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Synopsis. Celem artyku u jest przedstawienie g ównych kierunków zmian wiatowych cen artyku ów 
rolno-spo ywczych w latach 2000-2018, okre lenie stopnia ich zmienno ci i wskazanie przyczyn tych 
zjawisk. G ównym ród em danych by y rednie roczne indeksy cen ywno ci FAO. Przeprowadzone 
analizy pokaza y, e w 2011 r. wiatowe ceny ywno ci osi gn y poziom ponad dwuipó krotnie 
wy szy ni  w 2000 r., a w ca ym badanym okresie zwi kszy y si  o 85%. Najbardziej wzros y ceny 
olejów ro linnych na skutek rozwoju produkcji biopaliw. Najwi ksze fluktuacje cen odnotowano na 
rynkach cukru i produktów mlecznych, a najmniejsze na rynku mi sa. Stwierdzono, e w d ugim 
okresie decyduj cy wp yw na kszta towanie si  wiatowych cen ywno ci mia y uwarunkowania 
popytowe, natomiast w okresach krótkich – szoki poda owe. 

S owa kluczowe: ywno , ceny ywno ci, indeksy cen, niestabilno  cen, rynek wiatowy. 

Abstract. The aim of the paper is to present the main direction of change in global prices of farm and 
food products during 2000-2018, determination of the level of change and indication of the reasons for 
these phenomena. The main source for the data was average annual indices of food prices from the 
FAO. The analyses showed that in 2011 global food prices reached a level over two and a half times 
higher than in 2000, but during the period under investigation they increased by 85%. The greatest 
increase was in the price of vegetable oils due to the development of biofuels. The largest fluctuations 
in prices were noted in the sugar and dairy markets, and the smallest in the meat market. It was 
concluded that during longer periods demand had the greatest influence on global food prices, while 
during shorter periods it was drastic changes in supply. 

Key words: food, food prices, price indices, instability of prices, global market. 
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Wprowadzenie 

Kierunki i tempo zmian wiatowych cen artyku ów ywno ciowych budz  ywe 
zainteresowanie opinii publicznej, polityków i praktyków gospodarczych, gdy  decyduj  
o op acalno ci prowadzonej dzia alno ci gospodarczej oraz o poziomie mi dzynarodowej 
konkurencyjno ci przedsi biorstw, bran  i ca ych gospodarek, wywieraj  te  istotny wp yw 
na bezpiecze stwo ywno ciowe i poziom samowystarczalno ci ywno ciowej 
poszczególnych krajów (Arezki i in. 2016, Kalkuhl 2016). Na gruncie rozwa a  
teoretycznych mo na uzna , e zmienno  cen ma charakter naturalny, zwi zany 
z mechanizmem rynkowym (Milewski 2012). W literaturze przedmiotu jest ona cz sto 
okre lana tak e jako wahliwo  (volatility). Zmienno  cen jest kategori  opisuj c  dwa 
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zjawiska: zakres i charakter ruchów obserwowanych warto ci oraz zró nicowanie ich 
nasilenia w czasie, a g ównym jej efektem jest ryzyko zwi zane z prowadzeniem 
dzia alno ci gospodarczej rodz ce niepewno  w procesach decyzyjnych (Chambers, 
Bailey 1996). Nie ka da zmiana cen oznacza wyst pienie ryzykownej sytuacji. Zale y to od 
charakteru waha , ich skali oraz od zakresu czasowego, w jakim s  rozpatrywane (Figiel  
i in. 2012). Pierwsze dwie dekady bie cego stulecia, a zw aszcza lata 2006-2011 by y 
okresem silnych zaburze  na wiatowych rynkach rolno- ywno ciowych skutkuj cych 
znacz cym wzrostem i wysok  zmienno ci  wiatowych cen ywno ci. Od 2012 r. ceny 
ywno ci na globalnych rynkach zacz y si  gwa townie obni a  powoduj c, podobnie jak 

wcze niejszy „boom cenowy”, wiele konsekwencji zarówno w gospodarce wiatowej, jak  

i poszczególnych krajów. Jakkolwiek wahania cen na rynkach towarów rolno-spo ywczych 

nie s  niczym szczególnym, wynikaj  bowiem ze specyfiki tego rynku oraz biologiczno-

przyrodniczych cech produkcji rolniczej2, to nale y zauwa y , e zaobserwowany w latach 

2006-2011 gwa towny charakter wzrostu wiatowych cen surowców rolnych i ywno ci, 

które osi gn y poziomy nienotowane od pocz tku lat 70. XX wieku, doprowadzi  do 

zachwiania równowagi makroekonomicznej na ca ym wiecie i stworzy  zagro enie dla 

stabilno ci politycznej. Nawet po g bokim spadku w latach 2012-2016, wiatowe ceny 

ywno ci pozosta y o ok. 40% wy sze ni  w 2005 r. i o ok. 80% wy sze ni  na pocz tku 

minionej dekady. Bezpo rednie konsekwencje wspomnianych zmian poziomu i wzrostu 

wahliwo ci cen ywno ci by y ró nie odczuwane przez producentów i konsumentów  

w zale no ci od regionu i kraju, niemniej jednak mo na z ca  pewno ci  stwierdzi , e 

kraje rozwijaj ce si , b d ce importerami netto surowców rolnych do wiadczy y ich 

najsilniej (Gouel 2013, Food price…2011, Kornher, Kalkuhl 2013)3. Konieczno  
pog bionej analizy tych zjawisk spowodowa a wzrost zainteresowania kwesti  
mi dzynarodowych rynków rolno- ywno ciowych oraz badaniem cen i czynników 
odpowiedzialnych za wzrost ich niestabilno ci. Celem artyku u jest zobrazowanie 
g ównych kierunków zmian wiatowych cen artyku ów rolno-spo ywczych w latach  
2000-2018, okre lenie stopnia ich zmienno ci oraz wskazanie przyczyn warunkuj cych te 
procesy. Znajduj ce si  w literaturze przedmiotu, a zw aszcza w artyku ach popularno-
naukowych i o charakterze publicystycznym oceny tych zjawisk s  niekiedy niepe ne, 
rozbie ne, formu owane w zale no ci od przyj tych za o e . Cz sto wyra aj  wycinkowy, 
bran owy punkt widzenia. W popularnym dyskursie cz ciej spotyka si  rozwa ania na 
temat ruchu cen wiatowych w d u szej perspektywie czasowej, rzadziej natomiast na 
temat ich krótkookresowych determinant. 

Materia  badawczy i metodyka bada  

Miernikiem powszechnie wykorzystywanym do analizy i oceny zmian cen ywno ci 
na rynkach globalnych jest indeks cen ywno ci konstruowany przez Organizacj  Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wy ywienia i Rolnictwa (FAO). Podstaw  analiz 
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przeprowadzonych dla celów niniejszego artyku u by y szeregi statystyczne 
charakteryzuj ce badane kategorie cenowe zaczerpni te z baz danych tej organizacji.  
W celu dokonania pomiaru dynamiki cen ywno ci ogó em oraz poszczególnych jej grup 
pos u ono si  zagregowanymi redniorocznymi indeksami cen o sta ej i zmiennej 
podstawie. Wykorzystanie danych rocznych pozwoli o na wyeliminowanie sezonowo ci 
cen i porównanie ich zmian ze zmianami innych wielko ci makroekonomicznych (np. 
tempem wzrostu gospodarczego, b d  produkcji). Rozwa aj c zmiany wiatowych cen 
ywno ci trzeba pami ta  o specyficznej metodzie ich kalkulacji. 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 rolno-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 redniej za lata 2002-2004. Indeks cen mi sa jest 
kalkulowany na podstawie monitorowania cen 27 produktów mi snych reprezentuj cych 
cztery rodzaje mi sa, tj. drób, wo owin , wieprzowin  i baranin . Indeks cen zbó  jest 
obliczany na podstawie notowa  cen pszenicy, kukurydzy i ry u przez Mi dzynarodow  
Izb  Zbo ow  (International Grains Council - IGC). 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. Indeks cen cukru bazuje na danych 
Mi dzynarodowej Organizacji Cukru (International Sugar Agreement – ISA) (Food 
Outlook…2013A, Technical…2019). W prezentowanym artykule przy obliczaniu 
skumulowanych indeksów dla okresu 2000-2018 za rok bazowy przyj to rok 2000.  

W celu okre lenia skali waha  wiatowych cen ywno ci pos u ono si  powszechnie 
znanymi miarami zró nicowania i zmienno ci. Wykorzystano g ównie rozst p cenowy, 
okre laj cy ró nic  mi dzy najwi ksz  i najmniejsz  warto ci  cechy statystycznej 
w zbiorze, w tym przypadku najwi ksz  i najmniejsz  warto ci  redniego rocznego 
indeksu cen. Do analizy stopnia zmienno ci cen ywno ci zastosowano wspó czynniki 
zmienno ci, które obliczono jako relacj  odchylenia standardowego do redniej 
geometrycznej rocznych indeksów cen, traktuj c wielko ci wska nikowe jako warto ci 
bezwzgl dne. Wspó czynnik zmienno ci jest wzgl dn  miar  zró nicowania, której warto  
bezpo rednio wskazuje na poziom zmienno ci badanego zjawiska, informuj c  
o rozproszeniu wyników obserwacji w odniesieniu do wielko ci redniej. Jest on wyra any 
w procentach. Im wy sza jest warto  tego wspó czynnika, tym wi kszy jest rozrzut 
(dyspersja) cen w danej grupie produktów, natomiast ni sza warto  wspó czynnika 
wskazuje na mniejsze rozproszenie cen wokó  warto ci redniej. Je li wspó czynnik 
kszta tuje si  na poziomie powy ej 10%, to badana cecha jest istotna statystycznie, je li za  
wynosi poni ej 10%, cecha nie jest statystycznie istotna (Sobczyk 2006, Wawrzynek 2007). 

ród em informacji o uwarunkowaniach transformacji cenowych struktur by y tak e 
analizy, raporty i statystyki Banku wiatowego, Mi dzynarodowego Funduszu 
Walutowego (IMF), Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
Mi dzynarodowego Instytutu Bada  nad Polityk  ywno ciow  (IFPRI) oraz 
Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), jak równie  specjalistyczne 
krajowe i zagraniczne publikacje naukowe i popularno-naukowe. Do oceny zebranego 
materia u badawczego zastosowano metod  statystyki opisowej i porównawczej. 
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Trendy cenowe na wiatowym rynku artyku ów rolno-spo ywczych 
w latach 2000-2018 

Wed ug szacunków FAO w latach 2000-2018 wiatowe ceny artyku ów rolno- 
-spo ywczych wzros y przeci tnie o 85%. Rozpatruj c kszta towanie si  rednich rocznych 
warto ci tego indeksu mo na zauwa y , e zjawisko silnego wzrostu cen ywno ci, 
okre lane mianem boomu cenowego, wyst pi o w zasadzie dopiero od 2003 r. Wcze niej, 
tj. w latach 2000-2002 ceny ywno ci wykazywa y tendencj  spadkow , kontynuowan  od 
1997 r. W 2002 r. by y one o 1,6% ni sze ni  w 2000 r. i o 25,5% ni sze w porównaniu 
z 1997 r. (rys. 1).  

 

Rys. 1. Wska niki cen ywno ci FAO w uj ciu nominalnym i realnym (2002-2004=100) 

Fig. 1. FAO Food Price Index in nominal and real terms (2002-2004=100) 

ród o: FAO.  

W 2003 r. nast pi o odwrócenie tej tendencji i w stosunku do roku poprzedniego ceny 
ywno ci wzros y o 9%. W 2004 r. tempo ich wzrostu przyspieszy o do 15,3%, w latach 

2005-2006 spowolni o do 6,3%, natomiast w latach 2007-2008 osi gn o historycznie 
wysoki poziom, nienotowany w ca ym okresie jego badania przez FAO4. W 2007 r. 
wiatowe ceny ywno ci wzros y o 26,9%, a w 2008 r. o 24,8% w uj ciu rocznym.  

W efekcie w 2008 r. by y one 2,2 razy wy sze ni  na pocz tku dekady. Po g bokim spadku 
w 2009 r. (o 20,4% r/r), nast pi  ponowny, dynamiczny ich wzrost: w 2010 r. o 17,2%  
i w 2011 r. o 22,3%. W 2011 r. ceny ywno ci przewy szy y rekordowy poziom z 2008 r.  
o 14,2% i by y ponad 2,5 razy wy sze ni  w 2000 r. Rok 2012 zapocz tkowa  spadkow  
ich tendencj  utrzymuj c  si  do 2016 r. W 2016 r., w porównaniu z 2011 r., wiatowe 
ceny ywno ci obni y y si  o 29,8%, do poziomu notowanego w 2007 r. Pozosta y jednak 
o 77,3% wy sze ni  w 2000 r. W ostatnich dwóch latach analizowanego okresu ich zmiany 
by y ró nokierunkowe, przy czym wzrosty przewa a y nad spadkami. W 2017 r. ceny 
ywno ci wzros y, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 8,1%, a w 2018 r. ukszta towa y 

si  na poziomie o 3,5% ni szym ni  rok wcze niej (tab. 1). 

                                                            
4 Indeks FAO zosta  wprowadzony w 1996 r., lecz w celu oszacowania d ugookresowych trendów, zosta  
obliczony od 1961 r. 
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Tabela 1. Roczne indeksy cen ywno ci FAO (2002-2004=100) 

Table 1. Annual FAO food price indices (2002-2004=100) 

Lata 
ywno  

ogó em 
Mi so 

Produkty 
mleczne 

Zbo a 
Oleje 

ro linne 
Cukier 

2000 91,1 96,5 95,3 85,8 69,5 116,1 

2001 94,6 100,1 105,5 86,8 67,2 122,6 

2002 89,6 89,9 80,9 93,7 87,4 97,8 

2003 97,7 95,9 95,6 99,2 100,6 100,6 

2004 112,7 114,2 123,5 107,1 111,9 101,7 

2005 118,0 123,7 135,2 101,3 102,7 140,3 

2006 127,2 120,9 129,7 118,9 112,7 209,6 

2007 161,4 130,8 219,1 163,4 172,0 143,0 

2008 201,4 160,7 223,1 232,1 227,1 181,6 

2009 160,3 141,3 148,6 170,2 152,8 257,3 

2010 188,0 158,3 206,6 179,2 197,4 302,0 

2011 229,9 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9 

2012 213,3 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7 

2013 209,8 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0 

2014 201,8 198,3 224,1 191,9 181,1 241,2 

2015 164,0 168,1 160,3 162,4 147,0 190,7 

2016 161,5 156,2 153,8 146,9 163,8 256,0 

2017 174,6 170,1 202,2 151,6 168,8 227,3 

2018 168,5 166,4 192,9 165,3 144,0 177,5 

ród o: FAO 

Bardzo zró nicowane by y zmiany cen poszczególnych grup produktów 
ywno ciowych monitorowanych przez FAO. Warto zauwa y , e od 2004 r. ich wska niki 

kszta towa y si  na poziomach wy szych ni  w okresie bazowym, tj. w latach 2002-2004, 
wykazuj c si  przy tym du  roczn  niestabilno ci . Do spadku wiatowych cen ywno ci 
w latach 2000-2002 przyczyni y si  g ównie obni ki cen cukru (o 15,8%) oraz produktów 
mlecznych (o 15,1%) i mi sa (o 6,8%). Wzrost cen ywno ci w 2004 r. by  efektem 
wydatnego podro enia artyku ów mlecznych (o 29,2%) i mi snych (o 19,1%). 
O przyspieszeniu jego dynamiki w 2008 r. zadecydowa  wzrost cen zbó  (o 42%) i olejów 
ro linnych (o 32%). Stosunkowo wysokie by y tak e wzrosty cen cukru (o 27%) i mi sa 
(o 22,9%). Nie zmieni y si  natomiast istotnie ceny produktów mlecznych, które znacz co 
wzros y rok wcze niej (o 68,9%). Na rekordow  warto  indeksu cen ywno ci w 2011 r. 
wp yn y zwy ki cen zbó  (o 34,4%), olejów ro linnych (o 28,9%) i cukru (o 22,2%). 

W okresie deflacji na globalnym rynku ywno ciowym, tj. w latach 2012-2016 
najbardziej potania y zbo a (o 39%). Ceny cukru, produktów mlecznych i olejów 
ro linnych spad y o 31-35%, a mi sa o 14,8%. O wzro cie indeksu cen ywno ci FAO  
w 2017 r. zadecydowa y zwy ki cen produktów mlecznych (o 31,5%) i mi sa (o 8,9%), 
którym towarzyszy  spadek cen cukru (o 11,2%). W 2018 r. obni y y si  ceny wszystkich 
monitorowanych przez FAO grup produktów, z wyj tkiem zbó . Najwi kszej redukcji 
uleg y ceny cukru (o 21,9%) i olejów ro linnych (o 14,7%). Analiza notowa  cenowych 
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FAO wskazuje, e w 2018 r., w porównaniu z 2000 r., najbardziej wzros y wiatowe ceny 
olejów ro linnych (o 107,2%) i produktów mlecznych (o 102,4%). Wzrost cen zbó  
wyniós  92,7%, mi sa 72,4%, a cukru 52,9%.  

O skali wzrostu wiatowych cen ywno ci wiadczy najlepiej wzrost realny, 
relacjonowany do cen dóbr przetworzonych5

. Analizuj c indeksy cen ywno ci FAO mo na 
zauwa y , e w 2003 r. zako czy  si , trwaj cy przesz o trzy dekady, okres relatywnego 
tanienia ywno ci na rynkach wiatowych. W latach 1961-2002 realne ceny ywno ci 
obni y y si  o 25,3%. Znacz cy ich wzrost w latach 2003-2018 zneutralizowa  
wcze niejszy spadek. W efekcie w 2018 r., w stosunku do 2003 r., ywno  na rynkach 
globalnych podro a a realnie o 42,2%. W 2018 r., w porównaniu z 2000 r., realne ceny 
ywno ci zwi kszy y si  o 52,3%. Najbardziej, bo o 70,7% wzros y realne ceny olejów 

ro linnych. Nieco mniejszy, wynosz cy 66,9% by  wzrost realnych cen produktów 
mlecznych. Zbo a podro a y realnie o 58,7%, mi so o 42,1%, a cukier o 26%.  

Empiryczna weryfikacja zmienno ci wiatowych cen ywno ci  

Z analiz rednich rocznych (nominalnych) indeksów wiatowych cen ywno ci  
w latach 2000-2018 wynika, e je li chodzi o ceny ywno ci ogó em, to najwi kszy ich 
wzrost mia  miejsce w 2007 r. i wyniós  27%, a najwi kszy spadek – w 2009 r. i si ga  
20,4%. Oznacza to, e rozst p indeksów cenowych wyniós  47,3 pkt. proc. Spo ród 
wszystkich grup produktów monitorowanych przez FAO najwi ksz  niestabilno  cenow  
wykazywa y produkty mleczne, które w 2007 r. podro a y o 68,9%, a w 2009 r. potania y  
o 33,4%. W tym przypadku ró nica mi dzy najwi ksz  i najmniejsz  warto ci  rocznego 
indeksu cen wynios a a  102,3 pkt. proc. Na drugiej pozycji plasowa y si  oleje ro linne, 
których ceny w 2007 r. wzros y o 52,6%, a w 2009 r. spad y o 32,7%, generuj c rozpi to  
dynamiki si gaj c  85,3 pkt. proc. Ceny cukru po maksymalnym wzro cie w 2006 r. 
wynosz cym 49,4%, w 2007 r. obni y y si  o 31,8%. Ró nice mi dzy tymi wielko ciami 
wynios y 81,2 pkt. proc. Rozpi to  maksymalnych i minimalnych indeksów cen zbó  
wynios a 68,7 pkt. proc., co by o rezultatem zwy ki cen o 42% w 2008 r. i obni ki o 26,7% 
w 2009 r. Najmniej zró nicowane by y w badanym okresie zmiany cen mi sa. Najwi kszy 
ich wzrost, o 19,1%, mia  miejsce w 2004 r., a najwi kszy spadek, o 15,2%, w 2015 r.  
W efekcie ró nice w ich dynamice wynios y 34,3 pkt. proc.  

Powy sza miara zró nicowania waha  cen jest czytelna i atwa w interpretacji, lecz jej 
u yteczno  statystyczna jest ograniczona, bierze ona bowiem pod uwag  tylko dwie 
skrajne warto ci. Lepszym wska nikiem jest wspó czynnik zmienno ci cen obliczany jako 
iloraz odchylenia standardowego i redniej geometrycznej rocznych indeksów cen. U atwia 
on okre lenie stopnia zmienno ci cen w ród tej samej grupy produktów oraz jego 
porównanie z innymi grupami. Z przeprowadzonych oblicze  wynika, e w latach 2000- 
-2018 wiatowe ceny ywno ci zwi ksza y si  w tempie wynosz cym rednio 3,2%. 
Odchylenie standardowe wynios o 13,3, a wspó czynnik zmienno ci indeksów cen 12,9%. 
Warto ci wspó czynników zmienno ci rednich rocznych dynamik cen poszczególnych 
grup produktów kszta towa y si  nast puj co: cukier  24,4%, produkty mleczne – 24,1%, 

                                                            
5 W badaniach FAO przy szacowaniu realnych indeksów cen ywno ci deflatorem cen nominalnych jest wska nik 
cen towarów przemys owych, tzw. World Bank’s manufactures unit value index (MUV) (The State…2009A, Food 

Outlook…2013B). 
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oleje ro linne – 22,3%, zbo a – 17,4%, mi so – 9,3%. Z rysunku 1 oraz oblicze  

dotycz cych zró nicowania cenowych indeksów wynika, e z wyj tkiem cen mi sa, ceny 

pozosta ych grup produktów najwi ksz  niestabilno  wykazywa y w latach 2006-2009.  

W tym okresie rednie roczne tempo zmian wiatowych cen ywno ci ogó em wynios o 

8,0%, odchylenie standardowe 21,9, a wspó czynnik zmienno ci 20,9%. Spo ród 

wszystkich grup produktów monitorowanych przez FAO najwi ksz  wahliwo  

wykazywa y ceny produktów mlecznych, których wspó czynnik zmienno ci wyniós  

41,9%. W przypadku pozosta ych produktów wspó czynniki zmienno ci cen kszta towa y 

si  nast puj co: oleje ro linne – 33,1%, cukier – 31,6%, zbo a – 27,9%, mi so – 9,7%. 

Determinanty zmian wiatowych cen ywno ci w latach 2000-2018 

Zmiany poziomu cen towarów powodowane s  dwoma podstawowymi grupami 

czynników. Pierwsz  stanowi  relacje popytowo-poda owe, oddzia uj ce w krótkim 

okresie, a drug  – relacje popytowo-poda owe kszta tuj ce si  w d ugim okresie.  

W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zmianami koniunkturalnymi, natomiast  

w drugim – ze zmianami o charakterze strukturalnym. W literaturze ekonomicznej 

po wi conej zagadnieniu kszta towania si  wiatowych cen artyku ów rolno-spo ywczych 

dominuj  analizy fundamentalne, wyja niaj ce strukturalne przyczyny zmian popytu  

i poda y ywno ci, a w konsekwencji jej cen. W prezentowanym artykule g ówn  uwag  

skoncentrowano na czynnikach odpowiedzialnych za wzrost niestabilno ci wiatowych cen 

ywno ci w krótszych okresach, syntetycznie ujmuj c czynniki o charakterze 

strukturalnym. 

Z analiz materia u empirycznego zgromadzonego dla potrzeb niniejszego artyku u 

wynika, e niskie tempo wzrostu wiatowych cen ywno ci w latach 2000-2002 

wyznacza y g ównie: dekoniunktura w gospodarce globalnej, spadek cen paliw oraz dobra 

sytuacja poda owa na rynkach podstawowych produktów spo ywczych, w tym zw aszcza 

mi sa, nabia u i cukru (The State…2004. Global…2002)6. O znacz cym jego 

przyspieszeniu w 2003 r. zadecydowa a silna wzrostowa tendencja cen surowców rolnych  

i energetycznych na mi dzynarodowych rynkach. Do wzrostu cen surowców rolnych 

przyczyni a si  w du ym stopniu dotkliwa susza w Europie. (Wed ug szacunków FAO 

zbiory zbó  w tym regionie by y najni sze od 60 lat.) Wzrost cen ropy naftowej by  

efektem dzia a  wojennych i destabilizacji sytuacji wewn trznej w Iraku, napi tej sytuacji 

w Wenezueli, zak óce  dostaw z Bliskiego Wschodu z powodu zaostrzenia konfliktu 

mi dzy Izraelem a Autonomi  Palesty sk  oraz restrykcyjnej polityki OPEC (niskie limity 

wydobycia) (Global… 2003). Dodatkowym czynnikiem stymuluj cym wzrosty cen na 

globalnych rynkach surowcowych by o o ywienie popytu zwi zane z przyspieszeniem 

wzrostu gospodarczego w USA oraz w krajach azjatyckich. Istotne przyspieszenie 

dynamiki wzrostu wiatowych cen ywno ci w 2004 r. by o nast pstwem rozszerzenia Unii 

Europejskiej (Lindenblatt, Feuerstein 2015) oraz zaburze  na wiatowych rynkach 

surowców energetycznych, w tym m.in. ropy naftowej i w gla, tj. surowców silnie 

skorelowanych z cenami ywno ci. Czynnikami wspieraj cym wzrost cen na 

mi dzynarodowych rynkach surowcowych by a znacz ca poprawa koniunktury  

                                                            
6 Globalne spowolnienie gospodarcze by o m.in. nast pstwem kryzysu azjatyckiego i rosyjskiego. Dekoniunktur  

w gospodarce wiatowej pog bi  dodatkowo atak terrorystyczny w USA we wrze niu 2001 r.  
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w gospodarce wiatowej, a zw aszcza w USA i Chinach oraz wzrost popytu 

inwestycyjnego i konsumpcyjnego w tych krajach7. W latach 2007-2008 wzrost cen 

ywno ci ponownie przyspieszy , g ównie pod wp ywem zmian globalnego popytu na 

ywno  oraz niekorzystnych warunków poda owych na wiatowych rynkach rolnych 

(Trostle 2008, Timmer 2008). Wed ug FAO w 2008 r., w porównaniu z 2006 r., wiatowe 

ceny ywno ci wzros y o 58,3%.  

Drastyczne podro enie pszenicy, ry u, soi i kukurydzy na mi dzynarodowych rynkach 

na prze omie lat 2007/2008 doprowadzi o wiosn  2008 r. do wybuchu wiatowego kryzysu 

ywno ciowego (Magdoff, Tokar 2010). Jedn  z przyczyn tak gwa townego wzrostu cen 

p odów rolnych by  znacz cy wzrost popytu na surowce i ywno  ze strony krajów 

rozwijaj cych si . By  on kreowany g ównie przez wzrost populacji oraz si y nabywczej 

mieszka ców tych krajów, a przede wszystkim rosn ce zapotrzebowanie na produkty 

zwierz ce, co spowodowa o wzrost wiatowego zu ycia zbó  jako paszy dla zwierz t 

gospodarskich (Ter-Minassian i in. 2008, Malcher-Michalska 2012, Benson i in. 2008, 

Daszkowska 2008). Druga przyczyna wi za a si  ze spadkiem poda y zbó  w nast pstwie 

niekorzystnych warunków pogodowych, ograniczaj cych produkcj  w wielu rejonach 

wiata8. Wprowadzenie przez wiele pa stw restrykcji eksportowych maj cych na celu 

ochron  w asnych rynków doprowadzi o do dalszego zmniejszenia poda y i wzrostu cen 

zbó  na globalnych rynkach (Demke i in. 2009). Trzy inne przyczyny wzrostu wiatowych 

cen produktów spo ywczych w sezonie 2007/2008 to: produkcja biopaliw, spekulacje 

i wzrost cen ropy naftowej. Wzrost zapotrzebowania na biopaliwa spowodowa  skierowanie 

zbó  tradycyjnie uprawianych na cele konsumpcyjne (kukurydza) na potrzeby tego sektora 

gospodarki i zast powanie upraw przeznaczonych do spo ycia uprawami do produkcji 

biopaliw (The State…2009B, OECD-FAO…2008). Bardzo niski poziom zasobów zbó  

w ko cu 2007 r. i dalszy spadek wiatowych rezerw na pocz tku 2008 r. wywo a  

spekulacj  cenami zbó , która jeszcze bardziej zwi kszy a ich ceny na rynku wiatowym 

(Zawojska 2011, Wahl 2009). Wysoki wzrost cen ropy naftowej i towarzysz cy mu wzrost 

cen nawozów, rodków ochrony ro lin, kosztów u ytkowania maszyn rolniczych  

i transportu dodatkowo prze o y  si  na ceny ywno ci.  

Wysoka inflacja i wysoki wzrost cen ywno ci utrzymywa y si  na rynkach 

mi dzynarodowych tak e w okresie wiatowego kryzysu finansowo-gospodarczego, 

zapocz tkowanego w po owie 2008 r. Wed ug FAO w 2011 r. wiatowe ceny ywno ci 

osi gn y rekordowy poziom, o 14,2% wy szy w porównaniu z 2008 r., tj. rokiem 

wiatowego kryzysu ywno ciowego. G ównymi przyczynami tego zjawiska by y silne 

zwy kowe trendy cen surowców rolno-spo ywczych na rynkach globalnych oraz wzrost 

cen energii i paliw (Nazlioglu 2011, Heinberg 2011, Gardebroek, Hernandez 2013, 

Commodity…2016). Wzrosty wiatowych cen produktów rolniczych by y konsekwencj  

s abych zbiorów spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi w sezonie 

2010/2011 oraz niskich zapasów, rosn cego popytu w krajach rozwijaj cych si , dzia a  

protekcjonistycznych (m.in. zakazu eksportu zbo a z Rosji i jego ograniczenia z Ukrainy), 

zwi kszenia produkcji biopaliw, któremu sprzyja y wysokie ceny ropy naftowej i programy 

                                                            
7 Wed ug Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego w 2004 r., w porównaniu z 2003 r., wiatowe ceny 

surowców energetycznych wzros y o 31,1%, ropy naftowej o 30,7%, surowców rolnych o 4,1%, a ywno ci  

i napojów bezalkoholowych o 11,9% (World Economic…2018).  
8 Katastrofalna susza w Australii i Indonezji, fale upa ów w Kalifornii, powodzie w Malezji i Birmie, cyklony 

w Ameryce aci skiej i na Karaibach, d ugotrwa e deszcze w rejonie basenu Morza Czarnego.  
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wspierania produkcji biopaliw w Unii Europejskiej i USA, s abn cego dolara, dzia a  

spekulacyjnych funduszy inwestycyjnych na rynkach terminowych i niepokojów 

spo eczno-politycznych w krajach Afryki Pó nocnej i Bliskiego Wschodu (OECD-FAO… 

2011, Abbot i in. 2011, Trostle i in. 2011, Coulibaly 2013, wietlik 2011). 

W 2012 r. rozpocz  si  proces bezwzgl dnego 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 blisko 30% w zwi zku ze znacz cym wzrostem poda y ywno ci, 

spowolnieniem wiatowego popytu oraz spadkiem cen surowców energetycznych, w tym 

g ównie ropy naftowej, w gla kamiennego i gazu ziemnego. Na relatywnie niskich 

poziomach utrzymywa y si  tak e wiatowe ceny surowców rolnych. Do wzrostu globalnej 

poda y towarów ywno ciowych przyczyni y si  korzystne warunki agrometeorologiczne  

i wzrost produkcji zbó . (Z danych FAO wynika, e w 2015 r. wiatowa produkcja pszenicy 

wynios a 752 mln ton i trzeci kolejny rok przekroczy a rekordowy poziom z sezonu 

poprzedniego. W 2016 r. obni y a si  o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, lecz jej 

zapasy osi gn y poziom najwy szy od 2003 r.). Spowolnienie wiatowego popytu by o 

wynikiem os abienia aktywno ci makroekonomicznej i pogorszenia sytuacji na rynkach pracy 

w wi kszo ci krajów rozwini tych gospodarczo i rozwijaj cych si  (druga fala kryzysu 

finansowo-gospodarczego doprowadzi a m.in. do recesji w strefie euro). W kierunku ni szych 

cen surowców energetycznych na wiecie oddzia ywa y: silny wzrost wydobycia ropy 

naftowej i gazu ziemnego z upków, zwi kszaj cy poda  tych surowców, zw aszcza na rynku 

ameryka skim oraz spowolnienie gospodarcze w Chinach (Stocker i in 2018, Myung-Suk 

2018). Niski poziom cen ropy na wiatowych rynkach wp ywa  na obni enie kosztów 

produkcji rolnej, co przek ada o si  na ceny ywno ci. Ponadto niskie ceny ropy powodowa y 

spadek popytu na cz  produkcji rolnej, wykorzystywanej do produkcji biopaliw, ze wzgl du 

na zmniejszenie ich konkurencyjno ci wobec paliw tradycyjnych. Istotnym czynnikiem 

sprzyjaj cym spadkowi cen produktów rolnych by a sytuacja na rynku walutowym. Poniewa  

wiatowe ceny produktów rolnych wyra ane s  w dolarach, umocnienie waluty 

ameryka skiej doprowadzi o do spadku globalnego popytu importowego na te towary 

(Prakash, Greb 2015, OECD-FAO… 2015, Furceri i in 2015, Schnepf 2013).  

Wzrost wiatowych cen ywno ci w 2017 r., po pi ciu latach systematycznych 

spadków, by  nast pstwem obni enia si  poda y niektórych produktów rolnych (mi sa, 

mleka, mas a, zbó ) w warunkach utrzymywania si  wysokiego globalnego popytu na nie. 

Dodatkowym jego stymulatorem by o o ywienie w gospodarce globalnej oraz wzrost cen 

ropy i innych surowców energetycznych na wiatowych rynkach w drugiej po owie roku 

(Sharma 2018, Peterson, Quigley 2018). W kierunku wzrostu cen zbó  oddzia ywa y 

prognozy wskazuj ce na pierwszy od pi ciu lat spadek wiatowych zasobów zbó   

w sezonie 2017/2018 wskutek mniejszych zbiorów (susza w Ameryce Pó nocnej), przy 

stabilizacji wiatowego spo ycia. Do wzrostu cen produktów mlecznych (mas a, sera, 

pe nego mleka w proszku) przyczyni  si  spadek produkcji mleka w Oceanii i Europie, przy 

wzro cie popytu ze strony Chin, USA i UE9. O potanieniu cukru zadecydowa a wi ksza od 

oczekiwanej produkcja w Brazylii, najwi kszego wiatowego producenta oraz w Indiach  

i Tajlandii (The FAO… 2018).  

W 2018 r., w przeciwie stwie do 2017 r., ceny ywno ci na wiatowych rynkach 

uleg y redukcji. Spad y ceny olejów ro linnych, mi sa, produktów mlecznych i cukru, przy 

                                                            
9 W 2017 r. Chiny zaimportowa y produkty mleczne o cznej warto ci 9,1 mld USD, co oznacza wzrost wobec 

2016 r. o 37%. W porównaniu z 2015 r. warto  ta zwi kszy a si  o 53% (Gooch i in 2017).  
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wzro cie cen wszystkich podstawowych rodzajów zbó . Spo ród olejów najwi kszy spadek 

odnotowa y ceny oleju palmowego w warunkach s abego wiatowego popytu, któremu 

towarzyszy o nagromadzenie zapasów u producentów. Ceny oleju sojowego, rzepakowego 

i s onecznikowego zmala y w wyniku dobrych zbiorów w USA i UE oraz w krajach 

o gospodarkach wschodz cych, a tak e dzi ki optymistycznym prognozom produkcji 

w rejonie czarnomorskim. Obni enie si  rednich cen mi sa wi za o si  ze wzrostem 

poda y mi sa wieprzowego i drobiowego. Ceny wo owiny pozostawa y zbli one do 

notowanych przed rokiem. Spadkowi wiatowych cen produktów mlecznych sprzyja y 

zwi kszone dostawy z Nowej Zelandii (znacz cego wiatowego eksportera), niepewno  co 

do popytu z Chin oraz trwaj ce embargo na przywóz wyrobów mlecznych do Rosji z UE  

i USA. Wysoki poziom wiatowej produkcji i odbudowa zapasów cukru, w po czeniu ze 

zniesieniem kwot cukrowych w UE w pa dzierniku 2017 r., wspiera y spadkow  tendencj  

cen cukru na mi dzynarodowych rynkach, któr  pog bi  silny spadek cen ropy naftowej  

w ostatnich miesi cach roku. Ni sze ceny ropy spowodowa y zmniejszenie zu ycia trzciny 

cukrowej do produkcji etanolu i zwi kszenie wiatowych dostaw cukru z Brazylii. Spadek 

wiatowej produkcji pszenicy i kukurydzy (m.in. w Turcji, Rosji i Europie) przyczyni  si  

do wzrostu cen zbó  w 2018 r., chocia  globalne dostawy wszystkich najwa niejszych 

gatunków zbó  by y wystarczaj ce, a zapasy kszta towa y si  na wysokim poziomie (The 

FAO…2019, Rapier 2018, Global…2019). 

Wyniki przeprowadzonych analiz opartych na danych statystycznych FAO i literaturze 

przedmiotu wskazuj  na z o ony i wielowymiarowy charakter przyczyn fluktuacji 

wiatowych cen ywno ci w latach 2000-2018. Mo na je zaklasyfikowa  zarówno do 

czynników poda owych, jak te  zwi zanych z popytem, krótko- i d ugoterminowych. 

Trudno jest wskaza  czynniki, które mia y najwi kszy i bezpo redni wp yw, bowiem 

dzia a y one cznie i równolegle. Niemniej jednak mo na stwierdzi , e w d ugim okresie 

decyduj cy wp yw na kszta towanie si  cen ywno ci mia y uwarunkowania popytowe 

(Baffes, Dennis 2013, Gilbert 2010), w ród których mo na wymieni : zwi kszenie 

wiatowej populacji, zw aszcza w krajach rozwijaj cych si , wzgl dnie wysoki wzrost 

gospodarek wschodz cych i rozwijaj cych si  skutkuj cy wzrostem dochodu per capita, 

zmiana wzorców ywieniowych w krajach rozwijaj cych si  polegaj ca na zwi kszeniu 

konsumpcji mi sa, co generowa o popyt na pasze i silnie wp yn o na ceny zbó  oraz na 

wi kszym zró nicowaniu diety (Bhattacharya, Gupta 2016), polityka promowania 

alternatywnych róde  energii, co spowodowa o rozwój rynku biopaliw i zwi kszenie 

popytu na niektóre surowce rolne zu ywane do produkcji etanolu (zbo a, w tym g ównie 

kukurydza, oleje ro linne i cukier) (Gilbert, Mugera 2014, Enciso i in. 2016). Istotne 

znaczenie mia y ponadto wzrosty cen ropy naftowej i innych surowców energetycznych 

(gazu ziemnego, w gla), które oddzia ywa y na koszty produkcji rolniczej przez ceny 

nawozów sztucznych, paliw, czy rodków ochrony ro lin, co bezpo rednio przek ada o si  

na ceny surowców rolniczych i ywno ci (Thompson i in. 2019, Gardebroek, Hernandez 

2013). Eksperci OECD, FAO i IFPRI10 wskazuj  ponadto na stosunkowo niewielki wzrost 

produktywno ci w rolnictwie obserwowany od pocz tku minionej dekady, powolny wzrost 

wydajno ci plonów zbó  w rezultacie niskich nak adów inwestycyjnych w rolnictwie, 

wysokich cen rodków produkcji i powolnego wdra ania nowych technologii oraz 

odchodzenia od rolnictwa industrialnego ku rolnictwu zrównowa onemu i zmian 

klimatycznych. Ich zdaniem istotne znaczenie w kreowaniu wzrostowej tendencji cen 

                                                            
10 IFPRI – Mi dzynarodowy Instytut Bada  nad Polityk  ywno ciow  z siedzib  w Waszyngtonie. 
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produktów rolno-spo ywczych ma tak e finansyzacja rynków rolnych i wzrost 

zaanga owania kapita u spekulacyjnego na rynkach surowców rolniczych (What is 

driving…2011, What Influenced…2011, Agricultural Total…2018). 

Krótkoterminowa zmienno  cen ywno ci jest przede wszystkim konsekwencj  

waha  popytu i poda y w czasie trwania jednego cyklu produkcyjnego.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e w okresach krótkich g ówn  determinant  zmian 

cen ywno ci s  szoki poda owe. Niekorzystne warunki agrometeorologiczne, anomalie  

i ekstremalne zjawiska pogodowe maj  wp yw na przej ciowe ograniczenia produkcji 

rolniczej, handlu mi dzynarodowego produktami rolnymi, poziom wiatowych zapasów  

i ceny tych produktów. Wzrost cen surowców rolniczych do  szybko przenosi si  na ceny 

ywno ci. Inne czynniki krótkookresowe to: zmiany kursów walutowych, a zw aszcza 

deprecjacja dolara ameryka skiego, który jest walut  najcz ciej stosowan  w transakcjach 

mi dzynarodowych, inwestowania na rynkach kontraktów terminowych, opartych na 

surowcach rolnych, b d ce pochodn  spekulacji, koniunkturalne wahania cen ropy 

naftowej oraz dzia ania interwencyjne rz dów wielu krajów w zakresie polityki handlowej 

i gospodarczej (polityka protekcjonistyczna, embarga, zakazy eksportu, c a, kontyngenty 

taryfowe, subsydia eksportowe, zakupy rz dowe, kwotowanie produkcji itp.) (Johanson 

2013, Schmitz, Moleva 2013, Borychowski, Czy ewski 2015, Determinants… 2015). 

Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy pokaza y, e lata 2000-2018 cechowa y si  silnym wzrostem 

i du ymi wahaniami wiatowych cen artyku ów rolno-spo ywczych. Najwy sz  ich 

dynamik  odnotowano w latach 2007-2008 i 2010-2011. Wed ug FAO w 2011 r. osi gn y 

one poziom ponad dwuipó krotnie wy szy ni  w 2000 r. W latach 2012-2016 ceny 

ywno ci na mi dzynarodowych rynkach uleg y redukcji, lecz wci  pozostawa y znacz co 

wy sze ni  na pocz tku minionej dekady. W 2018 r., w porównaniu z 2000 r., zwi kszy y 

si  one o 85%. Wzros y ceny wszystkich podstawowych grup towarowych ywno ci,  

w tym najbardziej olejów ro linnych i produktów mlecznych, a najmniej cukru. W latach 

2000-2018 wspó czynnik zmienno ci rednich rocznych indeksów wiatowych cen 

ywno ci wyniós  12,9%. Najwi ksz  niestabilno ci  cechowa y si  ceny cukru (V=24,4%) 

i produktów mlecznych (V=24,1%), a najmniejsz  mi sa (V=9,3%). W latach 2006-2009, 

tj. w okresie najsilniejszych fluktuacji cenowych wspó czynnik zmienno ci indeksów cen 

ca ej ywno ci osi gn  warto  20,2%, a produktów mlecznych 41,9%. Zmiany te by y 

wynikiem skumulowanego oddzia ywania wielu czynników o charakterze strukturalnym 

i koniunkturalnym. Analizuj c je stwierdzono, e w d ugim okresie decyduj cy wp yw na 

kszta towanie si  wiatowych cen ywno ci mia y uwarunkowania popytowe, natomiast 

w okresach krótkich g ówn  determinant  by y uwarunkowania poda owe. Wyniki 

przeprowadzonych rozwa a  teoretycznych i analiz empirycznych prowadz  do wniosku, 

e obserwowana w ostatnich dwóch dekadach skala i nat enie zmienno ci cen na 

mi dzynarodowych rynkach produktów rolno-spo ywczych stanowi powa ny problem 

z uwagi na coraz wi ksz  niepewno  i trudno  w przewidywaniu zmian cen nawet 

w krótkiej perspektywie czasowej. 
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