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KONIUNKTURA W ROLNICTWIE

Uwagi wstępne

Jakościowe badania koniunktury w rolnictwie systematycznie i nieprzerwanie, od 
1992 r., prowadzone w Instytucie Rozwoju Gospodarczego są unikalne w Europie. 
Jest zadziwiające, że w Unii Europejskiej, która na interwencjonizm w rolnictwie 
wydaje prawie połowę swego budżetu, nie jest badana sytuacja ekonomiczna 
gospodarstw rolnych korzystających z tej pomocy -  tą właśnie bardzo użyteczną 
metodą. Również ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Japonii, w których silnie 
rozwinięte są systemy wspomagania rolnictwa, nie są prowadzone tego rodzaju 
badania. Podobno są stosowane jedynie w Nowej Zelandii i w Peru.

W Polsce, oprócz IRG, jakościowe badania koniunktury podjął w 1998 r. GUS w 
cyklu półrocznym. Miały one jednak odmienny, bardziej produkcyjny charakter 
pilotażowy i zaniechano ich po kilku próbach ze względu na brak środków 
finansowych1. Badania natomiast koniunktury, na podstawie sprawozdawczości 
statystki masowej, prowadzone są w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej1 2. Nie są to jednak badania jakościowe.

Organizacja badań

Jak wiadomo, podstawą badań jakościowych koniunktury jest ankieta, w której 
sformułowane są pytania w odniesieniu do zawartych w niej zagadnień w formie: 
więcej (+), mniej (-), lub lepiej (+), gorzej (_), lub powyżej normy (+), poniżej normy 
(-), lub też więcej niż wystarczająco (+), mniej niż wystarczająco (-). W każdym 
zagadnieniu obliczany jest odsetek odpowiedzi pozytywnych (+), odpowiedzi

1 Badania koniunktuiy. Koniunktura produkcyjna w rolnictwie (według oceny 
rolników), styczeń -  czerwiec 1998, GUS, Warszawa 1998.

2 Zob.:A. Woś, Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie, „Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej” 4/1993 s. 11-17; idem, Koniunktura rolnicza, [w:] Analizaprodukcyjno- 
ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 r., IERiGŻ, Warszawa 
2001, s.26-29; J.Seremak-Bulge, Wstąp -  Koniunktura w rolnictwie, „Biuletyn Miesięczny” 
IERiGŻ 7/139/2002, s.1-5.
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neutralnych (to znaczy bez zmian) i odpowiedzi negatywnych (-) oraz różnice między 
procentami odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Różnice te to właśnie saldo 
procentowe będące podstawą analizy. Taka właśnie ankieta publikowana jest co 
kwartał na zlecenie IRG w miesięczniku „Agrobazar”, jak również wysyłana jest do 
ośrodków doradztwa rolniczego, które pozytywnie odpowiedziały na propozycję i 
współpracują z IRG, pomagając w wypełnianiu przez rolników ankiet i wysyłaniu ich 
do Instytutu.

Charakterystyka badanych gospodarstw

Publikowanie ankiety w czasopiśmie sprawia, że nie ma się wpływu na to, kto z 
respondentów nadeśle do Instytutu wypełnioną ankietę. Wtedy też reprezentatywność 
pozyskanej próby jest przypadkowa, a może być znikoma. Można jednak powiedzieć, 
że wartość takiej próby powiększa się, jeśli zestaw obiektów w próbie jest 
powtarzalny. W badaniu gospodarstw rolnych powtarzalność w kolejnych badaniach 
okresowych jest prawdopodobnie dość duża, lecz niezbyt dokładnie znana. Jest 
pewne, że pozyskiwana każdorazowo próba odbiega swoimi cechami od populacji 
generalnej, którą jest ogół indywidualnych gospodarstw rolnych, wynoszący około 2 
min jednostek. Pozyskiwana każdorazowo próba składa się z gospodarstw obszarowo 
większych, prowadzonych przez młodszych wiekiem kierowników gospodarstw, 
bardziej wykształconych, a więc lepiej przygotowanych do zawodu rolniczego, 
równocześnie gospodarstw bardziej towarowych, często specjalistycznych, 
efektywniejszych. Można w przybliżeniu stwierdzić, że jest to próba pochodząca 
prawie wyłącznie z grupy gospodarstw produkujących na rynek, a nie tylko dla 
wyżywienia własnej rodziny. A przecież tak się składa, ze głównym zamierzeniem 
tego badania są problemy rynku, cen, towarowości, opłacalności produkcji, czyli tych 
zjawisk, które wynikają z obrotów towarowych, przedsiębiorczości, rozwoju itd. 
Gospodarstwa znajdujące się w pozyskiwanej próbie są więc nośnikami postępu, 
awangardą ogółu gospodarstw w kraju, zwiastunami zjawisk, które są w związku z 
nimi pojawiają, a więc są niejako symptomem lub inaczej barometrem koniunktury. 
Mimo to jednak nie można bezpośrednio i mechanicznie przenosić pozyskiwanych w 
badaniu wyników na ogół wszystkich gospodarstw w kraju, czyli całe rolnictwo. 
Trzeba to robić ostrożnie i z wyczuciem.
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Ankieta

Zawartość i układ ankiety są tak pomyślane, aby można było pozyskać dane do 
obliczenia wskaźników koniunktury, ocenić siłę związków gospodarstw z rynkiem, 
poznać wysiłek inwestycyjny gospodarstw oraz stopień wykorzystania przez rolników 
pomocy finansowej państwa i wreszcie ustalić dodatkowo stosunek rolników do idei 
zjednoczenia Polski z Unią Europejską, z wyszczególnieniem obaw związanych z tym 
zjednoczeniem (ankieta z lipca 2002 r. -  patrz załącznik 1). Dla obliczenia wskaźnika 
koniunktury w jego części pieniężnej rolnicy są pytani o stany przychodów w danym 
badaniu w porównaniu z poprzednim oraz o prognozę przychodów w badaniu 
następnym w porównaniu z obecnym. Prowadzi to do obliczenia tzw. wyrównanych 
przychodów pieniężnych -  głównego składnika wskaźnika koniunktury. Dla potrzeb 
konstrukcji ogólnego wskaźnika koniunktury wprowadzone zostało do ankiety drugie 
pytanie dotyczące perspektyw dalszego gospodarowania. Brzmi ono: ,jak rolnicy 
patrzą w przyszłość swego gospodarowania?”. Zaproponowane zostały trzy możliwe 
odpowiedzi: 1 -  „z zaufaniem”, 2 -  „z obawą” i 3 -  „ze strachem”. Dw ie odpowiedzi 
skrajne otrzymały wagi +1 i -1; odpowiedź pośrednia - -0,1. Do ankiety włączono 
także kilka istotnych informacji o gospodarstwie i o rolniku, który gospodarstwem 
kieruje. Informacje te zezwalają na przeprowadzenie analizy nie tylko dla całej 
pozyskanej zbiorowości gospodarstw, lecz także w rozbiciu na regiony, grupy 
obszarowe gospodarstw, wiek i wykształcenie rolników.

W analizie wyodrębnionych zostało pięć regionów kraju. Są one w miarę spoiste 
wewnętrznie i maksymalnie różniące się od siebie. Trzy z nich pochodzą z Ziem 
Dawnych, a mianowicie: region środkowozachodni, odpowiednik zaboru pruskiego - 
2 województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie; region środkowowschodni, 
odpowiednik zaboru rosyjskiego - 4 województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i 
lubelskie; region południowy, odpowiednik zaboru austriackiego - 4 województwa: 
śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Dwa regiony wyodrębnione 
zostały z Ziem Odzyskanych, mianowicie: region północny - 3 województwa: 
zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie i region zachodni - 3 
województwa: lubuskie, dolnośląskie i opolskie.

Wyodrębnionych zostało 5 grup obszarowych gospodarstw, w podziale: do 3 ha 
użytków rolnych, 3,1 -  7,0; 7,1 -  15,0; 15,1 -  50,0 oraz 50,1 ha i więcej.
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Przyjęte zostały 4 grupy wiekowe rolników: do lat 30, 31-45, 45-60, 60 lat i więcej, 
oraz 4 poziomy ich wykształcenia: niepełne podstawowe, podstawowe, średnie i 
wyższe.

Wskaźniki koniunktury

Konstrukcja ogólnego wskaźnika koniunktury zastosowana w badaniu jest 
własnym pomysłem autorskim, nie ma bowiem żadnego wzorca do zastosowania.

Pierwszym wskaźnikiem ilustrującym koniunkturę gospodarstw chłopskich 
przyjętym w badaniu są wyrównane przychody pieniężne. Wskaźnik jest obliczony z 
czterech sald, po dwa dla stanów w danym i poprzednim badaniu i dla prognozy z 
tychże dw'óch badań. Wyrównane przychody pieniężne dla lipca 2002 r., pochodzą 
więc z badania kwietniowego i lipcowego. Wyniosły one:

(-28,0) + (-9,7) + (-27,5) + (0,8) _ 64,4 _ | ^ |
4 4

Drugim wskaźnikiem ilustrującym koniunkturę w rolnictwie jest wskaźnik 
zaufania obliczony na poglądach rolników dotyczących dalszego ich gospodarowania. 
W ostatnim badaniu lipcowym tylko 6,9% rolników postrzegało przyszłość z 
zaufaniem, 69,5% - z obawą i 23,6% - ze strachem . Wskaźnik zaufania wyniósł 
przeto:

(6,9x 1,0) + (69,5x -0,1) + (23,6x -1,0) = -23,7.
Wskaźnik ten wskazuje na duży pesymizm rolników, ponieważ znacząco obniżył swą 
wartość ujemną, która utrzymywała się na względnie wysokim poziomie od lipca 
2001 r. To obniżenie lipcowe świadczy o malejącym zaufaniu do polityki rolnej 
państwa w ostatnich miesiącach tego roku

Na podstawie obu wskaźników, tzn. przychodów pieniężnych i zaufania rolników 
obliczany jest ogólny wskaźnik koniunktury w rolnictwie w ten sposób, że większe 
znaczenie zostało przyznane wskaźnikom przychodów pieniężnych i dzięki temu 
nadana została im waga 2, podczas gdy wskaźniki zaufania uzyskały tylko wagę 1. 
Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął więc w lipcu 2002 r. wartość zgodnie z 
wyliczeniem:

(-16,1x2)+ (-23,7) _ [g6 
3 * '

Wartość tego wskaźnika jest o wiele głębiej ujemna aniżeli w dwóch poprzednich 
latach (tab.l i rys. 1), w których w lipcu wynosiła -15 p. i -13 p. Zmusza to do nowego 
spojrzenia na kształtowanie się koniunktury w rolnictwie.
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Tabela 1. Wartości wskaźników koniunktury
Rodzaj
wskaźnika

2000 2001 2002
IV VI! X 1 IV VII X I IV VII

Wyrównane
przychody
pieniężne

-26 -14 -12 -22 -24 -11 -11 -25 -25 -16

Wskaźnik
zaufania
rolników

-22 -19 -20 -20 -24 -16 -18 -17 -15 -24

O g ó l n y
w s k a ź n i k
k o n i u n k t u r y

- 2 5 - 1 5 - 1 5 -2 2 - 2 4 - 1 3 -1 3 -2 2 -2 2 - 1 9

Źródło: Opracowanie własne

Liczby podane w tabeli 1, jak również liczby pochodzące z badań wcześniejszych, 
nie objęte tabelą 1 stały się podstawą do sporządzenia rysunku 1 ilustrującego 
przychody pieniężne, zaufanie rolników i ogólny wskaźnik koniunktury.
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Rysunek 1. Wskaźniki koniunktury w rolnictwie
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Synteza wyników badań koniunktury w latach 1992-2002

Wskaźnik przychodów pieniężnych, główny czynnik kształtujący koniunkturę w 
rolnictwie, wykazuje dużą sezonowość wahań w ciągu roku. Jego wartości wzrastają 
w drugiej połowie lata i w jesieni, a maleją w okresie zimowym i wiosennym. Do 
jesieni 1996 r. cykl ten występował regularnie na coraz wyższym poziomie. W 1997 r. 
wzrost letni był bardzo nieznaczny, a w jesieni zamiast wzrostu wystąpił spadek. W 
rolnictwie zapanowała dekoniunktura, która trwa dotąd w różnym nasileniu. Głębia 
spadku wartości wskaźnika wystąpiła w styczniu 1999 r., po czym jego wartości 
poczęły wzrastać w 1999 r., zwłaszcza w badaniu lipcowym i październikowym. 
Obniżenie styczniowe w 2000 r. oznaczało powrót do sezonowego spadku zimowego, 
choć głębia tego spadku nie była już tak widoczna jak w styczniu 1999 r. (rys.l). W 
lipcu i październiku 2000 r. wystąpiła znacząca poprawa sezonowa, po której w 
styczniu i w kwietniu 2001 r. doszło do ponownego sezonowego obniżenia wskaźnika 
wyrównanych przychodów pieniężnych. W lipcu i w październiku ubiegłego roku 
wystąpiła sezonowa poprawa, potwierdzająca ogólny pozytywny trend nieznacznego 
wzrostu przychodów pieniężnych. W styczniu bieżącego roku ten pozytywny trend 
załamał się (co było do przewidzenia) i wskaźnik wyrównanych przychodów 
pieniężnych obniżył się. W październiku ubiegłego roku rolnicy przewidywali to 
załamanie, podobnie jak w styczniu spodziewali się małych przychodów w kwietniu 
bieżącego roku. Wynika to prawdopodobnie z niskich cen zbóż, owoców, wołowiny i 
wieprzowiny, które weszły w fazę wysokiej podaży. I rzeczywiście, przewidywania 
rolników spełniły się w kwietniowym badaniu, gdyż saldo wynikowe wyrównanych 
przychodów pieniężnych było nawet nieco niższe aniżeli w styczniu. Niekorzystna 
sytuacja finansowa potwierdziła się w badaniu lipcowym, bowiem wskaźnik 
wyrównanych przychodów pieniężnych przyjął wartość niższą aniżeli w lipcu 2002 i 
2001 r. I dlatego można wyrazić obawę, czy rolnictwo nie weszło w nową fazę 
pogłębionej dekoniunktury. Być może najbliższe badanie październikowe sprawę 
nieco wyjaśni. W ujęciu regionalnym korzystniejsza sytuacja występuje na ogół na 
północy kraju, mniej zaś korzystna w regionie południowym. W ujęciu obszarowym 
najlepsza sytuacja w-ystępuje w gospodarstwach największych (50 ha i więcej). 
Rolnicy najmłodsi lepiej od innych oceniają swoją sytuację, podobnie jak rolnicy z 
wyższym wykształceniem. Można jednak zauważyć, że we wszystkich grupach 
szczegółowych, obszarowych, wiekowych i wykształcenia rolnicy wskazują w
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badaniu kwietniowym i lipcowym bieżącego roku na duże obniżenie przychodów 
pieniężnych i kiepskie prognozy przychodów przyszłych.

Drugi czynnik kształtowania koniunktury, ocena perspektyw gospodarowania, lub 
przemiennie nazywany wskaźnikiem zaufania, przyjmuje w ostatnich czterech latach 
negatywne wartości (rys.l). Wskaźnik ten nie wykazuje tak regularnych, cyklicznych 
zmian sezonowych jak wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych. Kształtuje 
go głównie stopień zaufania do polityki rolnej państwa. Do 1996 r. wykazywał dużą 
tendencję wzrostową, po czym od marca 1997 zaczął przyjmować coraz bardziej 
ujemne wartości. W styczniu 1999 r. przyjął wartość najniższą, co świadczyło o 
głębokich obawach rolników co do perspektyw dalszego gospodarowania. W ostatnim 
badaniu lipcowym pogłębił się znacząco dość sceptyczny stosunek rolników do 
polityki rolnej państwa. W ujęciu regionalnym obawy te wystąpiły silniej w regionie 
środkowowschodnim i południowym. Rolnicy z największych gospodarstw wyrażali 
najbardziej pozytywny stosunek do perspektyw gospodarowania. Również mniej 
pesymistycznie ocenili perspektywy gospodarowania rolnicy z wykształceniem 
średnim i wyższym.

Ogólny wskaźnik koniunktury obliczony z dwóch poprzednich wskaźników 
osiągnął w lipcu bieżącego roku poziom -19 punktów, czyli niżej aniżeli w lipcu 
ubiegłego roku (-13 p.). Jest to wartość wskaźnika ilustrująca głęboką dekoniunkturę 
(rys. 1), z tendencją do dalszego pogłębiania się. W ujęciu regionalnym dekoniunktura 
jest nadal zjawiskiem powszechnym. Przy względnie niedużym zróżnicowaniu, 
dekoniunktura objawia się najsłabiej w północno-zachodniej części kraju, głębiej zaś 
na wschodzie, a zwłaszcza na południu kraju (kartogram 1). W ujęciu obszarowym 
zaznacza się zjawisko największych korzyści, jakie odnieśli rolnicy w dużych, 
towarowych gospodarstwach W grupach zaś wieku rolników dekoniunktura występuje 
najsłabiej w gospodarstwach prowadzonych przez rolników najmłodszych. Wreszcie 
lepsze wykształcenie rolników, skorelowane z większym obszarem gospodarstwa 
wpływa na osłabienie głębokiej dekoniunktury.

O głębi trwającej wciąż dekoniunktury, mimo nieznacznej poprawy w okresie 
ostatnich lat, świadczy drastyczny brak oszczędności w gospodarstwach. Od 30 do 
40% gospodarstw wykazuje kompletny brak oszczędności w każdym badaniu 
kwartalnym. Ponadto tylko kilka do kilkunastu procent rolników wykazuje wzrost 
poziomu oszczędności między kolejnymi badaniami. Wskaźnik wyrównanych stanów 
oszczędności utrzymuje się ciągle na bardzo niskim poziomie, około -28 - -45 
punktów. W ujęciu regionalnym zróżnicowanie jest nieznaczne. W ujęciu 
obszarowym oraz wieku rolników zjawisko głębokiego niedoboru oszczędności
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występuje również we wszystkich grupach, podobnie wykształcenie rolników wydaje 
się nie mieć większego wpływu na stan oszczędności.

Kartogram 1. Dekoniunktura w rolnictwie w regionach

Wysoki procent rolników stwierdza dostępność kredytów preferencyjnych (66% - 
88%). Więcej niż połowa badanych gospodarstw z tego kredytu skorzystała. 
Natomiast kredyty rynkowe, o wysokiej stopie procentowej, nie cieszą się takim 
zainteresowaniem. Wszystkie regiony są w zbliżonym i wysokim stopniu zaopatrzone 
w kredyty preferencyjne. O dostępności do tych kredytów wiedzą na ogół rolnicy z 
wszystkich grup obszarowych gospodarstw. Wiedza o tym jest powszechna zarówno 
wśród rolników o różnym wieku, choć wyróżniają się negatywnie rolnicy starsi.

Zadłużenie gospodarstw jest umiarkowane. W kolejnych piętnastu badaniach 
przeprowadzonych w okresie 1999-2002 rolnicy stwierdzają, że około jedna czwarta 
gospodarstw nie jest w ogóle zadłużona, natomiast gospodarstwa zadłużone 
zamierzają zadłużenie zmniejszyć lub utrzymać na niezmienionym poziomie. W 
regionach południowym i środkowowschodnim (Galicja i Kongresówka) procent
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gospodarstw niezadłużonych jest większy niż w pozostałych trzech regionach, 
natomiast gospodarstwa największe (50 ha i więcej oraz I5-50 ha) są zadłużone 
najbardziej, czyli chętniej biorą kredyt aniżeli gospodarstwa obszarowo mniejsze. 
Młodzi rolnicy „na dorobku” chętniej zaciągają kredyty niż starsi, podobnie jak 
rolnicy z wykształceniem wyższym i średnim, którzy są bardziej zadłużeni niż rolnicy 
z wykształceniem podstawowym.

Brak środków finansowych w gospodarstwach rolnych sprawia, że rolnicy 
ograniczali zakupy obrotowych środków produkcji, począwszy od września 1996 r. do 
końca 1998. Najgłębsze saldo wynikowe tego zmniejszenia w odniesieniu do 
nawozów wystąpiło w styczniu 1999 r., ale nadal utrzymuje się na niskim, choć 
nieznacznie rosnącym poziomie. Natomiast zjawisko absolutnego braku zakupów jest 
powszechnie znikome we wszystkich regionach kraju, choć silniej zaznacza się w 
gospodarstwach mniejszych i prowadzonych przez osoby starsze.

Po 1997 r. zmniejszyło się również podejmowanie przez rolników zadań 
inwestycyjnych, co jest zjawiskiem powszechnym we wszystkich regionach kraju. 
Grupa gospodarstw największych (50 ha i więcej) podejmuje nakłady inwestycyjne 
częściej niż inne grupy, podobnie jak rolnicy młodsi wiekiem i z lepszym 
wykształceniem.

Trzy okresy koniunktury w rolnictwie

Wszystkie opisywane tu zjawiska miały swój przebieg w trzech dość wyraźnie 
zarysowanych okresach, co uwidacznia rysunek 1 (linie wyrównujące kwartalne stany 
koniunktury w całym okresie badań). Na podstawie więc badań opinii rolników można 
wyróżnić trzy fazy koniunktury w rolnictwie. Są to:

- pierwsza, trwająca od 1993 r. do później jesieni 1996, odznaczająca się 
poprawą po głębokiej dekoniunkturze przypadającej na początek lat 
dziewięćdziesiątych (1990-1992); wystąpiło wówczas gwałtowne pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej ludności rolniczej w wyniku przeobrażeń ustrojowych w Polsce;

- druga, którą cechuje pogorszenie koniunktury od przełomu lat 1996/97 do 
zimy 1999 r.;

- trzecia, od początku 1999 r. do dzisiaj, w której do roku bieżącego 
następowała powolna poprawa koniunktury w wyniku nieśmiałych zmian w 
polityce rolnej (takich jak np. bezpośrednie dopłaty w skupie zbóż). Jednakże w roku 
bieżącym ta powolna poprawa załamała się i wystąpiły symptomy wejścia w nową 
fazę dekoniunktury. Zostało to uwidocznione poprzez zastosowanie nie linii prostej
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ale krzywej, wyrównującej sezonowe wahania koniunktury w rolnictwie. Być może, 
że już najbliższe badania pozwolą na bardziej precyzyjne określenie głębi 
dekoniunktury, która prawdopodobnie zaistniała w 2002 r.

Ocena perspektyw zjednoczenia Polski z Unią Europejską

Z powodu zbliżającego się terminu zjednoczenia Polski z Unią Europejską stało się 
pożądane poznanie stosunku badanych rolników do tego zjednoczenia. Ponadto 
ciekawe było, czy ten stosunek zmienia się pod wpływem przekształceń koniunktury 
w rolnictwie. 1 dlatego we wrześniu 1997 r. po raz pierwszy wprowadzone zostało do 
ankiety dodatkowe pytanie o brzmieniu: „Zjednoczenie Polski z Unią Europejską 
będzie dla polskich rolników korzystne, obojętne, niekorzystne”. Pytanie to jest 
systematycznie powtarzane w kolejnych badaniach. Oto wyniki w skali całego kraju.

Tabela 2. Stosunek polskich rolników do perspektywy zjednoczenia Polski z Unią
Europejską

Zjednoczenie 
Polski z Unią 
Europejską 
będzie dla 
polskich 
rolników

2000 2001 2002

VII X I IV VII X I IV VII

Ze 100 odpowiedzi przypada na
Korzystna (1) 16 17 20 15 18 20 26 22 13
Obojętne (2) 24 27 22 22 21 23 16 20 20
Niekorzystne (3) 60 56 58 63 61 57 58 58 67
S a l d o  ( 1 - 3 ) - 4 4 - 3 9 - 3 8 - 4 8 - 4 3 - 3 7 - 3 2 - 3 6 - 5 4

Źródło: Obliczenia własne

Opinie polskich rolników o perspektywach zjednoczenia Polski z Unia Europejska 
w dłuższym okresie od 1997 r. ukazuje rysunek 2.

We wszystkich dotąd przeprowadzonych badaniach przeważa obawa przed 
zjednoczeniem Polski z Unią Europejską. Przejawia się to w ujemnym saldzie między 
odsetkami odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Saldo to jednak przyjmowało 
bardzo różne wartości. W pierwszych badaniach wykazywało ono tendencję 
powiększania swej ujemnej wartości, osiągając największe nasilenie w marcu 1998 r., 
po czym uległo poprawie w maju, a jeszcze bardziej w lipcu 1998 r. Negatywny 
stosunek rolników do zjednoczenia uległ w 1999 r. ponownemu wzmocnieniu. Nadal 
tylko co ósmy rolnik oceniał pozytywnie perspektywę zjednoczenia, natomiast dwie
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trzecie rolników było przeciwnego zdania. Jako skutek takich proporcji saldo 
wynikowe przyjmowało wartości głęboko ujemne, między -50% i -57%. Po styczniu 
2000 r. wystąpiła nieznaczna poprawa, zwiększył się bowiem odsetek zwolenników 
zjednoczenia (16-20%), zmalał zaś odsetek przeciwników (56-63%). Od tego czasu 
odsetek pozytywnych odpowiedzi oscylował wokół 20%, negatywnych zaś w 
granicach 56-63%, stąd też negatywne saldo pozostawało ciągle na poziomie 37-48%. 
Można więc było zauważyć, że w okresie od kwietnia 2001 do stycznia 2002 r. 
odsetek odpowiedzi pozytywnych ulegał powiększeniu (zwłaszcza w styczniu 
bieżącego roku 26%), odpowiedzi zaś negatywnych ulegał pomniejszeniu, dzięki 
czemu ujemne saldo ulegało nieznacznej poprawie. Ostatnie jednak dwa badania tego 
roku pogorszyły nastawienie rolników do idei zjednoczenia, co wystąpiło zwłaszcza w 
badaniu lipcowym.

Rysunek 2. Opinie polskich rolników o perspektywach zjednoczenia Polski z Unią 
Europejską(w procentach)

Okazuje się więc, że w przeważającym procencie negatywny stosunek badanych 
rolników do perspektyw zjednoczenia z Unią Europejską ma swój własny przebieg, 
niezależny od faz w koniunkturze rolniczej. Zależy on raczej od odgłosów 
dochodzących z wyników negocjacji między stroną polską i unijną.

Od badania majowego 1998 r. ankieta została wzbogacona o pytanie wyjaśniające 
przyczyny wyrażanych obaw. Pytanie to brzmi: „Jeżeli wyraża Pan(i) obawy, to czym 
one są podyktowane?” Zaproponowane zostały konkretne odpowiedzi ukazane wraz z 
wynikami w przeprowadzonych dotychczas badań w tabeli 3.
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Tabela 3. Przyczyny obaw rolników związane z perspektywą zjednoczenia Polski z
Unią Europejską (w procentach)3

Wyszczególnienie 2000 2001 2002
VII X 1 IV VII X I IV VII

Napływ tańszej 
żywności z Unii 
Europejskiej

64 60 60 63 61 57 62 60 65

Zwiększone 
wymagania dotyczące 
jakości wytwarzanych 
w' kraju produktów

41 35 34 36 35 34 31 ■5 1 36

Trudności ze zbytem 
wyprodukowanych 
gospodarstwach 
produktów

59 56 58 63 62 59 59 60 69

Obniżenie własnych 
dochodów 41 40 41 43 43 38 42 45 46

Zakup ziemi przez 
obcokrajowców - - - - - - 30 23 23

Inne, niewyjaśnione 14 13 12 12 16 10 11 9 10
Źródło: Obliczenia własne
3 - Ponieważ wielu rolników' wskazuje na więcej niż jedną z przyczyn, suma 
odpowiedzi przekracza 100%.

Największe obawy budzą trudności ze zbytem wytwarzanych w gospodarstwie 
produktów z powodu napływu tańszej żywności z Unii Europejskiej. Wprowadzone 
dopiero w tym roku dodatkowe pytanie dotyczące niebezpieczeństwa wykupu polskiej 
ziemi przez obcokrajowców nie budzi tak wielkich obaw, odsetek bowiem rolników, 
którzy wyrażali swoje obawy' z tego powodu zamyka się w 23-30%. Wyniki badań 
świadczą o niedostatecznym lub błędnym informowaniu rolników o korzyściach 
zjednoczenia, które mają przecież wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się.

Tabela 4 informuje o nastawieniu rolników do idei zjednoczenia w poszczególnych 
regionach kraju.

We wszystkich regionach kraju występuje negatywny stosunek polskich rolników 
do perspektyw zjednoczenia Polski z Unią Europejską. Jedynie w regionie zachodnim 
występuje, choć nieregularnie, bardziej przyjazny stosunek do zjednoczenia, co 
ukazuje kartogram 2. Tylko grupa rolników z największych gospodarstw odznacza się 
nieco bardziej przychylnym stosunkiem do perspektyw zjednoczenia, choć także 
negatywnym.
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Tabela 4. Saldo wynikowe stosunku polskich rolników do perspektywy zjedno
czenia Polski z Unią Europejską (w procentach)

R e g i o n y
2000 2001 2002

VII X I IV VII X I IV VII

Północny -47 -32 -42 -47 -20 -27 -4 -15 -48
Zachodni -29 -34 -39 -30 -15 +2 •"» o-J J -37 -28
Środkowo-
zachodni -34 -36 -39 -54 -59 -47 -32 -59 -67

Środkowo
wschodni -50 -50 -39 -44 -53 -58 -56 -50 -63

Południowy -41 -45 -39 -70 -52 -26 -21 -39 -47
O G Ó Ł E M - 4 4 - 3 9 - 3 8 - 4 8 - 4 3 - 3 7 - 3 2 - 3 6 - 5 4

Źródło: Obliczenia własne

Kartogram 2. Stosunek polskich rolników do perspektyw zjednoczenia Polski z 
Unią Europejską (kartogram został sporządzony na podstawie 14 
badań w latach 1999-2002).
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Wszystkie grupy wiekowe rolników wykazały powszechnie negatywny zbliżony 
stosunek do idei zjednoczenia. Zarysowała się jednak pozytywna korelacja między 
zaawansowanym wiekiem i negatywnym stosunkiem do idei zjednoczenia; mniejsze 
natomiast obawy wyrażają rolnicy młodsi.

W poprzednich badaniach można było stwierdzić, że w miarę jak rośnie 
wykształcenie rolników, to stosunek do idei zjednoczenia staje się bardziej 
pozytywny. Szczególnie dotyczyło to rolników z wykształceniem wyższym. 
Przeciwnie, rolnicy niewy kształceń i wykazywali największe obawy przed 
zjednoczeniem. W badaniu jednak lipcowym prawidłowość ta nie potwierdziła się, 
choć rolnicy z wyższym wykształceniem są także najmniej sceptyczni co do korzyści 
związanych ze zjednoczeniem.

Wnioski końcowe

Dwie sprawy wysuwają się tutaj na czoło, a mianowicie wiarygodność wyników 
badań i ich użyteczność. W sprawie pierwszej można znaleźć wiele pozycji 
literaturowych potwierdzających wnioski z badań jakościowych tu prezentowanych. 
Dotyczą one jednak jedynie lat ubiegłych, a nie stanu bieżącego, bo taka jest istota 
badań ilościowych. Spośród wielu można przytoczyć chociażby dwie, prof. J. S. 
Zegara i prof. A. Wosia.

J. S. Zegar w swej niezwykle ciekawej i fundamentalnej pracy 3 pisze: 
„Transformacji ustrojowej w latach 90-tych towarzyszyło gwałtowne pogorszenie 
sytuacji ekonomicznej rolnictwa[...]Dotyczy to w pierwszym rzędzie dochodów 
rolniczych. W spadku dochodów[...] możemy wyróżnić dwie fazy. Faza pierwsza 
wiązała się z terapią szokową i obejmowała lata 1990-91 [...] Terapia szokowa 
stanowiła pierwszą odsłonę , która -  po kilku latach względnej poprawy -  miał drugą 
odsłonę, poczynając od 1996 r. W tej fazie powstała sytuacja znamionująca się 
spadkiem dochodów rolniczych...”

Natomiast prof. Woś, nawiązując do prezentowanych tu badań koniunktury, pisał 
w swej pracy4: „Wszystkie analizy empiryczne dowodzą, że najwięcej optymizmu (i 
pozytywnych nastawień rolników) było w latach 1994 -  1997. Optymizm ten

J J.S.Zegar, Dochody ludności chłopskiej. Metody pomiaru, poziomu, relacje. Synteza 
projektu badcrwczego IERiGŻ, Warszawa, s. 13-17.

4 A.Woś, Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, „Studia i Monografie IERiGŻ, 
nr 10, Warszawa 2000.
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związany był z wychodzeniem gospodarki z terapii szokowej, natomiast gwałtowny 
spadek optymizmu po roku 1997 miał swoje przyczyny w pogarszaniu się koniunktury 
rolniczej”.

Jak widać, obaj autorzy potwierdzają swoimi spostrzeżeniami wiarygodność 
wyników badań koniunktury tu prezentowanych. Ich spostrzeżenia dotyczą jednak lat 
ubiegłych, natomiast badania jakościowe prowadzone w IRG pozwalają na stawienie 
hipotez i prognoz i w tym wyraża się ich przydatność w poznawaniu rzeczywistości.

Summary

Since 1992 the Research Institute of Economic Development of the Warsaw 
School of Economics has conducted business surveys in Poland, focusing on 
agriculture sector. The surveyed farnis are larger than the average farms in the 
country. Their owners are younger and better prepared for the agricultural profession. 
The surveyed group (approximately 1500) of farms constitutes an intellectual and 
financial vanguard of all farms in Poland. The generał business indicators (constructed 
from cash receipts and confidence indicators) showed that there were three periods as 
regard the economic situation of agricultural farms in the 90s.
first -  improvement sińce 1993 up till 1996/97, after a period of deep deterioration of 
income in the years 1990-1992 ;
second-radical deterioration sińce 1996/97 until 1998/99;
third — gradual improvement till 2002, however, the economic situation of the 
agrarian population has deteriorated in the last months.
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Załącznik 1. Ankieta gospodarstwa rolnego

ANKIETA GOSPODARSTWA ROLNEGO
LIPIEC 2002 Zakreśl odpowiednią liczbę

Nr Treść pytania Stan obecny Prognoza

I Sytuacja finansowa gospodarstwa były w  lipcu 2002 będą w październiku 2002

w porównaniu z

kwietniem 2002 lipcem 2002

1. przychody pieniężne 1. większe 1. większe
2. takie same 2. takie same
3. mniejsze 3. mniejsze
4. nie było 4. nie będzie miało

2. oszczędności (złotówkowe, walutowe itp.) 1. większe 1. większe
2. takie same 2. takie same
3. mniejsze 3. mniejsze
4. nie ma 4. nie będzie miało

3. zadłużenie 1. większe 1. większe
2. takie same 2. takie same
3. mniejsze 3. mniejsze
4. nie ma 4. nie będzie miało

II
Zakupy bieżące

Kupił Pan(i) w iosną 2002 w porównaniu z  
wiosną 2001

4. nawozy mineralne 1.więcej 2.tyle samo 3.mniej 4.nic nie kupiło

5. pasze 1.więcej 2.tyle samo 3.mniej 4.nic nie kupiło

6. środki ochrony roślin 1.więcej 2.tylesam o 3.mniej 4.nic nie kupiło

III Inwestycje Podjął Pan(i) lub zamierza podjąć

7. maszyny i urządzenia l.ta k  2.nie

8. budowle (domy mieszkalne, budynki l.ta k  2.nie
gospodarcze, szklarnie itd.)

IV Kredyty

9. Czy dostępne są kredyty preferencyjne l.ta k  2.nie

10. Czy zamierza Pan(i) starać się o kredyty l.ta k  2.nie

11. Czy wziął Pan(i) kredyt: preferencyjny l.ta k  2.nie

rynkowy l.ta k  2.nie
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V Ocena perspektyw gospodarstwa

12. Rodzina patrzy w  przyszłość swego 
gospodarstwa rolnego

1. z ufnością 2. z obawą 3. ze strachem

VI Zjednoczenie z Unią Europejską

13. Będzie dla polskich rolników 1.korzystne 2.obojętne 3.niekorzystne

14. Jeżeli wyraża Pan(i) obawy, to czym one 
są podyktowane

1. Napływ tańszej żywności z Unii Europejskiej.
2. Zwiększone wymagania dotyczące jakości 
produktów.
3. Trudności ze zbytem wyprodukowanych w  
gospodarstwie produktów.
4. Obniżenie własnych dochodów.
5. Wykup Pana(i) ziemi przez obcokrajowców.
6. Inne, niewymienione.

Zakreśl odpowiednią liczbę 
Podaj żądaną informację

1. Województwo: (podaj nazwę)......

2. Podaj wielkość użytków rolnych
w gospodarstwie w ha:........

3. Kierownik gospodarstwa ma lat:
1. do 30 
2.31-45
3. 46-60
4. 61 i więcej

4. Kierownik gospodarstwa ma wykształcenie:
1. niepełne podstawowe
2. podstawowe lub zasadnicze zawodowe
3. średnie lub pomaturalne zawodowe
4. wyższe


