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Wstęp
Agrobiznes oznacza nowe spojrzenie na problemy produkcji żywności. Dotychczasowy sektorowy pogląd zastępuje globalne postrzeganie gospodarki żywnościowej,
uwzględniające wszystkich uczestników produkcji i dystrybucji żywności do chwili
doprowadzenia jej do ostatecznego konsumenta. Efekty działalności agrobiznesu są
odczuwane przez całe społeczeństwo. Wiedza na temat agrobiznesu znajduje się jednak na względnie niskim poziomie.
Używane w książce pojęcie „biobiznes” nie jest synonimem agrobiznesu; jest
terminem mającym szerszy zakres znaczeniowy aniżeli agrobiznes. W skład biobiznesu wchodzi bowiem cały agrobiznes oraz produkcja leków i kosmetyków przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.
Niniejsza publikacja w zamierzeniu autorów ma być podręcznikiem z przedmiotów agrobiznes i biobiznes. Uwzględniono w niej: teorię agrobiznesu, jego główne
zasoby, podmioty agrobiznesu, najważniejsze kierunki produkcji rolnej, problemy
współpracy podmiotów agrobiznesu, jego rozwój, a także podstawową wiedzę o biobiznesie.
Niektóre z zagadnień omawianych w niniejszej pracy znano już wcześniej − jako
elementy składowe ekonomiki rolnictwa czy ekonomiki przemysłu spożywczego,
w prezentowanym podręczniku przedstawiono je jednak w nowym ujęciu − jako części
składowe agrobiznesu. Część rozdziałów książki poświęcono też nowym problemom, np. teorii agrobiznesu, wiejskim gospodarstwom domowym w agrobiznesie,
postępowi rolniczemu, zmianom w agrobiznesie i biobiznesie.
Starano się, by książka ta, poświęcona wielu zagadnieniom, stanowiła zwartą
całość, wszystkie rozdziały podporządkowano zatem agrobiznesowi, którego głównym zadaniem jest produkcja żywności i zaopatrzenie w nią ludności.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów rolniczych, ekonomicznych, technologii przemysłu spożywczego i towaroznawstwa uniwersytetów ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych oraz dla praktyków zatrudnionych w podmiotach gospodarczych agrobiznesu. Autorzy, zdając sobie sprawę z mankamentów
niniejszego opracowania, proszą o przekazywanie wszelkich uwag na jego temat do
Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wrocław, 2014 rok
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