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Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii
Export prices for mushrooms from Poland and from the
Netherlands
Synopsis. Polska i Holandia są najwiĊkszymi eksporterami pieczarek na rynku Unii Europejskiej,
jednak w ostatnich latach znaczenie naszego kraju zwiĊksza siĊ, a Holandii maleje. Analiza cen
eksportowych uzyskiwanych przez oba kraje wykazaáa, Īe ceny páacone Holendrom są znacznie
bardziej stabilne niĪ w eksporcie polskim. Przy czym, zwáaszcza w Polsce, sezonowe wahania cen
mroĪonek są wyĪsze niĪ grzybów ĞwieĪych. Zgodnie z teorią konwergencji cen i Prawem Jednej Ceny
moĪna siĊ spodziewaü, Īe poziomy cen eksportowych Polski i Holandii powinny dąĪyü do
wyrównania. Przeprowadzona analiza nie potwierdziáa jednoznacznie tego kierunku zmian. Co wiĊcej
w przypadku grzybów mroĪonych dochodzi do zwiĊkszenia zróĪnicowania cen, czyli do dywergencji.
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Abstract. Poland and The Netherlands are the biggest mushroom exporters on the EU market. In
recent years, however, the importance of Polish exports country has been increasing, and that of The
Netherlands diminishing. Analysis of export prices received by both countries showed that prices paid
to the Dutch are much more stable than in Polish exports. At the same time, especially in Poland,
seasonal fluctuations in prices of frozen mushrooms are higher in comparison to fresh mushrooms.
According to the theory of price convergence and the Law of One Price, it is to be expected, that the
levels of Polish export prices and The Netherlands should head in one direction. The analysis has not
confirmed unequivocally that direction of changes. Moreover, in the case of frozen mushrooms there
is an increase of price differentiation, which causes the divergence
Key words: time series decomposition, correlation, seasonal fluctuation of prices, convergence, Law
of One Price

Wprowadzenie
Handel miĊdzynarodowy przyczynia siĊ do wzrostu dobrobytu, jest on takĪe
najwaĪniejszą formą miĊdzynarodowej wspóápracy gospodarczej. DziĊki nasilonej
miĊdzynarodowej wymianie towarowej i miĊdzynarodowemu przepáywowi kapitaáu
gospodarki róĪnych krajów są ze sobą ĞciĞlej powiązane [Budnikowski 2006]. Powiązanie
to przejawia siĊ miĊdzy innymi poprzez wzajemne oddziaáywanie cen. Zjawisko to nosi
nazwĊ przestrzennej transmisji cen (spatial price transmission) i odnosi siĊ do procesu
ujednolicania cen tego samego dobra na róĪnych rynkach [Listorti 2009]. Przestrzenna
transmisja cen umoĪliwia pewną przewidywalnoĞü ich zmian poprzez sygnaáy cenowe
wysyáane pomiĊdzy róĪnymi rynkami [Conforti 2004]. Jest to szczególnie istotne na rynku
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rolnym, na którym wysokoĞü cen jest zmienna i podatna na wpáyw róĪnych czynników
[Hamulczuk 2013].
Jednym z zaáoĪeĔ Wspólnego Rynku (common market) Unii Europejskiej jest dąĪenie
do wyrównania poziomów ekonomicznych paĔstw czáonkowskich. Wprowadzone
w traktacie z Maastricht wskaĨniki i zasady warunkujące moĪliwoĞü wstąpienia kraju do
Unii Gospodarczej i Walutowej okreĞlane są mianem kryteriów konwergencji nominalnej
[Gáodowska 2012]. Konwergencja jest procesem, podczas którego zanikają nierównoĞci
pomiĊdzy danymi podmiotami. Gdy za dane podmioty przyjmie siĊ kraje lub grupy krajów,
to w wyniku konwergencji nierównoĞci miĊdzy krajami zanikają [Wolszczak-Derlacz
2007]. W wyniku konwergencji nominalnej dochodzi do zbieĪnoĞci miĊdzy innymi
kosztów i cen. Na tym tle powstaáa niezaleĪna koncepcja znana jako prawo jednej ceny
(Law of One Price) [Krugman 2007]. PJC (LOP), zgodnie z zaáoĪeniem, reguluje
przestrzenne relacje pomiĊdzy cenami [Conforti 2004].
Definicja przytoczona przez Wolszczak-Derlacz o prawie jednej ceny w wersji
absolutnej mówi, Īe w warunkach wolnej konkurencji i swobodnego handlu te same
produkty muszą mieü te same ceny niezaleĪnie od miejsca sprzedaĪy. W wersji wzglĊdnej
prawo to odnosi siĊ do procesu wyrównywania cen tych samych produktów. Pewne
zastrzeĪenia do Prawa Jednej Ceny wnosi Listorti [2009], która zauwaĪa, Īe prawo to
bardzo czĊsto nie funkcjonuje w praktyce; zwáaszcza w sektorze rolniczym, gdzie szeroko
stosowana jest polityka wsparcia ze strony paĔstwa.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo silniejsze powiązanie naszego
kraju z miĊdzynarodowym rynkiem europejskim. Od tego momentu Polska zaistniaáa
wĞród partnerów obecnych na Jednolitym Rynku WewnĊtrznym. Konsekwencją obecnoĞci
naszego kraju w strukturach UE jest miĊdzy innymi podleganie ekonomicznym procesom
integracyjnym w ramach Wspólnoty2.
Celem pracy byáa ocena zmian cen pieczarek w eksporcie Polski i Holandii na
wewnĊtrznym rynku Unii Europejskiej w porównaniu do cen ksztaátujących siĊ po
uwzglĊdnieniu eksportu poza WspólnotĊ. Poszukiwano takĪe odpowiedzi na pytanie czy
zmiany cen obu krajów podlegają obowiązywaniu LOP.

Rynek pieczarek w Polsce i w Unii Europejskiej
Polska zajmuje wysoką pozycjĊ w produkcji pieczarek w Europie. Wykorzystanie
nowoczesnej infrastruktury i technologii umoĪliwia wytwarzanie grzybów wysokiej
jakoĞci, które stanowią realną konkurencjĊ dla innych liczących siĊ producentów. Eksperci
z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej [Rynek… 2014] szacują, Īe
produkcja pieczarek w Polsce zwiĊksza siĊ nieprzerwanie od 2004 r. Ğrednio o 4,3%
rocznie i w 2014 r. wynosiáa 275 tys. ton. Mniej dynamicznie rosáa áączna powierzchnia
upraw tych grzybów – Ğrednio o 1,6% w skali roku i w 2014 r. zajmowaáa powierzchniĊ
241 ha. Zbiory pieczarek w naszym kraju w okresie 2004-2014 stanowiáy ok. 15-20%
wszystkich grzybów uprawianych w Unii Europejskiej. UmoĪliwia to Polsce systematyczne
umacnianie swojej pozycji jako dostawcy pieczarek na rynki krajów Wspólnoty.
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Jak wynika z bazy danych Eurostat, Unia Europejska jest eksporterem netto zarówno
pieczarek ĞwieĪych, jak i mroĪonych, a dodatni bilans obrotów tymi produktami w latach
2004-2014 zwiĊkszaá siĊ i w 2014 r. wyniósá odpowiednio 65 tys. ton i 56 tys. ton.
W latach 2012-2014 UE-28 sprowadzaáa Ğrednio 299 tys. ton ĞwieĪych pieczarek o
wartoĞci 546 mln EUR. ĝrednie tempo wzrostu przywozu ĞwieĪych pieczarek do Unii w
okresie 2004-2014 wynosiáo 1,6% w skali roku, a wartoĞü importu w tym samym czasie
zwiĊkszaáa siĊ w tempie 2,2%. Pieczarki na wspólny europejski rynek dostarczane są przez
kraje czáonkowskie, gáównie przez PolskĊ. ĝrednio w latach 2004-2006 nasz kraj wysyáaá
do Unii 61,5 tys. ton ĞwieĪych pieczarek, a w latach 2012-2014 juĪ prawie 113 tys. ton.
Dynamika wzrostu dostaw tych grzybów z Polski jest znacznie wyĪsza od Ğredniej unijnej
i w okresie 2004-2014 wynosiáa 7,7% rocznie. Jeszcze silniej, w tempie 8,8% rocznie
zwiĊkszaáa siĊ wartoĞü naszego eksportu. DziĊki temu udziaá Polski wzrósá z 23,6%
w okresie 2004-2006 do 37,8% w latach 2012-2014. RównoczeĞnie obniĪyáo siĊ znaczenie
dostaw z Holandii, Irlandii i Belgii. W latach 2012-2014 Holandia kontrolowaáa 23,4%
unijnego importu ĞwieĪych pieczarek, wobec 38,1% w latach 2004-2006. Warto zauwaĪyü,
Īe dynamika wzrostu dostaw tych grzybów z Holandii byáa w analizowanym okresie 20042014 ujemna i wynosiáa 2,8% w skali roku. Udziaá Irlandii zmalaá w analogicznym czasie z
19,7 do 15,9%, a Belgii z 7,2 do 6,2%.
Wolumen obrotów mroĪonymi pieczarkami w Unii jest znacznie mniejszy niĪ
pieczarkami ĞwieĪymi. ĝrednio w latach 2012-2014 UE-28 sprowadzaáa 47,4 tys. ton tych
mroĪonek za kwotĊ 51 mln EUR. Dostawy zdominowane są przez HolandiĊ, której udziaá
zwiĊkszyá siĊ z 54% Ğrednio w latach 2004-2006 do 76% w okresie 2012-2014. Oferta
Francji w latach 2012-2014 pokrywaáa jedynie 7,1% unijnego popytu, natomiast Belgii
jedynie 6,5%. PodaĪ polskich mroĪonek w tym czasie wynosiáa 2,4 tys. ton, co stanowiáo
5,2% udziaáu w rynku.
Udziaá pieczarek mroĪonych w polskim eksporcie pieczarek wewnątrz UE jest
znikomy i wynosi ok. 4-7%. Znaczenie eksportu mroĪonych grzybów w Holandii zwiĊksza
siĊ. Podczas gdy na początku analizy mroĪonki stanowiáy ok. 25-30% oferty eksportowej
grzybów z Holandii, to pod koniec tego okresu udziaá ten zwiĊkszyá siĊ do ok. 50%. Ceny
ĞwieĪych pieczarek z naszego kraju w obrotach wewnątrz Wspólnoty w latach 2004-2005
byáy o ok 35% niĪsze od oferowanych przez HolandiĊ, jednak w kolejnych latach dystans
ten zmniejszaá siĊ i pod koniec okresu objĊtego analizą wynosiá ok. 20%. Ceny pieczarek
mroĪonych z naszego kraju w stosunku do cen holenderskich byáy porównywalne, jednak
w ostatnich dwóch latach byáy zauwaĪalnie wyĪsze.

Metody badaĔ
Procesy ekonomiczne nie przebiegają w czasie caákowicie przypadkowo i chaotycznie.
W ich ksztaátowaniu moĪna dostrzec pewne prawidáowoĞci. Skuteczne przewidywanie
zjawisk i procesów gospodarczych moĪliwe jest tylko i wyáącznie wówczas, gdy
zidentyfikujemy takie regularnoĞci. DostrzeĪone prawidáowoĞci są bowiem wyrazem
dziaáania róĪnych czynników i mechanizmów, których rezultat bĊdzie najpewniej widoczny
równieĪ w przyszáoĞci. [Hamulczuk 2011]. Szereg czasowy przedstawia rozwój zjawiska
(wartoĞci cechy) w czasie, w wybranych okresach lub momentach. Szeregi czasowe
okresów przedstawiają informacjĊ o rozmiarach zjawiska w krótszych lub dáuĪszych
okresach [StaĔko 2013].
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Analiza szeregów czasowych obserwowanych zjawisk ekonomicznych dostarcza
istotnych informacji o charakterze i kierunku zachodzących zmian [Hassani i in. 2009].
Analiza szeregów czasowych ma dwa gáówne cele. Jednym jest wykrywanie natury
zjawiska reprezentowanego przez sekwencjĊ obserwacji. Drugim jest przewidywanie
przyszáych wartoĞci szeregu czasowego. Oba te cele wymagają zidentyfikowania i opisania,
w sposób mniej lub bardziej formalny, elementów skáadowych szeregu czasowego [StaĔko
2013]. Elementami tymi są trend, skáadnik cykliczny, wskaĨnik wahaĔ sezonowych
i wahaĔ przypadkowych [Jonek-Kowalska 2014]. Dekompozycja szeregu czasowego wiąĪe
siĊ z koniecznoĞcią obliczenia Ğredniej ruchomej, bądĨ Ğredniej ruchomej scentrowanej,
która obrazuje trend, nastĊpnie obliczenie i eliminacjĊ skáadnika sezonowego. Kolejnym
krokiem jest wyodrĊbnienie wahaĔ cyklicznych i trendu z szeregu czasowego i ostatecznie
obliczenie skáadnika przypadkowego [Golyandina 2001]. Zanim przeprowadzone zostaną
obliczenia, naleĪy zastanowiü siĊ nad rodzajem modelu (powiązaniami miĊdzy
zmiennymi). W praktyce w wiĊkszoĞci przypadków stosuje siĊ modele multiplikatywne
[Hamulczuk 2011]. Zastosowanie modelu multiplikatywnego jest wskazane, gdy poziom
wahaĔ sezonowych wokóá trendu roĞnie (bądĨ maleje), natomiast model addytywny
wykorzystywany jest wówczas gdy poziom wahaĔ sezonowych wokóá trendu nie zmienia
siĊ [Guharay 2013]. Ocena wizualna analizowanych szeregów czasowych nie daáa
jednoznacznej odpowiedzi o charakterze wahaĔ sezonowych, w związku z powyĪszym
zdecydowano siĊ na zastosowanie modelu multiplikatywnego:
Yt=TCt·St·It,
gdzie:
Y t - wartoĞci szeregu czasowego w czasie t,
T C t - wartoĞü trendu-cyklu w czasie t,
S t – wskaĨniki wahaĔ sezonowych w czasie t,
I t – wahania przypadkowe (losowe) w czasie t.
Do stwierdzenia, czy analizowane ceny podlegają procesowi konwergencji posáuĪono
siĊ róĪnicą ich logarytmów, zgodnie ze wzorem:
lnDif=ln(cenyNL)-ln(cenyPl)
NastĊpnie, szereg logarytmów cen otrzymany z róĪnicy logarytmów cen polskich
i holenderskich zostaá podzielony na trzyletnie podokresy obejmujące lata: 2004-2006,
2008-2010 i 2012-2014. Dla kaĪdego podokresu policzono Ğrednią, wariancjĊ, odchylenie
standardowe oraz wspóáczynnik zmiennoĞci. Na ich podstawie moĪliwe byáo okreĞlenie
kierunku zmian zachodzących pomiĊdzy cenami w obu krajach.
Do scharakteryzowania sytuacji na europejskim rynku pieczarek wykorzystano dane
handlowe pochodzące z bazy danych Eurostat i Wspólnoty, które obejmowaáy okres 20042014 w ukáadzie rocznym. Ceny uĪyte do analizy byáy wynikiem ilorazu wartoĞci i iloĞci
eksportowanych grzybów. UmoĪliwiáo to leprze ujednolicenie materiaáu wyjĞciowego.
Dane do analizy zmian cen pomiĊdzy Polską i Holandią obejmowaáy okres 2004-2014
w ukáadzie miesiĊcznym.
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Dane i analiza wstĊpna
Szeregi czasowe cen pieczarek bĊdące przedmiotem analizy oczyszczono z wartoĞci
odstających. Dotyczyáo to przede wszystkim cen mroĪonych pieczarek w eksporcie
z Holandii. NastĊpnie oczyszczone szeregi czasowe poddano dekompozycji. Uzyskane
wskaĨniki sezonowoĞci wskazują, Īe ceny eksportowe pieczarek na polskim rynku
podlegają silniejszym wahaniom, niĪ ceny uzyskiwane przez eksporterów z Holandii.
Dotyczy to zwáaszcza pieczarek mroĪonych, których roczna amplituda w polskim eksporcie
ogóáem wynosi 22,9 p.p, a biorąc pod uwagĊ jedynie obroty wewnątrz UE - 21,8 p.p.
RóĪnica ta wynika z niĪszych cen minimalnych uzyskiwanych przez dostawców z Polski
w marcu na rynku rosyjskim. NajwyĪsze ceny w eksporcie pieczarek z Polski osiągane są
w miesiącach letnich, kiedy ze wzglĊdu na szeroką ofertĊ warzyw i owoców sezonowych,
a takĪe grzybów leĞnych, podaĪ pieczarek jest ograniczona. Ograniczenie podaĪy wynika
takĪe z uwarunkowaĔ technologii produkcji – wysokie temperatury utrzymujące siĊ o tej
porze roku utrudniają zachowanie optymalnych warunków wzrostu grzybów.
Tabela 1. UĞrednione wskaĨniki sezonowych wahaĔ cen pieczarek w Polsce i w Holandii
Table 1. Averaged seasonal fluctuations rates in the prices of mushrooms in Poland and in the Netherlands
Polska
ĞwieĪe
ogóáem

na rynek
UE

Holandia
mroĪone

ogóáem

ĞwieĪe

na rynek
UE

ogóáem

mroĪone

na rynek
UE

ogóáem

na rynek
UE

I

1,0126

0,9945

0,9685

0,9770

1,0141

1,0141

1,0101

1,0164

II

0,9898

0,9829

0,9281

0,9486

0,9973

0,9960

0,9723

0,9793

III

0,9876

1,0003

0,8930

1,0140

0,9981

0,9975

0,9724

0,9765

IV

0,9908

0,9995

1,0434

1,0598

0,9900

0,9913

0,9953

1,0004

V

1,0021

0,9946

1,1224

0,9428

0,9921

0,9940

0,9926

0,9862

VI

0,9859

0,9773

1,0384

0,9456

0,9880

0,9888

1,0194

1,0114

VII

1,0330

1,0169

0,9920

0,9692

0,9911

0,9935

1,0080

1,0099

VIII

1,0306

1,0298

0,9389

0,9733

1,0057

1,0074

1,0122

1,0062

IX

1,0232

1,0347

1,0360

1,1370

1,0096

1,0100

1,0057

1,0079

X

0,9757

0,9828

1,0998

1,1013

0,9969

0,9958

1,0179

1,0266
1,0010

XI

0,9806

0,9804

1,0184

1,0124

0,9980

0,9975

0,9986

XII

0,9882

1,0064

0,9211

0,9188

1,0191

1,0142

0,9954

0,9782

min

0,9757

0,9773

0,8930

0,9188

0,9880

0,9888

0,9723

0,9765

max

1,0330

1,0347

1,1224

1,1370

1,0191

1,0142

1,0194

1,0266

Amplituda

5,7 p.p.

5,7 p.p.

22,9 p.p.

21,8 p.p.

3,1 p.p.

2,5 p.p.

4,7 p.p.

5,0 p.p.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Eurostat.

Ceny mroĪonych pieczarek w eksporcie z naszego kraju na rynek UE osiągają swoje
maksimum od wrzeĞnia do listopada, czyli po okresie cen maksymalnych pieczarek
ĞwieĪych. Ceny pieczarek mroĪonych kierowanych poza rynek Wspólnoty osiągają swoje
maksima od kwietnia do czerwca, czyli w miesiącach poprzedzających szczytowe ceny
ĞwieĪych pieczarek eksportowanych poza UE. Maksymalne ceny pieczarek ĞwieĪych
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w Holandii uzyskiwane są w grudniu i styczniu a takĪe w lipcu i sierpniu. Okres
podwyĪszonych cen pieczarek mroĪonych wysyáanych z Holandii trwa od czerwca do
paĨdziernika. Analiza amplitudy wahaĔ w poszczególnych latach nie wykazaáa by
sezonowa zmiennoĞü cen w istotny sposób ulegaáa zmianie.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono ceny przed oczyszczeniem ich z obserwacji
odstających. Do obserwacji odstających, wymagających korekty przed przeprowadzeniem
stosownych obliczeĔ zaliczono marzec 2004 r. w eksporcie ĞwieĪych pieczarek z Holandii
zarówno w obrotach ogóáem (rys. 1) jak i na rynku wewnĊtrznym UE (rys. 2). W eksporcie
pieczarek mroĪonych z Holandii skorygowano obserwacje z wrzeĞnia 2004 r. i lipca 2006 r.
(takĪe na obu rynkach). W eksporcie mroĪonych pieczarek z Polski na wewnĊtrzny rynek
Wspólnoty skorygowano jedynie ceny ze stycznia 2011 r. i czerwca 2012 r.
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Rys. 1. Ceny eksportowe pieczarek ĞwieĪych i mroĪonych z Polski i Holandii ogóáem w EUR/kg w latach 20042014
Fig. 1. Total export prices of fresh and frozen mushrooms from Poland and the Netherlands in EUR/kg in years
2004-2014
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 2. Ceny eksportowe pieczarek ĞwieĪych i mroĪonych z Polski i Holandii na rynek UE w EUR/kg w latach
2004-2014
Fig. 2. Export prices of fresh and frozen mushrooms from Poland and the Netherlands to the EU market in
EUR/kg in years 2004-2014
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

Relacje cenowe
Obliczona róĪnica logarytmów cen pieczarek ĞwieĪych i mroĪonych, zarówno
w obrotach wewnĊtrznych jak i ogóáem, pomiĊdzy Polską i Holandią pozwoliáa na próbĊ
weryfikacji funkcjonowania Prawa Jednej Ceny. Posáugując siĊ wybranymi wskaĨnikami
okreĞlającymi zróĪnicowanie cech stwierdzono, Īe proces wyrównywania siĊ cen nie jest
jednoznaczny. Zmiany relacji cen eksportowych pieczarek ĞwieĪych na wewnĊtrznym
rynku Wspólnoty, na którym oba kraje konkurują, są podobne do kierunku zmian cen po
uwzglĊdnieniu rynków zewnĊtrznych. NajwiĊkszą zbieĪnoĞü cen eksportowych pieczarek
ĞwieĪych obserwowano w okresie 2008-2010. Zanotowano wówczas najniĪsze wartoĞci
wskaĨników uĪytych do analizy. W latach 2012-2014 nastąpiá nieznaczny wzrost
zróĪnicowania cen, jednak nadal byá on mniejszy niĪ na początku, w latach 2004-2006.
Przy czym zróĪnicowanie cen na wewnĊtrznym rynku UE byáo stale niĪsze niĪ po
uwzglĊdnieniu obrotów z innymi paĔstwami. MoĪna zatem wnioskowaü, Īe w eksporcie
pieczarek ĞwieĪych pomiĊdzy Polską i Holandią dochodzi do konwergencji cen. Co wiĊcej
jest to proces nieznacznie silniejszy niĪ w obrotach poza rynek Wspólnoty.
Odmiennie ksztaátują siĊ zaleĪnoĞci cenowe pomiĊdzy omawianymi krajami
w eksporcie mroĪonych grzybów. W obrotach zewnĊtrznych w poszczególnych okresach
takĪe dochodziáo do wyrównania poziomów cen, jednak rozbieĪnoĞci nadal są wyĪsze niĪ
w obrotach grzybami ĞwieĪymi. W eksporcie na rynek UE dochodzi natomiast do
pogáĊbiania róĪnic cenowych, co daje podstawy do twierdzenia o istnieniu zjawiska
dywergencji pomiĊdzy Polską a Holandią.
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Tabela 2. Zmiany Ğrednich róĪnic miĊdzy cenami eksportowych pieczarek miĊdzy Polską i Holandią
Table 2. Changes in averages export price of mushrooms between Poland and The Netherlands
ĞwieĪe

mroĪone

áącznie

do UE

áącznie

do UE

2004-2006
Ğrednia

0,48

0,35

0,56

0,00

0,58

-0,03

0,34

-0,21

2008-2010
Ğrednia

0,30

Ğrednia

0,34

0,21
2012-2014
0,23

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 3. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy róĪnicą logarytmów cen pieczarek ĞwieĪych i mroĪonych eksportowanych z Polski
i Holandii áącznie i na rynek UE w latach 2004-2014
Fig. 3. The relationship between the difference of the prices logarithms of fresh and frozen mushrooms exported
from Poland and the Netherlands, total and on the EU market in years 2004-2014
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

Podsumowanie i wnioski
Produkcja pieczarek dziĊki rozwojowi technologicznemu, który dokonaá siĊ
w ostatnich latach, w znacznym stopniu uniezaleĪniáa siĊ od wpáywu warunków
pogodowych. Jedynie w okresie letnim, kiedy problemem staje siĊ zapewnienie
odpowiednich warunków termicznych uprawy, a na rynku wystĊpuje szeroka oferta
podaĪowa róĪnych gatunków owoców i warzyw, ceny pieczarek spadają. WystĊpujące
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wahania sezonowe cen zdają siĊ mieü wiĊkszy związek ze zmiennym popytem wĞród
konsumentów, niĪ z wpáywem warunków atmosferycznych. Ceny pieczarek na bardziej
dojrzaáym holenderskim rynku podlegają znacznie sáabszym wahaniom sezonowym, niĪ
ceny w Polsce, jednak róĪnice te nie są znaczące.
Przeprowadzone obliczenia nie pozwalają jednoznacznie stwierdziü, Īe zgodnie z PJC
(LOP), pomiĊdzy Polską i Holandią dochodzi do wyrównania siĊ eksportowych cen
pieczarek. Proces konwergencji zachodzi jedynie okresowo, a najsilniej zaznaczyá siĊ w
latach 2006-2008. Dyspersja pomiĊdzy cenami uzyskiwanymi na wewnĊtrznym rynku
Wspólnoty byáa tylko w niewielkim stopniu mniejsza od tej obserwowanej po
uwzglĊdnieniu dostaw do paĔstw trzecich. W przypadku eksportu grzybów mroĪonych
zauwaĪalne byáo nawet pogáĊbianie siĊ róĪnic cenowych pomiĊdzy oboma krajami.
Niestety, pomimo stosunkowo znacznej stabilnoĞci wahaĔ cen, na rynku pieczarek,
niemoĪliwe jest odnoszenie siĊ do PJC przy prognozowaniu przyszáych cen, bądĨ prób
scharakteryzowania tendencji rozwojowych tego rynku.
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