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Synopsis: Przedstawiono analizê oraz ocenê relacji cenowych wybranych produktów rolnych i �rodków produkcji,
które kupuj¹ rolnicy do prowadzenia produkcji rolnej. G³ówne narzêdzie badawcze, jakim pos³u¿ono siê w pracy,
stanowi³a szczegó³owa analiza danych statystycznych pozyskanych z roczników statystycznych GUS z lat 2003,
2005, 2007, 2009. Na podstawie analizowanego materia³u badawczego wskazano, zarówno korzystne jak i niesprzy-
jaj¹ce rolnikom okresy zmian, relacji cenowych produktów rolnych i wybranych �rodków do produkcji w rolnictwie.

Wstêp
Ceny produktów rolnych, bêd¹c jednym z istotnych elementów gospodarczego, spo³eczne-

go i politycznego ¿ycia kraju, decyduj¹ w znacznym stopniu o poziomie dochodowo�ci produk-
cji rolnej, perspektywie gospodarowania i standardzie ¿ycia zarówno producentów, jak i konsu-
mentów, a nawet o wielko�ci eksportu. Dochody blisko po³owy populacji �wiata w g³ównej
mierze zale¿¹ od cen artyku³ów rolnych. Niewielki spadek cen na rynkach transakcji miêdzynaro-
dowych takich produktów, jak np. cukier, mleko i m¹ka mo¿e mieæ powa¿ne ekonomiczne, jak
równie¿ polityczne konsekwencje, zarówno dla s³abo, jak i silnie rozwiniêtych krajów �wiata
[Tomek, Robinson 2001].

Rolnictwo, bêd¹c pierwszym i najs³abszym ogniwem ³añcucha ¿ywno�ciowego, nara¿one jest
w wiêkszym stopniu na zmiany poziomu cen surowców i produktów rolnych ni¿ pozosta³e sektory
gospodarki, a w szczególno�ci na negatywne i kosztowne skutki rozwierania siê no¿yc cenowych.
Rozwieranie siê no¿yc cenowych oznacza, ¿e rolnicy chc¹c zdobyæ �rodki na zakup kolejnej jed-
nostki artyku³u przemys³owego zmuszeni s¹ sprzedaæ wiêcej ni¿ poprzednio produktów rolnych.
Ponadto, pogarszaj¹ce siê relacje cenowe mog¹ nie tylko niekorzystnie wp³ywaæ na sytuacjê do-
chodow¹ rolników i gospodarstw w tym gospodarstw domowych, ale równie¿ skutecznie zahamo-
waæ inwestycje, a tym samym proces rozwoju i modernizacji rolnictwa.

Cel, zakres i metodyka badañ
Celem pracy by³a prezentacja i ocena relacji cen bie¿¹cych artyku³ów rolnych do cen �rod-

ków produkcji w rolnictwie polskim. G³ównym narzêdziem badawczym  by³a analiza danych
statystycznych dotycz¹cych relacji cenowych niektórych �rodków produkcji dla rolnictwa do
cen skupu wybranych produktów rolnych oraz analiza wska�ników no¿yc cenowych. Zakres
badañ obejmuje lata 2000-2008. W opracowaniu analizowano relacje cenowe podstawowych
�rodków do produkcji w rolnictwie, jakimi s¹: ci¹gnik Ursus 2812, olej napêdowy, ci¹gnikowy
siewnik zbo¿owy, wielosk³adnikowy nawóz mineralny Polifoska (8% N, 24% P2O5 i 24% K2O),
mieszanka paszowa dla tuczników T-2 oraz wybranych produktów (surowców) rolnych: ziarna
zbó¿ pszenicy i ¿yta, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, ziemniaków, wieprzowego ¿ywca
rze�nego, a tak¿e mleka krowiego.
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Wyniki badañ i dyskusja
Poziom cen wybranych �rodków do produkcji rolnej wykazywa³ w analizowanym okresie ten-

dencjê wzrostow¹. Najwiêksze tempo wzrostu cen (rys. 1a), zarówno w przypadku obrotowych, jak
i trwa³ych �rodków produkcji, odnotowano w 2008 r. Na uwagê zas³uguje zmiana ceny wielosk³ad-
nikowego nawozu mineralnego Polifoska, która w porównaniu z 2007 r. wzros³a o ponad 65%,
przyjmuj¹c warto�æ 1990 z³/t. Cena jednej tony mieszanki paszowej T-2 w badanym okresie wynio-
s³a od 838 z³/t (najni¿sza w 2006 r.) do 1120 z³/t (najwy¿sza w 2008 r.). Koszt nabycia jednego litra
oleju napêdowego wzrasta³ corocznie �rednio o 10%, przyjmuj¹c w 2008 r. poziom 4,49 z³. W
przypadku trwa³ych �rodków produkcji najwiêksze tempo wzrostu cen zaobserwowano za ci¹gnik
Ursus 2812. Najbardziej niekorzystn¹ dla rolników zmianê ceny podstawowego dla rolnictwa �rod-
ka transportu odnotowano w 2004 r., w którym nast¹pi³ wzrost ceny o ok. 35% w stosunku do roku
poprzedniego. W kolejnych analizowanych latach ceny ci¹gnika wzrasta³y �rednio o 10%, osi¹ga-
j¹c w 2008 r. warto�æ 72 026 z³ (wzrost o 80% w porównaniu z 2000 r.).

W pocz¹tkowych latach analizowanego okresu (tj. 2000-2003), odnotowano niekorzystn¹ tendencjê
spadkow¹ przeciêtnych cen skupu uzyskiwanych przez rolników ze sprzeda¿y wa¿niejszych produktów
rolnych (rys. 1b). Najmniej korzystnym rokiem dla producentów pszenicy i ¿yta okaza³ siê 2005 r., w którym
nast¹pi³ spadek ceny 1 tony p³odów rolnych o ponad 75% w stosunku do roku poprzedniego (o ponad
65% w stosunku do 2000 r.). W kolejnych latach ceny skupu zbó¿ zaczê³y wzrastaæ, przyjmuj¹c w 2007 r.
najwy¿sz¹ warto�æ 737 z³/t pszenicy i 627 z³/t ¿yta. Najkorzystniejsze dla rolników ceny skupu wieprzowego
¿ywca rze�nego odnotowano w 2004 r. Ówczesny, blisko 30% wzrost cen (w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, tj. 2003) nie trwa³ jednak zbyt d³ugo, gdy¿  od 2005 r. przez kolejne lata analizowanego okresu nastêpo-
wa³ coroczny ok. 10% spadek ceny ¿ywca. W przypadku cen skupu buraków cukrowych, w pocz¹tko-
wych latach badanego okresu nastêpowa³ systematyczny wzrost cen, który w  2004 r. osi¹gn¹³ punkt
najwy¿szy � 206 z³/t. Nastêpne lata nie by³y ju¿ tak korzystne dla producentów wieprzowiny. Ceny z roku
na rok zaczê³y spadaæ osi¹gaj¹c w latach 2007-2008 poziom o blisko 10% ni¿szy ni¿ w 2000 r. Dla rolników
prowadz¹cych gospodarstwa mleczne, najkorzystniejszym okresem dla produkcji mleka krowiego okaza³y
siê lata 2005-2008. Cena jednego hektolitra mleka oscylowa³a w tym czasie w granicach od 99 do 111 z³.

Na podstawie analizy relacji warto�ci ci¹gnika Ursus 2812 do cen wybranych artyku³ów rolnych
zaobserwowano, i¿ dla ka¿dego z analizowanych produktów rolnych nastêpowa³o niekorzystne zjawi-
sko pogarszania siê relacji cenowych (tab. 1). Zjawisko to polega³o na corocznej konieczno�ci sprzeda-
¿y przez rolników wiêkszej liczby p³odów rolnych w zamian za mo¿liwo�æ nabycia podstawowego w
rolnictwie �rodka technicznego niezbêdnego do prac w gospodarstwie tj. ci¹gnika rolniczego. Korzyst-
ne dla producentów rolnych relacje cenowe odnotowano w 2000 r. w przypadku wiêkszo�ci wybranych
do badañ produktów rolnych (prócz buraków cukrowych, dla których najkorzystniejszym okaza³ siê
2004 r.). W przypadku ziarna zbó¿, zarówno pszenicy jak i ¿yta, korzystne relacje cenowe nie trwa³y zbyt

Rysunek 1. Poziom cen* wybranych �rodków produkcji (a) i przeciêtnych cen* skupu wa¿niej-
szych produktów rolnych (b) w latach 2000-2008
* ceny sta³e obliczone wg rocznych wska�ników cen towarów i us³ug konsumpcyjnych GUS.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej� 2003-2009, Rocznika
Statystycznego Rolnictwa 2009, Charakterystyka gospodarstw� 2008, Ceny w gospodarce� 2009.
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d³ugo. W kolejnych latach badanego okresu relacje cen zaczê³y siê pogarszaæ, przyjmuj¹c w 2005 r.
najwy¿sze warto�ci (171,4 dla pszenicy, 227,5 z³/t dla ¿yta). Rolnik chc¹cy nabyæ ci¹gnik, zmuszony by³
zwiêkszyæ sprzeda¿ pszenicy o 250% oraz sprzeda¿ ¿yta o 237% w stosunku do wielko�ci sprzeda¿y
sprzed piêciu lat. Rok 2005 okaza³ siê równie¿ rokiem najmniej korzystnym dla producentów rzepaku,
rzepiku przemys³owego oraz ziemniaków. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e zaobserwowane, stosunkowo
niewielkie i równomierne zmiany relacji cenowych w przypadku mleka krowiego. Tempo tych zmian
okaza³o siê dla rolników najbardziej korzystne w porównaniu z pozosta³ymi produktami rolnymi.
Oznacza³o to, i¿ zakup ci¹gnika przez producentów mleka poci¹ga³ za sob¹ konieczno�æ corocznego
zwiêkszenia sprzeda¿y tego produktu o maksymalnie 10%. Wyj¹tkiem okaza³ siê 2002 r., w którym
sprzeda¿ mleka nale¿a³o zwiêkszyæ o 15% w stosunku do 2001 r. i o 29% w stosunku do 2000 r.

Jednym z g³ównych no�ników energii w rolnictwie jest olej napêdowy. Korzystne relacje cenowe tego
�rodka produkcji wyst¹pi³y (podobnie jak w przypadku ci¹gnika) w 2000 r. dla producentów zbó¿, ziemnia-
ków, wieprzowiny oraz mleka (tab. 2). W kolejnych analizowanych latach sytuacja ulega³a pogorszeniu.
Dla producentów ziarna zbó¿ pomy�lnym okresem by³ równie¿ 2007 r., w którym relacje cenowe nie-
znacznie odbiega³y od poziomu sprzed siedmiu lat (dla ¿yta by³y nawet ni¿sze ni¿ w 2000 r.). W przypad-
ku rzepaku i rzepiku oraz ziemniaków, korzystne relacje utrzymywa³y siê przez pierwsze trzy lata badane-
go okresu. Rok 2004 okaza³ siê rokiem najkorzystniejszych relacji cenowych tylko dla producentów
buraków cukrowych. Najmniej korzystne relacje cenowe wyst¹pi³y w 2005 r. dla producentów zbó¿ oraz
w 2008 r. dla pozosta³ych grup produktów rolnych.

Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e relacje cenowe odnosz¹ce siê do wytwórców wieprzowego ¿ywca
rze�nego � produktu wytwarzanego przez 25% gospodarstw w Polsce (43% podmiotów prowadz¹-
cych produkcjê zwierzêc¹) [Charakterystyka gospodarstw� 2007], dla których warto�ci w ostat-
nich trzech analizowanych latach nie uleg³y zmianie. Oznacza to, i¿ zakup oleju napêdowego w tym
okresie nie wymaga³ zwiêkszenia wielko�ci sprzeda¿y ¿ywca.
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W dalszej czê�ci pracy poddano ocenie relacje cen podstawowej maszyny rolniczej jak¹ jest
siewnik zbo¿owy, do cen skupu wybranych produktów rolnych. Podobnie, jak w przypadku wy¿ej
omawianych �rodków produkcji, najkorzystniejsze relacje cenowe odnotowano w pierwszych latach
analizowanego okresu dla producentów zbó¿, ziemniaków, ¿ywca wieprzowego oraz mleka (tab. 3).
Dla rolników zajmuj¹cych siê upraw¹ buraków cukrowych korzystnym rokiem do zakupu technicz-
nych �rodków produkcji okaza³ siê 2004 r., w którym ceny sprzeda¿y buraków ros³y szybciej ni¿ ceny
�rodków potrzebnych do ich produkcji. Najmniej po¿¹dane przez rolników relacje cenowe w przypad-
ku zakupu tej maszyny odnotowano w 2008 r. dla wiêkszo�ci produktów rolnych. Niekorzystne
zmiany analizowanych relacji cenowych w porównaniu z rokiem najkorzystniejszym dla danej grupy
artyku³ów rolnych1 w zakupie siewnika powodowa³y konieczno�æ  zwiêkszenia sprzeda¿y: buraków
o 281%, ¿yta o 247%, ¿ywca o 243%, ziemniaków o 207% oraz mleka o 204%. Dla producentów zbó¿
niekorzystnym rokiem na zakup siewnika okaza³ siê ponownie 2005 r. Niekorzystne tendencje zmian
relacji cenowych przy jego zakupie spowodowa³y wówczas konieczno�æ zwiêkszenia � w porówna-
niu do 2004 r. � wolumenu sprzeda¿y pszenicy o blisko 60% oraz ¿yta o blisko po³owê. Najmniej
niekorzystne tendencje zmian odnotowano w przypadku cen mleka krowiego.

W przypadku relacji cenowych wielosk³adnikowego nawozu mineralnego Polifoska (8% N,
24% P2O5 i 24% K2O) i wybranych do analizy produktów korzystnym dla producentów ziarna zbó¿
pszenicy i ¿yta by³ 2007 r., uznawany powszechnie za rok najkorzystniejszy (najbardziej op³acalny
w ostatnich latach) dla produkcji rolniczej (tab. 4). Dla pozosta³ych produktów rolnych korzystniej-
sze relacje cenowe odnotowano w pierwszych latach analizowanego okresu (dla rzepaku i rzepiku
lata 2000-2002, buraków cukrowych 2004 rok, ziemniaków 2006 rok, ¿ywca wieprzowego lata 2000-
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1 Tempo zmian analizowanych relacji obliczono jako stosunek najwy¿szej warto�ci wska�nika relacji cen dla
danego produktu rolnego do najni¿szej warto�ci wska�nika dla tego¿ produktu. Przyk³ad: tempo zmian relacji
cenowych dla buraków: 1524 (wart. najwy¿sza w 2008 r.)/542 (wart. najni¿sza w 2004 r.) = 281%.
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2004). W przypadku produkcji mleka krowiego zaobserwowano stosunkowo niewielkie zmiany
relacji cenowych, które w ci¹gu ca³ego badanego okresu pozostawa³y na bardzo zbli¿onym pozio-
mie 1,1-1,2 hl. Wyj¹tkiem okaza³ sie 2008 r., w którym to producenci mleka, chc¹c zakupiæ nawóz
mineralny, musieli zwiêkszyæ sprzeda¿ o blisko 73% w porównaniu do roku poprzedniego.

Szczególnie wa¿ne, zw³aszcza dla producentów tuczników, jest kszta³towanie siê relacji cen mie-
szanki paszowej dla tuczników do cen produktów rolnych, w tym komplementarnych i suplementar-
nych. Lata 2000-2002 by³y korzystnym okresem dla cen rzepaku, rzepiku oraz ¿ywca wieprzowego
(tab. 5). Rolnicy, aby nabyæ mieszankê paszow¹, musieli sprzedaæ podobn¹ ilo�æ tych produktów w
porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku wieprzowego ¿ywca rze�nego odnotowano utrzy-
mywanie siê korzystnych relacji cenowych przez kolejne lata a¿ do 2007 r., w którym nast¹pi³o nie-
znaczne pogorszenie, zmuszaj¹c rolników (celem zakupu pasz tre�ciwych) do zwiêkszenia sprzeda¿y
¿ywca o 27%. Rok 2007 to równie¿ okres korzystnych relacji cenowych w przypadku cen pszenicy i
¿yta. Producenci ziarna zbó¿ chc¹c zakupiæ w tym czasie mieszankê paszow¹, mogli ograniczyæ sprze-
da¿ tych produktów rolnych o ok. 20% w stosunku do roku poprzedniego.

Wska�nik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i us³ug zakupywanych
informuje, jaka wystêpuje rozpiêto�æ pomiêdzy cenami sprzeda¿y p³odów rolnych i cenami zakupu
artyku³ów przemys³owych wykorzystywanych w rolnictwie. Je�li warto�æ wska�nika relacji cen prze-
kracza 100, oznacza to korzystn¹ sytuacjê dla rolnictwa, w której ceny produktów rolnych rosn¹
szybciej ani¿eli ceny �rodków produkcji potrzebnych do ich wytworzenia. Gdy natomiast warto�æ
wska�nika jest ni¿sza od 100 oznacza, ¿e rolnicy chc¹c zdobyæ �rodki na zakup kolejnej jednostki
artyku³u przemys³owego zmuszeni s¹ sprzedaæ wiêksz¹ ni¿ poprzednio ilo�æ produktów rolnych.

Na podstawie analizy relacji cen stwierdzono, i¿ by³y one korzystne dla rolnictwa w 2000, 2004,
a zw³aszcza w 2007 r. (tab. 6). Przy wysokiej dynamice cen otrzymywanych przez rolników za
produkty rolne i relatywnie mniejszym wzro�cie cen towarów i us³ug zakupywanych przez rolników
wska�nik relacji cen zwiêkszy³ siê w 2007 r. porównaniu z 2006 r., z ju¿ korzystnego poziomu 102,6,
do 107,7. Po znacz¹cym wzro�cie cen skupu w najlepszym dla rolnictwa okresie, od pocz¹tku 2008
r. ceny detaliczne �rodków produkcji ros³y szybciej od cen skupu, w rezultacie czego wyrównany
wska�nik �no¿yc cen� w 2008 r. spad³ poni¿ej 100 punktów, przyjmuj¹c jedn¹ z najni¿szych warto�ci
w badanym okresie. Spadek ten wskazuje na znacz¹ce pogorszenie siê relacji cenowych, a nawet
wyra�ne przejawy recesji w rolnictwie.
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza relacji cenowych produktów rolnych i �rodków produkcji w rolnictwie

w latach 2000-2008 pozwala stwierdziæ, i¿ w okresie tym dominowa³y w wiêkszo�ci badanych
przypadków niekorzystne dla rolnictwa zmiany w stosunku do roku wyj�ciowego. Niesprzyjaj¹ce
relacje cenowe uderza³y przede wszystkim w dochodowo�æ produkcji. Wp³ynê³o to na pogarsza-
jac¹ siê sytuacjê dochodow¹ gospodarstw, czego nastêpstwem mo¿e okazaæ siê znaczne ograni-
czenie inwestycji i modernizacji gospodarstw.

Najkorzystniejsze dla rolników relacje cenowe mia³y miejsce w 2007 roku, gdy odnotowano
najszybszy w ci¹gu badanego okresu wzrost cen produktów rolnych w stosunku do cen �rodków
do produkcji w rolnictwie. Wyra�nym impulsem by³a integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, której
pozytywne efekty, np. wzrost cen skupu produktów rolnych, otwarcie siê rynków zbytu na polskie
produkty rolne, p³atno�ci bezpo�rednie, polskie rolnictwo odczu³o w 2004 r., kiedy to wska�nik
relacji cen osi¹gn¹³ ponownie po czterech latach warto�ci wy¿sze od 100.

Na sytuacjê ekonomiczn¹ rolnictwa maj¹ wp³yw nie tylko uwarunkowania rynkowe i poziom
cen na produkty rolne i �rodki do produkcji rolniczej. Nie powinno siê tej sytuacji rozpatrywaæ w
oderwaniu od innych instrumentów, w tym wynikaj¹cych ze wspólnej polityki rolnej, a szczególnie
poziomu i struktury p³atno�ci bezpo�rednich, które maj¹ istotny wp³yw na kondycjê dochodow¹
gospodarstw. Mo¿na mieæ równie¿ nadziejê, ¿e przedsiêbiorczo�æ rolników, w tym rezerwy tkwi¹ce
w technologii produkcji oraz wsparcie finansowe rolnictwa �rodkami Unii Europejskiej, poprawi
niebawem niekorzystn¹ sytuacjê rozwierania siê �no¿yc cenowych� w rolnictwie.
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Summary
The level of agricultural product prices is one of the important elements of the assessment of economic

development and efficiency of economies, which results from the development of both market sphere and services.
The article presents an analysis and evaluation of price relations of selected agricultural products and means of
production which farmers purchase for agricultural production. The main research tools used for the work
included analysis of statistical data obtained from the Statistical Yearbooks (GUS) for the years 2003, 2005, 2007
and 2009. Periods of changes in price relations between agricultural products and selected means of production
in agriculture, both advantageous and disadvantageous for farmers, were indicated on the basis of the analyzed
research material.
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