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Synopsis. Otwarcie polskiej gospodarki w wyniku transformacji systemowej i integracji europejskiej 
zwi kszy o jej zale no  od zjawisk o charakterze globalnym. W ostatniej dekadzie wiatowe ceny 
i poda  ywno ci do wiadcza y powa nych szoków, co mia o istotne konsekwencje dla polskiego 
rynku ywno ciowego. Celem artyku u jest przedstawienie zmian cen ywno ci w Polsce w latach 
2016-2017 na tle tendencji wyst puj cych na rynkach wiatowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
rynku unijnego, okre lenie si y ich wzajemnych powi za  oraz wskazanie czynników warunkuj cych 
te procesy. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, e w Polsce w badanym okresie ceny 
ywno ci ros y szybciej ni  w UE, ale wolniej ni  na rynkach wiatowych, wykazywa y mniejsz  

wahliwo  ni  na rynkach zewn trznych oraz bardzo wysok  korelacj  ze zmianami cen w UE. 
Powi zanie z rynkiem unijnym by o szczególnie widoczne w przypadku cen produktów mlecznych, 
zbó , mi sa wieprzowego, ro lin oleistych i cukru.  

 S owa kluczowe: ywno , szoki poda owe, niestabilno  cen, rynek globalny, Unia Europejska. 

Abstract. The opening of the Polish market as a result of systemic transformation and European 
integration increased its dependence on changes in global factors.  During the last decade global prices 
and food supplies experienced serious shocks, which had significant consequences for the Polish food 
market.  The objective of this paper is to present changes in food prices in Poland during 2016-17 
against a backdrop of global trends, with particular emphasis on the EU market, a description of the 
strength of their mutual relationship and an indication of the factors affecting these processes.  As a 
result of the analyses, it was concluded that during the studied period prices in Poland increased faster 
that in the EU, but more slowly than global prices. They showed a smaller tendency to oscillate than 
in external markets and a very high correlation with changes in EU prices.  The connection with the 
EU market was particularly apparent in the case of prices of dairy products, cereal crops, pork, 
vegetable oils and sugar. 
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Wprowadzenie 

Ceny ywno ci z uwagi na atwo  kwantyfikacji stanowi  sta y przedmiot bada  
teoretycznych i praktycznych (stosowanych), podejmowanych zw aszcza w krajach, 
w których system gospodarczy od lat opiera si  na regu ach gospodarki rynkowej. W 
Polsce ceny ywno ci nale  do najcz ciej rozpatrywanych czynników wp ywaj cych na 
poziom i struktur  spo ycia artyku ów ywno ciowych oraz sprawno  rynku 
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ywno ciowego. S  one wspó komponentem uk adu cen w gospodarce ywno ciowej, 
podstawowym wyznacznikiem kosztów utrzymania rodzin oraz istotnym, pozamonetarnym 
sk adnikiem inflacji (Noga, 2009, s. 151-157). Z tego wzgl du budz  ywe zainteresowanie 
opinii publicznej, naukowców, polityków i praktyków gospodarczych. Szczególnie du e 
zainteresowanie wzbudza ruch cen ywno ci w okresach ich silnych fluktuacji. Takim 
okresem by y w Polsce m.in. lata 2005-2017 z uwagi na ró nokierunkowe zmiany cen 
ywno ci, a zw aszcza problematyczn  szybko , gwa towno  i wysoko  ich waha . 

By y one konsekwencj  uwarunkowa  wewn trznych zwi zanych z produkcj  i poda  
surowców rolniczych, post puj cego procesu integracji europejskiej i globalizacji, lecz 
przede wszystkim znacz cych turbulencji cenowych na wiatowym rynku artyku ów rolno-
spo ywczych ( wietlik, 2016a). wiatowa niestabilno  cen ywno ci skutkowa a 
wydatnym ich wzrostem w latach 2007-2008, tj. w okresie wiatowego kryzysu 
ywno ciowego oraz gwa townym, rekordowym wzrostem w 2011 r., a nast pnie g bokim 

ich spadkiem w kolejnych pi ciu latach. Interesuj co przedstawia y si  zmiany wiatowych 
cen ywno ci w latach 2016-2017. W po owie 2016 r. odnotowano zahamowanie 
utrzymuj cego si  od 2012 r. spadkowego ich trendu i powrót do tendencji wzrostowej. Po 
przyspieszeniu w I pó roczu 2017 r., dynamika wzrostu cen ponownie spowolni a a  do 
warto ci ujemnej w ko cu roku.  

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i zwi zane z tym otwarcie polskiej gospodarki 
zwi kszy o jej zale no  od zjawisk o charakterze globalnym i wra liwo  na ró nego 
rodzaju kryzysy. O krajowych cenach artyku ów rolno-spo ywczych zacz y decydowa  
g ównie ceny wiatowe oraz rynki krajów s siaduj cych i rynki globalne, nie za  zmiany 
krajowych relacji poda y i popytu. Z przegl du notowa  cen wynika, e w latach 2005-2015 
na polskim rynku ywno ciowym wyst pi y zjawiska podobne do obserwowanych na 
rynkach wiatowych i europejskich. Zmiany cen krajowych pod a y za zmianami cen 
wiatowych, dotyczy y tych samych produktów spo ywczych, ró ni y si  natomiast skal  

zmian ( wietlik, 2016b). W kontek cie zjawisk zachodz cych na globalnym rynku artyku ów 
rolno-spo ywczych w latach 2016-2017, zrozumia a wydaje si  próba znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, czy odnotowane w tym okresie zmiany wiatowych cen ywno ci znalaz y 
odzwierciedlenie w zmianach cen na unijnym i polskim rynku, czy krótkookresowe zmiany 
cen na rynkach globalnych s  równie transparentne w uj ciu przestrzennym i czasowym, jak 
zmiany d ugookresowe? Tak sformu owanemu g ównemu celowi rozwa a  
podporz dkowano nast puj ce cele cz stkowe: zobrazowanie kierunków i skali zmian 
wiatowych, unijnych i krajowych cen ywno ci, kwantyfikacja stopnia ich zmienno ci i si y 

powi zania, przedstawienie zmian cen poszczególnych grup artyku ów ywno ciowych oraz 
identyfikacja czynników je determinuj cych w ostatnich dwóch latach. 

Materia  badawczy i metodyka bada  

Podstaw  analiz przeprowadzonych dla celów niniejszego artyku u by y szeregi 
statystyczne charakteryzuj ce badane kategorie cenowe zaczerpni te z baz danych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wy ywienia i Rolnictwa (FAO), 
Europejskiego Urz du Statystycznego (Eurostat) oraz G ównego Urz du Statystycznego 
(GUS). Zakres czasowy analiz obejmowa  g ównie lata 2016-2017, lecz w niektórych 
przypadkach odwo ano si  do lat wcze niejszych, co umo liwi o wyci gni cie bardziej 
prawid owych wniosków. W celu dokonania pomiaru dynamiki cen ywno ci ogó em oraz 
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poszczególnych jej grup pos u ono si  zagregowanymi redniorocznymi indeksami cen o 
sta ej i zmiennej podstawie. Przy obliczaniu skumulowanych indeksów dla okresu 2016-
2017 za rok odniesienia przyj to rok 2015. Do charakterystyki krótkookresowej zmienno ci 
cen wykorzystano miesi czne indeksy cen o sta ej i zmiennej podstawie. Do analizy stopnia 
zmienno ci cen ywno ci zastosowano wspó czynniki zmienno ci, które obliczono jako 
relacj  odchylenia standardowego do redniej geometrycznej indeksów cen (rocznych i 
miesi cznych) traktuj c wielko ci wska nikowe jako liczby rzeczywiste (Wawrzynek, 
2007, s. 37). Si  zwi zku pomi dzy wiatowymi, unijnymi i krajowymi cenami ywno ci 
okre lono na podstawie wspó czynnika korelacji liniowej Pearsona. ród em informacji o 
uwarunkowaniach transformacji cenowych struktur by y tak e wyniki w asnych, 
wieloaspektowych analiz statystyki rynkowej oraz specjalistyczne krajowe i zagraniczne 
publikacje naukowe i popularno-naukowe. Do oceny zebranego materia u badawczego 
zastosowano metod  statystyki opisowej i porównawczej. 

Rozwa aj c zmiany wiatowych cen ywno ci trzeba pami ta  o specyficznej 
metodzie ich kalkulacji, odmiennej od metodologii przyj tej przez Eurostat i GUS. W 
statystykach GUS i Eurostatu ceny ywno ci s  identyfikowane z cenami produktów 
finalnych. W badaniach FAO do konstrukcji indeksu cen ywno ci przyjmuje si  zarówno 
ceny surowców rolniczych, jak i produktów przetworzonych. Indeks cen ywno ci FAO 
jest miar  miesi cznych zmian mi dzynarodowych cen okre lonego koszyka towarów 
spo ywczych. Stanowi on redni  pi ciu subindeksów towarowych: mi sa, produktów 
mlecznych, zbó , olejów ro linnych i cukru, wa on  rednimi udzia ami w eksporcie 
ka dej z grup w latach 2002-2004. Ka dy z subindeksów jest redni  wa on  wzgl dnych 
cen towarów w danej grupie, z przyj ciem jako ceny bazowej rednich za lata 2002-20042.  

Analizuj c zmienno  cen ywno ci w Unii Europejskiej pos u ono si  tzw. 
zharmonizowanymi wska nikami cen konsumpcyjnych (HICP) obliczanymi przez kraje 
cz onkowskie wed ug ujednoliconej metodologii. Podstaw  do opracowania HICP stanowi 
system wag oparty na strukturze spo ycia indywidualnego w sektorze gospodarstw 
domowych ze statystyki rachunków narodowych (Rocznik…, 2017a, s. 742-743). 

Obliczane wed ug tej metodologii indeksy cen dla Polski ró ni  si  od wska ników 

opracowywanych przez GUS przy zastosowaniu systemu wag opartego na strukturze 

wydatków gospodarstw domowych (bez spo ycia naturalnego) szacowanej na podstawie 

wyników bada  bud etów gospodarstw domowych (Rocznik…, 2017b, s. 445). 

Zmiany wiatowych cen ywno ci 

Kierunki zmian cen ywno ci na rynkach globalnych budz  du e zainteresowanie 

zw aszcza w sferze praktyki gospodarczej, gdy  decyduj  o kszta towaniu si  op acalno ci 

mi dzynarodowych transakcji handlowych oraz prowadzonej dzia alno ci gospodarczej i to 

zarówno na szczeblu mikro, jak i makroekonomicznym. W okresach silnych zmian i 

przekszta ce , wiatowe ceny ywno ci staj  si  przedmiotem zainteresowania nie tylko 
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mi sa, tj. drób, wo owin , wieprzowin  i baranin . Indeks cen zbó  jest obliczany na podstawie notowa  cen 

pszenicy, kukurydzy i ry u prowadzonych przez Mi dzynarodow  Izb  Zbo ow . Indeks cen przetworów 

mlecznych obliczany jest na podstawie cen mas a, odt uszczonego i pe nego mleka w proszku oraz serów. Do 

konstrukcji indeksu cen olejów ro linnych przyjmuje si  redni  wa on  wzgl dnych cen dziesi ciu produktów 

z tej grupy.  
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przedstawicieli praktyki i nauki, ale równie  szerszych kr gów spo ecze stwa. Negatywne 
konsekwencje ich wzrostu s  odczuwalne g ównie w regionach o relatywnie niskim 
dochodzie per capita oraz przez gospodarki krajów, które s  importerami netto ywno ci. 
Zjawiska te wyst pi y m.in. w minionej dekadzie w nast pstwie notowanego od 2007 r. 
znacz cego wzrostu wiatowych cen artyku ów rolno-spo ywczych i du ych waha  jego 
tempa w poszczególnych latach (rys. 1). 

Wysoki wzrost cen ywno ci doprowadzi  wiosn  2008 r. do wybuchu wiatowego 
kryzysu ywno ciowego (Daszkowska, 2007; Rising…, 2008; Trostle, 2008; The State…, 

2009), który zako czy  trzy dekady relatywnie niskich cen produktów rolno-spo ywczych 

na rynkach mi dzynarodowych. Wed ug FAO w 2008 r., w porównaniu z 2006 r., wiatowe 

ceny ywno ci zwi kszy y si  o 58,3%3, co by o efektem zmian globalnego popytu na 

ywno  oraz niekorzystnych warunków poda owych na wiatowych rynkach rolnych 

(Mold, 2011). T  niekorzystn  sytuacj  pog bi  m.in. wzrost wiatowych cen paliw i 

surowców energetycznych. Silne zwy kowe trendy cen surowców rolno-spo ywczych i 

energetycznych na rynkach globalnych powróci y w 2011 r. W 2011 r. wiatowe ceny 

ywno ci osi gn y rekordowy poziom - o 14,2% wy szy w porównaniu z 2008 r. (Headey, 

2016; Sousa, 2017; wietlik, 2011). 

 

Rys. 1. Wska niki cen ywno ci (2005 r.=100) 

Fig. 1. Food price indices (2005=100) 

ród o: obliczenia i opracowanie w asne na podstawie FAOSTAT, Eurostat i GUS. 

W 2012 r. rozpocz  si  proces tanienia ywno ci na mi dzynarodowych rynkach, 

który trwa  do 2016 r. W 2016 r., w porównaniu z 2011 r., wiatowe ceny ywno ci 

obni y y si  o 30%4. G ównymi czynnikami sprawczymi tego zjawiska by y: wzrost 

poda y ywno ci, spowolnienie dynamiki wzrostu wiatowego popytu i spadek cen 

                                                            
3 Ceny mi sa wzros y o 33%, produktów mlecznych o 72%, zbó  o 95,2%, a t uszczów ro linnych o 201,5%. 
4 Ceny zbó  zmala y o 39%, olejów ro linnych o 35,6%, cukru o 30,6%, produktów mlecznych o 33%, a mi sa 

o 14,8%. 
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surowców energetycznych, w tym zw aszcza ropy naftowej, a tak e w gla kamiennego i 
gazu, tj. surowców silnie skorelowanych z dynamik  cen ywno ci (From Energy…, 2016; 

Lempert, 2017; OECD and FAO…, 2017; Trends…, 2016). Na relatywnie niskich 

poziomach utrzymywa y si  tak e wiatowe ceny surowców rolnych. 

Spadek rednich rocznych cen ywno ci na rynkach mi dzynarodowych w 2016 r. by  

relatywnie niewielki i wyniós  1,5%. Najbardziej, bo o 9,5% obni y y si  wiatowe ceny 

zbó . Ceny mi sa zmala y o 7,1%, a produktów mlecznych o 4,1%. Wzros y natomiast 

ceny olejów ro linnych (o 11,4%) i cukru (o 34,2%). Zmiany te by y wypadkow  dwóch 

przeciwstawnych tendencji wyst puj cych w pierwszej i drugiej po owie roku. W I 

pó roczu 2016 r. wiatowe ceny ywno ci by y ni sze ni  w I pó roczu 2015 r., w po owie 

roku zbli y y si  do notowanych rok wcze niej, a od sierpnia do grudnia istotnie 

przewy sza y poziomy sprzed roku. W grudniu 2016 r. by y one o 11% wy sze ni  przed 

rokiem (rys. 2).  

W grudniu 2016 r., w relacji do grudnia 2015 r., wzros y ceny wszystkich 

monitorowanych przez FAO produktów, z wyj tkiem zbó . Najbardziej, bo o 29,3% 

podro a y oleje ro linne g ównie w wyniku wzrostu cen oleju palmowego i sojowego. 

Wzrost ten by  skutkiem niskich wiatowych zapasów oleju palmowego oraz zwi kszonego 

zu ycia oleju sojowego przez sektor biodiesla w USA, Brazylii i Argentynie. O wzro cie 

cen produktów mlecznych (o 28,8%) zadecydowa  wzrost cen mas a, serów i pe nego 

mleka w proszku, przy stabilizacji cen odt uszczonego mleka w proszku. wiatowe ceny 

cukru osi gn y w grudniu 2016 r. poziom o 26,4% wy szy, ni  rok wcze niej, lecz w 

przeciwie stwie do cen innych produktów, w pierwszej po owie roku ros y szybciej ni  w 

drugiej, g ównie z powodu obaw o spadek produkcji tego surowca w Brazylii, która jest 

najwi kszym wiatowym producentem i eksporterem cukru oraz w Indii – drugiego pod 
wzgl dem wielko ci producenta i Tajlandii. Do spowolnienia dynamiki cen cukru w II 
pó roczu 2016 r. przyczyni o si  os abienie brazylijskiego reala wobec dolara USA, a tak e 
informacje o mo liwym wzro cie produkcji cukru w Brazylii w sezonie 2016/2017. 
W grudniu 2016 r. ceny mi sa na wiatowych rynkach by y o 4,7% wy sze ni  rok 
wcze niej. W ostatnich miesi cach roku wzros y g ównie ceny wo owiny na skutek spadku 
poda y eksportowej tego mi sa z Australii. W drugiej po owie 2016 r. nasili a si  natomiast 
spadkowa tendencja cen zbó , w tym g ównie pszenicy, na skutek oczekiwanych wzrostów 
produkcji w Australii, Kanadzie i Rosji. W grudniu 2016 r. wiatowe ceny zbó  by y o 
6,2% ni sze ni  w grudniu 2015 r.  

Zapocz tkowana w sierpniu 2016 r. wzrostowa tendencja wiatowych cen ywno ci 
utrzyma a si  do lipca 2017 r. Od sierpnia 2017 r. ywno  na globalnych rynkach zacz a 
tanie  (rys. 2). W ostatnich miesi cach 2017 r. istotnie zmala y ceny cukru, olejów ro linnych 
i produktów mlecznych. W efekcie w grudniu 2017 r. wiatowe ceny ywno ci ukszta towa y 
si  na poziomie o 0,7% ni szym ni  w analogicznym okresie przed rokiem. Jednak e z uwagi 
na utrzymuj cy si  wzgl dnie wysoki ich poziom w pierwszej po owie roku, w ca ym 2017 r. 
by y one o 8,1% wy sze ni  w roku poprzednim. Najbardziej, bo o 31,5% zwi kszy y si  
rednie roczne ceny produktów mlecznych. Wzrost cen mi sa wyniós  8,9%, zbó  3,2%, a 

olejów ro linnych 3,1%. Spad y jedynie ceny cukru (o 11,2%). Spo ród produktów 
mlecznych istotnie podro a y: mas o, sery i pe not uste mleko w proszku. Ceny mas a 
wzros y z powodu zwi kszaj cego si  spo ycia w USA, Unii Europejskiej i popytu 
importowego ze strony Chin, w warunkach obni aj cej si  produkcji i poda y oraz rosn cych 
cen surowca mlecznego. Do wzrostu cen zbó  przyczyni o si  podro enie pszenicy w 
zwi zku z obni eniem prognoz jej poda y i niepokoj cym stanem zapasów. O wzro cie cen 
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mi sa zadecydowa  wzrost cen wieprzowiny stymulowany rosn cym popytem w 
gospodarkach wschodz cych w wyniku poprawy koniunktury gospodarczej tych krajów. 
Spadek cen cukru zwi zany by  ze stosunkowo s abym popytem importowym po czonym ze 
spodziewan  w sezonie 2017/2018 pierwsz  od dwóch lat nadwy k  poda y na wiatowym 
rynku cukru, wynikaj c  ze zniesienia kwot cukrowych w UE oraz zwi kszenia produkcji 
cukru trzcinowego przez g ównych producentów, tj. Brazyli , Indie, Chiny i Tajlandi , przy 
zmniejszonym wykorzystaniu cukru do produkcji bioetanolu. 

 

Rys. 2. Miesi czne wska niki cen ywno ci (XII 2015 r. = 100) 

Fig. 2 Monthly indices of food prices (December 2015 = 100) 

ród o: opracowanie i obliczenia w asne na podstawie FAOSTAT i Eurostat.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, e w latach 2016-2017 miesi czne zmiany 
wiatowych cen ywno ci by y ró nokierunkowe, ale wzrosty przewa a y nad spadkami. 

W efekcie w 2017 r. przeci tny poziom cen ywno ci by  o 6,5% wy szy ni  w 2015 r., a w 
grudniu 2017 r. o 10,2% wy szy ni  w analogicznym miesi cu przed rokiem. 

W latach 2005-2017 zmienno  rocznych cen ywno ci monitorowanych przez FAO, 
mierzona wspó czynnikiem zmienno ci, wynios a 14,8%. Ustalaj c warto  tego 
wspó czynnika dla lat 2016-2017 wykorzystano indeksy miesi czne, a w celu eliminacji 
sezonowo ci pos u ono si  wska nikami zmian w stosunku do analogicznego miesi ca 
roku poprzedniego. Wyniki bada  pokaza y, e w latach 2016-2017 wiatowe ceny 
ywno ci cechowa a wi ksza stabilno  ni  w latach wcze niejszych. rednia warto  

wspó czynnika zmienno ci miesi cznych indeksów cen dla tego okresu ukszta towa a si  
na poziomie 9,3%. Poszukuj c przyczyn zmienno ci cen ywno ci na rynkach wiatowych 
w latach 2016-2017 stwierdzono, e by y nimi g ównie szoki poda owe. 

95

100

105

110

115

120

XII II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII

UE-28 (HICP)

Polska (HICP)

wiat (FAO)

2015 2016 2017



wiatowe i krajowe ceny ywno ci w latach 2016-2017     297 

 

 

Zmiany cen ywno ci w Unii Europejskiej 

Z analizy materia u empirycznego zgromadzonego dla potrzeb niniejszego artyku u 
wynika, e w latach 2005-2017 zmiany cen ywno ci w Unii Europejskiej by y zbie ne z 
tendencjami na wiecie, przy du ym zró nicowaniu ich dynamiki w poszczególnych 
okresach (rys. 1)5. Niekiedy przebiega y one w przeciwnych kierunkach, lecz generalnie na 
rynku unijnym odchylenia cen od linii trendu by y mniejsze ni  na rynkach 
mi dzynarodowych. Skokowy wzrost wiatowych cen ywno ci w latach 2007-2011 oraz 
g boki ich spadek w latach 2012-2016 skutkowa  przyspieszeniem, a nast pnie 
spowolnieniem dynamiki wzrostu cen unijnych. W UE, w przeciwie stwie do rynku 
wiatowego, w adnym roku nie odnotowano deflacji cen ywno ci. W 2016 r., gdy na 
wiecie ceny ywno ci pi ty rok z rz du ulega y redukcji, w UE minimalnie wzros y (o 

0,3%). Znacz cy wzrost wiatowych cen ywno ci w 2017 r. (o 8,1% w stosunku do roku 
poprzedniego) znalaz  odzwierciedlenie we wzro cie cen ywno ci w UE, lecz du o 
mniejszym ni  na mi dzynarodowych rynkach (2,2%). Spadek wiatowych cen ywno ci w 
ostatnich miesi cach 2017 r. nie wywo a  analogicznych zmian na unijnym rynku 
ywno ciowym (rys. 2). W 2017 r., w porównaniu z 2015 r., wiatowe ceny ywno ci 

zwi kszy y si  o 6,5%, a unijne o 2,5% (tab. 1).  

Tabela 1. Wska niki cen ywno ci w latach 2016-2017 

Table 1. Food price indices in 2016-2017  

Wyszczególnienie 

2016 2017 XII 2016 XII 2017 

rok poprzedni  
= 100 

2015 
=100 

XII poprzedniego  
roku = 100 

XII 2015  
= 100 

ywno  (bez napojów bezalkoholowych) 

UE-28 (HICP) 100,3 102,2 102,5 101,1 102,6 103,7 

Strefa euro (HICP) 100,7 101,8 102,5 101,2 102,0 103,2 

Polska (HICP) 101,1 104,2 105,3 102,6 105,3 108,0 

wiat (FAO) 98,5 108,1 106,5 111,0 99,3 110,2 

ród o: FAOSTAT, Eurostat i obliczenia w asne. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e zarówno w d ugich, jak i krótkich okresach, 
inflacja ywno ciowa w Unii Europejskiej by a dodatnio skorelowana ze wiatowymi 
cenami ywno ci. Wspó czynnik korelacji pomi dzy zmianami rednich rocznych 
wiatowych i unijnych cen ywno ci w latach 2005-2017 wyniós  0,64. Wspó czynnik 

korelacji obliczony dla lat 2016-2017 pomi dzy miesi cznymi wska nikami cen w 
stosunku do analogicznych miesi cy z roku poprzedniego by  mniejszy, lecz statystycznie 
istotny, gdy  wyniós  0,50. W latach 2016-2017 powi zania rynku unijnego ze wiatowym 
rynkiem ywno ci by y szczególnie widoczne w przypadku kszta towania si  cen 
produktów mlecznych, zbó , mi sa, olejów ro linnych i cukru.  

Zarówno w latach 2016-2017, jak i we wcze niejszych okresach sytuacja cenowa na 
detalicznym rynku ywno ci Unii Europejskiej by a du o bardziej stabilna ni  na 

                                                            
5 Mowa tu o zmianach cen ywno ci szacowanych dla UE-28. 
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wiatowym rynku ywno ciowym. W latach 2005-2017 wspó czynnik zmienno ci rednich 
rocznych cen ywno ci w UE wyniós  1,9%, podczas gdy wspó czynnik zmienno ci 
wiatowych cen ywno ci kszta towa  si  na poziomie 14,8%. W latach 2016-2017 

wspó czynniki zmienno ci miesi cznych indeksów cen ywno ci w UE i na rynku 
wiatowym wynios y odpowiednio 1,04% i 9,3%.  

Dociekaj c przyczyn zaobserwowanych zjawisk zauwa ono, e wolniejszy wzrost cen 
ywno ci w Unii Europejskiej ni  na rynkach wiatowych by  m.in. efektem wysokiej 

produkcji i poda y ywno ci, przekraczaj cej poziom zapotrzebowania wewn trznego. W 
latach 2000-2015 UE osi gn a produkcj  pozwalaj c  na pokrycie zapotrzebowania 
wewn trznego w zakresie wszystkich podstawowych artyku ów rolno-spo ywczych 
( wietlik, 2017a, s. 23). Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na os abienie powi za  
mi dzy wiatowymi i unijnymi cenami ywno ci oraz zmniejszenie zmienno ci cen 
unijnych w badanym okresie by  stosunkowo du y stopie  integracji unijnego rynku oraz 
silna regulacja produkcji rolnej w UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Znaczna cz  
krajów unijnych posiada wspóln  walut  i wspóln  polityk  pieni n  kreowan  przez 
Europejski Bank Centralny, co stwarza szans  na podobny przebieg cen. Skale 
krótkookresowych zmian wiatowych i unijnych cen ywno ci ró ni y si  natomiast z 
powodu odmiennych uwarunkowa  popytowo-poda owych. W latach 2016-2017 wzrost 
produktu krajowego brutto (PKB) w wiecie wyniós  6,9% (w cenach sta ych), w tym w 
Unii Europejskiej 4,3%, podczas gdy w krajach rozwijaj cych si  i wschodz cych 9,1%. 
Wydatny wzrost zamo no ci w krajach biedniejszych stymulowa  popyt na ywno  i 
zmian  jego struktury w kierunku dro szego koszyka, co sprzyja o wzrostowi cen ywno ci 
(World Economic…, 2017, s. 15, 242-243). W niektórych przypadkach krótkoterminowe 

zmiany wiatowych cen artyku ów rolno-spo ywczych nie zosta y w pe ni przeniesione na 

ceny ywno ci w UE ze wzgl du na zmiany kursów walut, w tym g ównie relacji euro do 

dolara. W badaniach FAO ceny ywno ci wyra one s  w dolarach, co powoduje, e 

os abienie waluty ameryka skiej oznacza wzrost wiatowych cen ywno ci, jak to mia o 

miejsce w 2017 r.  

Zmiany cen ywno ci w Polsce 

Z analizy opracowywanych przez GUS szeregów czasowych cen wynika, e w Polsce 

w latach 2005-2017 trend nominalnych cen ywno ci mia  charakter wzrostowy i by  

spójny z trendami wiatowymi oraz unijnymi. Istotne jego nasilenie odnotowano w latach 

2007-2008 i w 2011 r. W latach 2012-2013, pod wp ywem znacz cego spadku cen 

artyku ów rolno-spo ywczych na rynkach globalnych, wzrost cen ywno ci w Polsce 

wyra nie spowolni , a w latach 2014-2015 by  ujemny (tab. 2). Deflacja cen ywno ci by a 

zjawiskiem nienotowanym od 2003 r. Po dwóch latach spadków, z pocz tkiem 2016 r. 

krajowe ceny ywno ci zacz y rosn  i w grudniu by y o 2,7% wy sze ni  rok wcze niej 

(rys. 2). Ich redni roczny poziom wzrós  o 1,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Zmiany te przebiega y odmiennie ni  na rynkach wiatowych (spadek rednich rocznych 

cen ywno ci) i w UE (stabilizacja).  

Analizuj c ich uwarunkowania wykazano, e mia y one charakter lokalnej specyfiki, 

zwi zanej z produkcj  i poda  artyku ów rolno-spo ywczych. W I pó roczu 2016 r. 



wiatowe i krajowe ceny ywno ci w latach 2016-2017     299 

 

 

w kierunku wzrostu cen ywno ci oddzia ywa a mniejsza krajowa poda  podstawowych 
ziemiop odów oraz owoców i warzyw ze zbiorów w 2015 r. w nast pstwie suszy6. 
W II pó roczu wzrost cen ywno ci by  w du ej mierze efektem wzrostu cen produktów 
mi snych i nabia owych wynikaj cego ze zmniejszeniem pog owia zwierz t hodowlanych z 
powodu niskiej op acalno ci produkcji mi sa i mleka7. Wzrostowi krajowych cen ywno ci 
w 2016 r. dodatkowo sprzyja y czynniki globalne, zwi zane z sytuacj  na wiatowych 
rynkach surowców energetycznych i rolnych8 oraz s abszy ni  w poprzednim roku kurs 
z otego, jak równie  o ywienie popytu krajowego wspierane przez wzrost zatrudnienia i 
p ac, wyp aty wiadcze  wychowawczych z programu „Rodzina 500+” i bardzo dobre 

nastroje konsumentów ( wietlik, 2017b, s. 26-29). 

Tabela 2. Wska niki cen ywno ci i napojów bezalkoholowych w Polsce 

Table 2. Price indices of food and non-alcoholic beverages in Poland 

Wyszczególnienie 
2014 2015 2016 2017 

rok poprzedni = 100 

ywno  i napoje bezalkoholowe 99,1 98,3 100,8 104,2 

   ywno  99,1 98,2 101,0 104,6 

      Pieczywo i produkty zbo owe 100,1 99,6 100,4 102,1 

      Warzywa, ziemniaki i przetwory 96,4 99,3 102,8 102,9 

      Owoce i przetwory 97,2 101,7 105,5 108,0 

      Mi so, podroby i przetwory 98,9 97,0 100,0 104,8 

      Ryby i owoce morza 100,0 99,7 103,6 103,4 

      Oleje i t uszcze  99,7 93,6 99,2 116,0 

      Mas o 102,5 89,9 99,2 131,0 

      Mleko i przetwory  103,8 96,9 98,0 104,9 

      Jaja 93,7 98,0 97,8 112,9 

      Cukier, d em, miód, czekolada i wyroby cukiernicze 93,5 99,1 105,0 102,5 

      Cukier 71,2 91,0 126,9 105,5 

ród o: (Ceny…, 2016, s. 41-42; Biuletyn…, 2018, s. 141-143), niepublikowane dane GUS.  

 

W 2017 r. dynamika cen ywno ci uleg a przyspieszeniu. Wzrost cen ywno ci w 

stosunku do roku poprzedniego wyniós  4,6% i by  najwy szy od 2011 r. Podobnie jak w 

2016 r. wynika  on g ównie z oddzia ywania czynników wewn trznych zwi zanych z 

ograniczeniem krajowej poda y niektórych produktów rolnych, m.in. owoców, mleka i 

ywca wieprzowego. Dodatkowo wspiera y go: wzrost pozasurowcowych kosztów 

przetwórstwa i obrotu zwi zany ze wzrostem jednostkowych kosztów pracy oraz cen 

                                                            
6 W 2015 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zbiory zbó  zmala y o 12,3%, rzepaku o 17,6%, ziemniaków o 

17,9%, buraków cukrowych o 30,6%, warzyw gruntowych o 18,2%, a owoców o 2,1% (Wyniki…, 2016, s. 21). 
7 W grudniu 2016 r. cena ywca wieprzowego by a o ok. 31% wy sza ni  w grudniu 2015 r. W I pó roczu 2016 r. 

ceny skupu mleka spad y o ok. 10%, a w II pó roczu wzros y o 5,7% (w skali roku). W grudniu 2016 r. w skupie 

za mleko p acono o ok. 20% wi cej ni  w grudniu 2015 r. (Rolnictwo…, 2017, s. 29, 70). 
8 W drugiej po owie 2016 r. znacz co wzros y wiatowe ceny ropy naftowej i w gla kamiennego oraz cukru, 

olejów ro linnych i mleka.  
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energii i paliw, zwi kszenie si  krajowego popytu na ywno  w warunkach wydatnej 
poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych i wzmo enie eksportu. Wzrost cen 
niektórych produktów (m.in. mas a i jaj) by  stymulowany przez ich zwy k  na rynkach 
globalnych, a w szczególno ci na rynku unijnym.  

W 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzros y ceny wi kszo ci 
monitorowanych przez GUS grup produktów spo ywczych. Najbardziej, bo o 16% 
zwi kszy y si  ceny t uszczów jadalnych, g ównie za spraw  wzrostu cen mas a o 31%. Jaja 
podro a y o 12,9%, a owoce o 8%, w tym jab ka o 21,6%. Ceny artyku ów mleczarskich 
wzros y o 4,9%, w tym jogurtów o 7,3%, mietany o 7%, a serów dojrzewaj cych o 6,8%. 
Wzrost cen mi sa i jego przetworów wyniós  4,8% i by  efektem wydatnego podro enia 
wieprzowiny (o 8,6%). Dro sze ni  rok wcze niej by y równie : cukier (o 5,5%), ryby i 
owoce morza (o 3,4%) oraz warzywa (o 2,9%).  

Wzrost cen ywno ci w grudniu 2017 r., w relacji do grudnia 2016 r., wyniós  5,8% i 
by  wy szy od redniorocznego z uwagi na przyspieszenie jego tempa w drugiej po owie 
roku spowodowane m.in. wydatnym podro eniem jaj, mas a, owoców krajowych, w tym 
zw aszcza jab ek i mi sa drobiowego ( wietlik, 2018, s. 71-76). W ostatnich miesi cach 
2017 r. istotnie natomiast potania  cukier, co mia o zwi zek ze zniesieniem kwot 
cukrowych w UE od 1 pa dziernika 2017 r. oraz wzrostem produkcji cukru w Polsce, w UE 
i u najwi kszych wiatowych producentów umo liwiaj cym odbudow  wiatowych 
zapasów tego produktu.  

Warto podkre li , e zarówno w latach 2016-2017, jak i w ca ym poakcesyjnym okresie 
Polska nale a a do krajów o najwy szej dynamice cen ywno ci w Unii Europejskiej. W latach 
2016-2017 wzrost cen ywno ci mia  miejsce w 25 krajach unijnych i by  najwi kszy na otwie 
(o 7,5%), w Estonii (o 5,9%), w Polsce (o 5,3%), na Litwie (o 4,9%) i w Czechach (o 4,6%). 
Wy szy wzrost cen ywno ci w krajach UE-12 ni  w krajach „starej Unii” by  efektem 

mniejszej integracji rynków oraz post puj cego procesu konwergencji.  

Analizuj c zmiany cen ywno ci w Polsce na tle ich zmian w UE oraz na rynkach 

wiatowych stwierdzono, e w 2017, w stosunku do 2015 r., krajowe ceny ywno ci 

zwi kszy y si  o 5,2% (HICP), przy wzro cie cen wiatowych o 6,5% i unijnych o 2,5% 

(HICP). W latach 2016-2017 wspó czynnik zmienno ci miesi cznych indeksów cen 

ywno ci (obrazuj cych zmiany cen w stosunku do analogicznych miesi cy roku 

poprzedniego) w przypadku cen wiatowych wyniós  9,27%, unijnych 1,04%, a polskich 

1,71%. Wspó czynnik korelacji pomi dzy miesi cznymi indeksami wiatowych i unijnych 

cen ywno ci kszta towa  si  na poziomie 0,50, pomi dzy indeksami cen wiatowych i 

polskich 0,34, za  pomi dzy miesi cznymi indeksami cen ywno ci w Polsce i w UE 0,94.  

W 2017 r., w porównaniu z 2005 r., wiatowe ceny ywno ci zwi kszy y si  o 48%, unijne 

o 28,6%, a krajowe o 37,3%. Wspó czynnik zmienno ci rednich rocznych indeksów 

wiatowych cen ywno ci dla tego okresu wyniós  14,8%, indeksów cen w UE 1,9%, a w 

Polsce 2,4%. Wspó czynnik korelacji pomi dzy indeksami rednich rocznych wiatowych i 

unijnych cen ywno ci osi gn  warto  0,65, pomi dzy indeksami cen wiatowych i krajowych 

wyniós  0,53, a pomi dzy indeksami rocznych cen ywno ci w UE i w Polsce - 0,73. 

W d ugim okresie zmiany cen ywno ci w Polsce by y zgodne pod wzgl dem 

kierunku z cenami na mi dzynarodowych rynkach, natomiast w krótkich okresach da y si  

zauwa y  pomi dzy nimi pewne rozbie no ci wynikaj ce z odmiennych uwarunkowa  

poda owo-popytowych. O przesuni ciu w czasie reakcji cen krajowych na zmiany cen 

wiatowych wiadcz  m.in. nast puj ce fakty: na prze omie lat 2014-2015, tj. w czasie, gdy 

w Polsce notowano najwi ksze nasilenie deflacji, a ceny ywno ci spada y o 3-4%, indeks 
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FAO obni a  si  nawet o ponad 20%. Pó niejszemu wzrostowi krajowych cen artyku ów 
ywno ciowych w latach 2016-2017 towarzyszy a zwy ka indeksu cen wiatowych od 10 

do 17%. Po raz ostatni 10%. wzrost wiatowych cen ywno ci notowano w lipcu 2017 r, po 
czym jego skala systematycznie zmniejsza a si , w odró nieniu od wska nika krajowych 
cen ywno ci, który uleg  obni eniu dopiero w ko cu roku. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy pokaza y, e: 
 w Polsce w latach 2016-2017, podobnie jak w ca ym poakcesyjnym okresie (2005-

2017) ceny ywno ci ros y szybciej ni  w UE, lecz wolniej ni  na 
mi dzynarodowych rynkach;  

 sytuacja cenowa na polskim rynku ywno ciowym by a bardziej stabilna ni  na 
rynkach wiatowych, lecz mniej stabilna ni  na rynku unijnym;  

 zmiany cen artyku ów rolno-spo ywczych na rynkach wiatowych wywo ywa y 
podobne zmiany cen na krajowym rynku ywno ciowym, lecz wska niki 
krajowych cen ywno ci pod a y za indeksem wiatowym z pewnym 
opó nieniem i dlatego w krótkich okresach ró ni y si  pod wzgl dem wielko ci; 

 dynamiki zmian cen poszczególnych grup ywno ci w Polsce by y bardziej 
zbli one do zmian w UE ni  do dynamiki cen wiatowych; 

 wyniki analiz i rozwa a  teoretycznych prowadz  do wniosku, e w d ugim 
okresie decyduj cy wp yw na kszta towanie si  cen ywno ci maj  czynniki 
strukturalne, popytowe, natomiast krótkookresowa zmienno  cen ywno ci jest 
konsekwencj  g ównie waha  popytu i poda y w czasie trwania cyklu 
produkcyjnego, determinowanych m.in. przez zjawiska pogodowe, zmiany kursów 
walutowych, stany zapasów oraz koniunkturalne wahania cen paliw i surowców 
energetycznych; 

 przeprowadzone analizy empiryczne i rozwa ania teoretyczne dostarczaj  
przes anek do przewidywania rozwoju cen ywno ci w bli szej i dalszej 
perspektywie czasowej. Z uwagi na siln  globaln  integracj  rynków rolno-
ywno ciowych, mo na oczekiwa , e obni aj ce si  w pierwszych miesi cach 

2018 r. wiatowe ceny artyku ów mi snych, olejów ro linnych i cukru b d  
oddzia ywa  w kierunku ich spadku w UE oraz w Polsce.  
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