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ĝwiatowe i krajowe ceny ĪywnoĞci w latach 2016-2017
Global and Domestic Food Prices During 2016-2017
Synopsis. Otwarcie polskiej gospodarki w wyniku transformacji systemowej i integracji europejskiej
zwiĊkszyáo jej zaleĪnoĞü od zjawisk o charakterze globalnym. W ostatniej dekadzie Ğwiatowe ceny
i podaĪ ĪywnoĞci doĞwiadczaáy powaĪnych szoków, co miaáo istotne konsekwencje dla polskiego
rynku ĪywnoĞciowego. Celem artykuáu jest przedstawienie zmian cen ĪywnoĞci w Polsce w latach
2016-2017 na tle tendencji wystĊpujących na rynkach Ğwiatowych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
rynku unijnego, okreĞlenie siáy ich wzajemnych powiązaĔ oraz wskazanie czynników warunkujących
te procesy. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, Īe w Polsce w badanym okresie ceny
ĪywnoĞci rosáy szybciej niĪ w UE, ale wolniej niĪ na rynkach Ğwiatowych, wykazywaáy mniejszą
wahliwoĞü niĪ na rynkach zewnĊtrznych oraz bardzo wysoką korelacjĊ ze zmianami cen w UE.
Powiązanie z rynkiem unijnym byáo szczególnie widoczne w przypadku cen produktów mlecznych,
zbóĪ, miĊsa wieprzowego, roĞlin oleistych i cukru.
Sáowa kluczowe: ĪywnoĞü, szoki podaĪowe, niestabilnoĞü 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 ĪywnoĞci z uwagi na áatwoĞü kwantyfikacji stanowią staáy przedmiot badaĔ
teoretycznych i praktycznych (stosowanych), podejmowanych zwáaszcza w krajach,
w których system gospodarczy od lat opiera siĊ na reguáach gospodarki rynkowej. W
Polsce ceny ĪywnoĞci naleĪą do najczĊĞciej rozpatrywanych czynników wpáywających na
poziom i strukturĊ spoĪycia artykuáów ĪywnoĞciowych oraz sprawnoĞü rynku
dr hab., prof. IERiGĩ-PIB, Zakáad BadaĔ Rynkowych IERiGĩ-PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
e-mail: krystyna.swietlik@ierigz.waw.pl

1

292

K. ĝwietlik

ĪywnoĞciowego. Są one wspóákomponentem ukáadu cen w gospodarce ĪywnoĞciowej,
podstawowym wyznacznikiem kosztów utrzymania rodzin oraz istotnym, pozamonetarnym
skáadnikiem inflacji (Noga, 2009, s. 151-157). Z tego wzglĊdu budzą Īywe zainteresowanie
opinii publicznej, naukowców, polityków i praktyków gospodarczych. Szczególnie duĪe
zainteresowanie wzbudza ruch cen ĪywnoĞci w okresach ich silnych fluktuacji. Takim
okresem byáy w Polsce m.in. lata 2005-2017 z uwagi na róĪnokierunkowe zmiany cen
ĪywnoĞci, a zwáaszcza problematyczną szybkoĞü, gwaátownoĞü i wysokoĞü ich wahaĔ.
Byáy one konsekwencją uwarunkowaĔ wewnĊtrznych związanych z produkcją i podaĪą
surowców rolniczych, postĊpującego procesu integracji europejskiej i globalizacji, lecz
przede wszystkim znaczących turbulencji cenowych na Ğwiatowym rynku artykuáów rolnospoĪywczych (ĝwietlik, 2016a). ĝwiatowa niestabilnoĞü cen ĪywnoĞci skutkowaáa
wydatnym ich wzrostem w latach 2007-2008, tj. w okresie Ğwiatowego kryzysu
ĪywnoĞciowego oraz gwaátownym, rekordowym wzrostem w 2011 r., a nastĊpnie gáĊbokim
ich spadkiem w kolejnych piĊciu latach. Interesująco przedstawiaáy siĊ zmiany Ğwiatowych
cen ĪywnoĞci w latach 2016-2017. W poáowie 2016 r. odnotowano zahamowanie
utrzymującego siĊ od 2012 r. spadkowego ich trendu i powrót do tendencji wzrostowej. Po
przyspieszeniu w I póároczu 2017 r., dynamika wzrostu cen ponownie spowolniáa aĪ do
wartoĞci ujemnej w koĔcu roku.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie polskiej gospodarki
zwiĊkszyáo jej zaleĪnoĞü od zjawisk o charakterze globalnym i wraĪliwoĞü na róĪnego
rodzaju kryzysy. O krajowych cenach artykuáów rolno-spoĪywczych zaczĊáy decydowaü
gáównie ceny Ğwiatowe oraz rynki krajów sąsiadujących i rynki globalne, nie zaĞ zmiany
krajowych relacji podaĪy i popytu. Z przeglądu notowaĔ cen wynika, Īe w latach 2005-2015
na polskim rynku ĪywnoĞciowym wystąpiáy zjawiska podobne do obserwowanych na
rynkach Ğwiatowych i europejskich. Zmiany cen krajowych podąĪaáy za zmianami cen
Ğwiatowych, dotyczyáy tych samych produktów spoĪywczych, róĪniáy siĊ natomiast skalą
zmian (ĝwietlik, 2016b). W kontekĞcie zjawisk zachodzących na globalnym rynku artykuáów
rolno-spoĪywczych w latach 2016-2017, zrozumiaáa wydaje siĊ próba znalezienia odpowiedzi
na pytanie, czy odnotowane w tym okresie zmiany Ğwiatowych cen ĪywnoĞci znalazáy
odzwierciedlenie w zmianach cen na unijnym i polskim rynku, czy krótkookresowe zmiany
cen na rynkach globalnych są równie transparentne w ujĊciu przestrzennym i czasowym, jak
zmiany dáugookresowe? Tak sformuáowanemu gáównemu celowi rozwaĪaĔ
podporządkowano nastĊpujące cele cząstkowe: zobrazowanie kierunków i skali zmian
Ğwiatowych, unijnych i krajowych cen ĪywnoĞci, kwantyfikacja stopnia ich zmiennoĞci i siáy
powiązania, przedstawienie zmian cen poszczególnych grup artykuáów ĪywnoĞciowych oraz
identyfikacja czynników je determinujących w ostatnich dwóch latach.

Materiaá badawczy i metodyka badaĔ
Podstawą analiz przeprowadzonych dla celów niniejszego artykuáu byáy szeregi
statystyczne charakteryzujące badane kategorie cenowe zaczerpniĊte z baz danych
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw WyĪywienia i Rolnictwa (FAO),
Europejskiego UrzĊdu Statystycznego (Eurostat) oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego
(GUS). Zakres czasowy analiz obejmowaá gáównie lata 2016-2017, lecz w niektórych
przypadkach odwoáano siĊ do lat wczeĞniejszych, co umoĪliwiáo wyciągniĊcie bardziej
prawidáowych wniosków. W celu dokonania pomiaru dynamiki cen ĪywnoĞci ogóáem oraz
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poszczególnych jej grup posáuĪono siĊ zagregowanymi Ğredniorocznymi indeksami cen o
staáej i zmiennej podstawie. Przy obliczaniu skumulowanych indeksów dla okresu 20162017 za rok odniesienia przyjĊto rok 2015. Do charakterystyki krótkookresowej zmiennoĞci
cen wykorzystano miesiĊczne indeksy cen o staáej i zmiennej podstawie. Do analizy stopnia
zmiennoĞci cen ĪywnoĞci zastosowano wspóáczynniki zmiennoĞci, które obliczono jako
relacjĊ odchylenia standardowego do Ğredniej geometrycznej indeksów cen (rocznych i
miesiĊcznych) traktując wielkoĞci wskaĨnikowe jako liczby rzeczywiste (Wawrzynek,
2007, s. 37). SiáĊ związku pomiĊdzy Ğwiatowymi, unijnymi i krajowymi cenami ĪywnoĞci
okreĞlono na podstawie wspóáczynnika korelacji liniowej Pearsona. ħródáem informacji o
uwarunkowaniach transformacji cenowych struktur byáy takĪe wyniki wáasnych,
wieloaspektowych analiz statystyki rynkowej oraz specjalistyczne krajowe i zagraniczne
publikacje naukowe i popularno-naukowe. Do oceny zebranego materiaáu badawczego
zastosowano metodĊ statystyki opisowej i porównawczej.
RozwaĪając zmiany Ğwiatowych cen ĪywnoĞci trzeba pamiĊtaü o specyficznej
metodzie ich kalkulacji, odmiennej od metodologii przyjĊtej przez Eurostat i GUS. W
statystykach GUS i Eurostatu ceny ĪywnoĞci są identyfikowane z cenami produktów
finalnych. W badaniach FAO do konstrukcji indeksu cen ĪywnoĞci przyjmuje siĊ zarówno
ceny surowców rolniczych, jak i produktów przetworzonych. Indeks cen ĪywnoĞci FAO
jest miarą miesiĊcznych zmian miĊdzynarodowych cen okreĞlonego koszyka towarów
spoĪywczych. Stanowi on Ğrednią piĊciu subindeksów towarowych: miĊsa, produktów
mlecznych, zbóĪ, olejów roĞlinnych i cukru, waĪoną Ğrednimi udziaáami w eksporcie
kaĪdej z grup w latach 2002-2004. KaĪdy z subindeksów jest Ğrednią waĪoną wzglĊdnych
cen towarów w danej grupie, z przyjĊciem jako ceny bazowej Ğrednich za lata 2002-20042.
Analizując zmiennoĞü cen ĪywnoĞci w Unii Europejskiej posáuĪono siĊ tzw.
zharmonizowanymi wskaĨnikami cen konsumpcyjnych (HICP) obliczanymi przez kraje
czáonkowskie wedáug ujednoliconej metodologii. PodstawĊ do opracowania HICP stanowi
system wag oparty na strukturze spoĪycia indywidualnego w sektorze gospodarstw
domowych ze statystyki rachunków narodowych (Rocznik…, 2017a, s. 742-743).
Obliczane wedáug tej metodologii indeksy cen dla Polski róĪnią siĊ od wskaĨników
opracowywanych przez GUS przy zastosowaniu systemu wag opartego na strukturze
wydatków gospodarstw domowych (bez spoĪycia naturalnego) szacowanej na podstawie
wyników badaĔ budĪetów gospodarstw domowych (Rocznik…, 2017b, s. 445).

Zmiany Ğwiatowych cen ĪywnoĞci
Kierunki zmian cen ĪywnoĞci na rynkach globalnych budzą duĪe zainteresowanie
zwáaszcza w sferze praktyki gospodarczej, gdyĪ decydują o ksztaátowaniu siĊ opáacalnoĞci
miĊdzynarodowych transakcji handlowych oraz prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej i to
zarówno na szczeblu mikro, jak i makroekonomicznym. W okresach silnych zmian i
przeksztaáceĔ, Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci stają siĊ przedmiotem zainteresowania nie tylko
2
Indeks cen miĊsa jest kalkulowany na podstawie cen 27 produktów miĊsnych reprezentujących cztery rodzaje
miĊsa, tj. drób, woáowinĊ, wieprzowinĊ i baraninĊ. Indeks cen zbóĪ jest obliczany na podstawie notowaĔ cen
pszenicy, kukurydzy i ryĪu prowadzonych przez MiĊdzynarodową IzbĊ ZboĪową. Indeks cen przetworów
mlecznych obliczany jest na podstawie cen masáa, odtáuszczonego i peánego mleka w proszku oraz serów. Do
konstrukcji indeksu cen olejów roĞlinnych przyjmuje siĊ Ğrednią waĪoną wzglĊdnych cen dziesiĊciu produktów
z tej grupy.
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przedstawicieli praktyki i nauki, ale równieĪ szerszych krĊgów spoáeczeĔstwa. Negatywne
konsekwencje ich wzrostu są odczuwalne gáównie w regionach o relatywnie niskim
dochodzie per capita oraz przez gospodarki krajów, które są importerami netto ĪywnoĞci.
Zjawiska te wystąpiáy m.in. w minionej dekadzie w nastĊpstwie notowanego od 2007 r.
znaczącego wzrostu Ğwiatowych cen artykuáów rolno-spoĪywczych i duĪych wahaĔ jego
tempa w poszczególnych latach (rys. 1).
Wysoki wzrost cen ĪywnoĞci doprowadziá wiosną 2008 r. do wybuchu Ğwiatowego
kryzysu ĪywnoĞciowego (Daszkowska, 2007; Rising…, 2008; Trostle, 2008; The State…,
2009), który zakoĔczyá trzy dekady relatywnie niskich cen produktów rolno-spoĪywczych
na rynkach miĊdzynarodowych. Wedáug FAO w 2008 r., w porównaniu z 2006 r., Ğwiatowe
ceny ĪywnoĞci zwiĊkszyáy siĊ o 58,3%3, co byáo efektem zmian globalnego popytu na
ĪywnoĞü oraz niekorzystnych warunków podaĪowych na Ğwiatowych rynkach rolnych
(Mold, 2011). TĊ niekorzystną sytuacjĊ pogáĊbiá m.in. wzrost Ğwiatowych cen paliw i
surowców energetycznych. Silne zwyĪkowe trendy cen surowców rolno-spoĪywczych i
energetycznych na rynkach globalnych powróciáy w 2011 r. W 2011 r. Ğwiatowe ceny
ĪywnoĞci osiągnĊáy rekordowy poziom - o 14,2% wyĪszy w porównaniu z 2008 r. (Headey,
2016; Sousa, 2017; ĝwietlik, 2011).
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Rys. 1. WskaĨniki cen ĪywnoĞci (2005 r.=100)
Fig. 1. Food price indices (2005=100)
ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne na podstawie FAOSTAT, Eurostat i GUS.

W 2012 r. rozpocząá siĊ proces tanienia ĪywnoĞci na miĊdzynarodowych rynkach,
który trwaá do 2016 r. W 2016 r., w porównaniu z 2011 r., Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci
obniĪyáy siĊ o 30%4. Gáównymi czynnikami sprawczymi tego zjawiska byáy: wzrost
podaĪy ĪywnoĞci, spowolnienie dynamiki wzrostu Ğwiatowego popytu i spadek cen
3

Ceny miĊsa wzrosáy o 33%, produktów mlecznych o 72%, zbóĪ o 95,2%, a táuszczów roĞlinnych o 201,5%.
Ceny zbóĪ zmalaáy o 39%, olejów roĞlinnych o 35,6%, cukru o 30,6%, produktów mlecznych o 33%, a miĊsa
o 14,8%.
4
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surowców energetycznych, w tym zwáaszcza ropy naftowej, a takĪe wĊgla kamiennego i
gazu, tj. surowców silnie skorelowanych z dynamiką cen ĪywnoĞci (From Energy…, 2016;
Lempert, 2017; OECD and FAO…, 2017; Trends…, 2016). Na relatywnie niskich
poziomach utrzymywaáy siĊ takĪe Ğwiatowe ceny surowców rolnych.
Spadek Ğrednich rocznych cen ĪywnoĞci na rynkach miĊdzynarodowych w 2016 r. byá
relatywnie niewielki i wyniósá 1,5%. Najbardziej, bo o 9,5% obniĪyáy siĊ Ğwiatowe ceny
zbóĪ. Ceny miĊsa zmalaáy o 7,1%, a produktów mlecznych o 4,1%. Wzrosáy natomiast
ceny olejów roĞlinnych (o 11,4%) i cukru (o 34,2%). Zmiany te byáy wypadkową dwóch
przeciwstawnych tendencji wystĊpujących w pierwszej i drugiej poáowie roku. W I
póároczu 2016 r. Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci byáy niĪsze niĪ w I póároczu 2015 r., w poáowie
roku zbliĪyáy siĊ do notowanych rok wczeĞniej, a od sierpnia do grudnia istotnie
przewyĪszaáy poziomy sprzed roku. W grudniu 2016 r. byáy one o 11% wyĪsze niĪ przed
rokiem (rys. 2).
W grudniu 2016 r., w relacji do grudnia 2015 r., wzrosáy ceny wszystkich
monitorowanych przez FAO produktów, z wyjątkiem zbóĪ. Najbardziej, bo o 29,3%
podroĪaáy oleje roĞlinne gáównie w wyniku wzrostu cen oleju palmowego i sojowego.
Wzrost ten byá skutkiem niskich Ğwiatowych zapasów oleju palmowego oraz zwiĊkszonego
zuĪycia oleju sojowego przez sektor biodiesla w USA, Brazylii i Argentynie. O wzroĞcie
cen produktów mlecznych (o 28,8%) zadecydowaá wzrost cen masáa, serów i peánego
mleka w proszku, przy stabilizacji cen odtáuszczonego mleka w proszku. ĝwiatowe ceny
cukru osiągnĊáy w grudniu 2016 r. poziom o 26,4% wyĪszy, niĪ rok wczeĞniej, lecz w
przeciwieĔstwie do cen innych produktów, w pierwszej poáowie roku rosáy szybciej niĪ w
drugiej, gáównie z powodu obaw o spadek produkcji tego surowca w Brazylii, która jest
najwiĊkszym Ğwiatowym producentem i eksporterem cukru oraz w Indii – drugiego pod
wzglĊdem wielkoĞci producenta i Tajlandii. Do spowolnienia dynamiki cen cukru w II
póároczu 2016 r. przyczyniáo siĊ osáabienie brazylijskiego reala wobec dolara USA, a takĪe
informacje o moĪliwym wzroĞcie produkcji cukru w Brazylii w sezonie 2016/2017.
W grudniu 2016 r. ceny miĊsa na Ğwiatowych rynkach byáy o 4,7% wyĪsze niĪ rok
wczeĞniej. W ostatnich miesiącach roku wzrosáy gáównie ceny woáowiny na skutek spadku
podaĪy eksportowej tego miĊsa z Australii. W drugiej poáowie 2016 r. nasiliáa siĊ natomiast
spadkowa tendencja cen zbóĪ, w tym gáównie pszenicy, na skutek oczekiwanych wzrostów
produkcji w Australii, Kanadzie i Rosji. W grudniu 2016 r. Ğwiatowe ceny zbóĪ byáy o
6,2% niĪsze niĪ w grudniu 2015 r.
Zapoczątkowana w sierpniu 2016 r. wzrostowa tendencja Ğwiatowych cen ĪywnoĞci
utrzymaáa siĊ do lipca 2017 r. Od sierpnia 2017 r. ĪywnoĞü na globalnych rynkach zaczĊáa
tanieü (rys. 2). W ostatnich miesiącach 2017 r. istotnie zmalaáy ceny cukru, olejów roĞlinnych
i produktów mlecznych. W efekcie w grudniu 2017 r. Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci uksztaátowaáy
siĊ na poziomie o 0,7% niĪszym niĪ w analogicznym okresie przed rokiem. JednakĪe z uwagi
na utrzymujący siĊ wzglĊdnie wysoki ich poziom w pierwszej poáowie roku, w caáym 2017 r.
byáy one o 8,1% wyĪsze niĪ w roku poprzednim. Najbardziej, bo o 31,5% zwiĊkszyáy siĊ
Ğrednie roczne ceny produktów mlecznych. Wzrost cen miĊsa wyniósá 8,9%, zbóĪ 3,2%, a
olejów roĞlinnych 3,1%. Spadáy jedynie ceny cukru (o 11,2%). SpoĞród produktów
mlecznych istotnie podroĪaáy: masáo, sery i peánotáuste mleko w proszku. Ceny masáa
wzrosáy z powodu zwiĊkszającego siĊ spoĪycia w USA, Unii Europejskiej i popytu
importowego ze strony Chin, w warunkach obniĪającej siĊ produkcji i podaĪy oraz rosnących
cen surowca mlecznego. Do wzrostu cen zbóĪ przyczyniáo siĊ podroĪenie pszenicy w
związku z obniĪeniem prognoz jej podaĪy i niepokojącym stanem zapasów. O wzroĞcie cen
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miĊsa zadecydowaá wzrost cen wieprzowiny stymulowany rosnącym popytem w
gospodarkach wschodzących w wyniku poprawy koniunktury gospodarczej tych krajów.
Spadek cen cukru związany byá ze stosunkowo sáabym popytem importowym poáączonym ze
spodziewaną w sezonie 2017/2018 pierwszą od dwóch lat nadwyĪką podaĪy na Ğwiatowym
rynku cukru, wynikającą ze zniesienia kwot cukrowych w UE oraz zwiĊkszenia produkcji
cukru trzcinowego przez gáównych producentów, tj. BrazyliĊ, Indie, Chiny i TajlandiĊ, przy
zmniejszonym wykorzystaniu cukru do produkcji bioetanolu.
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Rys. 2. MiesiĊczne wskaĨniki cen ĪywnoĞci (XII 2015 r. = 100)
Fig. 2 Monthly indices of food prices (December 2015 = 100)
ħródáo: opracowanie i obliczenia wáasne na podstawie FAOSTAT i Eurostat.

Z przeprowadzonej analizy wynika, Īe w latach 2016-2017 miesiĊczne zmiany
Ğwiatowych cen ĪywnoĞci byáy róĪnokierunkowe, ale wzrosty przewaĪaáy nad spadkami.
W efekcie w 2017 r. przeciĊtny poziom cen ĪywnoĞci byá o 6,5% wyĪszy niĪ w 2015 r., a w
grudniu 2017 r. o 10,2% wyĪszy niĪ w analogicznym miesiącu przed rokiem.
W latach 2005-2017 zmiennoĞü rocznych cen ĪywnoĞci monitorowanych przez FAO,
mierzona wspóáczynnikiem zmiennoĞci, wyniosáa 14,8%. Ustalając wartoĞü tego
wspóáczynnika dla lat 2016-2017 wykorzystano indeksy miesiĊczne, a w celu eliminacji
sezonowoĞci posáuĪono siĊ wskaĨnikami zmian w stosunku do analogicznego miesiąca
roku poprzedniego. Wyniki badaĔ pokazaáy, Īe w latach 2016-2017 Ğwiatowe ceny
ĪywnoĞci cechowaáa wiĊksza stabilnoĞü niĪ w latach wczeĞniejszych. ĝrednia wartoĞü
wspóáczynnika zmiennoĞci miesiĊcznych indeksów cen dla tego okresu uksztaátowaáa siĊ
na poziomie 9,3%. Poszukując przyczyn zmiennoĞci cen ĪywnoĞci na rynkach Ğwiatowych
w latach 2016-2017 stwierdzono, Īe byáy nimi gáównie szoki podaĪowe.
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Zmiany cen ĪywnoĞci w Unii Europejskiej
Z analizy materiaáu empirycznego zgromadzonego dla potrzeb niniejszego artykuáu
wynika, Īe w latach 2005-2017 zmiany cen ĪywnoĞci w Unii Europejskiej byáy zbieĪne z
tendencjami na Ğwiecie, przy duĪym zróĪnicowaniu ich dynamiki w poszczególnych
okresach (rys. 1)5. Niekiedy przebiegaáy one w przeciwnych kierunkach, lecz generalnie na
rynku unijnym odchylenia cen od linii trendu byáy mniejsze niĪ na rynkach
miĊdzynarodowych. Skokowy wzrost Ğwiatowych cen ĪywnoĞci w latach 2007-2011 oraz
gáĊboki ich spadek w latach 2012-2016 skutkowaá przyspieszeniem, a nastĊpnie
spowolnieniem dynamiki wzrostu cen unijnych. W UE, w przeciwieĔstwie do rynku
Ğwiatowego, w Īadnym roku nie odnotowano deflacji cen ĪywnoĞci. W 2016 r., gdy na
Ğwiecie ceny ĪywnoĞci piąty rok z rzĊdu ulegaáy redukcji, w UE minimalnie wzrosáy (o
0,3%). Znaczący wzrost Ğwiatowych cen ĪywnoĞci w 2017 r. (o 8,1% w stosunku do roku
poprzedniego) znalazá odzwierciedlenie we wzroĞcie cen ĪywnoĞci w UE, lecz duĪo
mniejszym niĪ na miĊdzynarodowych rynkach (2,2%). Spadek Ğwiatowych cen ĪywnoĞci w
ostatnich miesiącach 2017 r. nie wywoáaá analogicznych zmian na unijnym rynku
ĪywnoĞciowym (rys. 2). W 2017 r., w porównaniu z 2015 r., Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci
zwiĊkszyáy siĊ o 6,5%, a unijne o 2,5% (tab. 1).
Tabela 1. WskaĨniki cen ĪywnoĞci w latach 2016-2017
Table 1. Food price indices in 2016-2017
2016
Wyszczególnienie

2017

rok poprzedni
= 100

XII 2016
2015
=100

XII 2017

XII poprzedniego
roku = 100

XII 2015
= 100

ĩywnoĞü (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

ĝwiat (FAO)

98,5

108,1

106,5

111,0

99,3

110,2

ħródáo: FAOSTAT, Eurostat i obliczenia wáasne.

Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe zarówno w dáugich, jak i krótkich okresach,
inflacja ĪywnoĞciowa w Unii Europejskiej byáa dodatnio skorelowana ze Ğwiatowymi
cenami ĪywnoĞci. Wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy zmianami Ğrednich rocznych
Ğwiatowych i unijnych cen ĪywnoĞci w latach 2005-2017 wyniósá 0,64. Wspóáczynnik
korelacji obliczony dla lat 2016-2017 pomiĊdzy miesiĊcznymi wskaĨnikami cen w
stosunku do analogicznych miesiĊcy z roku poprzedniego byá mniejszy, lecz statystycznie
istotny, gdyĪ wyniósá 0,50. W latach 2016-2017 powiązania rynku unijnego ze Ğwiatowym
rynkiem ĪywnoĞci byáy szczególnie widoczne w przypadku ksztaátowania siĊ cen
produktów mlecznych, zbóĪ, miĊsa, olejów roĞlinnych i cukru.
Zarówno w latach 2016-2017, jak i we wczeĞniejszych okresach sytuacja cenowa na
detalicznym rynku ĪywnoĞci Unii Europejskiej byáa duĪo bardziej stabilna niĪ na
5

Mowa tu o zmianach cen ĪywnoĞci szacowanych dla UE-28.
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Ğwiatowym rynku ĪywnoĞciowym. W latach 2005-2017 wspóáczynnik zmiennoĞci Ğrednich
rocznych cen ĪywnoĞci w UE wyniósá 1,9%, podczas gdy wspóáczynnik zmiennoĞci
Ğwiatowych cen ĪywnoĞci ksztaátowaá siĊ na poziomie 14,8%. W latach 2016-2017
wspóáczynniki zmiennoĞci miesiĊcznych indeksów cen ĪywnoĞci w UE i na rynku
Ğwiatowym wyniosáy odpowiednio 1,04% i 9,3%.
Dociekając przyczyn zaobserwowanych zjawisk zauwaĪono, Īe wolniejszy wzrost cen
ĪywnoĞci w Unii Europejskiej niĪ na rynkach Ğwiatowych byá m.in. efektem wysokiej
produkcji i podaĪy ĪywnoĞci, przekraczającej poziom zapotrzebowania wewnĊtrznego. W
latach 2000-2015 UE osiągnĊáa produkcjĊ pozwalającą na pokrycie zapotrzebowania
wewnĊtrznego w zakresie wszystkich podstawowych artykuáów rolno-spoĪywczych
(ĝwietlik, 2017a, s. 23). Istotnym czynnikiem wpáywającym na osáabienie powiązaĔ
miĊdzy Ğwiatowymi i unijnymi cenami ĪywnoĞci oraz zmniejszenie zmiennoĞci cen
unijnych w badanym okresie byá stosunkowo duĪy stopieĔ integracji unijnego rynku oraz
silna regulacja produkcji rolnej w UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Znaczna czĊĞü
krajów unijnych posiada wspólną walutĊ i wspólną politykĊ pieniĊĪną kreowaną przez
Europejski Bank Centralny, co stwarza szansĊ na podobny przebieg cen. Skale
krótkookresowych zmian Ğwiatowych i unijnych cen ĪywnoĞci róĪniáy siĊ natomiast z
powodu odmiennych uwarunkowaĔ popytowo-podaĪowych. W latach 2016-2017 wzrost
produktu krajowego brutto (PKB) w Ğwiecie wyniósá 6,9% (w cenach staáych), w tym w
Unii Europejskiej 4,3%, podczas gdy w krajach rozwijających siĊ i wschodzących 9,1%.
Wydatny wzrost zamoĪnoĞci w krajach biedniejszych stymulowaá popyt na ĪywnoĞü i
zmianĊ jego struktury w kierunku droĪszego koszyka, co sprzyjaáo wzrostowi cen ĪywnoĞci
(World Economic…, 2017, s. 15, 242-243). W niektórych przypadkach krótkoterminowe
zmiany Ğwiatowych cen artykuáów rolno-spoĪywczych nie zostaáy w peáni przeniesione na
ceny ĪywnoĞci w UE ze wzglĊdu na zmiany kursów walut, w tym gáównie relacji euro do
dolara. W badaniach FAO ceny ĪywnoĞci wyraĪone są w dolarach, co powoduje, Īe
osáabienie waluty amerykaĔskiej oznacza wzrost Ğwiatowych cen ĪywnoĞci, jak to miaáo
miejsce w 2017 r.

Zmiany cen ĪywnoĞci w Polsce
Z analizy opracowywanych przez GUS szeregów czasowych cen wynika, Īe w Polsce
w latach 2005-2017 trend nominalnych cen ĪywnoĞci miaá charakter wzrostowy i byá
spójny z trendami Ğwiatowymi oraz unijnymi. Istotne jego nasilenie odnotowano w latach
2007-2008 i w 2011 r. W latach 2012-2013, pod wpáywem znaczącego spadku cen
artykuáów rolno-spoĪywczych na rynkach globalnych, wzrost cen ĪywnoĞci w Polsce
wyraĨnie spowolniá, a w latach 2014-2015 byá ujemny (tab. 2). Deflacja cen ĪywnoĞci byáa
zjawiskiem nienotowanym od 2003 r. Po dwóch latach spadków, z początkiem 2016 r.
krajowe ceny ĪywnoĞci zaczĊáy rosnąü i w grudniu byáy o 2,7% wyĪsze niĪ rok wczeĞniej
(rys. 2). Ich Ğredni roczny poziom wzrósá o 1,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zmiany te przebiegaáy odmiennie niĪ na rynkach Ğwiatowych (spadek Ğrednich rocznych
cen ĪywnoĞci) i w UE (stabilizacja).
Analizując ich uwarunkowania wykazano, Īe miaáy one charakter lokalnej specyfiki,
związanej z produkcją i podaĪą artykuáów rolno-spoĪywczych. W I póároczu 2016 r.
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w kierunku wzrostu cen ĪywnoĞci oddziaáywaáa mniejsza krajowa podaĪ podstawowych
ziemiopáodów oraz owoców i warzyw ze zbiorów w 2015 r. w nastĊpstwie suszy6.
W II póároczu wzrost cen ĪywnoĞci byá w duĪej mierze efektem wzrostu cen produktów
miĊsnych i nabiaáowych wynikającego ze zmniejszeniem pogáowia zwierząt hodowlanych z
powodu niskiej opáacalnoĞci produkcji miĊsa i mleka7. Wzrostowi krajowych cen ĪywnoĞci
w 2016 r. dodatkowo sprzyjaáy czynniki globalne, związane z sytuacją na Ğwiatowych
rynkach surowców energetycznych i rolnych8 oraz sáabszy niĪ w poprzednim roku kurs
záotego, jak równieĪ oĪywienie popytu krajowego wspierane przez wzrost zatrudnienia i
páac, wypáaty ĞwiadczeĔ wychowawczych z programu „Rodzina 500+” i bardzo dobre
nastroje konsumentów (ĝwietlik, 2017b, s. 26-29).
Tabela 2. WskaĨniki cen ĪywnoĞci i napojów bezalkoholowych w Polsce
Table 2. Price indices of food and non-alcoholic beverages in Poland
Wyszczególnienie
ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
ĩywnoĞü
Pieczywo i produkty zboĪowe

2014

2015

2016

2017

rok poprzedni = 100
99,1

98,3

100,8

104,2

99,1

98,2

101,0

104,6

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

MiĊso, podroby i przetwory

98,9

97,0

100,0

104,8

100,0

99,7

103,6

103,4

99,7

93,6

99,2

116,0

Masáo

102,5

89,9

99,2

131,0

Mleko i przetwory

103,8

96,9

98,0

104,9

93,7

98,0

97,8

112,9

Ryby i owoce morza
Oleje i táuszcze

Jaja
Cukier, dĪem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

93,5

99,1

105,0

102,5

Cukier

71,2

91,0

126,9

105,5

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

W 2017 r. dynamika cen ĪywnoĞci ulegáa przyspieszeniu. Wzrost cen ĪywnoĞci w
stosunku do roku poprzedniego wyniósá 4,6% i byá najwyĪszy od 2011 r. Podobnie jak w
2016 r. wynikaá on gáównie z oddziaáywania czynników wewnĊtrznych związanych z
ograniczeniem krajowej podaĪy niektórych produktów rolnych, m.in. owoców, mleka i
Īywca wieprzowego. Dodatkowo wspieraáy go: wzrost pozasurowcowych kosztów
przetwórstwa i obrotu związany ze wzrostem jednostkowych kosztów pracy oraz cen
6
W 2015 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, zbiory zbóĪ zmalaáy 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 Īywca wieprzowego byáa o ok. 31% wyĪsza niĪ w grudniu 2015 r. W I póároczu 2016 r.
ceny skupu mleka spadáy o ok. 10%, a w II póároczu wzrosáy o 5,7% (w skali roku). W grudniu 2016 r. w skupie
za mleko páacono o ok. 20% wiĊcej niĪ w grudniu 2015 r. (Rolnictwo…, 2017, s. 29, 70).
8
W drugiej poáowie 2016 r. znacząco wzrosáy Ğwiatowe ceny ropy naftowej i wĊgla kamiennego oraz cukru,
olejów roĞlinnych i mleka.
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energii i paliw, zwiĊkszenie siĊ krajowego popytu na ĪywnoĞü w warunkach wydatnej
poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych i wzmoĪenie eksportu. Wzrost cen
niektórych produktów (m.in. masáa i jaj) byá stymulowany przez ich zwyĪkĊ na rynkach
globalnych, a w szczególnoĞci na rynku unijnym.
W 2017 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosáy ceny wiĊkszoĞci
monitorowanych przez GUS grup produktów spoĪywczych. Najbardziej, bo o 16%
zwiĊkszyáy siĊ ceny táuszczów jadalnych, gáównie za sprawą wzrostu cen masáa o 31%. Jaja
podroĪaáy o 12,9%, a owoce o 8%, w tym jabáka o 21,6%. Ceny artykuáów mleczarskich
wzrosáy o 4,9%, w tym jogurtów o 7,3%, Ğmietany o 7%, a serów dojrzewających o 6,8%.
Wzrost cen miĊsa i jego przetworów wyniósá 4,8% i byá efektem wydatnego podroĪenia
wieprzowiny (o 8,6%). DroĪsze niĪ rok wczeĞniej byáy równieĪ: cukier (o 5,5%), ryby i
owoce morza (o 3,4%) oraz warzywa (o 2,9%).
Wzrost cen ĪywnoĞci w grudniu 2017 r., w relacji do grudnia 2016 r., wyniósá 5,8% i
byá wyĪszy od Ğredniorocznego z uwagi na przyspieszenie jego tempa w drugiej poáowie
roku spowodowane m.in. wydatnym podroĪeniem jaj, masáa, owoców krajowych, w tym
zwáaszcza jabáek i miĊsa drobiowego (ĝwietlik, 2018, s. 71-76). W ostatnich miesiącach
2017 r. istotnie natomiast potaniaá cukier, co miaáo związek ze zniesieniem kwot
cukrowych w UE od 1 paĨdziernika 2017 r. oraz wzrostem produkcji cukru w Polsce, w UE
i u najwiĊkszych Ğwiatowych producentów umoĪliwiającym odbudowĊ Ğwiatowych
zapasów tego produktu.
Warto podkreĞliü, Īe zarówno w latach 2016-2017, jak i w caáym poakcesyjnym okresie
Polska naleĪaáa do krajów o najwyĪszej dynamice cen ĪywnoĞci w Unii Europejskiej. W latach
2016-2017 wzrost cen ĪywnoĞci miaá miejsce w 25 krajach unijnych i byá najwiĊkszy na àotwie
(o 7,5%), w Estonii (o 5,9%), w Polsce (o 5,3%), na Litwie (o 4,9%) i w Czechach (o 4,6%).
WyĪszy wzrost cen ĪywnoĞci w krajach UE-12 niĪ w krajach „starej Unii” byá efektem
mniejszej integracji rynków oraz postĊpującego procesu konwergencji.
Analizując zmiany cen ĪywnoĞci w Polsce na tle ich zmian w UE oraz na rynkach
Ğwiatowych stwierdzono, Īe w 2017, w stosunku do 2015 r., krajowe ceny ĪywnoĞci
zwiĊkszyáy siĊ o 5,2% (HICP), przy wzroĞcie cen Ğwiatowych o 6,5% i unijnych o 2,5%
(HICP). W latach 2016-2017 wspóáczynnik zmiennoĞci miesiĊcznych indeksów cen
ĪywnoĞci (obrazujących zmiany cen w stosunku do analogicznych miesiĊcy roku
poprzedniego) w przypadku cen Ğwiatowych wyniósá 9,27%, unijnych 1,04%, a polskich
1,71%. Wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy miesiĊcznymi indeksami Ğwiatowych i unijnych
cen ĪywnoĞci ksztaátowaá siĊ na poziomie 0,50, pomiĊdzy indeksami cen Ğwiatowych i
polskich 0,34, zaĞ pomiĊdzy miesiĊcznymi indeksami cen ĪywnoĞci w Polsce i w UE 0,94.
W 2017 r., w porównaniu z 2005 r., Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci zwiĊkszyáy siĊ o 48%, unijne
o 28,6%, a krajowe o 37,3%. Wspóáczynnik zmiennoĞci Ğrednich rocznych indeksów
Ğwiatowych cen ĪywnoĞci dla tego okresu wyniósá 14,8%, indeksów cen w UE 1,9%, a w
Polsce 2,4%. Wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy indeksami Ğrednich rocznych Ğwiatowych i
unijnych cen ĪywnoĞci osiągnąá wartoĞü 0,65, pomiĊdzy indeksami cen Ğwiatowych i krajowych
wyniósá 0,53, a pomiĊdzy indeksami rocznych cen ĪywnoĞci w UE i w Polsce - 0,73.
W dáugim okresie zmiany cen ĪywnoĞci w Polsce byáy zgodne pod wzglĊdem
kierunku z cenami na miĊdzynarodowych rynkach, natomiast w krótkich okresach daáy siĊ
zauwaĪyü pomiĊdzy nimi pewne rozbieĪnoĞci wynikające z odmiennych uwarunkowaĔ
podaĪowo-popytowych. O przesuniĊciu w czasie reakcji cen krajowych na zmiany cen
Ğwiatowych Ğwiadczą m.in. nastĊpujące fakty: na przeáomie lat 2014-2015, tj. w czasie, gdy
w Polsce notowano najwiĊksze nasilenie deflacji, a ceny ĪywnoĞci spadaáy o 3-4%, indeks
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FAO obniĪaá siĊ nawet o ponad 20%. PóĨniejszemu wzrostowi krajowych cen artykuáów
ĪywnoĞciowych w latach 2016-2017 towarzyszyáa zwyĪka indeksu cen Ğwiatowych od 10
do 17%. Po raz ostatni 10%. wzrost Ğwiatowych cen ĪywnoĞci notowano w lipcu 2017 r, po
czym jego skala systematycznie zmniejszaáa siĊ, w odróĪnieniu od wskaĨnika krajowych
cen ĪywnoĞci, który ulegá obniĪeniu dopiero w koĔcu roku.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pokazaáy, Īe:
x w Polsce w latach 2016-2017, podobnie jak w caáym poakcesyjnym okresie (20052017) ceny ĪywnoĞci rosáy szybciej niĪ w UE, lecz wolniej niĪ na
miĊdzynarodowych rynkach;
x sytuacja cenowa na polskim rynku ĪywnoĞciowym byáa bardziej stabilna niĪ na
rynkach Ğwiatowych, lecz mniej stabilna niĪ na rynku unijnym;
x zmiany cen artykuáów rolno-spoĪywczych na rynkach Ğwiatowych wywoáywaáy
podobne zmiany cen na krajowym rynku ĪywnoĞciowym, lecz wskaĨniki
krajowych cen ĪywnoĞci podąĪaáy za indeksem Ğwiatowym z pewnym
opóĨnieniem i dlatego w krótkich okresach róĪniáy siĊ pod wzglĊdem wielkoĞci;
x dynamiki zmian cen poszczególnych grup ĪywnoĞci w Polsce byáy bardziej
zbliĪone do zmian w UE niĪ do dynamiki cen Ğwiatowych;
x wyniki analiz i rozwaĪaĔ teoretycznych prowadzą do wniosku, Īe w dáugim
okresie decydujący wpáyw na ksztaátowanie siĊ cen ĪywnoĞci mają czynniki
strukturalne, popytowe, natomiast krótkookresowa zmiennoĞü cen ĪywnoĞci jest
konsekwencją gáównie wahaĔ popytu i podaĪy w czasie trwania cyklu
produkcyjnego, determinowanych m.in. przez zjawiska pogodowe, zmiany kursów
walutowych, stany zapasów oraz koniunkturalne wahania cen paliw i surowców
energetycznych;
x przeprowadzone analizy empiryczne i rozwaĪania teoretyczne dostarczają
przesáanek do przewidywania rozwoju cen ĪywnoĞci w bliĪszej i dalszej
perspektywie czasowej. Z uwagi na silną globalną integracjĊ rynków rolnoĪywnoĞciowych, moĪna oczekiwaü, Īe obniĪające siĊ w pierwszych miesiącach
2018 r. Ğwiatowe ceny artykuáów miĊsnych, olejów roĞlinnych i cukru bĊdą
oddziaáywaü w kierunku ich spadku w UE oraz w Polsce.
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