FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
Mìní se role zemìdìlství ve spoleènosti?
Tuto otázku si poloili organizátoøi 25. konference Svìtové asociace zemìdìlských ekonomù (IAAE) a do Durbanu v Jihoafrické republice sezvali v týdnu od 16. do 22.
srpna 2003 témìø tisícovku zemìdìlských ekonomù
z celého svìta. Èeská republika tu byla zastoupena reprezentací VÚZE a ÈZU v Praze. Diskuse k tématu, které se
rùznými zpùsoby dotýká v podstatì vech zemí svìta,
pøinesla øadu nových pohledù, popøípadì pomohla
k cizelování stanovisek zejména v tìchto oblastech:
 Vztah reformy Spoleèné zemìdìlské politiky EU a nové
zemìdìlské politiky USA (i ve svìtle dohody EU a USA
ve vztahu k WTO); svìtový obchod a vliv reformy Spoleèné zemìdìlské politiky na nìj, dùsledky aplikace principu Everything but Arms ve vztahu k nejménì
rozvinutým zemím zejména s ohledem na citlivé komodity typu cukru a rýe. Reforma cukerního øádu EU je povaována za klíèovou otázku obchodních vztahù
rozvinutých a rozvíjejících se zemí a táhla se jako èervená nit øadou jednání v prùbìhu konference.
 Nerovnomìrný rozvoj venkovských a mìstských oblastí
podporovaný divergencí v produktivitì zemìdìlství
mezi rozvinutými a rozvojovými zemìmi; vztahy severjih, chudoba venkovských oblastí rozvojového svìta
v kontrastu s bohatým severem: zatímco ve vyspìlých
zemích jsou nezemìdìlské aktivity venkova základem
jeho rozvoje, v rozvíjejících se zemích je více jak 70%
populace vázáno jen na zemìdìlství.
 Vztahy potravinové bezpeènosti a bezpeènosti potravin, otázky výivy a ivotního stylu ve vztahu ke zdraví
populace. V tomto okruhu debat se vynoøily dva zajímavé aspekty: obezita je stejnou hrozbou pro lidstvo
jako je hlad, otázky výivy se dotýkají jak rozvinutých,
tak rozvíjejících se zemí a to i v mnoha spoleèných rovinách.
 Role zemìdìlského ekonomického výzkumu se pøesouvá do nových oblastí a vyaduje vìcné propojení
s dalími disciplínami (obecná ekonomie, environmentální ekonomika, sociologie, informatika apod.) k øeení
problémù souvisejících napø. s dominancí obchodních
øetìzcù na maloobchodních trzích a jejich vliv na formování celého výrobního øetìzce potravin vèetnì sféry
primární produkce, zmìny v chování spotøebitelù, ale

také tøeba s øízeným vyuíváním pøírodních zdrojù. Pøesun zemìdìlské ekonomiky k problematice venkova by
mìl být zaloen na interdisciplinaritì øeení a mìl by
mimo jiné pøinést i zmìnu v koncipování zemìdìlských
politik, které by mìly upøednostòovat teritoriální pøístup pøed dosavadním sektorovým pøístupem.
(Plné znìní pøíspìvkù, které byly na konferenci pøedneseny a zahrnuly øadu dalích témat, je k dispozici na
internetové adrese http://www.iaae-agecon.org/conferences_paper.asp).
Rolí zemìdìlského ekonomického výzkumu z hlediska
jeho øízení a pøenosu poznatkù do praxe se na svém 4. zasedání zabývali i pøedstavitelé Svìtového klubu výzkumných ústavù zemìdìlské ekonomiky (AERIAS). Èeskou
republiku na nìm zastupoval doc. Ing. Tomá Doucha,
CSc., øeditel VÚZE. Jednání Klubu se zabývalo vymezením klíèových oblastí výzkumu s respektováním národních potøeb (za ÈR byly identifikovány následující tøi
oblasti: i) analýza dopadù vstupu do EU vèetnì ivotního prostøedí a venkova, ii) øízení rizik v multifunkèním
zemìdìlství, iii) institucionální výstavba agrárního sektoru v zemích s tranzitivní ekonomikou), otázkou modelování (s dùrazem na modelování jako proces popisu
mechanismù, které mají vliv nebo jsou ovlivnìny opatøeními politikù, interdisciplinární pøístup k tvorbì modelù
a pøesun od modelù komodit a trhu k modelùm domácností), problematikou scénáøù, mìøení efektivnosti a dopadù výzkumu na tvorbu politik, publikováním výsledkù
výzkumu, jejich transferem k uivatelùm, komunikací
s vládními a dalími zainteresovanými institucemi a dalími tématy.
Jednání Klubu i vlastní konference bylo z vìcné i formální stránky ovlivnìno místem konání: problémy afrických zemí zejména ve spojitostí s chudobou a nemocemi,
zejména AIDS, svébytnou kulturou kraje Kwa-Zulu Natal, ale také zvýenou úrovní bezpeènostních rizik pøímo
v místì konání konference. Význam konání konference
IAAE v Jihoafrické republice byl podtren zaloením Africké asociace zemìdìlských ekonomù a vytvoøením organizaèních pøedpokladù pro výmìnu poznatkù o problémech, které se tak èi onak dotýkají celého lidstva.
Doc. Ing. Ivana Tichá, CSc., ÈZU Praha
Doc. Ing. Tomá Doucha, CSc., VÚZE Praha

AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (11): 543

543

