FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
INFORMACE O X. KONGRESU EAAE
Ve dnech 28. 8.31. 8. 2002 se konal v Zaragoze (panìlsko) X. kongres EAAE (Evropské Asociace zemìdìlských ekonomù). Den pøed zahájením kongresu se podle
pøipraveného programu uskuteènilo 55. zasedání Výkonného výboru EAAE, v nìm má ÈR od roku 1999 svého
zástupce (doc. Ing. Tomá Doucha, CSc.). Hlavními body jednání byly rekapitulace organizaèní a programové
pøípravy navazujícího kongresu, pøíprava Valného shromádìní EAAE v rámci X. kongresu a pøíprava na zmìnu
právního statutu asociace pøevod na právnickou osobu
podle nizozemského práva.
Zamìøení kongresu Zkoumání diverzity zemìdìlskopotravináøského systému v Evropì (Exploring Diversity in the European Agro-Food System) dalo prostor pro
prezentaci pøíspìvkù v obsáhlém okruhu témat, jako
napø. vyuití pøírodních zdrojù, management výroby, rozvoj venkova, enviromentální dopady, analýza politiky,
strategie agrobyznysu, marketing, obchod, nové informaèní technologie, spotøebitelské zájmy a pøedevím
oblasti Spoleèné zemìdìlské politiky a rozíøení EU
o ZSVE. Celkem bylo prezentováno pøes 300 pøíspìvkù
odborníky nejen ze zemí EU a støední a východní Evropy, ale i z USA, Japonska, Kanady a Ruska.
Kongresu se zúèastnilo 620 zemìdìlských ekonomù
z celého svìta. Kromì nìkolika plenárních zasedání spoèívalo tìitì kongresu v rùzných organizovaných sekcích, posterových setkáních a workshopech (celkem a
15 soubìných jednání v jednom èase).
Ústøedním tématem kongresu byl výzkum diverzity
(pøedevím z hlediska multifunkènosti zemìdìlství)
v evropském zemìdìlsko potravináøském komplexu. Na
toto iroké téma byly soustøedìny i programovým výborem peèlivì vybrané a v European Review of Agricultural Economics publikované pøíspìvky do plenárních
zasedání a pøíspìvky pøednesené v rámci sekcí navazovaly na ústøední téma, tj. sledovaly jednotlivé aspekty
diverzity a multifunkènosti zemìdìlství.
Jde o tyto pøíspìvky:
RANDALL A. (Ohio State University, USA): Oceòování
výstupù multifunkèního zemìdìlství
VATN A. (Norská zemìdìlská univerzita, Aas): Multifunkèní zemìdìlství: nìkteré dùsledky pro reimy mezinárodního obchodu
MUMFORD J.D. (Imperial College of Science, Technology and Medicine, Silwood Park, Velká Británie): Ekonomické otázky spojené s karanténní ochranou a mezinárodním obchodem
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McCORRISTON S. (University of Exeter, Velká Británie):
Proè by mìla nedokonalá konkurence zajímat zemìdìlské ekonomy?
SCHIAVINA A. et al. (Úøad pro hospodáøskou soutì,
Itálie): Politika ochrany hospodáøské soutìe a sektor
agribyznysu v EU
GARCIA-ALVARES-COQUE J.M.: Zemìdìlský obchod
a barcelonský proces: Je plná liberalizace moná?
Z dílèích poznatkù ze semináøe lze konstatovat, e relativnì znaèná pozornost byla vìnována rozíøení EU a situaci v kandidátských zemích. ÈR vak pøedstavila tuto
problematiku pouze ve dvou pøíspìvcích (Ing. J. laisová, CSc., poster Podpory do zemìdìlství; Dr. T. Ratinger, MSc., spoluautor pøíspìvku do sekce Výsledky
projektu IDARA).
Po obsahové stránce bylo proti pøedchozím kongresùm
EAAE zøejmé posunutí tìitì do oblasti zdravotní nezávadnosti (food safety) a kvality potravin (v obou tématech lo více o prezentaci pøístupù v pøísluných technologických oborech, ne o jejich hlubí promítnutí do ekonomiky), do vztahu ekonomiky a legislativy (napø.
v oblasti vyuití a trhu pùdy), do øízení a øeení rizikovosti (zejména do jaké míry napomáhají opatøení zemìdìlské
politiky, napø. pøímé platby, v øeení rizikovosti výroby
jednotlivých komodit vèetnì dopadù do zemìdìlských
pøíjmù), do zemìdìlské statistiky (napø. vymezení jednotek typu zemìdìlských domácností versus zemìdìlské
podniky), do rozvoje venkova ve vztahu k rozvoji jeho
lidského a sociálního kapitálu, do globalizace procesù
v navazujících sektorech a v neposlední øadì do nových
pomìrù v zemích bývalého SSSR (význam lidského kapitálu, marketingové a institucionální infrastruktury
v tìchto zemích) a jejich vlivu na agrární zahranièní obchod.
Znaèná èást pøíspìvkù se soustøedila na multifunkènost zemìdìlství. Proti pøedchozímu IX. kongresu EAAE
(Varava, Polsko, 1999) dolo k urèitému posunu v teoretickém zvládnutí problematiky, znatelnì se nedostává
empirických poznatkù. Mnohé pøíspìvky tak napø. zkoumaly agrární trh z uího pohledu trhu soukromého zboí, s pøípadnou dodateènou implementací nekomoditních
výstupù ze zemìdìlství.
Bezprostøednì po ukonèení X. kongresu EAAE probìhlo 56. zasedání Výkonného výboru EAAE. Hlavními
body jednání byly první reakce a poznatky èlenù Výkonného výboru z prùbìhu kongresu, pøivítání nových èlenù výborù a rozlouèení se s odstupujícími èleny výboru,
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diskuse nad èetností kongresù EAAE (roèní èi stávající
tøíleté kongresy) a zpráva o pøípravì XI. kongresu EAAE
(2005, Kodaò, Dánsko). Pokud se týká prvního hodnocení a dojmù z X. kongresu EAAE, vichni èlenové výboru
vysoce ocenili organizaèní pøípravu kongresu, jeho obsahovou zajímavost a do posledního dne a hodin jed-

nání a celkovì podstatnì kvalitnìjí pøíspìvky (v porovnání s pøedchozím IX. kongresem).
Na pøítím XI. kongresu EAAE by mìla ÈR (zejména
univerzity, ale také VÚZE a dalí výzkumné instituce)
pøedstavit podstatnì více pøíspìvkù, ne tomu bylo na
kongresech EAAE doposud.

Doc. Ing. Tomá Doucha, CSc., Ing. Jiøina laisová, CSc., VÚZE Praha
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