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WKàAD LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE
EKONOMII W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
Jan Siekierski
Akademia Rolnicza w Krakowie
Streszczenie. Opracowanie przedstawia wkáad noblistów w dziedzinie ekonomii w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych. W Ğwietle duĪego zróĪnicowania nauk ekonomicznych
i rolniczych swoje podejĞcie wobec tego typu nauk prezentowali fizjokraci, przedstawiciele
nauk klasycznych i neoklasycznych. W artykule zaprezentowano poglądy m.in. takich noblistów, jak: Tinbergen, Frisch, Kuznets. Do szczególnie zasáuĪonych w tym zakresie naleĪy
Schultz, który otrzymaá NagrodĊ Nobla w 1979 r. wraz z Lewisem.
Sáowa kluczowe: ekonomia, fizjokratyzm, nauki ekonomiczno-rolnicze, Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii

WSTĉP
Rolnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin wytwórczoĞci, której gáówne zadanie to
dostarczanie czáowiekowi ĪywnoĞci dla zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych.
W historycznym rozwoju rolnictwa nastĊpowaá staáy postĊp w wiedzy wykorzystywanej
w praktyce rolniczej. Podstawy tej wiedzy tworzą nauki rolnicze, a takĪe nauki spoáeczno-ekonomiczne, jak: ekonomia, socjologia, psychologia, ekonomika gospodarki ĪywnoĞciowej, ekonomika i organizacja przedsiĊbiorstw rolnych, przemysáu spoĪywczego,
polityka agrarna, polityka interwencyjna paĔstwa w sektorze rolno-spoĪywczym, polityka wyĪywienia i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, agrobiznes jako najnowsza dziedzina wiedzy i badaĔ naukowych, oraz praktyka gospodarcza. Od najdawniejszych czasów
rozwój wielu dyscyplin naukowych sáuĪyá rolnictwu w realizacji celów ludzkich, przede
wszystkim związanych z jednostkowym i spoáecznym dobrobytem.
W czasach staroĪytnych zainteresowanie rolnictwem przejawiali myĞliciele, filozofowie, najdawniej KartagiĔczyk Mago („Rolnictwo”, VI w. p.n.e.), Arystoteles, Ksenofont,
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Teofrast z Eresos, Katon Starszy („O gospodarstwie wiejskim”), Warron („Trzy ksiĊgi
o rolnictwie”) i inni.
W póĨnym Ğredniowieczu rozwój nauk rolniczych áączyá siĊ przede wszystkim
z rozwojem nauk przyrodniczych i fizjokratycznej myĞli ekonomicznej. Pod koniec feudalizmu zaczĊáy powstawaü pierwsze podrĊczniki, szkoáy oraz towarzystwa rolnicze
[Rolnictwo… 2001]. Okres OĞwiecenia wpáynąá znacząco na rozwój rolnictwa i nauk
rolniczych gáównie dziĊki dalszemu, dynamicznemu rozwojowi nauk przyrodniczych,
a od przeáomu XIX w. takĪe nowych dyscyplin, jak: mikrobiologia, genetyka, gleboznawstwo. W XX w. byáy to biofizyka i biochemia, statystyka, socjologia wsi, nowe nauki ekonomiczne (ekonometria, cybernetyka ekonomiczna).
WspóáczeĞnie gáówne kierunki rozwoju nauk rolniczych odnoszą siĊ do: hodowli
roĞlin i zwierząt, fizjologii Īywienia, chemii rolnej i nawoĪenia, ochrony roĞlin, agroinĪynierii, inĪynierii genetycznej, biotechnologii, a takĪe dalszego rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych. RóĪnicowanie nauk rolniczych i ekonomicznych, coraz szersze
ich wykorzystywanie w praktyce rolniczej jest procesem ciągáym, równieĪ z przejĞciem
w 21. stulecie.
W Polsce w 1549 r. ukazaá siĊ pierwszy przekáad dzieáa o rolnictwie arabskiego autora
Crescienziego pt. „KsiĊgi o rolnictwie” oraz róĪne przekáady podrĊczników z jĊzyka angielskiego. W XVI i XVII w. powstaáy piĞmiennictwo rolnicze i pierwsze dzieáa o rolnictwie polskich autorów: Gostomskiego („Gospodarstwo”, 1588 r. i 25 dzieá innych, m.in.
Haura („Ekonomika ziemiaĔska generalna”, 1675 r.), a w XVIII w. opracowania DziekaĔskiego i Kluka. W XIX w. dynamicznie rozwijaáy siĊ nauki rolnicze, stacje badawcze,
czasopisma, towarzystwa, wyĪsze szkoáy i instytuty rolnicze (Instytut Agronomiczny
w Marymoncie, WSR w Dublanach, Studium Rolnicze przy UJ)1.
W XX w. nastąpiá dynamiczny rozwój nauk rolniczych, zwáaszcza po 1950 r. wraz
z powoáaniem I Wydziaáu Nauk Rolniczych i LeĞnych PAN, wielu instytutów naukowych,
np. Instytutu Uprawy, NawoĪenia i Gleboznawstwa w Puáawach, Instytutu Zootechniki
w Balicach. W III Rzeczypospolitej znacznie rozwiniĊto Ğrednie i wyĪsze szkolnictwo
rolnicze, czĊsto z wydziaáami ekonomicznymi np. Wydziaá Gospodarki ĩywnoĞciowej
w AR Szczecin, Wydziaá Rolniczo-Ekonomiczny w AR Kraków (2001 r.).
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie najnowszej, wspóáczesnej historii rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych w Ğwietle dorobku wybitnych uczonych noblistów
w dziedzinie nauk ekonomicznych. WczeĞniej w krótkim ujĊciu przedstawiono wpáyw
fizjokratyzmu oraz ekonomii gáównego nurtu na rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych.
Alfred Nobel ustanowiá prestiĪową nagrodĊ przyznawaną od 1901 r. w dziedzinie
fizyki, chemii, fizjologii i medycyny (a takĪe w dziedzinie literatury i tzw. nagrody pokojowej). Szwedzki Bank Centralny z okazji 300-lecia dziaáalnoĞci utworzyá nagrody dla
1

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjĊto pod koniec XVIII wieku. Wówczas H. Koááątaj (1750í1812), fizjokrata i czoáowy przedstawiciel myĞli oĞwieceniowej
w Polsce, zaproponowaá wprowadzenie do projektu reform Akademii Krakowskiej postulatu
o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powoáana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego utrzymaáa
siĊ tylko 3 lata. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym UJ powstaáo 3-letnie Studium
Rolnicze, przeksztaácone w 1923 r. w Wydziaá Rolny UJ, a nastĊpnie w 1953 r. powstaáa wielowydziaáowa WyĪsza Szkoáa Rolnicza, od 1972 r. Akademia Rolnicza, a od 1978 r. AR im. H. Koááątaja
w Krakowie [Akademia 2006].
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osób o najwiĊkszych zasáugach dla rozwoju nauk ekonomicznych, przyznawane corocznie od 1969 r. przez Królewską Szwedzką AkademiĊ Nauk. W latach 1969í2003 nagrodĊ
tĊ otrzymaáy 53 osoby, w tym indywidualnie przyznano ją 20-krotnie, najwiĊcej (35)
osobom ze Stanów Zjednoczonych (4 osobom z Uniwersytetu w Chicago) i z Wielkiej
Brytanii (8).
W klasyfikacji poszczególnych dziedzin zainteresowaĔ i wkáadu laureatów w rozwój
wiedzy naukowej przyjmuje siĊ róĪne kryteria podziaáu. Są to dziedziny wiedzy: teoria
rozwoju spoáeczno-gospodarczego, miĊdzynarodowe powiązania ekonomiczne oraz
badania metodologiczne, a takĪe w innym ujĊciu: makroekonomia, mikroekonomia,
finanse, badania interdyscyplinarne [Siekierski 2005].
WPàYW FIZJOKRATYZMU, EKONOMII KLASYCZNEJ
I NEOKLASYCZNEJ ORAZ WSPÓàCZESNEJ EKONOMII NA ROZWÓJ
NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
Z przejĞciem do czasów nowoĪytnych i wraz z rozwojem myĞli oĞwieceniowej powstaáa we Francji pierwsza naukowa szkoáa ekonomii – fizjokratyzmu, gdzie przyjĊto,
iĪ Ĩródáem bogactwa jest ziemia i uzyskiwane z niej produkty rolne. Poglądy Quesnaya
i jego zwolenników znalazáy póĨniej peáne uznanie u Turgota, który gáosiá, Īe rolnictwo
jest gáówną siáą napĊdową rozwoju gospodarki. Jako pierwszy sformuáowaá prawo malejących przychodów z ziemi, które zostaáo rozszerzone i uogólnione na caáa gospodarkĊ
przez Milla, Marshalla, Knigtha (na przeáomie XIX i XX w.) jako prawo malejącej produktywnoĞci kraĔcowej.
Do wybitnych polskich fizjokratów (1723í1790) zalicza siĊ m.in. Koááątaja, Staszica,
Popáawskiego. Fizjokraci przyczynili siĊ do rozwoju myĞli ekonomicznej, przygotowując
grunt dla powstania nauki ekonomii politycznej. Petty (jej prekursor) dowodziá, Īe podstawowym Ĩródáem bogactwa narodów jest ziemia i praca twórcza. Stąd juĪ prosta droga,
która prowadziáa do uznawanego za „ojca” tej nauki A. Smitha, który w „Bogactwie
narodów” (1776 r.) zawará peáną naukową analizĊ gospodarki w pierwszym paĔstwie
kapitalistycznym í Wielkiej Brytanii. W jej rozwoju ogromne zasáugi ma Ricardo, który
w szerokim zakresie zajmowaá siĊ rolnictwem i rentą gruntową. Ten ostatni temat podjąá
i zainicjowaá w swych badaniach równieĪ Marks. Warto nadmieniü, Īe Ricardo zainicjowaá marginalistyczne podejĞcie do analiz ekonomicznych, które znalazáo rozwiniĊcie
w tzw. szkole lozaĔskiej (matematycznej) ekonomii politycznej.
Z powstaniem w 2. poáowie XIX w. ekonomii neoklasycznej w Anglii, przy znacznym udziale Marshalla, rozwój myĞli mikroekonomicznej opieraá siĊ równieĪ na wątku
matematycznym opisu zjawisk, m.in. w odniesieniu do prawa malejących przychodów
[Blaug 1994].
W dalszych, wspóáczesnych poszukiwaniach naukowych ekonomii gáównego nurtu,
skupiającej siĊ na problemach wyboru i prakseologii, efektywnoĞci, konkurencyjnoĞci,
równowagi – wiele zagadnieĔ odnosi siĊ do kwestii gospodarki rolno-ĪywnoĞciowej,
agrobiznesu. Znaczący wkáad w ten rozwój wnieĞli laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii. NaleĪy w tym miejscu jeszcze stwierdziü, Īe badania w zakresie ekonomii
przestrzennej, a zwáaszcza teorii lokalizacji – tak istotne z punktu widzenia rolnictwa
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– rozwijaáy siĊ od początku XIX w. (A. Thünen), a takĪe w pierwszej poáowie w XX w.
prawie w zupeánej izolacji od teorii ekonomii gáównego nurtu. Jak pisze Blaug, gáówny
nurt ekonomii do okoáo 1950 r. faktycznie ograniczaá siĊ do analizy „Ğwiata gospodarki
pozbawionej wymogów przestrzennych” [Blaug 1994].
Do najbardziej znanych w ekonomii przestrzennej naleĪą paradygmaty: Thünena,
Hotellinga, Christollera, Löscha, oraz wspóáczesne modele interakcji przestrzennych
[Siekierski 2004]. SpoĞród noblistów wkáad w rozwój ekonomii przestrzennej mają m.in.
Koopmans („Podstawy rozmieszczenia i lokalizacji dziaáalnoĞci gospodarczej”, 1957 r.,
NN – 1975 r.), Ohlin (NN – 1977 r.) oraz Schultz (NN 1979 r.).
ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W ĝWIECIE I POLSCE
WyodrĊbnianie dyscyplin w grupie nauk ekonomicznych objĊáo na gruncie nauk rolniczych i ekonomicznych najwczeĞniej politykĊ agrarną, jej prekursorami byli Niemcy
Rau i Elsner, a gáówni twórcy to Roscher i Buchebberger. Istotny wkáad w jej rozwój
wnieĞli Aerobe, Brentano, Sering, a w Polsce pod zaborami i II Rzeczypospolitej Abramowski, Krzywicki, Ludkiewicz, wielu związanych z ruchem ludowym, zwanym wówczas agraryzmem.
Problemy polityki agrarnej byáy czĊsto ĞciĞle áączone z ekonomiką rolnictwa w ramach dyscypliny: ekonomia rolnicza przez profesorów, a póĨniej kierowników tych katedr, jak: LubomĊski na Studium Rolniczym UJ, a potem na Wydziale Rolniczym UJ,
Surzycki, Schmidt, a takĪe profesorowie historii gospodarczej (Bujak), historii rolnictwa
(Inglot) i spóádzielczoĞci (Fierich). W oĞrodku warszawskim do czoáowych przedstawicieli tych dyscyplin naleĪeli: Miákowski i Grabski (równieĪ premier, minister rolnictwa,
kierownik Katedry Ekonomii Politycznej SGGW w Warszawie). W niektórych przypadkach pojawiáa siĊ nazwa nowej dyscypliny: zarządzanie gospodarstwem rolnym na
Studium Rolniczym UJ, potem na Wydziale Rolnym UJ (Lubomirski i ĩeleĔski jako
kierownicy katedr).
Po II wojnie Ğwiatowej powstaáy nowe silne lub kontynuujące badania ekonomiczne
oĞrodki w zakresie ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej, m.in.: Instytut Organizacji Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie w Getyndze, Instytut Ekonomiki Rolnej w Hadze
i Wiedniu, Instytut Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu w Bonn, wiele instytutów w USA
na czele z Rolniczym Instytutem Badawczym Uniwersytetu w St. Paul oraz w Ames,
a takĪe Wydziaá Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu Illinois. W Stanach Zjednoczonych
w 1952 r. Davis podjąá pracĊ na Wydziale Biznesu i Administracji Uniwersytetu Harwardzkiego w Bostonie, gdzie opracowaá jako pierwszy koncepcjĊ agrobiznesu z peánym
uzasadnieniem naukowym.
PojĊcia „agrobiznes” po raz pierwszy uĪyá Davis 17 X 1955 r. na konferencji w Bostonie. W 1957 r. ukazaáa siĊ ksiąĪka naukowa autorstwa Davis i Goldberga pt. „Koncepcja agrobiznesu”. Goldberg opracowaá w niej zagadnienia matematyczne przepáywów
miĊdzygaáĊziowych w agrobiznesie, wzorując siĊ na pracach z tego zakresu Leontiefa,
laureata Nagrody Nobla z 1973 r. [Kapusta 2001].
W Polsce po II wojnie Ğwiatowej badania ekonomiczno-rolnicze rozwinĊáy wszystkie uczelnie rolnicze na czele z SGGW w Warszawie (Wydziaá Ekonomiczno-Rolniczy),
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posiadające katedry ekonomiki i organizacji rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi
i rolnictwa, a takĪe na uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych. DuĪą rolĊ w tych
badaniach odgrywają: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej,
PaĔstwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
w Warszawie, a takĪe integrujący caáe Ğrodowisko ekonomistów rolnych w kraju Komitet
Ekonomiki Rolnictwa PAN [Siekierski 2002].
WKàAD NOBLISTÓW W DZIEDZINIE EKONOMII W ROZWÓJ NAUK
EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
Tinbergen (1903í1995), ekonomista holenderski, byá pierwszym laureatem Nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii wraz z uczonym norweskim Frischem. Otrzymali tą nagrodĊ w 1969 roku „za pionierskie prace z zakresu ekonometrii oraz zastosowania matematyki i metod statystycznych w ekonomii”. Tinbergen prowadziá badania nad wzrostem
i rozwojem gospodarczym, cyklicznoĞcią oraz równowagą ogólną. Wykorzystywaá
w tym celu nową metodĊ systemową w wizji tzw. systemu optymalnego oraz metodĊ
modelową, stojąc na stanowisku, iĪ u podstaw takich badaĔ zawsze znajdują siĊ teorie
ekonomiczne. Sformuáowane modele gospodarki holenderskiej, brytyjskiej i amerykaĔskiej wykorzystywane byáy w prognozowaniu róĪnych wariantów polityki gospodarczej.
Znany jest takĪe jako autor raportu dla Klubu Rzymskiego „O nowy áad miĊdzynarodowy” (1976 r.).
Pionierski charakter miaáy badania Tinbergena dotyczące teorii dziaáania rynków rolnych, które róĪnią siĊ od typowych rynków ze wzglĊdu na charakter cyklu produkcyjnego w rolnictwie. Tradycyjna teoria cen rolnych nie pozwalaáa wyjaĞniü specyficznej
cechy tych rynków, tj. zmieniających siĊ w odwrotnych kierunkach cen i podaĪy. W tym
celu wprowadziá (niemal jednoczeĞnie z Hanau i Riccim) pojĊcie opóĨnieĔ podaĪowych
w warunkach naturalnych produkcji rolniczej [Geldner 1991]. Mechanizm ksztaátowania
cen rolnych opisany zostaá tzw. modelem pajĊczyny, który wskazuje na róĪne rodzaje
oscylacji cenowych, obrazujących siatkĊ (pajĊczynĊ) w ukáadzie wspóárzĊdnych.
Frisch (1895í1973), bĊdąc matematykiem, dąĪyá do przeksztaácenia ekonomii w naukĊ Ğcisáą, wprowadzając do badaĔ metodĊ modelową m.in. w polityce gospodarczej,
tzw. modele decyzyjne w opracowaniu jej racjonalnych przesáanek. W 1975 r. za podobne badania otrzymali NagrodĊ Nobla Kantorowicz z Syberyjskiego Oddziaáu Akademii
Nauk ZSRR i Koopmans (USA). Frisch pierwszy traktowaá ekonomiĊ jako naukĊ eksperymentalną, inspirując tym podejĞciem wielu badawczy, równieĪ póĨniejszych noblistów
(Kuznets, Stone, Smith). Badania empiryczne w duĪym stopniu przyczyniáy siĊ do pogáĊbienia wiedzy o mechanizmach funkcjonowania systemu rynkowego.
Badania w zakresie produkcji z podejĞciem iloĞciowym znalazáy odzwierciedlenie
w pracy pt. „Teoria produkcji” (1962 r.) i we wczeĞniejszym opracowaniu pt. „Zasada
substytucji. Przykáad zastosowania do przemysáu czekoladowego” (1935 r.). Frisch jest
takĪe autorem wysoko cenionej rozprawy naukowej z zakresu pszczelarstwa [Siekierski,
Sarat 2006].
Kuznets (1901í1985), ekonomista amerykaĔski pochodzenia rosyjskiego, otrzymaá
NagrodĊ Nobla w 1971 r. „za empiryczną interpretacjĊ wzrostu gospodarczego”. W baOeconomia 6 (2) 2007
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daniach wzrostu przyjąá trzy sektory: rolnictwo, przemysá, usáugi, oraz strukturĊ i zmiany produktu narodowego w ujĊciu porównawczym dla 57 krajów. Opracowaá i wyjaĞniá
wystĊpowanie w wielu krajach cykli 15í20-letnich (tzw. cykle Kuznetsa) [KamiĔski
2001].
Leontief (1906í1990), amerykaĔski ekonomista pochodzenia rosyjskiego, otrzymaá
NagrodĊ Nobla w 1973 r. „za wkáad w rozwój metod i badaĔ ekonomicznych dotyczących analizy rozkáadów i wyników”, a ĞciĞlej í ujmując za analizĊ przepáywów miĊdzygaáĊziowych. Leontief uzyskaá na studiach gruntowne przygotowanie ze znajomoĞci teorii ekonomicznych i matematyki. Inspiracje badawcze czerpaá z prac Quesnaya („Tablice
ekonomiczne”), Marksa („Schematy reprodukcji”) i Walrasa ze szkoáy lozaĔskiej („Teoria
równowagi ogólnej”). Pierwsze prace dotyczyáy bilansów gospodarki radzieckiej, a póĨniej takĪe bilansów zasobów naturalnych w skali Ğwiatowej, a przede wszystkim badaĔ
nad strukturą gospodarki amerykaĔskiej. W analizie przepáywów miedzygaáĊziowych
uwzglĊdniá rolnictwo, a nastĊpnie í w bardziej wnikliwych badaniach – 50 gaáĊzi gospodarki. Wreszcie rozszerzyá je o analizy przepáywów miĊdzyregionalnych (na przykáadzie
Stanów Zjednoczonych) z punktu widzenia przestrzennego rozmieszczenia dziaáalnoĞci
gospodarczej. W ten sposób uwaĪany jest za twórcĊ zarysu dynamicznej teorii regionalnej. W tej dziedzinie ĞciĞle z nim wspóápracowaá i publikowaá prace naukowe Isard.
Metoda Leontiefa znajduje zastosowanie w analizie makroekonomicznej, jest Ĩródáem informacji o strukturze ekonomicznej i jej ewolucji, sáuĪy precyzyjnym obliczeniom
dochodu narodowego, a takĪe jest przydatna w prognozowaniu, programowaniu oraz
planowaniu przedsiĊwziĊü. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, omawiana metoda posáuĪyáa
do opracowania przez Goldberga tablicy przepáywów miĊdzy poszczególnymi ogniwami
agrobiznesu oraz dziaáami, gaáĊziami gospodarki narodowej związanymi z rolnictwem.
Leontief jest teĪ prekursorem badaĔ nad skutkami globalnego zanieczyszczenia Ğrodowiska.
Simon (ur. w 1916 r.) ze Stanów Zjednoczonych otrzymaá NagrodĊ Nobla w 1978 r.
„za pionierskie badania w dziedzinie podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych”. Takie ujĊcie prowadzi autora pracy „Podejmowanie decyzji kierowniczych”
(1997 r.) do analiz i wniosków uogólniających dla wszystkich organizacji w gospodarce
narodowej, a wiĊc równieĪ w sektorze rolnym. Simon twierdzi, Īe przedsiĊbiorstwa faktycznie dziaáają w warunkach ograniczonej racjonalnoĞci i dokonują wyboru niekoniecznie optymalnego, lecz zadowalającego (satysfakcjonującego).
Przyznanie Nagrody Simonowi uwaĪa siĊ za ewenement, gdyĪ uhonorowany nią
zostaá nie ekonomista, ale przedstawiciel nauki o organizacji i zarządzaniu [Brémond,
Salort 1997].
Schultz (1902í1998), amerykaĔski ekonomista, laureat Nagrody Nobla w 1979 r.,
posiada spoĞród noblistów najwiĊksze osiągniĊcia i zasáugi w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Najpierw zajmowaá siĊ ekonomiką i organizacją rolnictwa amerykaĔskiego, a nastĊpnie zająá siĊ takĪe problemami rolnictwa innych krajów, zwáaszcza krajów
Trzeciego ĝwiata. Jego bibliografia liczy ponad 250 prac naukowych. SpoĞród wielu prac
za najwaĪniejszą uwaĪa siĊ ksiąĪkĊ pt. „Przebudowa tradycyjnego rolnictwa” (1964 r.).
Zdaniem Schulza, wyjĞcie ze stanu stagnacji wymaga wdraĪania nowoczesnych czynników produkcji, a wiĊc postĊpu naukowo-technicznego i poprawy jakoĞci siáy roboczej.
Wymaga to staáego zwiĊkszania nakáadów na badania, o czym Ğwiadczą osiągniĊcia „zieActa Sci. Pol.
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lonej rewolucji” wprowadzonej w Indiach i Pakistanie w latach 60. i 70. dwudziestego
wieku przez prof. Borlauga – laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1970 r.
Pokonanie barier rozwoju rolnictwa wymaga oprócz wdraĪania zdobyczy nauk rolniczych zmiany postaw, zaleĪnych od jakoĞci czynnika ludzkiego na wsi, a wiĊc wyksztaácenia, z czym áączy siĊ skáonnoĞü rolników do stosowania nowych metod produkcji, korzystania z fachowego doradztwa rolniczego, ekonomicznego, prawnego itp. Obok
wyksztaácenia Schultz káadzie nacisk na kwestie organizacyjne i swobodne dziaáanie mechanizmu rynkowego w rolnictwie. W ksiąĪce pt. „Ekonomiczna organizacja rolnictwa”
(1953 r.) zajmuje siĊ czynnikami stymulującymi i hamującymi produkcjĊ rolną, migracjami ze wsi do miast oraz przestrzennymi aspektami rolnictwa [WilczyĔski 1991].
W kolejnej ksiąĪce pt. „Kryzysy gospodarcze w rolnictwie Ğwiatowym” (1965 r.)
Schultz bada rolnictwo w sytuacjach kryzysowych oraz poziom efektywnoĞci uzyskiwany w produkcji rolnej w róĪnych krajach. W pracy tej analizuje rolnictwo tradycyjne
i nowoczesne, przedstawia podejĞcie ekonomiczne do tych kwestii (niedobory, nadwyĪki
ĪywnoĞci, ceny), aby finalnie sformuáowaü wnioski waĪne dla wzrostu gospodarczego
i rozwoju rolnictwa. Za waĪne Ĩródáa postĊpu rolniczego i modernizacji rolnictwa uwaĪa
badania naukowe i wdraĪanie zdobyczy nauki, wzrost umiejĊtnoĞci praktycznych (metod) i kwalifikacje rolników (know-how).
OdrĊbna, obszerna dziedzina zainteresowaĔ naukowych Schultza odnosi siĊ do nowatorskiej koncepcji zasobów ludzkich (nowej dyscypliny badaĔ naukowych). UwaĪany
jest on równieĪ za twórcĊ koncepcji inwestycji w czáowieka i dyscypliny ekonomika
ksztaácenia, skupiającej siĊ na metodach poprawy jakoĞci czynnika ludzkiego. Prace
„Ekonomika rodziny” i „MaáĪeĔstwo, rodzina, kapitaá ludzki i dzietnoĞü” stanowiáy silną
inspiracjĊ do badaĔ w tym zakresie laureata Nagrody Nobla Beckera z 1992 r.
Lewis (1915í1991) otrzymaá NagrodĊ Nobla wraz Schultzem za pionierskie badania
nad rozwojem krajów sáabo rozwiniĊtych. Jest autorem tzw. modelu dualnego krajów
z dominującą rolą sektora tradycyjnego, czyli rolnictwa, oraz sektora nowoczesnego,
z rozwiniĊtym przemysáem. Za najwaĪniejsze zadanie dla rozwoju Lewis uwaĪa podniesienie wydajnoĞci w rolnictwie oraz inwestycje w kapitaá ludzki na wsi.
Auman z Izraela i Schelling z USA, nobliĞci z 2005 r., w swoich pracach wskazali na
róĪne zastosowania teorii gier. Pierwszy áączyá teorie gier z teorią podejmowania decyzji
interaktywnych. Wiedza ta znajduje zastosowanie w negocjacjach prawnych, ksztaátowaniu cen na róĪnych rynkach, opracowaniu strategii przedsiĊbiorstw miĊdzynarodowych,
negocjacjach handlowych, a takĪe sposobach uĪytkowania pastwisk i tworzeniu systemów irygacyjnych [Binczek 2005].
PODSUMOWANIE
Staáe postĊpy wiedzy wykorzystywanej w rolnictwie ĞciĞle wiąĪą siĊ z historycznym
rozwojem nauk rolniczych i rolniczo-ekonomicznych wraz z ich dywersyfikacją. Z rozwojem myĞli oĞwieceniowej, fizjokratyzmu (Quesnay i Turgot) jako pierwszej naukowej
szkoáy ekonomii, zwrócono uwagĊ na rolnictwo jako dziedzinĊ wytwórczoĞci, która bogaci naród. PóĨniej klasycy, a zwáaszcza Smith i Ricardo oraz w kontynuacji ekonomii
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neoklasycznej Marshall, uwzglĊdniali w swych badaniach jako istotne czynniki produkcji
ziemiĊ i pracĊ.
WspóáczeĞnie doniosáy wkáad w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych wnieĞli laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a zwáaszcza: Schultz i Lewis, Tinbergen
i Frisch, Kuznets, Leontief, Simon. NajwiĊksze zasáugi w tym zakresie ma Schultz, który
w nowatorski sposób zainicjowaá badania zasobów ludzkich i wyodrĊbniá nową dyscyplinĊ – ekonomikĊ ksztaácenia.
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CONTRIBUTION OF THE NOBEL PRIZE LAUREATES IN ECONOMICS
IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL SCIENCES
Summary. The article presents the contribution of the A. Nobel Prize laureates
in economics in the development of economic-and-agricultural sciences. In view of diversification of agricultural and economic sciences, attitudes towards agriculture represented
by physiocrats, classics and neoclassic, the Author discussed the interest in this area of
the following Nobel Prize Laureates: J. Tinbergen, R. Frisch, S. Kuznets, W. Leontief and
particularly T. Schultz and W. Lewis.
Key words: economy, physiocartism, economic-and-agricultural sciences, the A. Nobel
Prizes in economics
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