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Wstęp
Ze względu na rosnące znaczenie ekologii w debacie politycznej, na świecie coraz
więcej uwagi poświęca się rolnictwu. Sektor ten odzyskuje swoje centralne miejsce w
rozważaniach nad przyszłością światowej gospodarki. W Europie intensywnie
działania Unii Europejskiej, której efektem jest Nowy Zielony Ład wraz z nową polityką
Od Pola do Stołu mają w założeniu odmienić obraz rolnictwa na lepsze - bardziej
przyjazne środowisku, zdrowe dla konsumentów i sprawiedliwe społecznie.
Jednocześnie nowe regulacje mogą znacząco zmniejszyć dochody polskich rolników.
Także w Polsce rolnictwo zyskuje zainteresowanie coraz szerszej publiczności. Ton
dyskusji o problemach, z którymi zmaga się polskie rolnictwo jest zdominowany przez
perspektywę klientów, a konkretnie wzrostu cen produktów żywnościowych, które
przekładają się na większy udział wydatków konsumpcyjnych w budżetach
gospodarstw domowych. Badania społeczne już w kwietniu b, r. pokazywały, że coraz
więcej Polaków obawia się wzrostu cen produktów, czego wyrazem były obiegające
media społecznościowe alarmistyczne w tonie wpisy informujące o drogich owocach
i warzywach, Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wstępne dane GUS za I
kwartał 2020 r. nie wskazują, że nasza gospodarka jest zagrożona wysoką inflacją (na
przełomie marca i kwietnia mieliśmy wręcz do czynienia z deflacją), to jednak wzrost
cen produktów spożywczych jest znaczący. Lęki konsumenckie okazały się trafne
niemal wyłącznie w odniesieniu do produktów spożywczych, które podrożały o prawie
o 7,5% rdr.. Żywność i napoje bezalkoholowe, w szczególności owoce, podrożały aż o
22%, 2,1% względem samego marca. Także wzrost cen mięsa (o 11% rdr.) był o kilka
punktów procentowych wyższy, niż średni wzrost wynagrodzeń w tym okresie, co dla
wielu polskich rodzin przekłada się na istotny wzrost kosztów wyżywienia.
Globalne badania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski wskazują, że
Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów na świecie pod kątem możliwości
zapewnienia stabilnego dostępu do zdrowej i zrównoważonej żywności. Według
Global Food Security Index (opracowanego przez the Economist), poziom
bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce wzrastał nieustannie od 2016 do 2019 roku.
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Wyróżniało to Polskę na tle innych państw europejskich, dzięki czemu nasz kraj pod
koniec ubiegłego roku uplasował w tym zakresie na 24 miejscu na świecie i 15 w
Europie. Wśród zagrożeń dla utrzymania tendencji wzrostowej wskazuje się przede
wszystkim zmiany klimatyczne i idące z nimi susze, degradację i zanieczyszczenie
ziemi oraz niski poziom inwestycji publicznych w rolniczy sektor R&D.
Po rekordowo suchym kwietniu (za IMGW, w rekordowych miejscach nawet o 97%
mniej opadów) mamy w Polsce wyjątkowo mroźny maj. Rośliny wycieńczone w dzień
brakiem wody i słońcem nocą muszą się zmagać z przymrozkami. Problem ten w
szczególności widoczny jest we wschodzącej kukurydzy oraz kwitnącym rzepaku.
Częściowy wzrost cen nie rekompensuje w pełni spadku plonu. Rolnictwo to nie tylko
produkcja roślinna, ale również produkcja zwierzęca, która odpowiada za ponad
połowę wartości produkcji podstawowej w Polsce. Także ten rynek dotkliwie odczuł
skutki koronawirusa. W wyniku ograniczeń eksportu i zamknięcia zakładów prawie
każdy typ produkcji zwierzęcej jest “pod kreską”. Według szacunków AgroWe rolnicy
utrzymujący świnie w ciągu samego maja w wyniku załamania rynku mogą stracić
ponad 100 milionów złotych.
W debacie publicznej poświęconej aktualnemu stanowi i przyszłości rolnictwa w
Polsce wciąż niestety za mało miejsca w poświęca się opinii praktyków: osób będących
najbliżej środowiska lokalnego i natury, czyli producentów żywności. Rolnicy
postrzegani są przede wszystkim nie jako uczestnicy procesu decyzyjnego, ale
adresaci kolejnych, często czasochłonnych i kosztownych z punktu widzenia odbiorcy
norm i regulacji.
Do problemów natury pogodowej, ekonomicznej i administracyjnej w ostatnich
miesiącach dołączyła globalna epidemia koronawirusa. Dla wielu rolników rok 2020
jest kolejnym, w którym zbierane plony oraz otrzymywane ceny często ledwo starczają
na spłatę kredytów zaciągniętych na prowadzenie działalności. Pomimo, że od drugiej
połowy maja pogoda za oknem może sprawiać wrażenie normalności, wciąż mamy
do czynienia z ekonomicznymi i środowiskowymi konsekwencjami suszy. Efekty braku
wody zostały pogłębione przez występujące przymrozki.
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Metodologia badania
Sondaż

został

zrealizowany

metodą

kwestionariusza

internetowego

dystrybuowanego wśród członków zamkniętej grupy internautów poświęconej
problematyce działalności rolniczej. Badanie ma charakter sondażu foresightowego,
którego celem jest przede wszystkim uchwycenie dynamiki zmian postaw i intencji
przedstawicieli badanej populacji (młodych, aktywnych i kompetentnych rolników
gospodarujących dużymi przedsiębiorstwami rolnymi.
Badana

grupa

obejmowała

przedstawicieli

młodszego

pokolenia

rolników,

posiadających ponadprzeciętnie duże gospodarstwa oraz aktywnie korzystających z
nowych technologii i innowacji w rolnictwie. Sondaż został zrealizowany metodą
kwestionariusza internetowego na grupie badawczej pozyskanej w zrzeszającej
rolników

zamkniętej

społeczności

internautów

poświęconej

problematyce

prowadzenia działalności rolniczej.
Na kwestionariusz badawczy odpowiedziało 474 respondentów (N=474) użytkowników największej w polskich mediach społecznościowych grupy dla rolników
“Rozmowy o Rolnictwie”. Jej członkami są przede wszystkim młodzi (średni wiek: 33
lata) rolnicy prowadzący większe i nowoczesne gospodarstwa. Przeciętny rozmiar
gospodarstwa uczestników grupy mieści się w przedziale między 50 a 80 hektarów
(dla porównania średnia powierzchnia gruntów rolnych wg GUS wyniosła w 2019 r.
10,95 ha). Kobiety stanowią ok. 20% zaś mężczyźni 80% grupy - jest to typowy wynik
dla aktywności rolników w internecie. Wyniki sondażu są zatem reprezentatywne w
sensie statystycznym dla grupy młodszych, innowacyjnych oraz biznesowo
zorientowanych rolników gospodarujących dużymi i nowoczesnymi gospodarstwami.
W tym miejscu chcę serdecznie podziękować wszystkim członkom społeczności,
którzy poświęcili swój czas aby umożliwić zaprezentowanie realnej sytuacji w
polskim rolnictwie.
Należy zaznaczyć, że wniosków z sondażu nie należy rozszerzać na rolników jako
grupę społeczną, to są one indykatywne dla podmiotów o szczególnym znaczeniu dla
rynku rolnego w Polsce w perspektywie następnych dekad.
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Wyniki sondażu
I. Sytuacja we własnym gospodarstwie rolnym
Respondenci zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat postrzegania przez
nich aktualnej sytuacji w rolnictwie w obliczu kryzysów: pogodowo-klimatycznego
(m.in. susza) oraz epidemiczno-ekonomicznego (konsekwencje epidemii COVID-19).
Największym wyzwaniem jest przede wszystkim susza - brak opadów nie pozwala na
osiągnięcie zadowalających plonów nawet przy najlepszej agrotechnice. Ponad 60%
rolników deklaruje malejące przychody i rosnące koszty, co przekłada się na spadający
poziom opłacalności produkcji. Jednocześnie prawie co piąty rolnik ma duże
problemy z obsługą otoczenia biznesowo-administracyjnego.
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Susza według respondentów ma bardzo duży wpływ na ich aktywność. Tylko 1%
ankietowanych rolników zadeklarowało, że susza nie miała wpływu na ich działalność,
co udowadnia, że rolnicy jako pierwsi cierpią w wyniku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
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Tylko 10% ankietowanych zadeklarowało, że pośrednie efekty koronawirusa nie mają
wpływu na działalność ich gospodarstwa. Głównymi problemem jest zachwianie
łańcuchami dostaw, które przełożyło się na ogromne spadki cen produktów rolnych,
w szczególności drobiu i wołowiny. Kolejną ważną przeszkodą jest brak pracowników
sezonowych z zagranicy - skutki tego braku odczujemy najprawdopodobniej już
niedługo, tj. w ciągu lata i wczesnej jesieni.

Po wzroście eksportu sektora spożywczego w pierwszym kwartale 2020 (o 7.3% w
stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku) nagłe ograniczenie przepływu
towarów w wyniku epidemii wywołało efekt szoku. Według danych z raportu „Szok. I
co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią
COVID-19” opracowanego przez Spot Data i Santander Bank, polski eksport żywności
jest w trakcie odnotowywania potencjalnie największego spadku w ciągu ostatnich 10
lat.
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Presja agrofagów (w dużym uproszczeniu - ogółu szkodników, chorób i chwastów)
została oceniona jako zbliżona do średniej wieloletniej. Nie oznacza to jednak, że nie
ma problemu z kondycją roślin, ponieważ w 2020 r. dużo większy wpływ ma
upośledzenia metabolizmu roślin w wyniku suszy i przymrozków - rośliny redukują
słabe pędy i kwiatostany, co przełoży się na mniejsze plony.
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Pomimo często poruszanego przez polskie media problemu zanieczyszczenia
środowiska, nie jest ono w opinii respondentów istotnym zagrożeniem dla ich
gospodarstw. W odczuciu rolników jest to czynnik, który ma najmniejszy wpływ na ich
działalność spośród wszystkich branych pod uwagę w badaniu. Widać tutaj bardzo
duży

rozdźwięk

między

opinią

publiczną

a

praktycznym

doświadczeniem

producentów żywności. Temat ten będzie w szczególności istotny w debacie
poruszanej przy okazji implementacji nowych rozwiązań w ramach Zielonego Ładu.
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II. Prognozy dla polskiego rolnictwa
Chcąc porównać pesymistyczne nastroje inwestycyjne i konsumpcyjne dla całości
gospodarki, w kolejnym segmencie pytań respondenci zostali poproszeni o
przedstawienie prognoz dotyczących zmian cen na sklepowych półkach oraz o
perspektywy poszczególnych sektorów rolnictwa.
Pierwsze z serii pytań o perspektywy polskiego rolnictwa dotyczyły opinii na temat
niedalekiej przyszłości polskiego rolnictwa. Uzyskane odpowiedzi układają się w
swoisty “ranking ryzyka”, które rolnicy przypisują konkretnym sektorom rolnictwa.
W celu zobrazowania jego skali, wykorzystaliśmy klasyczną szkolną ocenę, gdzie 1 to
ocena najgorsza, a 5 to ocena najlepsza. Żadna branża nie dostała oceniona wyżej
niż 2+.

W szczególności źle zostały ocenione te sektory, gdzie bardzo dużo produktów jest
przeznaczone na eksport oraz te, w których istnieje silna presja regulacyjna. Najlepiej
wypadła produkcja jaj (najmniejsze zachwianie cen) oraz produkcja ekologiczna, w
której dopłaty mają największy udział w strukturze dochodu.
Rolników poproszono także o wyrażenie swojego zdania na temat skuteczności
środków, które w obliczu targających rolnictwem problemów podjęły polskie władze.
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Prawie 70% badanych ocenia, że polska administracja słabo lub raczej słabo pomaga
rolnikom w rozwiązywaniu obecnych problemów. Przeciwnego zdania jest zaledwie
7,6% badanych, warto jednak podkreślić, że aż prawie co czwarty (24,6%) ankietowany
nie ma w tej sprawie wyraźnej opinii. Duży odsetek wskazań “trudno powiedzieć”
najprawdopodobniej oznacza, że duża grupa rolników wstrzymuje się z jednoznaczną
oceną skuteczności działań polskiego rządu. W zależności zarówno od sytuacji
makroekonomicznej jak i tego, czy będą jej beneficjentami w najbliższych miesiącach
ich postawy ulegają polaryzacji.
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W kwestionariuszu respondenci mogli także wypowiedzieć się o podejmowanych
przez nich działaniach mających na celu dostosowanie się do aktualnych wyzwań. Jak
zatem rolnicy reagują na cały szereg bieżących problemów? Rolnicy zaczynają
działania od siebie. ⅔ (66%) planuje ograniczyć inwestycję a około co trzeci (35%)
ogranicza wydatki na produkcję, co w praktyce rolniczej bywa bardzo trudne do
zrealizowania. Oszczędności obejmują także samych rolników - ponad połowa z nich
(51.9%) planuje ograniczenie wydatków prywatnych (“na życie”), które i tak w świetle
danych GUS nie są na tle polskiego społeczeństwa wysokie. Co ósmy rolnik myśli o
zadłużeniu się (12,4%) oraz zredukowaniu skali działalności (11,9%). Niektórzy (3,8%)
rozważają zamknięcie swojej działalności oraz sprzedaż części majątku (4,3%) lub
zwolnienie pracowników (3,6%). Wskazywane w pytaniach otwartych pomysły
inwestycyjne przeciwdziałające skutkom suszy wiążą się głównie z optymalizacją
wykorzystania wody w rolnictwie dzięki nowym technologiom i infrastrukturze. Wyniki
naszej ankiety pokrywają się z wynikami naboru na program Modernizacji
Gospodarstw Rolnych - do 20 maja wpłynęło tylko 554 wniosków, czyli aż o 97% mniej
niż w analogicznym naborze z początku 2018 r.
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III. Rynek Detaliczny i perspektywa konsumencka
Ostatni obszar, o którym mogli wypowiedzieć się uczestniczący w sondażu rolnicy
dotyczył predykcji i opinii na temat bieżącej sytuacji rolnictwa w odniesieniu do
sytuacji odbiorców końcowych, tj. klientów. Respondentów zapytano m.in. o to, jak
według nich w najbliższym czasie będą kształtować się ceny produktów rolnych. W
analizie wyników zastosowaliśmy tą samą skalę do ocenienia, które produkty drożeją
na sklepowych półkach. Ocena 1 oznacza, że dany produkt bardzo zdrożeje, zaś ocena
5 oznacza, że dany produkt bardzo tanieje.

Zmiana cen w sklepach w obecnej sytuacji została oceniona jeszcze niżej niż
perspektywy rozwoju rolnictwa, uzyskując wynik 2-. Wszystkie główne kategorie
produktów (mięso, nabiał, warzywa, owoce, produkty zbożowe) otrzymały ocenę
poniżej 2. Jeśli prognozy rolników okażą się prawdziwe, najbliższe miesiące będą
wyjątkowo trudne, szczególnie dla polskich gospodarstw domowych w trudnej
sytuacji bytowej. Do negatywnych ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa
dołożą się bowiem wzrosty cen żywności, która stanowi istotny składnik koszyka
konsumpcyjnego w szczególności dla osób niezamożnych.
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W 2019 roku nadał trwał (zauważalny od 2014 roku) wzrostu udziału żywności i
napojów bezalkoholowych w wydatkach polskich gospodarstw domowych, osiągając
poziom 25,1%. To najwyższy udział procentowy wydatków na żywność od 2008 roku.
Wydatki na żywność zawsze stanowiły największy procent wydatków gospodarstw
domowych, a prognozowane przez rolników dalsze wzrosty cen tych produktów
nieuchronnie odbiją się na jakości życia konsumentów.
Co istotne, wzrosty ceny w odniesieniu do warzyw i owoców, zazwyczaj łączonych ze
zdrową i zrównoważoną dietą mogą doprowadzić do jeszcze większej dysproporcji
ich spożycia między poszczególnymi grupami dochodowymi. Badanie sytuacji
gospodarstw domowych wykonane przez GUS (za rok 2019) wskazuje, że wraz z
dochodem rozporządzalnym, zwiększa się udział owoców i warzyw w diecie badanych.
Przeciętne miesięczne spożycie warzyw na 1 osobę w gospodarstwie domowym
znajdującym się w I kwintylu dochodowym to 6,6 kg (z czego prawie połowę stanowią
ziemniaki), przy 8.5 kg na 1 osobę z gospodarstwa znajdującego się w V kwintylu
dochodowym. W wypadku konsumpcji owoców ta różnica jest jeszcze wyraźniejsza i
wynosi 2,6 kg dla pierwszego kwintyla i 5,2 dla osób z V kwintyla dochodowego.
Nadchodzący kryzys ekonomiczny oraz wzrost cen żywności może więc odbić się na
jakości diety biedniejszej części społeczeństwa, która sięgnie po tańszą, przetworzoną
żywność.
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Rozbieżność między wynagrodzeniem rolników przekłada się na opinie o sieciach
detalicznych i pośrednikach. Ocena działalności supermarketów przez badanych
rolników jest bardzo niekorzystna.

Na pytanie o to, czy pośrednicy oraz sieci detaliczne wykorzystują obecny kryzys w
rolnictwie na swoją korzyść w relacjach z rolnikami niemal wszyscy (prawie 94%
wskazań) ankietowani odpowiedzieli twierdząco. Pogląd twierdzący ma na ten temat
68,7% badanych, zaś kolejne 24,8% uważa, że takie praktyki pośredników i sieci
sprzedażowych raczej mają miejsce. Tylko 6% ankietowanych uważa, że podmioty te
nie wykorzystują kryzysu na swoją korzyść. Jednocześnie w tym pytaniu było najwięcej
jednoznacznie zdecydowanych - aż 68,7% zaznaczyło odpowiedź twierdzącą. Wyniki
sugerują, że brak równowagi w łańcuchu wartości jest największym problemem zaraz
po suszy. Odpowiedzi wskazują na powszechną wśród ankietowanych zgodę co do
negatywnej roli, jaką w procesie wytwarzania i dystrybucji żywności pełnią sieci
dystrybucyjne.
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Na marginesie należy zaznaczyć, że spadek cen produktów sprzedawanych przez
rolnika nie musi przełożyć się na spadek ceny cen produktów spożywczych w
supermarketach, których obroty nieustannie rosną. Bardzo możliwe, że w tym roku
skumulowany dochód wszystkich rolników w Polsce będzie niższy niż obroty grupy
Schwarz (Lidl, Kaufland) w naszym kraju. Warto przypomnieć, że grupa ta posiada do
kilkunastu procent udziału w naszym lokalnym rynku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Planet Retail przy założeniu, że powierzchnia hektarów
przeliczeniowych jest równa liczbie hektarów fizycznych. W praktyce dochód rolników może być jeszcze mniejszy.

Wnioski te potwierdzają dane GUS, wskazują na spadek cen skupu wiekszości
produktów rolnych (z wyłączeniem zbóż) w kwietniu 2020 w porównaniu z
analogicznym okresem ubiegłego roku, mimo zmniejszonej w wielu przypadkach
podaży. W połączeniu ze wzrostem cen żywności dla klienta końcowego uzasadniona
jest teza o przerzuceniu przez pośredników kosztów suszy i zachwiania eksportu na
producentów żywności. Pesymistycznych wniosków dostarczają także odpowiedzi
udzielone na pytanie o to, jak rolnicy oceniają poziom wiedzy polskich konsumentów
na temat produkcji żywności.
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Ankietowani w przeważającej większości (79%) uważają, że konsumenci nie posiadają
wystarczającej wiedzy o sektorze spożywczym oraz zmianach, które w nich zachodzą.
W obliczu różnorodnych kryzysów, które dotykają polskie rolnictwo, sygnalizowany
przez respondentów deficyt wiedzy po stronie klientów może powodować kolejne
problemy, np. związane z niesłusznym (zdaniem rolników) obarczaniem ich
odpowiedzialnością za wywołane inflacją cen produktów finansowe problemy dużej
części polskiego

społeczeństwa.

Rolnicy

równie źle

oceniają kompetencję

konsumentów w zakresie wiedzy o codziennych problemach w sektorze rolnym i
spożywczym.
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W opinii 87% ankietowanych rolników konsumenci mają niewielką wiedzę na temat
wpływu pandemii wywołanej przez COVID-19 na rolnictwo. Wynika to m.in. ze zmian
demograficznych i technologicznych w II poł. wieku (urbanizacja i suburbanizacja oraz
intensyfikacja i modernizacja rolnictwa, migracja pracowników z Ukrainy) w wyniku
których duża część populacji Polski ma na co dzień niewielki (bądź zgoła żaden)
kontakt z osobami zawodowo pracujących w sektorze rolnym. Niewielka ilość treści
poświęconych

rolnictwu

w

mediach

niespecjalistycznych

(największe

stacje

telewizyjne, portale internetowe) oraz społecznościowych sprawia, że przeciętny
konsument mediów w Polsce nie ma na co dzień do czynienia z rzetelnymi i
pogłębionymi treściami, z którymi kontakt przełożyłby się na wzrost świadomości i
wiedzy z obszaru gospodarki rolnej.
Kolejne

pytanie

z

obszaru

świadomości

konsumenckiej

dotyczyło

kwestii

pogodowych i ekologicznych. Ankietowani rolnicy mogli wyrazić swoją opinię o
poziomie wiedzy klientów na temat problemów związanych z suszą i zmianami
klimatycznymi.
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Choć nieco lepiej niż w przypadku wiedzy o skutkach pandemii czy produkcji
żywności, zdecydowana większość (80%) respondentów ma negatywne zdanie o
świadomości polskich konsumentów na temat wpływu procesów meteorologicznych
i klimatycznych na sytuację w gospodarstwach rolnych. Na marginesie warto zwrócić
uwagę, że majowe opady sprawiły, że wielu konsumentów niesłusznie uważa, że w
związku z tym problem braku wody już nie występuje. Niestety, susza jest złożonym
procesem, na który składają się między innymi deficyt opadów w poprzednich latach,
większe nasłonecznienie, brak pokrywy śnieżnej w zimie czy nieskuteczna bądź
szkodliwa polityka w zakresie gospodarki i infrastruktury wodnej.

Fundacja Kaleckiego, AgroWe

20

Poruszając temat zmian klimatycznych często wspomina się o bezpieczeństwie
żywnościowym - czyli sytuacji, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny,
społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności,
zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i
zdrowego życia. Jest to coś zupełnie innego niż bezpieczeństwo żywności. Według
rolników, nie tylko producenci ale i konsumenci mają realny wpływ na bezpieczeństwo
żywnościowe kraju.

W opinii producentów żywności najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie
produktów importowanych. Okres koronawirusa pokazał, że w czasach kryzysu
najpewniejsze produkty spożywcze, to te pochodzące z własnego kraju lub
najbliższego sąsiedztwa.
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Zdaniem respondentów istotne znaczenie ma także dywersyfikacja diety, wybór
produktów o większej przewidywalności produkcji oraz produktów o mniejszym
koszcie klimatycznym. Odpowiedzi te jednak prawie zawsze były udzielane w
połączeniu z podkreśleniem znaczenia wyboru produktów krajowych. Jest to istotny
wniosek, uzupełniający popularną w mediach opinię o znaczeniu zwiększenia diety
roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego. Uzasadnionym wydaje się stwierdzenie,
że sama zmiana rodzaju spożywanej żywności, bez uwzględnienia miejsca jej
pochodzenia oraz kosztów produkcji może mieć mniejszy wpływ na bezpieczeństwo
żywnościowe, niż uważają konsumenci.
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IV. Główne wnioski
1. Głównym problemem rolników na przełomie I i II kwartału 2020 r. jest susza, w
opinii respondentów wynikająca głównie ze zbyt małych opadów deszczu.
Jednocześnie część rolników planuje inwestycję i wprowadzenie nowych
technologii w celu złagodzenia skutków niewystarczającej ilości opadów.
2. Najistotniejsze skutki epidemii to gwałtowne spadki cen sprzedawanych
produktów

oraz

wzrost

kosztów

działalności

w

wyniku

załamania

dotychczasowych łańcuchów dostaw. Jednocześnie wzrosty cen na półkach
sklepowych w niewielkim stopniu przekładają się na wzrost opłacalności na
podstawowym etapie produkcji. Według badanych największe problemy będą
miały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji warzyw, owoców i mięsa.
Ogólna kondycja branży została oceniona na 2+.
3. Rolnicy zaczynają walkę ze skutkami kryzysu od siebie. Około 65% rolników
planuje ograniczyć inwestycje, poniżej 50% planuje ograniczyć wydatki na
produkcję. Ponad połowa rolników planuje zredukować wydatki na życie. Obecny
sezon może przynieść dużą redukcję popytu na obszarach wiejskich. Wyniki
pokrywają się ze zmniejszeniem składanych wniosków o przyznanie wsparcia na
nowe inwestycje w ramach programu Modernizacji Gospodarstw Wiejskich w
ramach obszaru D. Liczba złożonych wniosków (na dzień 20 maja) jest aż o 97%
mniejsza niż w naborze z 2018 r.
4. Badani rolnicy krytycznie odnoszą się do pomocy, którą w związku z kryzysem w
rolnictwie

oferuje

polski

rząd.

Zę

względu

na

dynamiczny

charakter

ustawodawstwa antykryzysowego, ta opinia może jednak ulec zmianie - i to
zarówno na korzyść (w przypadku ograniczenia ekonomicznych skutków
kryzysów), jak i niekorzyść decydentów.
5. Rolnicy spodziewają się w najbliższej przyszłości znaczących podwyżek cen
produktów rolnych w sklepach (ocena 2-). Jednocześnie, prawie 94% z nich
negatywnie lub bardzo negatywnie ocenia rolę, jaką w procesie produkcji żywności
odgrywają pośrednicy (pośrednicy, sieci handlowe i dystrybucyjne)
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6. Respondenci negatywnie oceniają także poziom wiedzy polskich konsumentów o
skutkach epidemii koronawirusa dla rolnictwa. Jedynie nieco lepsza, choć wciąż
niewysoka jest także opinia rolników na temat świadomości klientów co do sytuacji
pogodowej i zmian klimatycznych oraz procesu produkcji żywności.
7. Jednocześnie

respondenci

zwracają

uwagę

na

znaczenie

wyborów

konsumenckich, zarówno w zakresie wyboru samych produktów jak i miejsca ich
pochodzenia, na stan krajowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz stabilność
produkcji rolnej. Może to oznaczać konieczność zwiększenia działań sektora
publicznego w zakresie edukacji konsumenckiej.
8. Prognozowane wzrosty cen żywności w połączeniu z prognozowanymi skutkami
kryzysu ekonomicznego prawdopodobnie odbiją się negatywnie na stanie
polskiego bezpieczeństwa żywnościowego oraz jakości życia konsumentów. Mimo
dobrej pozycji wyjściowej w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz
dostępu konsumentów do żywności, z jaką skończyliśmy 2019 rok, kumulacja
suszy, regulacji eksportu związanych z pandemią oraz kryzysu ekonomicznego,
który według niektórych prognoz może sprawić, ze do 3,7 mln Polaków znajdzie
się w stanie ubóstwa, a 24,4 miliony w sferze niedostatku ( Ekspertyza “Społeczne
uzupełnienie tarczy kryzysowej” z 30 kwietnia 2020) może okazać się katastrofalna
dla sytuacji polskich gospodarstw domowych.
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