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Synopsis. Wahania koniunkturalne występują w każdej gospodarce rynkowej. Są nieodłączną cechą rozwoju, 
istotnie wpływającą na aktywność i kondycję gospodarki. Także współcześnie gospodarka wolnorynkowa rozwija 
się w sposób cykliczny. Powtarzające się co pewien okres zmiany poziomu aktywności gospodarczej wywierają z 
reguły istotny wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego danego kraju, sektorów i branż. W opracowaniu 
dokonano analizy oraz oceny wybranych wskaźników prezentujących przebieg wahań koniunkturalnych w rolnictwie 
polskim. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1995-2010. Głównym narzędziem badawczym, jakim posłużono się 
w pracy, była szczegółowa analiza danych pozyskanych z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych analizowanych w badanym 
okresie była wysoce zmienna, a od 2008 r. nie jest korzystna. W ostatnich trzech latach nastąpiło bowiem skumulowanie się 
różnych symptomów recesji gospodarczej, które potwierdza wyraźny spadek wartości obliczonego wskaźnika koniunktury. 
Drastyczne obniżenie poszczególnych wskaźników cząstkowych, wydaje się wskazywać na dłuższy okres dekoniunktury 
w rolnictwie polskim. Przełom w tym zakresie, być może nastąpi w 2011 r.  

Wstęp
Gospodarki państw oparte o wolny rynek, pod wpływem oddziałujących na nie przeciwstawnych sił, 

rozwijają się w sposób cykliczny [Płonka 2010]. Procesy życia gospodarczego zazwyczaj nie przebiegają 
równomiernie, trwale, spokojnie czy stabilnie, wskaźniki gospodarcze nie rosną rytmicznie, a ich tempo 
zmian przyjmuje charakter periodyczny [Milewski 1999, Marciniak 2002]. Powtarzające się co pewien 
okres czasu zmiany poziomu aktywności gospodarczej, wskazujące na nieregularne w czasie wahania w 
wielkości produkcji, poziomu produktu krajowego brutto, dochodu narodowego, inwestycji i zatrudnienia, 
nazywamy cyklem koniunkturalnym. Wahania koniunktury mają tendencję do rozszerzania się na wszystkie 
dziedziny działalności gospodarczej, będąc tym samym odzwierciedleniem zmian zjawisk obrazujących 
całokształt życia gospodarczego danego kraju, branży i fi rm [Estey 1959]. Wywierają także istotny wpływ 
zarówno na życie całych społeczeństw, jak i poszczególnych ludzi. Niestabilność gospodarki, wyrażająca się 
w zmiennych, zwłaszcza głębokich wahaniach cyklicznych, jest bowiem w gospodarce zjawiskiem niepożą-
danym, ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne, polityczne oraz społeczne [Siekierski 2010]. 

Objaśnienie występowania cykliczności w gospodarce znajduje swe teoretyczne podłoże w poglą-
dach ekonomistów reprezentujących różne szkoły ekonomii, zwłaszcza  neoklasyków i keynesistów. 
Teoria Shumpter’a [1939] przyjmuje, iż czynniki powodujące wahania mają charakter egzogeniczny 
względem mechanizmów gospodarczych. Przyczyn fl uktuacji gospodarki dopatruje się bowiem w nie-
regularnej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, co oznacza zakłócenia równowagi systemu spo-
wodowane wdrażaniem w gospodarce innowacji. Teoria keynesowska natomiast wyjaśnia niestabilność 
w gospodarce wyłącznie czynnikami endogenicznymi. Niedostateczny popyt globalny oraz falowanie 
wydatków inwestycyjnych naruszają „harmonię” rozwoju, powodując w gospodarce rynkowej nadwyżkę 
podaży globalnej [Keynes 1939]. Podobnie również uważał polski ekonomista Michał Kalecki, który 
podjął kwestię wpływu popytu globalnego na rozmiary i strukturę dochodu narodowego, wskazując na 
decydującą rolę inwestycji [Kalecki 1962]. Szkoła monetarystyczna wskazuje, iż gospodarka z natury 
jest stabilna, natomiast wszystkie jej zakłócenia powodowane są głównie nadmiernym wzrostem masy 
pieniądza [Snowdon 1998]. Bez względu jednak na rodzaj przyczyn zakłócających ogólny stan równo-
wagi, wahania cykliczne były, są i będą nieodłączną cechą rozwoju, istotnie wpływającą na aktywność 
i kondycję gospodarki. 
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Samoczynne, żywiołowe rozwiązywanie problemu zmiennego tempa rozwoju i fl uktuacji koniunk-
turalnych powoduje określone z reguły istotne straty gospodarcze, będące wyrazem ograniczania racjo-
nalności gospodarowania. Obecnie kraje o gospodarce wolnorynkowej z reguły podejmują różnorodne 
próby zapobiegania stratom gospodarczym powstającym w toku trwania cykli koniunkturalnych. Starania 
te jednak z reguły nie są w stanie wpłynąć skutecznie na ich likwidację, chociaż niewątpliwie wpły-
wają na ich przebieg. Interwencjonizm państwowy o charakterze antykryzysowym powoduje głównie 
zmniejszenie amplitudy wahań gospodarczych oraz ograniczenie różnorodnych dolegliwości społecznych 
wywoływanych zjawiskami kryzysowymi [Marciniak 2002].

Materiał i metodyka badań
Celem artykułu była prezentacja i ocena wybranych wskaźników ukazujących przebieg koniunktury w 

rolnictwie polskim. Główne narzędzie badawcze, którym posłużono się w pracy, stanowiła szczegółowa 
analiza danych dotyczących wysokości wskaźników koniunktury. Dane źródłowe pozyskano z Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. Do analizy wykorzystano także dane statystyczne zamiesz-
czone w Banku Danych Lokalnych GUS. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1995-2010. Badania 
zostały przeprowadzone w 1568 gospodarstwach rolnych (średnia liczba ankietowanych gospodarstwach 
w latach 1995-2010).

Pierwszym z analizowanych wskaźników obrazujących koniunkturę gospodarstw rolnych jest wskaźnik 
wyrównanych przychodów pieniężnych (Wpp). Wskaźnik ten jest obliczony z czterech notowań uzyskanych 
z badań prowadzonych w cyklu kwartalnym, po dwa dla stanów aktualnych ocenianym w danym ostatnim 
(SQ) i poprzednim badaniu (SQp) oraz dla prognoz kwartalnych uzyskanych z tychże dwóch badań (PQ 
oraz PQp). Podstawą badań jest ankieta kierowana do rolników, zawierające pytania na które respondenci 
odpowiadają w formie ocen subiektywnych, tj.: więcej, mniej, lepiej, gorzej. Dla każdego z ocenianych 
zagadnień obliczany jest odsetek odpowiedzi pozytywnych, neutralnych i negatywnych oraz różnice między 
odsetkami odpowiedzi pozytywnych i negatywnych (salda procentowe), będące źródłem wiedzy i podstawą 
obliczeń wskaźnika wyrównania przychodów pieniężnych [Gorzelak, Zimny 2009].   

Wpp = (SQp + PQp + SQ +  PQ)/4   
gdzie:
Wpp – wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych, 
SQp  –  stan notowań w kwartale poprzednim, 
SQ –  stan notowań w kwartale bieżącym,
PQp  –  prognoza w kwartale poprzednim,  
PQ –  prognoza w kwartale bieżącym.
Drugim wskaźnikiem ilustrującym poziom koniunktury w rolnictwie jest wskaźnik zaufania rolni-

ków (Wz), obliczany na podstawie badań respondentów i uzyskanych odpowiedzi na pytania dotyczące 
perspektyw (przyszłości) dalszego gospodarowania. Dwie skrajne odpowiedzi (odp1 i odp3) otrzymują 
wagę 1, natomiast odpowiedź pośrednia (odp2) wagę 0,1. Wskaźnik zaufania obrazuje nastroje panujące 
wśród rolników, w kwestii sytuacji ekonomicznej i perspektyw rozwoju swoich gospodarstw [Gorzelak, 
Zimny 2009].

Wz = L1 + (L2 • 0,1) + L3    
gdzie:
Wz – wskaźnik zaufania rolników,
L1 – liczba udzielonych odpowiedzi pierwszych (‚z ufnością’),
L2 – liczba udzielonych odpowiedzi drugich (‚z obawą’),
L3 – liczba udzielonych odpowiedzi trzecich (‚ze strachem’).

Na podstawie wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych (Wpp) oraz wskaźnika zaufania 
rolników (Wz) obliczany jest ogólny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (WK). W tym przypadku większe 
znaczenie przypisano wskaźnikowi wyrównanie przychodów pieniężnych nadając mu wagę 2, podczas 
gdy wskaźnik zaufania Wz uzyskał tylko wagę 1:

       
WK = 

Wpp * 2 + Wz
3

Dodatnie wartości ogólnego (syntetycznego) wskaźnika koniunktury świadczą o wysokiej aktywności 
gospodarczej, natomiast ujemny poziom wskaźnika określa niekorzystną sytuację ekonomiczną oraz 
pesymistyczne nastroje rolników, a tym samym  spadek zaufania do kierunków rozwoju polityki rolnej, 
a stąd do władzy państwowej i obecnie Wspólnej Polityki Rolnej [Płonka 2010].
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Wyniki badań
Ocena koniunktury dotyczy dwóch zagadnień rozpatrywanych łącznie. Pierwszym, który oceniali 

badani rolnicy, jest ocena koniunktury ex post i ex ante dla okresu czterech kwartałów, tj. jednego roku. 
Jest ona wykonywana na podstawie odpowiedzi udzielanych przez rolników na zadawane im pytania. W 
pytaniach tych zawarte są kwestie dotyczące sytuacji fi nansowej gospodarstwa, przychodów pieniężnych, 
oszczędności, zadłużenia, zakupów bieżących, inwestycji oraz oceny perspektyw gospodarowania w 
przyszłości. Uzyskane odpowiedzi są w zasadzie subiektywnymi ocenami jakie powstają w środowisku 
gospodarczym, w którym gospodarują rolnicy, tj. w swoim gospodarstwie rolnym, gospodarstwie domo-
wym, wsi lub szerzej ujmowanej społeczności lokalnej. Część z nich kształtowana jest poprzez własne 
doświadczenia biznesowe, a więc przez sprzedaż produktów rolnych, zakup środków obrotowych do 
produkcji rolnej, zakup maszyn i narzędzi rolniczych, części zamiennych lub płacone podatki. Rolnicy 
będąc także odbiorcami licznych informacji z zewnątrz i korzystając zwykle z tych samych źródeł fak-
tografi cznych, ocen i komentarzy, jako ich odbiorcy nie koniecznie wykształceni ekonomicznie, łatwo 
przyjmują cudze opinie i komentarze dając wiarę w ich prawdziwość. Ponadto, dochodzi do tego tzw. 
subiektywny aspekt ocen politycznych, który polega na identyfi kowaniu się rolników z poglądami partii, 
np. rządzących i niejako reprezentowanie ich linii ocen, czy też będąc w opozycji do rządu – zwykle w 
sposób oczywisty kwestionują lub negują oceny pozytywne dotyczące gospodarki, koniunktury rozwoju, 
poziomu cen. Mamy więc do czynienia z dwoma rodzajami „sterowania” opiniami, które można umownie 
nazwać „w prawo”, tj. przychylne lub bliskie ofi cjalnym opiniom aktualnie rządzących polityków oraz 
„w lewo” – nieustannie kontentujące lub nawet negujące pozytywne zmiany, rozwój lub większe lub 
mniejsze aspekty powodzenia gospodarczego. Ten aspekt ocen politycznych nie powinien być bagatelizo-
wany, gdyż wieś – a zwłaszcza rolnicy czynni zawodowo – wykazuje się stosunkowo dużą aktywnością 
zarówno społeczną, jak i polityczną.

Drugim zagadnieniem branym pod uwagę przy ocenie koniunktury w rolnictwie jest wskaźnik ocen 
bezpośrednio związany z zaufaniem rolników dotyczącym przyszłości, w tym perspektyw dalszego gospo-
darowania w rolnictwie. W założeniu swym ocena rolnika wynikać powinna z różnorodnych uwarunkowań 
tkwiących po stronie wyników produkcyjnych i ekonomicznych. Jednakże, podobnie jak w przypadku 
pierwszego wskaźnika jest ona zapewne warunkowana także informacjami zewnętrznymi, które można 
syntetycznie określić jako pozyskiwanie z mediów, instytucji i od sąsiadów.

Analizując okres minionych szesnastu lat w zakresie analizy koniunktury w gospodarstwach rolnych (a 
stąd i w rolnictwie) wyraźnie widoczne są cztery podokresy, w tym dwa pomyślnej koniunktury i dwa okresy 
dekoniunktury. Dodatnie wartości syntetycznego wskaźnika oceny koniunktury dotyczą dwóch okresów, 
tj. krótszego trwającego od II kwartału 1995 r. do II kwartału 1996 r. oraz drugiego – obserwowanego od II 
kwartału 2004 r. do I kwartału 2008 r. Jednakże poziom wskaźnika koniunktury nie był cały wówczas cały czas 
dodatni, gdyż był niejako ciągniony w dół poprzez wskaźnik wyrównania przychodów pieniężnych (mający 
w algorytmie większą wagę aniżeli wskaźnik zaufania rolników). Jednak w całym tym podokresie wystąpiły 
dwa duże i jeden mały szczyt koniunktury oraz trwający 6 kwartałów okres dekoniunktury. Ujemne wartości 
wskaźnika koniunktury obserwowane były przez zdecydowanie dłuższy okres czasu, tj. od II kwartału 1996 
r. do II kwartału 2004 r. oraz od II kwartału 2008 r. a także nadal. O ile pierwsza trwająca tylko ok. 5 kwarta-
łów faza dobrej koniunktury związana była z realną poprawą przychodów pieniężnych gospodarstw, będącą 
wynikiem poprawiającej się relacji cen na korzyść rolnictwa (popyt na żywność rósł w tym czasie szybciej niż 
jej podaż), o tyle druga faza koniunktury ma bezpośredni związek z optymizmem rolników, a przynajmniej z 
atmosferą odnowy życia gospodarczego wynikającymi z integracji sektora rolnego z Wspólnotą Europejską 
(i akcesją Polski z UE). Lata 1996-2004 to w dużej części okres dekoniunktury gospodarczej ogółem, w tym 
ogłoszenia interwencjonizmu w rolnictwie, a więc także radykalnego zmniejszenia wspierania budżetowego 
gospodarstw rolniczych. W okresie tym nastąpiła stagnacja, a nawet regres cen na produkty rolne, przy po-
stępującym wzroście cen obrotowych i trwałych środków produkcji. Był to także okres wzrostu popularności 
odłogowania ziemi oraz nasilonej redukcji pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym nasilenie zjawiska za-
niechania chowu bydła przez gospodarstwa mające od 1 do 3 krów. W 2008 r. nastąpiło ponowne gwałtowne 
załamanie wszystkich trzech analizowanych wskaźników prowadzenia rozwoju rolnictwa. Nastąpiło załamanie 
się popytu i cen za zboża, ale także za mleko i żywiec wieprzowy. Zjawisko to dotyczyło nie tylko Polski i 
obszaru UE, ale także cen światowych. Osłabienie strony podażowej produktów rolnych przy wzroście popytu 
na te produkty opartego o co najmniej trzy niemal równocześnie występujące  zjawiska doprowadziło w 2010 
r. do odbudowywania się wskaźników koniunktury. Zapewne na wzrost cen światowych na produkty rolne, 
a stąd i cen krajowych, duży wpływ miał kapitał spekulacyjny uwalniany z innych również objętych deko-
niunkturą działów gospodarki narodowej. Stroną popytową na surowce, zwłaszcza zboża i rzepak, wzmacnia 
także wzrastający rynek biomasy energetycznej. Nie do przecenienia, odnośnie wpływu na ceny żywności, 
mają również rosnące rynki azjatyckie zwiększające popyt na zboża i produkty zwierzęce.
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Analizując położenie krzywej wyrównanych przychodów pieniężnych oraz krzywej zaufania rol-
ników, zwłaszcza na tle położenia krzywej wskaźnika koniunktury, można doszukać się następujących 
zależności. Wskaźnik wyrównywania przychodów pieniężnych i wskaźnik zaufania są położone zde-
cydowanie blisko siebie w pierwszym okresie spadku koniunktury, tj. do III kwartału 1999 r. Po tym 
okresie następuje większa dyspersja tych dwóch wskaźników. Jest ona szczególnie nasilona w okresie 
relatywnie dobrej koniunktury, tj. w latach 2005-2008, ale także i w następującym po nim okresie deko-
niunktury. W okresie pogarszającej się koniunktury wskaźnik zaufania rolników osiąga zwykle niższą 
wartość aniżeli wskaźnik wyrównywania przychodów. Odwrotne zjawisko obserwowane jest w okresie 
dobrej koniunktury – zaufanie rolników jest o wiele wyższe aniżeli wyrównywane przychody pieniężne. 
Potwierdza to niejako tezę o subiektywizmie ocen sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw przez 
rolników, którzy swój optymizm warunkują nie tylko z wynikami osiąganymi w swoim gospodarstwie, 
ale także (a może głównie) ogólnym optymizmem wiązanym z sytuacją ekonomiczną działów pozarol-
niczych i dobrą atmosferą w sferze konsumpcji.

Podsumowanie
 Minione szesnaście lat gospodarowania w rolnictwie polskim można podzielić na cztery pod-

okresy, w tym dwa dobrej koniunktury gospodarczej i dwa, które można ocenić jako słabe dla rolnictwa. 
Szczególnie długotrwały cykl dekoniunktury w rolnictwie obejmował okres od 1996 (od II kwartału) do 
2004 r. (do II kwartału). W okresie  tym nastąpiły istotne zmiany recesywne w rolnictwie, w tym wzrost 
odłogowania ziemi, porzucania drobnostadnej produkcji zwierzęcej (zwłaszcza bydła), co warunkowane 
było głównie pogarszającymi się relacjami cenowymi i dochodowymi. Okres ten został przełamany w 
2004 roku w atmosferze odnowy życia gospodarczego, wynikającej z integracji Polski z UE. Kolejny 
okres dekoniunktury w rolnictwie jest bezpośrednio powiązany ze światowym kryzysem gospodarczym, 
którego negatywne następstwa w rolnictwie odczuwalne są od 2008 r.

Analizy krzywych oceniających koniunkturę, w tym krzywych wyrównanych przychodów 
i zaufania rolników wskazują, że w okresie pogarszania się koniunktury (i dekoniunktury) wskaźnik 
zaufania rolników osiąga zwykle niższą wartość niż wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych. 
W okresie dobrej koniunktury wskaźnik zaufania rolników jest zwykle wyższy od wskaźnika wyrów-
nywania przychodów pieniężnych.

Rysunek 1. Wskaźnik wyrównanych przychodów pieniężnych, wskaźnik zaufania rolników oraz wskaźnik 
koniunktury w rolnictwie w latach 1995-2010
Figure 1. Economic indicators that present process of fl uctuations of economic situation in Polish agriculture 
in the years 1995-2010
Źródło: opracowanie na podstawie Gorzelak 2003, 2006
Source: own study based on Gorzelak 2003, 2006

Index of aligned fi nancial  income                       Index of confi dence of farm workers           Economic indicators



296 Aleksandra Płonka, Wiesław Musiał

Literatura
Estey J.A. 1959: Cykle koniunkturalne. PWG, Warszawa, 5.
Gorzelak E. 2003: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 12-13.
Gorzelak E. 2006: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 14. 
Gorzelak E., Zimny Z. 2009: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 4-16.
Kalecki M. 1962: Prace z teorii koniunktury – Próba teorii koniunktury 1933-1939. PWN, Warszawa.
Keynes J.M. 2033: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
Marciniak S. 2002; Makro i mikroekonomia – podstawowe problemy. PWN, Warszawa, 445.
Milewski R. 1999: Elementarne zagadnienia ekonomii. PWN, Warszawa, 373-386.
Płonka A. 2010: Ocena wybranych wskaźników koniunktury w polskim rolnictwie. Wielokierunkowość badań w 

rolnictwie i leśnictwie. UR, Kraków, 45-52.
Siekierski J. 2010: Cykle koniunkturalne w badaniach naukowych laureatów nagrody im. A. Nobla w dziedzinie 

ekonomii. Wieś i Doradztwo, 61-62, 2-9.
Shumpeter J. 1939: Cykle koniunkturalne. Nowy Jork.
Snowdon B. 1998: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa.

Summary
The paper presents analysis and evaluation of selected indicators, that describe process of fl uctuations of economic 

situation in Polish agriculture. The studies cover last 15 years (1995-2010). The main research tool, that was used for 
this work, was detailed analysis of data acquired from Research Institute for Economic Development, SGH in Warsaw. 
It was stated that economic situation of homesteads investigated in this period of time was clearly unstable, and 
from the year 2008 it is unfavourable. During the last three years followed cumulation of various signs of economic 
slump, which are confi rmed by devaluation of economic indicators. Drastic lowering of particular indicators, seem 
to indicate the longer period of time of regression in economic trends in Polish agriculture.
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