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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono przebieg mi'dzynarodowej konferencji pt.
„Strategie dla sektora rolno-%ywno&ciowego i obszarów wiejskich – dylematy
rozwoju”, zorganizowanej w dniach 19-21 czerwca 2017 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i(Gospodarki #ywno&ciowej – Pa)stwowy Instytut Badawczy.
Podczas konferencji przedstawiono wyniki bada) prowadzonych przez pracowników Instytutu w ramach Programu Wieloletniego na lata 2015-2019. W&ród
uczestników znale*li si' reprezentanci zarówno krajowych, jak i zagranicznych
instytutów naukowo-badawczych, uczelni wy%szych, praktyki gospodarczej czy
&wiata polityki.

***
W dniach 19-21 czerwca 2017 r. w Licheniu Starym odby+a si' mi'dzynarodowa konferencja naukowa pt.(„Strategie dla sektora rolno-%ywno&ciowego – dylematy rozwoju”. Konferencj' zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego
2015-2019 pt. „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagro%enia,
propozycje”. Organizatorem konferencji by+ Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki #ywno&ciowej – Pa)stwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Tematyka referatów przedstawionych podczas konferencji skupiona by+a wokó+ rozwa%a) o charakterze normatywnym o Wspólnej Polityce Rolnej. Starano
si' odpowiedzie, na pytania dotycz-ce wyzwa) stoj-cych przed naukami ekonomicznymi wobec wielkich zmian we wszystkich sferach %ycia na ca+ym &wiecie,
które nale%a+oby rozpozna,, wyja&ni, i opisa, ich przypuszczalne konsekwencje.
Kluczow- kwesti- by+a jednak%e reßeksja nad mo%liwo&ci- opracowania teore-
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tycznych podstaw wyboru strategii na przysz+o&,. St-d te%, celem przy&wiecaj-cym uczestnikom konferencji by+a próba zdeÞniowania przysz+ych celów i zasad
polityki w sektorze rolno-%ywno&ciowym.
Z powy%szymi pytaniami zmierzyli si' prelegenci konferencji oraz osoby bior-ce udzia+ w(dyskusji. W sesjach konferencji wzi'+o udzia+ ponad 120 uczestników z kraju i(zagranicy. Do Lichenia Starego przybyli przedstawiciele(instytutów
naukowo-badawczych, uczelni wy%szych, administracji publicznej, &wiata polityki, doradztwa rolniczego, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, organizacji
bran%owych oraz praktyki gospodarczej.

I dzie! konferencji
Konferencj' zainaugurowa+ wyk+ad prof. Andrzeja Kowalskiego (dyrektora
IERiG#-PIB) oraz prof. W+odzimierza Rembisza, pt. „Strategia rozwoju rolnictwa
a( instytucje selekcji oraz integracji”. W wyst-pieniu podkre&lono, i% teoretyczn- koncepcj- i baz- strategii jest identyÞkacja instytucji (mechanizmów) selekcji
i integracji. Jako instytucje selekcji rozumie si' stosowanie w odniesieniu do rolnictwa mechanizmu rynkowego, konkurencji i równowagi, wybór przez producentów dzia+alno&ci maksymalizuj-cych ich cele ekonomiczne, a tak%e realizacj'
wynikaj-cych z tego podstaw teoretycznych, opartych na mikroekonomii. Za instytucje integracji przyjmuje si' z kolei stosowanie takiej polityki, która integruje
cele mikroekonomiczne z(ogólnymi, co zapewnia, ma rozwój zrównowa%ony &rodowiskowo i spo+ecznie, jak i(wielofunkcyjno&, wsi i rolnictwa, w których oprócz
dzia+alno&ci &ci&le ekonomicznej wa%n- funkcj- jest „dostarczanie” tak%e dóbr
publicznych.
Kolejnym by+o wyst-pienie prof. Renaty Grochowskiej pt. „Reforma czy
status quo? Preferencje pa)stw cz+onkowskich wobec bud%etu rolnego po 2020
roku”, podczas którego przedstawiono analiz' i prognozy zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Zwrócono uwag', i% w nowej perspektywie bud%etowej polityki UE,
która b'dzie obejmowa+a lata 2021-2027 b'd- zapewne du%e zmiany. Obecnie prowadzone s- prace nad kszta+tem polityki i(bud%etem. Przewiduje si', %e Brexit nie
spowoduje zmniejszenia ogólnego bud%etu unijnego, natomiast wydarzenia polityczne i sytuacja ekonomiczna wymusz- zmiany struktury tego bud%etu. Traktowane w sposób uprzywilejowany polityka rolna i(polityka spójno&ci strac- znaczenie priorytetowe. Najwa%niejsze b'd- problemy migracji i(bezpiecze)stwa, co
spowoduje zmiany proporcji w unijnym bud%ecie. Najnowsze koncepcje przysz+ej
polityki przewiduj- du%e zró%nicowanie i powstanie tzw. „Unii dwóch pr'dko&ci”.
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Kontrowersyjnym tematem w negocjacjach jest wysoko&, unijnego bud%etu oraz
bilans wp+at i wyp+at. W pracach nad przysz+ym bud%etem wyra*nie zarysowujsi' dwie strategie – ust'pstw i konfrontacji. W pierwszej, beneÞcjenci bud%etu
deklaruj- zgod' na jego obni%enie w zamian za zachowanie istotnych dla nich
polityk, natomiast p+atnicy netto s- zwolennikami kontynuowania transferów na
rzecz istotnych dla beneÞcjentów polityk w zamian za ci'cia bud%etu. W(strategii
konfrontacji beneÞcjenci netto próbuj- z kolei zachowa, status quo.
W ramach trzeciego wyk+adu prof. Szczepan Figiel przedstawi+ referat pt.
„Megatrendy we wspó+czesnej gospodarce &wiatowej”, omawiaj-c konsekwencje
globalizacji i jej przewidywane kierunki. Podczas wyst-pienia stwierdzono nieodwracalno&, procesu tworzenia si' globalnego rynku, któremu towarzyszy wiele nowych zjawisk ekonomicznych i spo+ecznych. Obserwuje si' m.in. wzrost przedsi'biorczo&ci spo+ecze)stw (szczególnie w Azji), a przede wszystkim – nieznan- dot-d
w takim stopniu – aktywizacj' kobiet na rynku pracy. W jeszcze szybszym tempie
ni% dotychczas zmienia si' struktura osiedle)cza – w wyniku urbanizacji powstajogromne aglomeracje miejskie. Wed+ug przewidywa), w 2030 r. zamieszka w(nich
60%, a za kolejne 20 lat a% 72% ludno&ci. Prognozuje si', %e ogólna liczba ludno&ci
&wiata osi-gnie 9,725 mld osób w 2050 r. Pomimo, i% wed+ug bada) ekonomistów
z roku na rok ro&nie &wiatowy PKB w przeliczeniu na 1 mieszka)ca, istniej- regiony zacofane, obszary ubóstwa i ci-gle jeszcze g+odu. Wzrasta znaczenie handlowej wymiany mi'dzynarodowej i przep+ywu kapita+ów. Pojawiaj- si' równocze&nie
konsekwencje spo+eczno-ekonomiczne, takie jak zmiany popytu na %ywno&, (b'dpowstawa+y nowe, du%e centra produkcji %ywno&ci i(konsumpcji), konieczno&, rozwoju nowych *róde+ energii czy rosn-ce znaczenie ochrony zdrowia.
Kolejnym wyst-pieniem by+ referat prof. Józefa St. Zegara pt. „Strategiczne
dylematy polityki wobec wsi i rolnictwa w Polsce”. Podczas wyk+adu zwrócono
uwag' na kwesti' zrównowa%onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz
odnosz-ce si' do niej bezalternatywne cele spo+eczne, takie jak: bezpiecze)stwo
%ywno&ciowe, &rodowisko oraz cele wyboru politycznego (witalno&, wsi, gospodarstwa rodzinne). Wskazano, i% rynek samoistnie nie zapewnia urzeczywistnienia koncepcji zrównowa%onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, bowiem
przyczynia si' do tego, i% produkcji rolniczej towarzyszy wytwarzanie ujemnych
efektów zewn'trznych w( nadmiarze, a efektów dodatnich w niedoborze. Urzeczywistnianie koncepcji zrównowa%onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
wymaga zatem prowadzenia polityki, która nie psu+aby tego z czym rynek sobie
dobrze radzi, ale wyra%a+a równie% preferencje spo+eczne.
Podczas pierwszego dnia konferencji swoje referaty wyg+osili równie%: PhD
Szabolcs Biró, PhD János Sávoly i PhD Norbert Potori (wyst-pienie pt. „Zna-
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czenie gospodarcze WPR dla produkcji rolnej na W'grzech i jej konsekwencje po
2020 roku”), PhD Marie Pechrová, Prof. Tomáš Doucha i MSc Ond.ej Chaloupka
(wyst-pienie pt. „Obecne wsparcie inwestycji w czeskich gospodarstwach rolnych
i ich przewidywana przysz+o&, w ramach WPR po 2020 roku”), MSc Ovidija Ei/aite i PhD Vida Dabkiene (wyst-pienie pt. „Strategie dla sektora rolno-%ywno&ciowego i obszarów wiejskich – dylematy rozwoju”) oraz PhD Vasyl D. Zalizko
(wyst-pienie pt. „Realizacja strategii „B+'kitnego Oceanu” w sektorach rolnych
w Polsce i na Ukrainie: stan obecny, mo%liwo&ci i perspektywy rozwoju”).

II dzie! konferencji
Podczas drugiego dnia konferencji swój referat pt. „Modele i kierunki rozwoju
%ywno&ciowych +a)cuchów dostaw” wyg+osi+ prof. Sebastian Jarz'bowski. W(wyst-pieniu zaznaczono, i% jedn- z kluczowych przes+anek funkcjonowania agrobiznesu jest produkcja i dystrybucja %ywno&ci. Drog' i zasady przep+ywu %ywno&ci od
rolnika do konsumenta okre&laj- ogniwa agrobiznesu, które kszta+tuj- +a)cuch
%ywno&ciowy. Mimo znacznych przeobra%e), polski sektor rolno-spo%ywczy podlega kolejnym wyzwaniom. Akcesja do Unii Europejskiej, umowy o wolnym handlu z(Kanad-, USA to z jednej strony dost'p do rynku, z drugiej – ekspozycja na
konkurencj' ze strony pozosta+ych pa)stw. W tym kontek&cie istotnym obszarem
rozwoju sektora rolno-%ywno&ciowego mo%e okaza, si' wspó+praca w +a)cuchu
dostaw, rozumiana jako systemowe koordynowanie dzia+aniami przemieszczania
i sk+adowania towarów, jak równie% zwi-zan- z nimi informacj-. Praktyki integracyjne w ramach +a)cucha dostaw uwzgl'dniaj- mi'dzy innymi: utworzenie
relacji z partnerami zewn'trznymi, wspó+prac' z podwykonawcami (stronami
trzecimi), ró%ne formy integracji, wspó+pracy, organizacji, umów d+ugoterminowych lub tworzenia partnerstw symbiotycznych. Te ró%ne formy wspó+pracy
wyst'puj-ce w +a)cuchach dostaw mog- prowadzi, do zwi'kszenia bezpiecze)stwa %ywno&ci dla konsumentów, prowadzi, do poprawy efektywno&ci +a)cucha,
utrzymania lub poprawy zaanga%owanych zasobów &rodowiskowych, spo+ecznych
i gospodarczych.
Kolejnym by+o wyst-pienie prof. Danuty Ko+odziejczyk pt. „Ocena poziomu
spójno&ci terytorialnej pod wzgl'dem infrastruktury technicznej na obszarach
wiejskich w porównaniu z miastami”. Kategoria (poj'cie) spójno&ci terytorialnej
jest ujmowana w(ró%ny sposób w dokumentach strategicznych UE (na poziomie
europejskim), a(inaczej na poziomie krajowym. Z perspektywy europejskiej koncepcja spójno&ci terytorialnej dotyczy raczej wyrównywania poziomu rozwoju po-
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mi'dzy poszczególnymi krajami czy regionami, tj. zbli%enia b-d* konwergencji,
która wi-%e si' z wykorzystaniem funduszy spójno&ci. Utrzymywanie si' oraz
powi'kszanie zró%nicowania poziomu rozwoju infrastruktury technicznej (polaryzacja) oznacza, i% nie jest to zjawisko przypadkowe i przej&ciowe, lecz odzwierciedla trwa+e tendencje w jej rozwoju. Na tych obszarach nast-pi+o bowiem os+abienie spójno&ci terytorialnej w(zakresie infrastruktury technicznej. Delimitacja
obszarów dyfuzji rozwoju infrastruktury przeprowadzona z wykorzystaniem metody korelacji przestrzennej na poziomie gmin ujawni+a, %e Warszawa, Pozna),
Gda)sk oraz aglomeracja górno&l-ska s- najsilniejszymi o&rodkami dyfuzji rozwoju w skali swoich regionów. Jednocze&nie, województwo mazowieckie pozostaje jedynym regionem, w którym wyst'puje znaczna polaryzacja mi'dzy gminami
w obszarze metropolitalnym a po+o%onymi bezpo&rednio poza nim. Szczególnie
niekorzystana pod wzgl'dem perspektyw rozwojowych jest sytuacja gmin po+o%onych na peryferiach du%ych obszarowo województw. Gminy te nie maj- silnych
powi-za) funkcjonalnych z metropoliami w swoich regionach. Rekomendacje dla
polityki spójno&ci nastawionej na stymulowanie dyfuzji rozwoju – zarówno prowadzonej na szczeblu centralnym, jak i regionalnym – powinny dotyczy, zwi'kszenia potencja+u rozwojowego wi'kszych miast w Polsce, silnego wsparcia polityki regionalnej specjalnymi instrumentami czy interwencj-. Dobór instrumentów
wsparcia powinien by, zró%nicowany przestrzenie i &ci&le dostosowany do specyÞki warunków wyst'puj-cych w regionie, a nawet w gminie.
Podczas drugiego dnia konferencji wyst-pili równie%: prof. Masahiko Gemma
i(prof. Szczepan Figiel (wyk+ad pt. „Znaczenie polityk ró%nicuj-cych produkty rolne i(rynki %ywno&ciowe dla zwi'kszania korzy&ci producentów i konsumentów”),
prof. Csaba Jansik (wyk+ad pt. „Konkurencyjno&, +a)cuchów dostaw %ywno&ci –
badanie porównawcze Niemiec, Danii, Szwecji i Finlandii”), PhD Maire Nurmet
i Phd Kristiina Reidla (wyk+ad pt. „Dzia+ania na rzecz zrównowa%onego rozwoju w gospodarstwach mleczarskich pa)stw nadba+tyckich”), prof. V0ra Majerová,
Ing. Ji.í Sálus i Ing. Petera Juránková (wyk+ad pt. „Spójno&, spo+eczna, zmiany w
spo+ecze)stwie wiejskim i(stabilno&, sektora rolnego w Republice Czeskiej”), PhD
Ing. Marián Tóth, PhD Ing. Ivan Holúbek, PhD Ing. Tomáš Rábek, PhD Ing. Zuzana Strápeková i doc. PhD Ing. Peter Seren/éš (wyk+ad pt. „Dlaczego dominujdu%e gospodarstwa i trwa walka o(obszary wiejskie na S+owacji?”) oraz doc. PhD
Julia Doitchinova, doc. PhD Hristina Harizanova-Bartos i doc. PhD Albena Miteva (wyk+ad pt. „Restrukturyzacja produktów rolnictwa bu+garskiego – dylematy
i kierunki strategiczne”).
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III dzie! konferencji
Podczas trzeciego dnia konferencji sesj' rozpocz'to wyst-pieniem dra Piotra
Szajnera pt. „Strategiczne aspekty rozwoju sektora cukrowniczego w Polsce po
reformie regulacji rynkowych w 2017 r.”. Stwierdzono, i% zmiana regulacji na
rynku cukru spowoduje du%e zmiany funkcjonowania bran%y, zmieni si' bowiem
nat'%enie si+ konkurencji. Niepewne b'dzie równie% wsparcie uprawy buraków
cukrowych p+atno&ciami zwi-zanymi z produkcj-. Sytuacja rynkowa b'dzie
w du%ej mierze determinowana przez koniunktur' na rynku &wiatowym. D+ugoterminowy spadek &wiatowych cen cukru do 250 EUR/t spowoduje g+'bokie
zmiany strukturalne w( polskim cukrownictwie. Konieczne b'd- dalsze procesy
modernizacyjne i poprawa efektywno&ci, której celem powinna by, koncentracja
uprawy, a w rezultacie rosn-ce efekty skali (np. redukcja kosztów) czy dywersyÞkacja dzia+alno&ci gospodarczej przemys+u cukrowniczego (np. raÞnacja cukru
surowego, wtórne przetwórstwo %ywno&ci, energia odnawialna).
W referacie pt. „Jak stworzy, dobr- strategi' rozwoju sektora rolno-%ywno&ciowego?” dr Barbara Wieliczko przedstawi+a sposób budowania strategii
wed+ug zasad backcastingu. Metoda ta sprawdza si' najlepiej w przypadku z+o%onych problemów, dotycz-cych wielu sektorów oraz ró%nych poziomów spo+ecze)stwa, istnienia potrzeby zasadniczych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu czy gdy znaczny wp+yw na wyst'powanie problemu maj- efekty
zewn'trzne, z którymi nie radzi sobie rynek. Zorientowany na cel backcasting
koncentruje si' na rozwijaniu i analizie obrazów spe+niaj-cych cele, które sskwantyÞkowane. W backcastingu zorientowanym na &cie%k' rozwoju &cis+e
okre&lenie celów jest z kolei mniej istotne, natomiast koncentruje si' na tym,
jak doprowadzi, do postulowanej zmiany i jakie instrumenty nale%y wykorzysta,. G+ównym celem backcastingu zorientowanego na dzia+ania jest stworzenie
strategii dzia+ania, jednocze&nie koncentruj-c si' na tym, kto móg+by doprowadzi, do tej zmiany. Backcasting bazuj-cy na uczestnictwie przybiera form'
twórczych warsztatów, w których uczestnicz- ró%ne grupy interesariuszy. Backcasting zorientowany na praktyk' i bazuj-cy na uczestnictwie wykorzystuje
natomiast backcasting bazuj-cy na uczestnictwie, a jego celem jest prze+o%enie
analizy z poziomu &rodowiska czy technologii na j'zyk konkretnych zachowa)
spo+ecznych. Chc-c zatem odpowiedzie, na pytanie, jak stworzy, dobr- strategi' rozwoju sektora rolno-%ywno&ciowego, nale%y – po pierwsze – ustali, punkt,
do którego powinno si' doj&,, okre&laj-c go najlepiej w( oparciu o opinie i potrzeby ró%nych grup interesariuszy. Po drugie, nale%y wyznaczy, uwarunkowania realizacji wizji. Po trzecie, nale%y okre&li, &cie%ki dotarcia do wyznaczonego
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punktu. Po czwarte za&, nale%y wybra, &cie%k', która jest optymalna z(punktu
widzenia dost'pnych zasobów.
Podczas ostatniego dnia konferencji swoje referaty wyg+osili równie%: PhD
Cecilia Alexandri, PhD Lucian Luca, PhD Iuliana Ionel i PhD Mariana Grodea
(wyst-pienie pt. „Mo%liwo&, osi-gni'cia samowystarczalno&ci w produkcji mi'sa
w(Rumunii w perspektywie d+ugoterminowej”), prof. Drago Cvijanovi,, MSc Durdica Joji, Novakovi, i PhD Zeljko Vojinovi, (wyst-pienie pt. „Przemys+ winiarski
jako *ród+o wzrostu i rozwoju obszarów wiejskich”), MSc Alen Muj/inovi,, PhD
Aleksandra Nikoli, i MSc Mirza Uzunovi, (wyst-pienie pt. „Niewielkiej skali gospodarstwa ekologiczne – *ród+o wzrostu w sektorze rolno-%ywno&ciowym Bo&ni
i(Hercegowiny”), PhD Bozhidar Ivanov i PhD Emilia Sokolova (wyst-pienie pt.
„Rola rolnictwa w dochodach i(zatrudnieniu na obszarach wiejskich w Bu+garii”)
oraz Ing. PhD Marie Trantinová, Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Michal Brokl
i Jan AusÞcir (wyst-pienie pt. „Potencja+ cech krajobrazu dla wdra%ania bezpo&rednich p+atno&ci za zazielenienie w rolnictwie czeskim”).

***
W podsumowaniu stwierdzono, %e Wspólna Polityka Rolna UE jest wielkim,
dziejowym osi-gni'ciem, które mimo pora%ek w niektórych dziedzinach zapewni+o rozwój produkcji %ywno&ci, obszarów wiejskich i rosn-cy udzia+ w &wiatowym
handlu %ywno&ci-. Do realizacji tej polityki stosowane by+y ró%norodne, cz'sto
zmieniaj-ce si', instrumenty regulacji produkcji oraz ochrony wewn'trznego rynku unijnego. Subwencje i dop+aty unijne pomagaj- nie tylko rolnikom, przemys+owi spo%ywczemu i(konsumentom, a tak%e s- przeznaczane na rozwój obszarów
wiejskich, ochron' &rodowiska naturalnego itd. Szczególnie pozytywne skutki
mia+a WPR dla „nowych” krajów unijnych, umo%liwiaj-c im przemiany ustrojowe i modernizacyjne, a tak%e rozwijanie ekonomicznych zwi-zków z pa)stwami
Wspólnoty Europejskiej. WPR w( przysz+ej perspektywie b'dzie mia+a inne cele
strategiczne a przeznaczane na ni- &rodki b'd- mniejsze ni% dotychczas. Jak podkre&lono, niektóre kraje maj- ju% zaawansowane projekty dostosowania si' do
nowej sytuacji. Debata na te tematy i(mo%liwo&, skorzystania z ró%nych do&wiadcze) i rozwi-za) przedstawianych przez &rodowiska naukowe mia+a szczególnwag' i znaczenie naukowo-u%yteczne.
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