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Tendencje zmian cen produktów  rolnych i ywno ciowych  
w Polsce w latach 1996-2008 

Tendencies in changes of the agricultural products and food 
prices in Poland in years 1996-2008 

Abstract. The aim of the paper is to present the trends of prices of farm products and those of food 

retail prices in Poland. An increase of prices of farm products as a raw material  was smaller than that 

of the prices of finished food products in  years 1997-2008. 
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Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany cen surowców rolniczych i cen artyku ów spo ywczych 

z nich wytwarzanych w Polsce w latach 1996-2008 na rynkach zbó , wieprzowiny, wo owiny i mleka. 

Ceny detaliczne ros y szybciej ni  ceny surowców rolniczych. 

S owa kluczowe: ceny, tendencje, produkty rolne, ceny ywno ci

Wst p

Wraz z rozwojem gospodarczym rolnictwo coraz bardziej powi zane jest z innymi 

dzia ami gospodarki poprzez przep ywy towarów. Gospodarka nie mo e rozwija  si  bez 

wydajnego i nowoczesnego rolnictwa, tak jak i nowoczesne rolnictwo nie mo e si

rozwija  i funkcjonowa  bez powi za  z dzia ami wytwarzaj cymi rodki produkcji i 

przetwarzaj cymi produkty rolnicze.   

Wspó cze nie produkty rolnicze wytworzone w gospodarstwie rzadko nadaj  si  do 

bezpo redniego spo ycia. Zanim znajd  si  na „stole konsumenta” podlegaj  one 

przetworzeniu. Konsumenci pytaj  w sklepach o pieczywo, ciastka, kostki mas a, ser, 

befsztyki a nie o ziarno pszenicy, ywiec wieprzowy czy wo owy. Równie  wtedy, gdy 

przetworzenie danego produktu nie jest konieczne (np. ziemniaki konsumpcyjne, owoce, 

warzywa czy kwiaty) cz sto udost pniane s   konsumentom po uprzednim przygotowaniu 

do sprzeda y (np. odpowiednio posortowane, umyte, opakowane).  

Cel i metoda bada

Celem opracowania by o okre lenie dominuj cych kierunków zmian w cenach 

surowców rolniczych, cenach zbytu artyku ów spo ywczych z nich wytwarzanych i  cenach 

detalicznych. Podstaw  analizy by y szeregi czasowe charakteryzuj ce badane kategorie 

rynkowe w poszczególnych miesi cach w latach 1997-2008 (do kwietnia tego ostatniego 

roku). Tendencje zmian wyodr bniono w oparciu o funkcje trendu.  
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Wyniki bada

Tendencje zmian cen surowców rolniczych i cen detalicznych ywno ci mog

kszta towa  si  rozmaicie. W krótszych okresach kierunki zmian mog  by  rozbie ne.

Przyk ady tendencji cen surowców i cen detalicznych artyku ów przedstawiono z rynku 

zbó , ywca wieprzowego, wo owego i mleka.  

Tendencje zmian cen skupu pszenicy i yta, zbytu m ki i cen detalicznych chleba 

mieszanego w Polsce w poszczególnych miesi cach w latach 1996-2008 przedstawia rys. 1. 
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Rys. 1. Ceny skupu pszenicy i yta, zbytu m ki i ceny detaliczne chleba mieszanego w Polsce w latach 1996-2008 

w poszczególnych miesi cach, z /kg

Fig. 1.  Purchase prices of rye and wheat, wholesale prices of flour and retail prices of mixed bread in Poland, 

years 1996-2008, monthly, PLN/kg 

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

Analiza zmian cen wskazuje, e w ostatnich 12 latach zmiany cen by y nast puj ce

(rys. 1): 

- cena detaliczna chleba mieszanego wzros a o 1,42 z /kg, 

- cena zbytu m ki pozna skiej zmniejszy a si  o 0,25 z /kg, 

- cena skupu pszenicy wzros a o 0,04 z /kg, 

- cena skupu yta  wzros a o 0,15 z /kg. 

Wokó  tendencji wyst puj  wahania charakteryzuj ce si  zró nicowan  skal  zmian 

cen. Ceny detaliczne chleba szybko ros y w latach 1996-2002, natomiast tendencja 

spadkowa wyst powa a w cenach skupu zbó  i zbytu m ki. W latach 2003-2006 (do 

po owy roku) cena detaliczna chleba niewiele si  zmieni a, natomiast tendencja spadkowa 

wyst powa a w cenach skupu zbó  i zbytu m ki. Od po owy 2006 r. szybko ros y ceny 

surowców rolniczych i ceny detaliczne. Od po owy 2006 r do kwietnia 2008 r. przyrost cen  

wyniós :

- cen detalicznych  chleba 0,93 z /kg, 

- cen zbytu m ki piekarniczej 0,49 z /kg, 

- cen skupu pszenicy 0,50 z /kg,
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- cen skupu yta 0,37 z /kg. 

W wyniku takich tendencji zwi kszy a si  mar a piekarnicza i handlowa, a 

zmniejszy a mar a m ynarska. Nast pi o tak e zmniejszenie udzia u ceny surowca 

rolniczego w cenie detalicznej chleba.  

Zmiany cen skupu ywca wieprzowego oraz cen zbytu i cen detalicznych schabu 

rodkowego i szynki gotowanej  przedstawiaj  wykresy 2 i 3. 
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Rys. 2.  Ceny skupu ywca wieprzowego, ceny zbytu i ceny detaliczne schabu rodkowego w Polsce w latach 

1997-2008 w poszczególnych miesi cach, z /kg

Fig. 2. Purchase prices of pig lifeweight, wholesale and retail prices of middle loin in Poland, years 1996-2008, 

monthly, PLN/kg 

ród o: jak rysunek 1. 
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Rys. 3. Ceny skupu ywca wieprzowego, ceny zbytu i ceny detaliczne szynki gotowanej w Polsce w latach 1997-

2008 w poszczególnych miesi cach, z /kg

Fig. 3. Purchase prices of pig lifeweight, wholesale and retail prices of boiled ham in Poland, years 1996-2008, 

monthly, PLN/kg 

ród o: jak rysunek 1. 
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Cech  charakterystyczn  cen skupu ywca wieprzowego jest powolna tendencja 

wzrostowa, wokó  której wyst puj  wahania cykliczne i sezonowe. Szybsz  tendencj

wzrostow  charakteryzuj  si  ceny zbytu i detaliczne mi sa. W latach 1997-2007 przyrosty 

cen wynios y:

- ywca wieprzowego 0,11 z /kg, 

- zbytu  schabu rodkowego 0,73 z /kg, 

- detalicznych schabu 1,06 z /kg, 

- zbytu szynki 0,20 z /kg. 

- detalicznych szynki 3,00 z /kg. 

 Tendencje cen na rynku wo owiny przedstawia rys. 4. 
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Rys. 4.  Ceny skupu ywca wo owego, ceny zbytu i ceny detaliczne mi sa wo owego w Polsce w latach 1996-

2008 w poszczególnych miesi cach, z /kg

Fig. 4.  Purchase prices of cattle lifeweight, wholesale and retail prices of beef in Poland, years 1996-2008, 

monthly, PLN/kg 

ród o: jak rysunek 1. 

W kszta towaniu si  cen na rynku wo owiny mo na wyró ni  dwa okresy: przed 

integracj  kraju z UE i po integracji. Do czasu wst pienia Polski do UE ceny ywca 

wo owego odznacza y si  wzgl dn  stabilizacj , wzrasta y rednio w roku o 1,6%, tj. 

poni ej poziomu inflacji, i osi ga y poziom 50% cen w UE. Przy pieszenie wzrostu cen 

zwi zane jest z wst pieniem Polski do UE i zwi kszeniem popytu eksportowego, g ównie 

w krajach Europy Zachodniej [Sta ko i Lewandowski, 2006]. W ci gu kilku miesi cy 2004 

r. ceny ywca wo owego wzros y o 1 z /kg. Od 2005 r. utrzymuj  si  na podobnym 

poziomie. Szybkimi przyrostami charakteryzuj  si  natomiast ceny zbytu i ceny detaliczne 

wo owiny. 

W latach 1997-2007 na rynku wo owiny wzros y ceny: 

- ywca wo owego o 1,90 z /kg,

- zbytu mi sa o 9,61 z /kg, 

- detaliczne mi sa o 10,92 z /kg. 
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Obecnie ceny ywca wo owego w Polsce osi gaj  poziom oko o 75% cen UE. Trudno 

b dzie uzyska  poziom UE bez poprawy jako ci oferowanych produktów, g ównie z ras 

mi snych.

 Tendencje zmian cen na rynku mleka i jego artyku ów przedstawiaj  wykresy 5 i 6. 
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Rys. 5.  Ceny skupu mleka, ceny zbytu i ceny detaliczne mas a w Polsce w latach 1997-2008 w poszczególnych 

miesi cach, z /kg

Fig. 5.  Purchase prices of milk, wholesale and retail prices of butter in Poland, years 1996-2008, monthly, PLN/kg 

ród o: jak rysunek 1. 
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Rys. 6.  Ceny skupu mleka, ceny zbytu i ceny detaliczne sera edamskiego w Polsce w latach 1997-2008 w 

poszczególnych miesi cach, z /kg

Fig. 6.  Purchase prices of milk, wholesale and retail prices of Edam type cheese in years 1996-2008, monthly, 

PLN/kg 

ród o: jak rysunek 1. 
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Ceny skupu mleka i jego artyku ów charakteryzuj  si  tendencj  wzrostow . Wokó

niej wyst puj  wahania sezonowe i koniunkturalne. W latach 1997-2007 przyrosty cen by y

nast puj ce:

- mleka surowego 0,50 z /kg, 

- zbytu mas a 3,91 z /kg, 

- detaliczne mas a 7,01 z /kg, 

- zbytu sera edamskiego 4,11 z /kg, 

- detaliczne sera 5,73 z /kg. 

Przedstawione tendencje zmian cen na rynku zbó , mi sa, mleka i produktów z nich 

wytwarzanych wskazuj , e powi kszaj  si  ró nice mi dzy cenami surowca rolniczego a 

cenami detalicznymi produktów. Przyczyn takich tendencji jest kilka. Jedn  z g ównych s

zmiany w strukturze popytu.  

Wraz z rozwojem gospodarczym nast puj  zmiany w konsumpcji i jej strukturze, 

przetwórstwie i dystrybucji ywno ci. Wraz ze wzrostem dochodów ludno ci nie tylko 

zmniejsza si  udzia  wydatków na ywno  w wydatkach ogó em, ale ulega te  zmianie 

struktura popytu. Zwi ksza si  relatywnie popyt na artyku y bardziej przetworzone, o 

wy szych walorach u ytkowych, które mo na atwiej przechowywa , szybko przygotowa

do spo ycia, a zmniejsza popyt na produkty przygotowywane w sposób tradycyjny. Wzrost 

zapotrzebowania na produkty spo ywcze odpowiednio przygotowane do konsumpcji 

wynika z post pu i podzia u pracy mi dzy ró ne sfery dzia alno ci cz owieka. Dla cen 

produktów rolnych ma to okre lone konsekwencje. Popyt na produkty rolnicze zg aszany 

jest przez przedsi biorstwa przetwórcze i handlowe. Mog  one i najcz ciej narzucaj

swoje warunki co do cen skupu, wymaga  jako ciowych, terminów i wielko ci dostaw 

surowców rolniczych. Wszystko to powoduje, e wyprodukowane w rolnictwie surowce 

przechodz  przez kilka ogniw a cucha marketingowego, zanim osi gn  swoje 

przeznaczenie finalne. Ogólny schemat przep ywu produktów rolnych przedstawia rys. 7. 

konsumenci

handel hurtowy i detaliczny

przemys  przetwórczy

handel i transport

producenci (rolnicy, ogrodnicy)

popyt po redni

popyt po redni

popyt po redni

popyt finalny

Rys. 7. Schemat przep ywu produktów rolnych 

Fig. 7. Flow diagram for agricultural products 

ród o: [Heijman i inni 1997, s. 146]. 

Struktur  i d ugo a cucha, przez który przechodzi surowiec rolniczy i wytworzone 

z niego produkty, determinuj  rozmaite czynniki, takie jak rodzaj surowca, stopie
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koncentracji produkcji, poziom rozwoju kraju i rynku. W wyniku takich procesów popyt na 

produkty rolne ma dwojaki charakter:  po redni i bezpo redni. Popyt po redni (wtórny lub 

pochodny) dotyczy surowców pochodzenia rolniczego, które s u  do produkcji artyku ów 

nadaj cych si  do spo ycia. Wynika on z popytu bezpo redniego (finalnego), który tworz

gospodarstwa domowe. Popyt po redni tworzy g ównie przemys  spo ywczy. Niektóre 

produkty rolne s  równie  wykorzystywane jako surowiec w innych ga ziach przemys u. 

Cz  produktów rolnych sprzedawana jest bezpo rednio konsumentom (np. kwiaty, 

niektóre owoce). Wi kszo  produktów rolnych przechodzi okre lona drog  od producenta 

do konsumenta.  

W poszczególnych ogniwach a cucha marketingowego niezb dne s  dzia ania w celu 

dostosowania do siebie produkcji i konsumpcji co do rodzaju towaru,  miejsca, czasu, ilo ci

i jako ci. Dzia ania w a cuchu marketingowym nazywa si  funkcjami i mo na podzieli  je  

na kilka grup [Heijman i inni 1997]: 

- funkcje wymienne (np. kupno, gromadzenie, sprzeda ),

- funkcje fizyczne (np. przetwórstwo, magazynowanie, sprzeda ), 

- funkcje wspieraj ce (np. sortowanie i standaryzacja, ponoszenie ryzyka).  

Realizacja poszczególnych funkcji wi e si  z nak adami czynników produkcji i 

kosztami ich wykorzystania. Na przyk ad w przetwórstwie b d  to op ata pracy, kapita u,

energii, ró nych materia ów bezpo rednich i us ug, podatki i zbli one do nich op aty, koszt 

zagospodarowania odpadów itp. Z tego powodu powstaj  ró nice pomi dzy cenami, które 

p ac  konsumenci i tymi, które otrzymuj  rolnicy za swoje produkty. Wielko  tej ró nicy 

nazywanej mar  (np. przetwórcz  lub handlow ) zale y od stopnia przetworzenia danego 

produktu. Zale y ona tak e od warunków rynkowych. Mar a jest du a, gdy 

przedsi biorstwo przemys owe lub handlowe kupuje od drobnych producentów takie 

produkty, które nie maj  alternatywnego wykorzystania i nie mo na ich przechowywa .

Obecnie w gospodarkach rozwini tych mar e s  g ównym sk adnikiem ceny detalicznej i 

stanowi  70-75% jej poziomu [Urban 2002, s. 34]. Taka wysoko  mar  powoduje, e w 

cenie detalicznej udzia  ceny surowca rolniczego jest niewielki i wraz z rozwojem 

gospodarczym zmniejsza si . Dla ilustracji tej tezy przedstawiamy zmiany w wydatkach na 

ywno  i warto  produkcji rolniczej w niej zawartej w d ugim okresie na przyk adzie 

USA. Udzia  warto ci produkcji rolniczej w cenach detalicznych przeci tnego koszyka 

spo ywczego wynosi  w 1950 roku 47%, w 1960 roku 39%, w 1970 roku 39%, w 1989 

roku  24%, w 1998 roku 22%, a obecnie wynosi 19,7% [Cramer, Jensen i Southgate 2001, 

s. 323]. Podobne prawid owo ci dotycz  i innych krajów. Udzia  warto ci produkcji 

rolniczej w cenach detalicznych towarów jest zró nicowany w zale no ci od stopnia 

przetworzenia produktu. Na przyk ad w USA wynosi on w mi sie 30%, drobiu 43%, 

produktach mlecznych 36%, wie ych owocach 17%, wie ych warzywach 20%, 

pieczywie i ciastkach 6% [Cramer, Jensen i Southgate 2001, ss. 323-324]. Urban [2002, s. 

35] opisuje pewne podobie stwa mi dzy struktur  cen ywno ci w USA i w Niemczech, w 

których mar e przetwórcze i handlowe wynosz :

- oko o 90% ceny produktów przetwórstwa zbó ,

- oko o 75% ceny t uszczów, owoców i warzyw, 

- oko o 65-70% ceny mi sa i przetworów, produktów mleczarskich, ziemniaków, 

- oko o 50-60% ceny produktów mniej przetworzonych (np. jaj, mi sa drobiowego, 

mleka, mas a, m ki). 
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Podsumowanie

Przedstawione wyniki bada  wskazuj , e wzrost cen surowców rolniczych jest 

mniejszy ni  wzrost cen detalicznych ywno ci z nich otrzymywanych. Jest to 

prawid owo  wyst puj ca w gospodarce rynkowej. O cenach detalicznych ywno ci w 

coraz wi kszym stopniu decyduj  koszty, ponoszone w ró nych ogniwach a cucha 

marketingowego, zwi zane z przetwórstwem i dystrybucj  produktów. W wyniku takich 

procesów zmniejsza si  udzia  warto ci surowca rolniczego w cenie detalicznej artyku ów 

ywno ciowych. Oznacza to tak e coraz wi ksze znaczenie kosztów pozarolniczych 

rodków produkcji w kszta towaniu cen detalicznych ywno ci.   
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