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Tendencje zmian cen produktów rolnych i ĪywnoĞciowych
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 artykuáów spoĪywczych
z nich wytwarzanych w Polsce w latach 1996-2008 na rynkach zbóĪ, wieprzowiny, woáowiny i mleka.
Ceny detaliczne rosáy szybciej niĪ ceny surowców rolniczych.
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WstĊp
Wraz z rozwojem gospodarczym rolnictwo coraz bardziej powiązane jest z innymi
dziaáami gospodarki poprzez przepáywy towarów. Gospodarka nie moĪe rozwijaü siĊ bez
wydajnego i nowoczesnego rolnictwa, tak jak i nowoczesne rolnictwo nie moĪe siĊ
rozwijaü i funkcjonowaü bez powiązaĔ z dziaáami wytwarzającymi Ğrodki produkcji i
przetwarzającymi produkty rolnicze.
WspóáczeĞnie produkty rolnicze wytworzone w gospodarstwie rzadko nadają siĊ do
bezpoĞredniego spoĪycia. Zanim znajdą siĊ na „stole konsumenta” podlegają one
przetworzeniu. Konsumenci pytają w sklepach o pieczywo, ciastka, kostki masáa, ser,
befsztyki a nie o ziarno pszenicy, Īywiec wieprzowy czy woáowy. RównieĪ wtedy, gdy
przetworzenie danego produktu nie jest konieczne (np. ziemniaki konsumpcyjne, owoce,
warzywa czy kwiaty) czĊsto udostĊpniane są konsumentom po uprzednim przygotowaniu
do sprzedaĪy (np. odpowiednio posortowane, umyte, opakowane).

Cel i metoda badaĔ
Celem opracowania byáo okreĞlenie dominujących kierunków zmian w cenach
surowców rolniczych, cenach zbytu artykuáów spoĪywczych z nich wytwarzanych i cenach
detalicznych. Podstawą analizy byáy szeregi czasowe charakteryzujące badane kategorie
rynkowe w poszczególnych miesiącach w latach 1997-2008 (do kwietnia tego ostatniego
roku). Tendencje zmian wyodrĊbniono w oparciu o funkcje trendu.
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Wyniki badaĔ
Tendencje zmian cen surowców rolniczych i cen detalicznych ĪywnoĞci mogą
ksztaátowaü siĊ rozmaicie. W krótszych okresach kierunki zmian mogą byü rozbieĪne.
Przykáady tendencji cen surowców i cen detalicznych artykuáów przedstawiono z rynku
zbóĪ, Īywca wieprzowego, woáowego i mleka.
Tendencje zmian cen skupu pszenicy i Īyta, zbytu mąki i cen detalicznych chleba
mieszanego w Polsce w poszczególnych miesiącach w latach 1996-2008 przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Ceny skupu pszenicy i Īyta, zbytu mąki i ceny detaliczne chleba mieszanego w Polsce w latach 1996-2008
w poszczególnych miesiącach, zá/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
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych GUS.

Analiza zmian cen wskazuje, Īe w ostatnich 12 latach zmiany cen byáy nastĊpujące
(rys. 1):
- cena detaliczna chleba mieszanego wzrosáa o 1,42 zá/kg,
- cena zbytu mąki poznaĔskiej zmniejszyáa siĊ o 0,25 zá/kg,
- cena skupu pszenicy wzrosáa o 0,04 zá/kg,
- cena skupu Īyta wzrosáa o 0,15 zá/kg.
Wokóá tendencji wystĊpują wahania charakteryzujące siĊ zróĪnicowaną skalą zmian
cen. Ceny detaliczne chleba szybko rosáy w latach 1996-2002, natomiast tendencja
spadkowa wystĊpowaáa w cenach skupu zbóĪ i zbytu mąki. W latach 2003-2006 (do
poáowy roku) cena detaliczna chleba niewiele siĊ zmieniáa, natomiast tendencja spadkowa
wystĊpowaáa w cenach skupu zbóĪ i zbytu mąki. Od poáowy 2006 r. szybko rosáy ceny
surowców rolniczych i ceny detaliczne. Od poáowy 2006 r do kwietnia 2008 r. przyrost cen
wyniósá:
- cen detalicznych chleba 0,93 zá/kg,
- cen zbytu mąki piekarniczej 0,49 zá/kg,
- cen skupu pszenicy 0,50 zá/kg,
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- cen skupu Īyta 0,37 zá/kg.
W wyniku takich tendencji zwiĊkszyáa siĊ marĪa piekarnicza i handlowa, a
zmniejszyáa marĪa máynarska. Nastąpiáo takĪe zmniejszenie udziaáu ceny surowca
rolniczego w cenie detalicznej chleba.
Zmiany cen skupu Īywca wieprzowego oraz cen zbytu i cen detalicznych schabu
Ğrodkowego i szynki gotowanej przedstawiają wykresy 2 i 3.
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Rys. 2. Ceny skupu Īywca wieprzowego, ceny zbytu i ceny detaliczne schabu Ğrodkowego w Polsce w latach
1997-2008 w poszczególnych miesiącach, zá/kg
Fig. 2. Purchase prices of pig lifeweight, wholesale and retail prices of middle loin in Poland, years 1996-2008,
monthly, PLN/kg
ħródáo: jak rysunek 1.
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Rys. 3. Ceny skupu Īywca wieprzowego, ceny zbytu i ceny detaliczne szynki gotowanej w Polsce w latach 19972008 w poszczególnych miesiącach, zá/kg
Fig. 3. Purchase prices of pig lifeweight, wholesale and retail prices of boiled ham in Poland, years 1996-2008,
monthly, PLN/kg
ħródáo: jak rysunek 1.
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Cechą charakterystyczną cen skupu Īywca wieprzowego jest powolna tendencja
wzrostowa, wokóá której wystĊpują wahania cykliczne i sezonowe. Szybszą tendencją
wzrostową charakteryzują siĊ ceny zbytu i detaliczne miĊsa. W latach 1997-2007 przyrosty
cen wyniosáy:
- Īywca wieprzowego 0,11 zá/kg,
- zbytu schabu Ğrodkowego 0,73 zá/kg,
- detalicznych schabu 1,06 zá/kg,
- zbytu szynki 0,20 zá/kg.
- detalicznych szynki 3,00 zá/kg.
Tendencje cen na rynku woáowiny przedstawia rys. 4.
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Rys. 4. Ceny skupu Īywca woáowego, ceny zbytu i ceny detaliczne miĊsa woáowego w Polsce w latach 19962008 w poszczególnych miesiącach, zá/kg
Fig. 4. Purchase prices of cattle lifeweight, wholesale and retail prices of beef in Poland, years 1996-2008,
monthly, PLN/kg
ħródáo: jak rysunek 1.

W ksztaátowaniu siĊ cen na rynku woáowiny moĪna wyróĪniü dwa okresy: przed
integracją kraju z UE i po integracji. Do czasu wstąpienia Polski do UE ceny Īywca
woáowego odznaczaáy siĊ wzglĊdną stabilizacją, wzrastaáy Ğrednio w roku o 1,6%, tj.
poniĪej poziomu inflacji, i osiągaáy poziom 50% cen w UE. PrzyĞpieszenie wzrostu cen
związane jest z wstąpieniem Polski do UE i zwiĊkszeniem popytu eksportowego, gáównie
w krajach Europy Zachodniej [StaĔko i Lewandowski, 2006]. W ciągu kilku miesiĊcy 2004
r. ceny Īywca woáowego wzrosáy o 1 zá/kg. Od 2005 r. utrzymują siĊ na podobnym
poziomie. Szybkimi przyrostami charakteryzują siĊ natomiast ceny zbytu i ceny detaliczne
woáowiny.
W latach 1997-2007 na rynku woáowiny wzrosáy ceny:
- Īywca woáowego o 1,90 zá/kg,
- zbytu miĊsa o 9,61 zá/kg,
- detaliczne miĊsa o 10,92 zá/kg.
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Obecnie ceny Īywca woáowego w Polsce osiągają poziom okoáo 75% cen UE. Trudno
bĊdzie uzyskaü poziom UE bez poprawy jakoĞci oferowanych produktów, gáównie z ras
miĊsnych.
Tendencje zmian cen na rynku mleka i jego artykuáów przedstawiają wykresy 5 i 6.
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Rys. 5. Ceny skupu mleka, ceny zbytu i ceny detaliczne masáa w Polsce w latach 1997-2008 w poszczególnych
miesiącach, zá/kg
Fig. 5. Purchase prices of milk, wholesale and retail prices of butter in Poland, years 1996-2008, monthly, PLN/kg
ħródáo: 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 miesiącach, zá/kg
Fig. 6. Purchase prices of milk, wholesale and retail prices of Edam type cheese in years 1996-2008, monthly,
PLN/kg
ħródáo: jak rysunek 1.
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Ceny skupu mleka i jego artykuáów charakteryzują siĊ tendencją wzrostową. Wokóá
niej wystĊpują wahania sezonowe i koniunkturalne. W latach 1997-2007 przyrosty cen byáy
nastĊpujące:
- mleka surowego 0,50 zá/kg,
- zbytu masáa 3,91 zá/kg,
- detaliczne masáa 7,01 zá/kg,
- zbytu sera edamskiego 4,11 zá/kg,
- detaliczne sera 5,73 zá/kg.
Przedstawione tendencje zmian cen na rynku zbóĪ, miĊsa, mleka i produktów z nich
wytwarzanych wskazują, Īe powiĊkszają siĊ róĪnice miĊdzy cenami surowca rolniczego a
cenami detalicznymi produktów. Przyczyn takich tendencji jest kilka. Jedną z gáównych są
zmiany w strukturze popytu.
Wraz z rozwojem gospodarczym nastĊpują zmiany w konsumpcji i jej strukturze,
przetwórstwie i dystrybucji ĪywnoĞci. Wraz ze wzrostem dochodów ludnoĞci nie tylko
zmniejsza siĊ udziaá wydatków na ĪywnoĞü w wydatkach ogóáem, ale ulega teĪ zmianie
struktura popytu. ZwiĊksza siĊ relatywnie popyt na artykuáy bardziej przetworzone, o
wyĪszych walorach uĪytkowych, które moĪna áatwiej przechowywaü, szybko przygotowaü
do spoĪycia, a zmniejsza popyt na produkty przygotowywane w sposób tradycyjny. Wzrost
zapotrzebowania na produkty spoĪywcze odpowiednio przygotowane do konsumpcji
wynika z postĊpu i podziaáu pracy miĊdzy róĪne sfery dziaáalnoĞci czáowieka. Dla cen
produktów rolnych ma to okreĞlone konsekwencje. Popyt na produkty rolnicze zgáaszany
jest przez przedsiĊbiorstwa przetwórcze i handlowe. Mogą one i najczĊĞciej narzucają
swoje warunki co do cen skupu, wymagaĔ jakoĞciowych, terminów i wielkoĞci dostaw
surowców rolniczych. Wszystko to powoduje, Īe wyprodukowane w rolnictwie surowce
przechodzą przez kilka ogniw áaĔcucha marketingowego, zanim osiągną swoje
przeznaczenie finalne. Ogólny schemat przepáywu produktów rolnych przedstawia rys. 7.
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Rys. 7. Schemat przepáywu produktów rolnych
Fig. 7. Flow diagram for agricultural products
ħródáo: [Heijman i inni 1997, s. 146].

StrukturĊ i dáugoĞü áaĔcucha, przez który przechodzi surowiec rolniczy i wytworzone
z niego produkty, determinują rozmaite czynniki, takie jak rodzaj surowca, stopieĔ
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koncentracji produkcji, poziom rozwoju kraju i rynku. W wyniku takich procesów popyt na
produkty rolne ma dwojaki charakter: poĞredni i bezpoĞredni. Popyt poĞredni (wtórny lub
pochodny) dotyczy surowców pochodzenia rolniczego, które sáuĪą do produkcji artykuáów
nadających siĊ do spoĪycia. Wynika on z popytu bezpoĞredniego (finalnego), który tworzą
gospodarstwa domowe. Popyt poĞredni tworzy gáównie przemysá spoĪywczy. Niektóre
produkty rolne są równieĪ wykorzystywane jako surowiec w innych gaáĊziach przemysáu.
CzĊĞü produktów rolnych sprzedawana jest bezpoĞrednio konsumentom (np. kwiaty,
niektóre owoce). WiĊkszoĞü produktów rolnych przechodzi okreĞlona drogĊ od producenta
do konsumenta.
W poszczególnych ogniwach áaĔcucha marketingowego niezbĊdne są dziaáania w celu
dostosowania do siebie produkcji i konsumpcji co do rodzaju towaru, miejsca, czasu, iloĞci
i jakoĞci. Dziaáania w áaĔcuchu marketingowym nazywa siĊ funkcjami i moĪna podzieliü je
na kilka grup [Heijman i inni 1997]:
- funkcje wymienne (np. kupno, gromadzenie, sprzedaĪ),
- funkcje fizyczne (np. przetwórstwo, magazynowanie, sprzedaĪ),
- funkcje wspierające (np. sortowanie i standaryzacja, ponoszenie ryzyka).
Realizacja poszczególnych funkcji wiąĪe siĊ z nakáadami czynników produkcji i
kosztami ich wykorzystania. Na przykáad w przetwórstwie bĊdą to opáata pracy, kapitaáu,
energii, róĪnych materiaáów bezpoĞrednich i usáug, podatki i zbliĪone do nich opáaty, koszt
zagospodarowania odpadów itp. Z tego powodu powstają róĪnice pomiĊdzy cenami, które
páacą konsumenci i tymi, które otrzymują rolnicy za swoje produkty. WielkoĞü tej róĪnicy
nazywanej marĪą (np. przetwórczą lub handlową) zaleĪy od stopnia przetworzenia danego
produktu. ZaleĪy ona takĪe od warunków rynkowych. MarĪa jest duĪa, gdy
przedsiĊbiorstwo przemysáowe lub handlowe kupuje od drobnych producentów takie
produkty, które nie mają alternatywnego wykorzystania i nie moĪna ich przechowywaü.
Obecnie w gospodarkach rozwiniĊtych marĪe są gáównym skáadnikiem ceny detalicznej i
stanowią 70-75% jej poziomu [Urban 2002, s. 34]. Taka wysokoĞü marĪ powoduje, Īe w
cenie detalicznej udziaá ceny surowca rolniczego jest niewielki i wraz z rozwojem
gospodarczym zmniejsza siĊ. Dla ilustracji tej tezy przedstawiamy zmiany w wydatkach na
ĪywnoĞü i wartoĞü produkcji rolniczej w niej zawartej w dáugim okresie na przykáadzie
USA. Udziaá wartoĞci produkcji rolniczej w cenach detalicznych przeciĊtnego koszyka
spoĪywczego wynosiá 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 prawidáowoĞci dotyczą i innych krajów. Udziaá wartoĞci produkcji
rolniczej w cenach detalicznych towarów jest zróĪnicowany w zaleĪnoĞci od stopnia
przetworzenia produktu. Na przykáad w USA wynosi on w miĊsie 30%, drobiu 43%,
produktach mlecznych 36%, ĞwieĪych owocach 17%, ĞwieĪych warzywach 20%,
pieczywie i ciastkach 6% [Cramer, Jensen i Southgate 2001, ss. 323-324]. Urban [2002, s.
35] opisuje pewne podobieĔstwa miĊdzy strukturą cen ĪywnoĞci w USA i w Niemczech, w
których marĪe przetwórcze i handlowe wynoszą:
- okoáo 90% ceny produktów przetwórstwa zbóĪ,
- okoáo 75% ceny táuszczów, owoców i warzyw,
- okoáo 65-70% ceny miĊsa i przetworów, produktów mleczarskich, ziemniaków,
- okoáo 50-60% ceny produktów mniej przetworzonych (np. jaj, miĊsa drobiowego,
mleka, masáa, mąki).
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Podsumowanie
Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe wzrost cen surowców rolniczych jest
mniejszy niĪ wzrost cen detalicznych ĪywnoĞci z nich otrzymywanych. Jest to
prawidáowoĞü wystĊpująca w gospodarce rynkowej. O cenach detalicznych ĪywnoĞci w
coraz wiĊkszym stopniu decydują koszty, ponoszone w róĪnych ogniwach áaĔcucha
marketingowego, związane z przetwórstwem i dystrybucją produktów. W wyniku takich
procesów zmniejsza siĊ udziaá wartoĞci surowca rolniczego w cenie detalicznej artykuáów
ĪywnoĞciowych. Oznacza to takĪe coraz wiĊksze znaczenie kosztów pozarolniczych
Ğrodków produkcji w ksztaátowaniu cen detalicznych ĪywnoĞci.
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