyscypliny ekonomiczno-rolnicze, w tym problem wy¿ywienia ludzi (ludzkoci). Wy¿ywienie i gospodarka ¿ywnociowa zawsze by³y dzia³alnoci¹ realizuj¹c¹ podstawowe potrzeby ludzi i warunkiem ich rozwoju. Ca³a nieznana i znana historia powi¹zana
by³a z potrzeb¹ i warunkami zwiêkszenia uzyskiwania lub produkcji ¿ywnoci, nastêpnie
zwiêkszenia efektywnoci i postêp w produkcji. Tymczasem mimo up³ywu tysi¹cleci i rozwoju gospodarczego, wed³ug ocen FAO, ponad 1 miliard ludzi na wiecie g³oduje. Podstawow¹ plag¹ i wielkim wstydem ludzkoci jest wysoka umieralnoæ, szczególnie wród dzieci, ze wzglêdu na brak lekarstw, a tak¿e brak odzie¿y, mieszkañ, opieki zdrowotnej i szkó³. Z
tego dla naszego rodowiska wynika konkluzja, przy ca³ym szacunku dla osi¹gniêæ nauk
ekonomicznych i rolniczych oraz praktyki rz¹dów i organizacji miêdzynarodowych, ¿e nie
znaleziono dot¹d praktycznych i pewnych rozwi¹zañ problemów ¿ywnociowych wiata.
Stawia to pytania dotycz¹ce filozofii i zasad wiatowego rozwoju gospodarczego. Z
jednej strony ogromne rodki marnotrawi siê i niszczy w ró¿nych wojnach, podbojach i rewolucjach a tak¿e wydatkach militarnych, politycznych, ideologicznych, religijnych itp., a jednoczenie wobec g³odu i wojen jestemy bezradni. Jedn¹ z przyczyn tego stanu jest brak zrozumienia, kim jest cz³owiek w szerszym ujêciu, jako istota ludzka, niezale¿nie do koloru skóry,
jêzyka, narodowoci, religii, pogl¹dów politycznych, podzia³ów na pañstwa itp.
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WY¯YWIENIE I ROLNICTWO JAKO SZCZEGÓLNE WYZWANIE
WSPÓ£CZESNEGO WIATA
Analiza wspó³czesnego stanu wy¿ywienia i gospodarki rolniczo-¿ywnociowej na
wiecie, ujêta w perspektywie 30-40 lat, wskazuje na wystêpowanie kilku istotnych i wa¿nych dla rozwoju wiata wyzwañ w stosunku do tej gospodarki. Dotyczy to w szczególnoci nastêpuj¹cych zagro¿eñ i wyzwañ:
 wody i wy¿ywienia (zaopatrzenie w wodê i ¿ywnoæ stosownie do potrzeb cz³owieka),
 mieszkañ i zdrowia (potrzeby mieszkaniowe i podstawowa opieka lekarska),
 odzie¿y i ogrzewania (okrycie ludzi oraz ogrzewanie posi³ków i pomieszczeñ),
 edukacji i pracy (wyzwania owiatowo-kszta³ceniowe i zatrudnienie).
Wymienione wyzwania maj¹ charakter podstawowy i priorytetowy np. w stosunku do
ca³ej gospodarki narodowej i wiatowej oraz dotycz¹ najistotniejszych problemów ka¿dego
cz³owieka: co zrobiæ z wystêpuj¹cym na wiecie g³odem i niedo¿ywieniem, chorobami i
wojnami, przeladowaniami narodowymi, rasowymi, politycznymi, religijnymi, ró¿nicami
ekonomicznymi i nêdz¹? Jednoczenie interesuje nas szczególnie, podobnie jak ca³¹ ekonomiê agrarn¹, wiatowy problem ¿ywnociowy, który powi¹zany jest z warunkami i zasobami
naturalnymi np. glebowymi i klimatycznymi, historii rozwoju gospodarczego, kszta³towania
siê spo³eczeñstw poszczególnych obszarów itp. Wszystkie wymienione dramatyczne wyzwania przysz³oci zale¿¹ w du¿ej mierze od dzia³alnoci cz³owieka i jego m¹droci. Wiêkszoæ problemów wynikaj¹cych z tych wyzwañ ma swe ród³a w pogl¹dach ludzi i nieporozumieniach wynikaj¹cych z dzia³alnoci cz³owieka i jej rezultatów. Uwagi niniejsze w konsekwencji wskazuj¹ optymistyczne mo¿liwoci: wspó³czesny wiat ma ogromne szanse przezwyciê¿enia trapi¹cych ludzkoæ przez ca³e tysi¹clecia ograniczeñ i niedostatków we wszystkich wymienionych zakresach tj. zaopatrzenia w wodê, wy¿ywienia, zapewnienia pomieszczeñ mieszkalnych, podstawowej ochrony zdrowia oraz edukacji i pracy.
Kszta³towanie siê globalnej, wiatowej gospodarki rolniczo-¿ywnociowej oznacza, i¿
np. symptomy niedoborów lub nadwy¿ek ¿ywnoci i trudnoci rynkowe staj¹ siê globaln¹
rzeczywistoci¹ gospodarki wiatowej i przyczyn¹ globalnych niedoborów ¿ywnoci i wzrostu jej cen. Okrelenie koñca taniej ¿ywnoci na rynku wiatowym wskazuje na pora¿kê
polityki rozwoju rolnictwa w jednych krajach i niedobory w krajowych zapasach w innych.
ród³em niepokojów jest te¿ stan wiatowego rynku biopaliw zwiêkszaj¹cy swój udzia³
rynkowy kosztem ¿ywnociowej produkcji rolinnej i zwierzêcej.
Teoria oraz praktyka rolnicza i rolniczo-¿ywnociowa jest ekonomi¹ wyboru oraz decyzji cenowych i rachunkowych, a tak¿e zasad pozaekonomicznych danego wyboru np. tradycji regionalnych. Trwa³a sprzecznoæ i wspó³zale¿noæ cenowa producent versus konsument ma tu du¿e znaczenie i rozwi¹zywana jest w drodze rachunku ekonomicznego, który
jest narzêdziem kszta³towania równowagi ka¿dych zachowañ gospodarczych na rynku. W
ten sposób dzia³aj¹, czêsto trudne do zdefiniowania i ustalenia, mechanizmy zmian ekonomicznych zarówno w zakresie produkcji, jak te¿ obrotu towarami i us³ugami. W rolnictwie
ca³y system ekonomicznego funkcjonowania produkcyjnego, zmian strukturalnych i zwi¹zków w ³añcuchach ¿ywnociowych od pola do konsumenta oraz ekonomiczne funkcje i
rozwi¹zania w tym zakresie s¹ czynnikami komplikuj¹cymi zasady i powi¹zania produkcyjno-ekonomiczne w ca³ym systemie rolniczo-¿ywnociowym.

88

F. TOMCZAK

Odrêbnym problemem s¹ nowe wyzwania wiatowe uzasadniaj¹ce potrzebê drugiej
zielonej rewolucji, która zapewni w przysz³oci nowy poziom trwa³ego zaopatrzenia w ¿ywnoæ i jej w³aciwego wykorzystania. Wspó³czesny poziom rozwoju gospodarczego, nauki i
wspó³pracy miêdzynarodowej decyduje o zmianach oraz postêpie w rolnictwie i produkcji
¿ywnoci. Wystêpuje to w powi¹zaniu z ogólnym rozwojem gospodarczym, zmianami zachodz¹cymi w rolnictwie, potencjale produkcyjnym i mo¿liwociach wzrostu wydajnoci produkcji w stosunku do nak³adów ziemi, pracy i kapita³u oraz jednoczesnej ewolucji poziomu i
struktury tych nak³adów w kierunku ich oszczêdnoci i zwiêkszenia efektywnoci produkcyjnej, a tym samym zwiêkszenia wykorzystania i efektywnoci ponoszonych nak³adów.
KSZTA£CENIE EKONOMICZNE I WSPÓ£CZESNA EKONOMIA AGRARNA
Zmiany i ewolucja kszta³cenia ekonomicznego i rolniczego w Polsce i na wiecie oraz
znaczenie tego kszta³cenia s¹ symbolem, obok badañ naukowych, zmian zachodz¹cych w
technikach wytwarzania, ekonomii agrarnej i agrobiznesie. Dowiadczenia wiatowe w kszta³ceniu s¹ jednym z najbardziej widocznych problemów rozwojowych rolnictwa polskiego w
wietle dowiadczeñ wiatowych, szczególnie krajów wysoko rozwiniêtych.
Wraz z rozwojem gospodarczym zmienia siê pojêcie kszta³cenia w rolnictwie, nastêpuje
reorganizacja uczelni, rozprzestrzenienie przedmiotów, kierunków nauczania, integracji miêdzywydzia³owej itp. Obok rolnictwa np. w USA i pañstwach UE pojawia³a siê polityka
obejmuj¹ca rozwój obszarów wiejskich, zarz¹dzanie zasobami naturalnymi itp., dotycz¹ce
tych obszarów. Odnosi siê to szczególnie do wielofunkcyjnoci rolnictwa i gospodarstw
(farm), traktowanych nie tylko jako miejsce produkcji surowców ¿ywnociowych, ale tak¿e
jako przedsiêbiorstwa oferuj¹ce ró¿ne pozarolnicze funkcje i us³ugi. Oznacza to realizacjê
zasady wielosektorowego rozwoju obszarów wiejskich, zwiêkszenia rodzajów i zakresu ró¿nych dzia³alnoci zapewniaj¹cych dochody i zatrudnienie mieszkañcom wsi oraz ochronê
dziedzictwa i kultury wiejskiej.
Jeli chodzi o kszta³cenie ekonomiczno-rolnicze i rolnicze w wietle dowiadczeñ wiatowych, to podstawowe znaczenie maj¹ próby definiowania i rozumienia mechanizmu rozwoju gospodarczego i definiowania wspó³czesnej ekonomii agrarnej. Wystêpuje bowiem
ci¹g³a potrzeba badañ z zakresu ekonomii agrarnej w naukach ekonomicznych, podobnie
jak rozumienia autonomicznego czy identycznego z innymi sposobami (firmami) dzia³ania i
gospodarowania w rolnictwie. Ekonomia agrarna w coraz szerszym zakresie jest normaln¹ i
powszechn¹ czêci¹ Applied Economics w wielu uniwersytetach wiata. S³uszne wydaj¹
siê pogl¹dy podwa¿aj¹ce odrêbnoæ i szczególne cechy ekonomii agrarnej (ekonomiki rolnictwa), jak te¿ definiowania odrêbnych ekonomik bran¿owych.
Jeli rolnictwo (gospodarka ¿ywnociowa, agrobiznes) staj¹ siê coraz wyraniej integraln¹ czêci¹ gospodarki, to podzia³ i akcenty bran¿owe koñcz¹ siê znakiem zapytania.
Procesy integracyjne i globalizacyjne przyspieszaj¹ akceptacjê takiego sposobu rozumowania. W nawi¹zaniu do dowiadczeñ wiatowych mo¿na poddaæ pod rozwagê inne podejcie do definiowania wspó³czesnej ekonomii agrarnej. W zasadzie mo¿na zanegowaæ historyczne podejcie do problemów przysz³oci i kszta³towania koncepcji teoretycznych i praktycznych na podstawie tego, co siê uprzednio dzia³o lub co i jacy myliciele pisali np. o
ekonomii agrarnej.
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Obecny okres rewolucji techniczno-naukowej tworzy now¹ potrzebê podejcia do przewidywania przysz³oci, a wiêc tak¿e do wspó³czesnego rozwoju rolnictwa i kszta³cenia
rolniczego, w szczególnoci wspó³czesnej ekonomii agrarnej i wy¿ywieniowej. Dzieje siê
tak, gdy¿ coraz wyraniej widzimy, ¿e dowiadczenia przesz³oci maj¹ coraz mniejsze, a
bodaj ¿adnego znaczenia praktycznego lub teoretycznego. Oznacza to, ¿e nauki rolnicze, w
tym ekonomia agrarna, musz¹ sprostaæ podstawowemu zadaniu: jak okreliæ i podj¹æ wyzwania rodz¹ce siê aktualnie, a przede wszystkim wyzwania jakich mo¿emy oczekiwaæ w
przysz³oci. Cz³owiek jako twórca, szczególnie na szczeblu uniwersyteckim, mo¿e zmieniaæ
przysz³oæ, nie mo¿e natomiast zmieniaæ przesz³oci (z wyj¹tkiem, rzecz jasna, zmian dokonywanych w dzie³ach historyków).
Nauki ekonomiczne wskazuj¹, przynajmniej w teorii, na zasady i logikê rozwoju gospodarczego, które zapewniaj¹ równowagê i dynamikê tego rozwoju. Tymczasem niezale¿nie
od tego, nie ma sposobów zapewnienia rozwi¹zañ idealnych, gwarantuj¹cych wygodn¹ i
mo¿liwie bezbolesn¹ drogê rozwoju gospodarczego. Ze wzglêdu na rozumienie nauki jako
szczególnej si³y rozwojowej wiata, powstaje pytanie: czy o m¹droci cz³owieka wiadczy
budowa drapaczy chmur na morzu u wybrze¿y malutkiego kraju, g³oduj¹cy miliard ludzi,
wojny w kilku krajach, przestêpcze wysadzanie domów i poci¹gów, czy te¿ produkcja w
Szwajcarii diamentowego zegarka w cenie 300 tys. USD.
Konkluzja generalna: wspieranie, analiza i naukowa interpretacja transformacji rolniczo-wy¿ywieniowej i rodowiskowej wspó³czesnego wiata, przemian wielkich grup ludzkich wychodz¹cych poza ograniczenia i bariery krajowe czy narodowe s¹ koniecznoci¹,
obowi¹zkiem i wyzwaniem wspó³czesnego wiata oraz szans¹ jego rozwoju przynajmniej w
dziedzinie, jak¹ siê zajmujemy, tj. produkcj¹ roln¹, przestrzeni¹ rolnicz¹, wy¿ywieniem i stanem ¿ywnociowym ludzi oraz przemianami systemu rolno-¿ywnociowego w pozytywnym kontekcie wspó³czesnego poziomu gospodarczego i tendencji rozwojowych wiata.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Franciszek Tomczak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej
 Pañstwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. wiêtokrzyska 20
00-002 Warszawa
e-mail: tomczak@ierigz.waw.pl

