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ROCZNIK NAUKOWY WYDZIA U ZARZ!DZANIA W CIECHANOWIE 1-4 (X) 2016

 

Barbara Paw owska

MI"DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

IERIG#-PIB PT. „KONKURENCYJNO$% GOSPODARKI

W KONTEK$CIE DZIA A& POLITYKI SPO ECZNEJ”

[s owa kluczowe: Program Wieloletni, ekonomia, konkurencyjno'(, gospodar-

ka, polityka spo)eczna]

Streszczenie

Przedstawiono przebieg mi*dzynarodowej konferencji pt. „Konkurencyjno'( 
gospodarki w kontek'cie dzia)a+ polityki spo)ecznej”, zorganizowanej w dniach 

22-24 czerwca 2016 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki #yw-

no'ciowej – Pa+stwowy Instytut Badawczy. Konferencja odby)a si* w ramach 

Programu Wieloletniego na lata 2015-2019. W'ród uczestników znale,li si* re-

prezentanci zarówno krajowych, jak i- zagranicznych instytutów naukowo-ba-

dawczych, uczelni wy.szych, praktyki gospodarczej czy 'wiata polityki.

* * *

W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w o'rodku Windsor w Jachrance pod War-

szaw/ odby)a si* mi*dzynarodowa konferencja naukowa pt. „Konkurencyjno'( 
gospodarki w-kontek'cie dzia)a+ polityki spo)ecznej”. Konferencj* zorganizowa) 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki #ywno'ciowej – Pa+stwowy Insty-

tut Badawczy w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie 

i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagro.enia, propozycje”. 

W'ród uczestników znale,li si* reprezentanci zarówno krajowych, jak i za-

granicznych instytutów naukowo-badawczych, uczelni wy.szych, praktyki go-

spodarczej czy 'wiata polityki. W konferencji wzi*li udzia) przedstawiciele z: 

Institute of Agricultural Economics in SoÞ a (Bu)garia), University of National 

and World Economy (Bu)garia), University of Forestry Faculty of Agronomy 

(Bu)garia), Agricultural University in Plovdiv (Bu)garia), Institute of Agricul-
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tural Economics and Information (Czechy), Czech University of Life Sciences 

(Czechy), LEI Wageningen UR (Holandia), Waseda University (Japonia), Na-

tional Institute for Economic Research (Mo)dawia), Rosyjska Akademia Nauk 

(Rosja), Bucharest University of Economic Studies (Rumunia), Institute of Ag-

ricultural Economics (Rumunia), University of Kragujevac (Serbia), University 

of Novi Sad (Serbia), Institute of Agricultural and Food Economics (S)owacja), 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina), 

Institute of Agrarian Economy (Ukraina) oraz Hungarian Research Institute 

for Agricultural Economics (W*gry). Swoich reprezentantów mia)o równie. wie-

le instytucji krajowych, takich jak: Agencja Nieruchomo'ci Rolnych, Agencja 

Restrukturyzacji i-Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Ambasa-

da Niemiec, Bank BG# BNP Paribas S.A., Centralna Biblioteka Rolnicza im. 

M. Oczapowskiego, Centrum Ekonomiki Rolniczej i Obszarów Wiejskich Sp. 

z o.o., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawo.enia 

i Gleboznawstwa – PIB, Instytut GeograÞ i i Przestrzennego Zagospodarowa-

nia PAN, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników, Komitet Rolnictwa i-Ob-

rotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Szko)a G)ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szko)a G)ówna 

Handlowa w-Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet 

Ekonomiczny w-Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

im. Hugona Ko))/taja, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Bia)ymstoku, 

Uniwersytet Warmi+sko-Mazurski, Uniwersytet Zielonogórski oraz Zachodnio-

pomorski Uniwersytet Technologiczny. 

Pierwszy dzie  konferencji

Wyk)ad inauguruj/cy konferencj* wyg)osi) prof. Andrzej Kowalski, dyrek-

tor IERiG#-PIB. Wyst/pienie zatytu)owano „Dylematy polityki rolnej i polity-

ki spo)ecznej”. Zarysowano podstawowe cele polityki gospodarczej i spo)ecznej 

z podkre'leniem konieczno'ci ich równowa.enia i rozpatrywania przez rz/d 

jako jedno'(. W kontek'cie wspó)czesnych problemów cywilizacyjnych, takich 

jak niekorzystne zjawiska demograÞ czne czy nierówno'ci w p)acach i docho-

dach, postawiono pytanie o wp)yw globalizacji na kwesti* ubóstwa. Z jednej 

strony globalizacja stanowi szans* wyrwania si* z kr*gu gospodarczej zapa'ci, 

z drugiej natomiast prowadzi do swoistej polaryzacji (wyra,nego zaznaczania 

si* ró.nic) mi*dzy regionami skrajnie ubogimi a obszarami nieprawdopodobnie 
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bogatymi. Konieczne staje si* zatem przywrócenie kwestii nierówno'ci jako cen-

tralnego problemu rozwa.anego w analizach ekonomicznych, co w przypadku 

projektowania d)ugookresowej polityki gospodarczej sprowadza si* do uwydat-

nienia znaczenia kapita)u ludzkiego i-spo)ecznego.

 Kolejnym wyk)adem by)o wyst/pienie dra Czes)awa Siekierskiego pt. 

„Konkurencyjno'( europejskiego rolnictwa w kontek'cie dzia)a+ globalizacyj-

nych i-integracyjnych”. Zwrócono uwag* na istniej/ce zale.no'ci mi*dzy globa-

lizacj/ i integracj/ europejsk/ a rozwojem rolnictwa. Podj*to si* zdeÞ niowania 

problemów wynikaj/cych z-globalizacji, takich jak nasycenie rynków i w konse-

kwencji potrzeb* ekspansji handlowej, konieczno'( upowszechniania nowocze-

snych rozwi/za+ technologicznych i innowacji, zapewnienie wzrostu dobrobytu 

w krajach rozwijaj/cych si* oraz podtrzymanie obecnego poziomu w krajach 

rozwini*tych, marginalizacja rolnictwa i rzemios)a czy te. wzrostu wp)ywu 

korporacji transnarodowych na zmiany zachodz/ce w gospodarce 'wiatowej. 

Odniesiono si* do Wspólnej Polityki Rolnej jako awangardy w rozwoju rolnic-

twa, wskazuj/c negocjacje handlowe w ramach WTO oraz TTIP jako podsta-

wowe zewn*trzne uwarunkowania jej realizacji.

Sesja I

Pierwsz/ sesj* rozpocz*to wyst/pieniem dra Norberta Potori pt. „Spo)ecz-

ny aspekt zmian struktury gospodarstw w krajach postsocjalistycznych po ich 

przyst/pieniu do UE”. Przedstawiono najwa.niejsze kierunki przekszta)ce+ 

strukturalnych gospodarstw rolnych na W*grzech, do których zaliczono zmniej-

szenie si* liczby gospodarstw rolnych, zwi*kszenie ich powierzchni, rozwój spe-

cjalizacji, wzrost kapita)och)onno'ci, zmniejszanie si* liczby ludno'ci rolniczej, 

zwi*kszanie si* poziomu zatrudnienia kobiet w rolnictwie, a tak.e wzrost kapi-

ta)u spo)ecznego. Zmiany te okre'lono jako z)o.one zjawisko zachodz/ce w-po-

szczególnych krajach UE w ró.nym tempie, st/d ustalenie determinant tych 

zmian jawi si* jako podstawowe zadanie przy projektowaniu polityki rolnej.

Kolejnym by)o wyst/pienie prof. Wojciecha Józwiaka pt. „Niewielkie go-

spodarstwa rolne: problem spo)eczny czy gospodarczy”. Przedstawiono wyniki 

analizy sytuacji ekonomiczno-gospodarczej gospodarstw rolnych o wielko'ci 

ekonomicznej 4 SO (ang. Standard Output). Na podstawie danych dotycz/cych 

struktury dochodów, 'redniej wielko'ci gospodarstw, zasobów ziemi, jako'ci 

kadry kierowniczej, nak)adów pracy, wyposa.enia w-mechaniczn/ si)* poci/-

gow/, struktury wykorzystania u.ytków rolnych oraz organizacji i- intensyw-

no'ci produkcji przeprowadzono analiz* porównawcz/ gospodarstw o wielko'ci 
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4, 25 i 50 SO. Konkluzj/ by)o stwierdzenie braku mo.liwo'ci jednoznacznego 

rozstrzygni*cia, czy ma)e gospodarstwa rolne stanowi/ wspó)cze'nie w Polsce 

problem spo)eczny czy gospodarczy.

W trzecim wyk)adzie prof. V0ra Majerová odnios)a si* do do'wiadcze+ cze-

skich w- aspekcie realizacji polityki spo)ecznej. W referacie pt. „Ekonomiczny 

i spo)eczny kontekst bie./cej polityki spo)ecznej w Republice Czeskiej” omówio-

no cele, narz*dzia, instytucje i-obszary dzia)ania wdro.onej polityki spo)ecznej. 

Zwrócono uwag* na nieroz)/czno'( kwestii polityki spo)ecznej i funkcjonowania 

gospodarki. Z jednej strony sprawna gospodarka umo.liwia realizowanie zamie-

rzonej polityki spo)ecznej, z drugiej za' dzia)ania polityki spo)ecznej uaktywnia-

j/ kapita) ludzki, co wp)ywa na rozwój gospodarki. Podstawowymi zadaniami 

polityki spo)ecznej realizowanej na obszarach wiejskich staje si* wi*c dostoso-

wanie struktury i dzia)a+ organizacji spo)ecznych do potrzeb lokalnego rynku 

pracy, wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej oraz wspieranie zwi/zków 

mi*dzypokoleniowych w spo)eczno'ci wiejskiej.

Sesj* pierwsz/ zako+czono wyk)adem dra Hansa Vrolijk pt. „Potrzeby 

w zakresie polityki i bada+ naukowych dotycz/ce spo)ecznego i 'rodowiskowe-

go aspektu funkcjonowania gospodarstw”. W wyst/pieniu zwrócono uwag* na 

kwestie op)acalno'ci produkcji .ywno'ci, zrównowa.enia zarz/dzania zasobami 

naturalnymi czy zrównowa.enia rozwoju terytorialnego, warunkuj/ce cele do 

przeprowadzenia reform dotycz/cych zwi*kszenia konkurencyjno'ci i efektyw-

no'ci oraz poprawy zrównowa.enia. Zwrócono uwag*, i. na poziomie UE brak 

jest danych dotycz/cych gospodarstw rolnych, które umo.liwi)yby konstrukcj* 
uniwersalnego wska,nika poziomu zrównowa.enia. Istniej/c/ luk* maj/ wy-

pe)ni( badania mi*dzynarodowego programu FLINT, którego celem jest zdeÞ -

niowanie ujednoliconego w'ród krajów UE zestawu danych dotycz/cych zagad-

nie+ ekonomicznych, 'rodowiskowych, spo)ecznych i innowacyjnych w ró.nych 

strukturach administracyjnych. 

Sesja II

Kolejn/ sesj* rozpocz*to wyst/pieniem prof. Alexandru Stratan i dr Ana-

tolie Ignat pt. „Znaczenie migracji z obszarów wiejskich w poszukiwaniu pra-

cy dla zrównowa.onego rozwoju rolnictwa w Republice Mo)dawii”. Zwrócono 

uwag*, i. ze wzgl*du na nadwy.k* si)y roboczej w rolnictwie, migracje we-

wn*trzne i zagraniczne przynosz/ pozytywne skutki, w'ród których wymienia 

si* zrównowa.enie rynku pracy, fuzje nowoczesnych technologii oraz zwi*ksze-

nie przep)ywów pieni*.nych, stanowi/cych ,ród)o zewn*trznego Þ nansowania. 
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Jako g)ówne dzia)anie polityki spo)ecznej w odniesieniu do rolnictwa wskazano 

zatem dywersyÞ kacj* dzia)alno'ci na obszarach wiejskich, co po'rednio powin-

no zapewni( wzrost gospodarczy obszarów wiejskich i popraw* jako'ci .ycia na 

tych terenach.

Drugim by) wyk)ad dr hab. Agnieszki Wrzochalskiej, prof. IERiG#-PIB pt. 

„Przemiany spo)eczne na obszarach wiejskich w Polsce”. W referacie przedsta-

wiono wyniki ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach rolnych z 72 pol-

skich wsi dotycz/cej przemian spo)ecznych zachodz/cych na obszarach wiej-

skich. Stwierdzono zachodz/c/ homogenizacj* (ujednolicanie si*) 'rodowiska 

wiejskiego i miejskiego, przejawiaj/c/ si* w wyra,nie zarysowanym procesie 

starzenia si* spo)ecze+stwa, znacz/cym wzro'cie poziomu wykszta)cenia lud-

no'ci wiejskiej, poprawie wyposa.enia mieszka+ na wsi, a tak.e we wzro'cie 

aktywno'ci spo)ecznej oraz zaanga.owania w sprawy lokalne mieszka+ców wsi.

Kolejnym by)o wyst/pienie prof. Nidal Shaban pt. „Wska,niki i deskryptory 

zrównowa.onej edukacji rolniczej w Bu)garii”. W referacie przedstawiono za)o-

.enia oraz wst*pne wyniki bada+ prowadzonych w ramach mi*dzynarodowe-

go projektu ISLE, w którym uczestnicz/ uczelnie, instytuty i przedsi*biorstwa 

z 32 krajów europejskich. Celem projektu jest wdra.anie na poziomie szkolnic-

twa wy.szego koncepcji zrównowa.onego rozwoju.

Drug/ sesj* zako+czy) wyk)ad dr hab. Barbary Chmielewskiej, prof. IE-

RiG#-PIB pt. „Zmiany jako'ci .ycia na obszarach wiejskich”. Na podstawie 

wyników europejskiego badania dochodów i warunków .ycia (EU-SILC) oraz 

badania bud.etów gospodarstw domowych prowadzonego przez GUS ocenio-

no zmiany jako'ci .ycia ludno'ci wiejskiej w-Polsce po akcesji do UE. W oce-

nie uwzgl*dniono sytuacj* Þ nansow/ respondenta (dochody, wydatki, sytuacj* 
mieszkaniow/, itp.) oraz ocen* subiektywn/, za' wy)/czono wska,niki 'rodowi-

skowo-klimatyczne oraz ocen* walorów obszarów wiejskich. W badanym okre-

sie (2006-2014) stwierdzono popraw* – równie. wzgl*dem ludno'ci miejskiej 

– sytuacji dochodowej ludno'ci wiejskiej. Nadal negatywnie oceniono jednak 

wyposa.enie mieszka+ na obszarach wiejskich w podstawowe instalacje tech-

niczne oraz dobra trwa)ego u.ytku, takie jak Internet czy telewizja satelitarna 

i kablowa. Za gorsze, w porównaniu do miast, uznano równie. warunki in-

frastruktury komunikacyjnej. Rekomendacj/ jest zatem poprawa wyposa.enia 

w infrastruktur* techniczn/, drogow/, wodn/, kanalizacyjn/ i gazow/, co przy-

czyni( si* ma nie tylko do poprawy jako'ci .ycia, ale równie. powstania nowych 

miejsc pracy na terenach wiejskich.



184

Ba rba ra  Paw )owsk a

Drugi dzie  konferencji

Sesja III

Trzeci/ sesj* otworzy)o wyst/pienie prof. Masahiko Gemma oraz dra in.. 
Mariusza Hamulczuka pt. „Wzrost produktywno'ci w rolnictwie Unii Europej-

skiej: implikacje polityki dla polskiego rolnictwa”. W referacie przedstawiono 

konstrukcj* wska,nika TFP w oparciu o-model wzrostu Solow’a oraz zapre-

zentowano wyniki uzyskane dla poszczególnych krajów UE, które odniesio-

no równie. do wielko'ci zatrudnienia oraz wsparcia dochodów. Podsumowuj/c 

przeprowadzon/ analiz*, stwierdzono, i. wzrost TFP jest wy.szy w krajach 

otrzymuj/cych mniejsze wsparcie, co mo.e wskazywa( na nieskuteczno'( poli-

tyki dotowania gospodarstw rolnych dla wzrostu produktywno'ci w rolnictwie.

Kolejnym wyk)adem w tej sesji by)o wyst/pienie Ond1eja Chaloupka, 

dr Marie Pechrová oraz prof. Thomáša Doucha pt. „Ocena projektów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w Republice Czeskiej”. Na tle charakterystyki 

uwarunkowa+ 'rodowiskowo-klimatycznych omówiono wyniki podstawowych 

wska,ników ekonomicznych i spo)ecznych w Czechach i Bu)garii. Przedsta-

wiono za)o.enia, cele oraz wielko'( nak)adów Þ nansowych Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ostatnim wyst/pieniu dr Justyna Góral odnios)a si* do kwestii p)atno'ci 

kompensacyjnych w kontek'cie polityki spo)ecznej. W wyk)adzie pt. „P)atno'ci 

ONW jako instrument realizacji celów konkurencyjnych i spo)ecznych” scharak-

teryzowano zasadnicze problemy gospodarstw na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW) oraz cele adresowanych do nich p)atno'ci. 

Na podstawie dokonanego przegl/du literatury stwierdzono, i. brak p)atno'ci 

kompensacyjnych skutkowa)by wi*ksz/ degradacj/ 'rodowiska, zniszczeniem 

lokalnych wi*zi spo)ecznych oraz pog)*bieniem si* ujemnego salda migracji. 

Sesja IV

Kolejn/ sesj* rozpocz*)o wyst/pienie in.. Márii Jamborová oraz dra Slávka 

Krížová pt. „Ekonomiczne i spo)eczne aspekty sektora rolno-spo.ywczego 

w S)owacji”. Celem referatu by)o omówienie zmian ekonomiczno-spo)ecznych, 

jakie zasz)y w sektorze rolnym i- przemy'le spo.ywczym po akcesji S)owacji 

do UE. Skoncentrowano si* przede wszystkim na analizie wielko'ci produk-

cji, dochodów, wsparcia oraz zatrudnienia. Podsumowuj/c, oceniono sytuacj* 
ekonomiczn/ w przemy'le spo.ywczym jako zdecydowanie lepsz/ od kondycji 

sektora rolnego na S)owacji.
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Drugi wyk)ad pt. „Bezpiecze+stwo .ywno'ciowe w Rumunii – czynniki de-

terminuj/ce oraz obszary wra.liwe” poprowadzi)y dr Monica Mihaela Tudor 

oraz dr Cecilia Alexandri. Wyst/pienie stanowi)o prezentacj* wyników analizy 

na poziomie ca)ego kraju oraz pojedynczych gospodarstw domowych dotycz/cej 

czterech wymiarów bezpiecze+stwa .ywno'ciowego, tj. dost*pno'ci, stabilno'ci 

dostaw, jako'ci oraz wykorzystania .ywno'ci. W-kontek'cie bezpiecze+stwa .yw-

no'ciowego Rumunii priorytetami strategicznymi s/ zatem wzrost konsumpcji 

produktów o niskiej samowystarczalno'ci (wieprzowina, warzywa, owoce) oraz 

osi/gni*cie przez pa+stwo statusu eksportera .ywno'ci.

Kolejnym by)o wyst/pienie dra Roberta Mroczka pt. „Spo)eczno-ekonomicz-

ne uwarunkowania poprawy wydajno'ci pracy w polskim przemy'le spo.yw-

czym na tle krajów Unii Europejskiej”. Analizie poddano potencja) gospodarczy 

Polski (ludno'(, wielko'( PKB oraz wydajno'( pracy w przemy'le spo.ywczym) 

w porównaniu do innych krajów UE w- latach 2004-2014. Stwierdzono, i. 
w ostatniej dekadzie dystans w wydajno'ci pracy w- przemy'le spo.ywczym 

mi*dzy Polsk/ a krajami UE-15 uleg) zmniejszeniu, przy jednocze'nie nadal 

wyra,nych ró.nicach w wysoko'ci wynagrodzenia pracowników tego sektora.

Ostatnim wyst/pieniem czwartej sesji by) wyk)ad prof. Borysa Frumkin pt. 

„Rosyjskie embargo .ywno'ciowe: wp)yw na krajowy sektor rolno-.ywno'cio-

wy”. Omówiono zmiany, jakie zasz)y w rosyjskim sektorze rolno-spo.ywczym 

po na)o.eniu w 2014 r. embarga na import produktów rolnych. Stwierdzono 

wyra,nie negatywny wp)yw wprowadzonego zakazu, objawiaj/cy si* przede 

wszystkim wzrostem cen, zmniejszeniem si)y nabywczej, wzrostem wydatków 

na .ywno'( w relacji do dochodów, pogorszeniem jako'ci produktów, wzrostem 

naturalizacji konsumpcji oraz wzrostem inß acji. Zaznaczono jednak, i. skutki 

wprowadzonego embarga mog/ przynie'( pozytywne efekty dla rosyjskiego sek-

tora rolno-spo.ywczego.

Trzeci dzie  konferencji

Sesja V

Pi/t/ sesj* rozpocz*to wyst/pieniem dra hab. Marcina Gospodarowicza, 

prof. IERiG#-PIB pt. „Ocena spójno'ci terytorialnej pod wzgl*dem spo)ecznym 

i gospodarczym gmin w Polsce”. W referacie odniesiono si* do kwestii spójno'ci 

terytorialnej jako kategorii rozwoju przestrzeni w polityce krajowej i europej-

skiej, oceny poziomu rozwoju gospodarczego i spo)ecznego obszarów wiejskich 
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w Polsce oraz terytorializacji jako istotnego elementu spójno'ci spo)ecznej i go-

spodarczej obszarów wiejskich. DeÞ niuj/c spójno'( za pomoc/ trzech wymiarów 

(ekonomicznego, spo)ecznego i regionalnego), przedstawiono mierniki poszcze-

gólnych rodzajów spójno'ci oraz zaprezentowano wyniki wska,ników poziomu 

rozwoju gospodarczego i spo)ecznego w województwach w 2014 r.

Drugim w tej sesji by) wyk)ad dr hab. Adriany Agapie pt. „Funkcjonowanie 

sieci analitycznej jako narz*dzia rozwoju Tematycznych Sieci dla Innowacyjnych 

Modeli Gospodarczych w Rolnictwie”. W wyst/pieniu zwrócono uwag* na nie-

efektywny sposób rozpowszechniania wyników prowadzonych przez naukowców 

Fot. 1. Mi*dzynarodowa konferencja naukowa IERiG#-PIB pt. „Konkurencyj-

          no'( gospodarki w  kontek'cie dzia)a+ polityki spo)ecznej”
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bada+. Celem wyst/pienia by)o przedstawienie zasad dzia)ania proponowanego 

narz*dzia umo.liwiaj/cego optymalny transfer wiedzy i umiej*tno'ci.

Kolejnym by) wyk)ad prof. W)odzimierza Rembisza oraz dr in.. Agniesz-

ki Bezat-Jarz*bowskiej pt. „Relacje cen, rzadko'ci i produktywno'ci czynnika 

ziemi – implikacje spo)eczno-ekonomiczne”. Dokonano analizy relacji cen ziemi 

i produktywno'ci tego czynnika produkcji w odniesieniu do wielko'ci zasobów 

w wybranych krajach UE w latach 2007, 2010 i 2013. Stwierdzono równoleg)y 

i wzajemnie zale.ny wzrost ceny i- produktywno'ci analizowanego czynnika, 

b*d/cy zgodnie z prawami rynku wynikiem racjonalnej reakcji producentów 

na jego ubytek. St/d, wskazane zale.no'ci powinny znajdowa( odzwierciedlenie 

w zmianach strukturalnych i spo)ecznych na obszarach wiejskich oraz w regu-

lacjach obrotem ziemi/ i organizacji rynku ziemi.

Ostatnim wyk)adem by)o wyst/pienie prof. Drago Cvijanovi( pt. „Anali-

za konkurencyjno'ci Serbii w zakresie pozyskiwania inwestycji w rolnictwie 

i agroturystyce”. Scharakteryzowano warunki 'rodowiskowo-klimatyczne oraz 

wska,niki ekonomiczno-spo)eczne. W wyst/pieniu szczególn/ uwag* po'wi*co-

no licznym w Serbii gospodarstwom o- niewielkich rozmiarach, niespecjalizu-

j/cym si* w produkcji rolnej, ale oferuj/cym wysokiej jako'ci produkty regio-

nalne, które to gospodarstwa mog/ wp)yn/( na aktywizacj* bezrobotnych na 

obszarach wiejskich. 

Sesja VI

Ostatni/ sesj* konferencji IERiG#-PIB rozpocz/) wyk)ad dr hab. Marioli 

Kwasek, prof. IERiG#-PIB pt. „Zrównowa.ona konsumpcja .ywno'ci sposobem 

na zmniejszenie marnotrawstwa .ywno'ci”. ZdeÞ niowano poj*cie marnotraw-

stwa .ywno'ci oraz bezpiecze+stwa .ywno'ciowego. Przedstawiono skal* strat 

.ywno'ci w Europie i na 'wiecie oraz wyniki wska,ników dotycz/cych zja-

wiska g)odu i niedo.ywienia na 'wiecie. Jak stwierdzono, kluczow/ kwesti/ 

dla powstrzymania marnotrawstwa .ywno'ci jest koncepcja zrównowa.onej 

produkcji i konsumpcji. 

Kolejnym by)o wyst/pienie prof. Dimitre Nikolova pt. „Ocena ekonomicz-

nych skutków ograniczenia u.ycia neonikotynoidów oraz zachowa+ produ-

centów s)onecznika i-kukurydzy w Bu)garii”. W wyst/pieniu przedstawiono 

– w oparciu o poziom kosztów i cen ziarna – wyniki analizy poziomu do-

chodów utraconych na skutek ograniczenia zu.ycia neonikotynoidów, b*d/-

cych sk)adnikiem pestycydów wykorzystywanych w produkcji s)onecznika 

i kukurydzy. 
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W trzecim wyst/pieniu in.. Marie Trantinová wyg)osi)a wyk)ad pt. „Ekono-

miczny kontekst wp)ywu zmian klimatycznych i ocena proponowanych dzia)a+ 

adaptacyjnych w- regionie Po)udniowych Moraw”. Przedstawiono cele, dzia)a-

nia i rezultaty Þ nansowanego ze 'rodków norweskich projektu realizowanego 

w Morawach Po)udniowych, dotycz/cego planowania, monitoringu oraz dzia-

)a+ informacyjno-edukacyjnych w zakresie dostosowania terytorium do zmian 

klimatycznych ze szczególnym naciskiem na rolnictwo, le'nictwo i-zarz/dzanie 

krajobrazem. W perspektywie 2040 r. oczekiwanym efektem realizacji projek-

tu ma by( zahamowanie erozji wodnej wierzchniej warstwy gleby, zachowanie 

sk)adników od.ywczych w glebie oraz zatrzymywanie wody w krajobrazie.

Ostatnim wyk)adem w sesji by)o wyst/pienie dr Teodory Stoeva pt. „Zinte-

growane Gospodarowanie Wod/ w Republice Bu)garii – stan obecny i prioryte-

ty”. Celem wyk)adu by)a charakterystyka gospodarki wodnej z uwzgl*dnieniem 

wp)ywu na zró.nicowanie krajobrazu rolniczego. Podj*to kwesti* ochrony wód 

i zapewnienia ich odpowiedniej jako'ci oraz zwrócono uwag*, i. zintegrowane 

zarz/dzanie zasobami wodnymi zapewnia osi/gni*cie spo)eczno-gospodarczego 

dobrobytu. 

Na zako+czenie sesji prof. Andrzej Kowalski, dyrektor IERiG#-PIB, podzi*-

kowa) za udzia) w konferencji, burzliwe dyskusje oraz inspiruj/ce wymiany 

my'li.


