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Synopsis. Celem pracy by a analiza zmian cen tuszek kurczaków mi snych typu brojler w Polsce i na 
wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej. Oceny zmienno ci dokonano za pomoc  warto ci 
odchylenia standardowego mierzonego na ró nicach logarytmicznych cen. Przeprowadzone badania 
wskazuj , e wyst puj  du e ró nice zmienno ci cen w poszczególnych krajach cz onkowskich UE. 
Wykazano, i aden z szeregów czasowych nie charakteryzuje si  rozk adem normalnym. 

S owa kluczowe: ceny kurczaków, zmienno  cen

Abstract. The aim of the research presented in the article was to analyze the buying price volatility of 
broiler chicken in selected EU member states. Evaluation of variation was made using the standard 
deviation measured on the logarithmic difference of prices. The results show that there are big 
differences in price volatility in the individual EU member states. It has been shown that none of the 
time series is characterized by a normal distribution. 
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Wst p

Zmiany cenowe posiadaj  charakter naturalny i s  zwi zane z dzia aniem mechanizmu 
rynkowego. Reakcja na ceny z poprzedniego okresu powoduje, e za ka dym razem 
kszta tuje si  inna sytuacja rynkowa, gdzie ka da z tych sytuacji posiada wspóln  cech ,
jak  s  odchylenia od równowagi [Hamulczuk i Rembisz 2008]. 

Bran a drobiarska w Polsce i w krajach nowo przyj tych do Unii Europejskiej rozwija 
si  bardzo dynamicznie. Ro nie spo ycie mi sa drobiowego (g ównie kurczaków), któremu 
sprzyja m.in. niska cena, walor smakowy i ma a kaloryczno  w porównaniu z mi sem 
wo owym czy wieprzowym. Ten dzia  przetwórstwa mi snego pod wzgl dem post pu 
technologicznego rozwija si  szybciej ni  mi sa czerwonego [Dybowski 2004], 
a rednioroczne tempo wzrostu produkcji w sektorze drobiarskim kszta tuje si  na poziomie 
7%. Sektor ten jest jednym z nielicznych przyk adów wzrostu w latach kryzysu 
i jednocze nie jest konkurencyjny cenowo [Rawa 2013].  

Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy istnieje ryzyko cenowe zwi zane 
z niekorzystnymi zmianami cen skupu tuszek kurczaka oraz ocena zmienno ci cen na rynku 
kur mi snych typu brojler w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. 
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Materia y badawcze i metody badawcze 

Przedmiotem analizy by y tygodniowe szeregi czasowe cen tuszek kurczaków typu 
brojler w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie dane zosta y pobrane 
ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), który jest 
prowadzony przez Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wybór rynku kurczaków typu brojler podyktowany by  dost pno ci  d ugich szeregów 
czasowych. Dane pochodz  z okresu od pierwszego tygodnia stycznia 2009 roku do 
czwartego tygodnia czerwca roku 2015 i obejmuj  338 obserwacji. Dane dotycz  Polski 
i wybranych krajów Unii Europejskiej (Belgia, Bu garia, Czechy, Niemcy, Grecja, 
Hiszpania, Francja, W gry, Portugalia, Rumunia, S owacja) oraz Unii jako ca o ci. Wybór 
krajów zosta  podyktowany dost pno ci  danych. Dla wszystkich badanych krajów cena 
tuszek kurczaka (o wydajno ci rze niczej 65%) jest wyra ona w euro za 100 kg. 

Wykorzystano szereg metod pozwalaj cych dokona  empirycznej analizy szeregów 
czasowych cen skupu kurczaków typu brojler. Analiz  przeprowadzono mi dzy innymi za 
pomoc  logarytmicznych stóp zwrotu (zwane inaczej ró nic  logarytmów). W pierwszym 
kroku analizuj c ceny skupu kurczaków wykorzystano analiz  graficzn  oraz statystyki 
opisowe [Sobczyk 2007]. Obliczono redni  cen  skupu w okresie jednego roku jak 
i ca ego badanego okresu, procentow  zmian  cen w kolejnych latach, odchylenie 
standardowe, wspó czynnik zmienno ci, korelacj  rho-Spearmana oraz wariancj
[Wasilewska 2011]. 

Kolejno przeprowadzono analiz  kszta towania si  przyrostów cen. Przyrosty te 
zdefiniowano w postaci ró nic logarytmicznych (cen) [Doman, Doman 2009]. 

 rt=lnYt –lnYt  (1) 

Nast pnym krokiem by o sprawdzenie, czy dane szeregi czasowe posiada y rozk ad
normalny za pomoc  testu Shapiro-Wilka. 

  (2) 

gdzie: 
W- wynik testu Shapiro-Wilka, ai(n)- sta a, warto ci w tablicy,Xn i+1 Xi- ró nica pomi dzy 
skrajnymi obserwacjami, przy czym i = 1 ró nica dla min i max; dla i = 2 ró nica dla 
min+1 i max - 1 itd., j- kolejne obserwacje w próbie, i- kolejne ró nice mi dzy skrajnymi 
obserwacjami, - rednia. 

Problem zmienno ci cen na rynku rolnym 

Rynek jest miejscem, gdzie dokonuj  si  akty kupna i sprzeda y czynników produkcji 
oraz wytworzonych dóbr. Spotykaj  si  tam ceny poszczególnych dóbr i us ug, a tak e
kszta tuj  relacje mi dzy nimi. Akcje dokonywane na rynku udzielaj  odpowiedzi na trzy 
podstawowe problemy ekonomiczne. Jakie dobra s  produkowane (decyduj  o tym 
konsumenci), jak jest wytwarzany produkt b d  us uga (du y wp yw wywiera konkurencja 
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mi dzy producentami danego towaru) oraz dla kogo s  wytwarzane produkty. To ogólne 
wprowadzenie przedstawia, e rynek sk ada si  z trzech elementów: popytu, poda y oraz 
cen. Cena odzwierciedla relacj  mi dzy popytem a poda  oraz stan równowagi rynkowej. 
Kraje cz sto ustalaj  protekcjonistyczn  polityk  by chroni  swój rynek rolno-spo ywczy. 
Dana polityka mocno ingeruje w prawa rynkowe i zniekszta ca cen  (np. poprzez ustalenie 
minimalnej ceny skupu zbo a czy poprzez dop aty dla rolników) [Szajner 2013]. 

Rezultaty finansowe gospodarstwa rolnego s  uwarunkowane przez wiele sk adników, 
które mo na podzieli  na zewn trzne i wewn trzne. Gospodarze rolni maj  wp yw na 
czynniki wewn trzne (finansowe, fizyczne, ludzkie, technologiczne, organizacyjne), 
natomiast nie posiadaj  zbyt du ego wp ywu na te pierwsze. Do czynników zewn trznych 
zaliczamy m.in ceny uzyskiwane za sprzedawane produkty oraz ceny p acone za rodki 
produkcji [Hamulczuk 2014]. 

Teoretycznie nie jest mo liwe by przewidzie  si  i kierunek wszystkich czynników 
kreuj cych wynik ekonomiczny gospodarstwa rolnego. Niektóre z czynników oddzia uj
w ró nych kierunkach, a nawet wp yw niektórych determinant jest zmienny w czasie. 
Analizy statystyczne i ekonometryczne udost pniaj  wiele narz dzi, które umo liwiaj
badanie czynników. W a ciwo ci okre laj ce zmienno  cen s  zawarte w strukturze 
szeregu czasowego. Sk adaj  si  one z trendu oraz z waha  cyklicznych, sezonowych 
i przypadkowych [Figiel, Hamulczuk i Klimkowski 2012]. 

Warto zauwa y , e zmiana cen nie wiadczy automatycznie o wyst pieniu ryzyka 
cenowego, dlatego nie powinno si  ocenia  zmienno ci cen bezpo rednio na surowych 
szeregach czasowych. Wi kszo  uczestników rynku ma wiadomo  wyst powania 
sezonowo ci na ich towary i dlatego dana zmienno  nie powinna by  brana pod uwag
podczas oceny ryzyka cenowego. Wieloletni trend powoduj cy zmian  ceny tak e nie 
wiadczy od razu o sytuacji ryzykownej, poniewa  gospodarze rolni maj  czas do 

dostosowania si  do zmian okre lanych jako trendy technologiczne. Zatem tylko zmiany 
krótkookresowe (do których nale  wahania losowe czy katastroficzne), mo na uzna  za 
ród o ryzyka cenowego [Hamulczuk 2011]. 

Zmiany cen tuszek kurczaka w UE w latach 2009-2015 

Kury mi sne (zwane dalej brojlerami) s  gatunkiem, który charakteryzuje si  znacznie 
szybszym przyrostem dobowym ni  inne typy kur oraz mniejszym zu yciem paszy na 1 kg 
masy cia a. Osi gaj  wag  ok 1,6 kg w ci gu 6-8 tygodni. Zosta y wyhodowane poprzez 
skrzy owanie rasy White Rock z ras  Cornish [Mazanowski 2011]. 

Nabywcy mi sa drobiowego zwracaj  g ównie uwag  na barw  i wygl d tuszki, 
proporcjonaln  budow  cia a ptaka i jednolito  ubarwienia. Ta ostatnia jest zwi zana z 
podskórn  warstw  t uszczow . Cienka skóra (prze wituj  przez ni  ciemniejsze cz ci
mi sa) jest tak samo niekorzystna, jak skóra zbyt gruba. Ka dy rodzaj plam na skórze czy 
pozosta o ci po piórach obni aj  ogóln  jako  produktu. Do sprzeda y nie nadaj  si
tuszki, które posiadaj  krzywy mostek, wygniecion  klatk  piersiow , wi ksze uszkodzenia 
i zmia d enia skóry. Przy ustaleniu klas jako ciowych produktu du e znaczenie ma 
zewn trzny wygl d tuszki [Mazanowski 2011].

Przyrosty wzgl dne cen tuszek z kurczaków mi snych (lata 2009-2015) przedstawiono 
w tabeli 1. W ca ym badanym okresie najwi kszy spadek cen (ponad 40%) odnotowano 
w Polsce w 2009 roku, by o to spowodowane ogólnym spowolnieniem gospodarczym na 
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rynku Unii Europejskiej, oraz wzmocnieniem z otówki do euro. Najwi kszy przyrost cen 
zosta  odnotowany tak e w Polsce w 2011 roku. Wzrost cen w 2011 roku by
spowodowany m.in. wzrostem stawki VAT na ywno  nieprzetworzon  oraz wzrostem 
kosztów produkcji spowodowanych g ównie dro ej c  pasz  [Kosicka-G bska 2012]. 

Przyrosty wzgl dne cen tuszek kurczaków w badanym okresie zosta y u rednione 
(ostatni wiersz w tabeli 1) i mie ci y si  w przedziale od -3,2% do 3,4%. Najwi ksze spadki 
(powy ej 2%) w badanym okresie wyst pi y w Bu garii i Portugalii natomiast najwy szy 
wzrost cen zaobserwowano w Niemczech. redni wzrost cen tuszek kurczaka obliczony 
z warto ci u rednionych dla wszystkich badanych krajów wyniós  0,3%.  

Tabela 1. Przyrosty wzgl dne cen tuszek kurczaka w latach 2009-2015 (w procentach) 

Table 1. Increase relative to prices for chicken carcasses in 2009-2015 (in percent) 

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 rednio w latach 
2009-2015 

Belgia -7,6 10,3 -7,5 12,3 -5,9 2,2 6,3 1,1 

Bu garia -24,7 13,5 -21,2 15,5 -18,5 11,2 4,3 -2,8 

Czechy -2,1 4,6 -3,3 17,8 -8,4 -1,6 2,3 1,3 

Niemcy 18,3 0.4 2 0,4 3,9 -2,3 0,8 3,4 

Grecja 4,2 -4,1 -16,2 15,7 -2,6 -1,9 -2,5 -1,1 

Hiszpania -22,8 24 33,9 -14,9 -9,4 -7,5 9,7 1,8 

Francja -9,3 7,7 -14,3 27,8 -2,2 -6,7 7,1 1,5 

W gry -7 -4,1 32,8 -16,7 0,7 -7,7 1 -0,2 

Polska -40,7 -6,9 56,3 -16,9 -2,8 -8,9 17 -0,4 

Portugalia -35,7 33,3 -2,9 0,9 -11,8 0,7 -7,1 -3,2 

Rumunia -1,6 2,6 34,4 -11,3 -14,4 -6,7 0,7 0,6 

S owacja -8,7 1,9 49,3 -17,3 -8,8 -6,6 -2,4 1,2 

UE -11,1 10,6 5,8 4,5 -2,2 -4,4 4,5 1,1 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 

Na rysunku 1 przedstawiono pi  z trzynastu szeregów czasowych ilustruj cych ceny 
skupu kurczaków w Wybranych krajach UE-27/28. Zauwa alna jest pewna sezonowo  na 
rynku polskim. Ceny skupu kurczaków s  najni sze w miesi cach zimowych, z kolei 
najwy sze ceny odnotowywane s  w miesi cach letnich. Okres jesieni i wiosny to czas 
(kolejno) spadku i wzrostu ceny skupu kurczaków. Cena tuszek kurczaka na rynku polskim 
od po owy lipca 2014 roku jest najni sza ze wszystkich badanych rynków krajów Unii 
Europejskiej. W ostatnim tygodniu czerwca 2015 roku cena tuszek kurczaka wynosi a
141,9 euro za 100kg. G ówn  przyczyn  niskiej ceny skupu jest najwa niejszy sk adnik 
kosztów produkcji, czyli pasze grower/finisher. Ich cena w Polsce utrzymuje si  na 
stosunkowo niskim poziomie, ok. 1365 z oty za ton , kiedy w Niemczech cena wynosi ok. 
2600 z  za ton . Polska sta a si  liderem w produkcji mi sa drobiowego w UE, poniewa
koszt wyrobu jest najni szy i nie odbiega jako ci  od pozosta ych krajów UE. 

Najwy sze ceny brojlerów kurzych w badanym okresie by y na rynku niemieckim. 
W pierwszym tygodniu stycznia 2009 roku cena tuszek wynosi a 226,50 euro za 100 kg, 
a w ostatnim tygodniu czerwca 2015 roku odnotowano wzrost cen do 262 euro za 100 kg. 



Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015     65

W gry natomiast odnotowa y du y wzrost cen na pocz tku 2011 roku. Trend ten 
utrzymywa  si  do ko ca 2013 roku. Od tego momentu cena kurczaków sukcesywnie 
spada a, do poziomu 155,6 euro za 100 kg. 

Rys. 1. Ceny skupu kurczaków w wybranych krajach UE latach 2009-2015 [euro/100 kg] 

Fig. 1. Purchase prices of chicken in the selected EU member states in 2009-2015 [euro/100 kg] 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 

Tabela 2. Przeci tne ceny skupu kurczaków w latach 2009-2015 [euro/100 kg] 

Table 2. The average purchase price of chicken in 2009-2015 [euro/100 kg] 

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 rednio w latach 
2009-2015 

Belgia 158,0 174,9 174,9 179,9 180,8 175,0 174,0 173,9 

Bu garia 175,3 147,0 147,0 157,4 160,1 153,3 151,4 155,9 

Czechy 175,3 179,2 179,2 184,0 193,6 182,2 180,5 182,0 

Niemcy 226,5 254 254,0 251,5 261,9 265,6 260,5 253,4 

Grecja 216,0 187,5 187,5 189,9 206,9 199,9 198,7 198,1 

Hiszpania 168,9 217,6 217,6 218,2 183,3 174,1 169,6 192,7 

Francja 215,0 183,4 183,4 190,2 230,9 219,8 217,8 205,8 

W gry 189,3 197,3 197,3 199,2 167,3 162,3 156,2 181,3 

Polska 189,9 171,1 171,1 162,4 141,0 135,9 129,1 157,2 

Portugalia 199,0 164,3 164,3 162,7 167,6 158,4 158,1 167,8 

Rumunia 154,3 192,6 192,6 197,5 174,3 165,4 147,4 174,9 

S owacja 182,3 241,2 241,2 244,9 200,3 178,0 175,1 209,3 

UE 176,4 186,4 186,4 191,1 195,1 191,1 187,5 187,7 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 
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Rys. 2. rednia cena tuszek kurczaków w wybranych krajach UE w latach 2009-2015 [euro/100kg] 

Fig. 2. The average purchase price of chicken in the selected EU member states in 2009-2015 [euro/100kg] 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 

Tabela 2 i rysunek 2 przedstawiaj redni  cen  tuszek kurczaka na wybranych 
rynkach pa stw Unii Europejskiej i UE-27/28. Najni sze rednie ceny (poni ej 160 euro za 
100 kg) zauwa ono w Belgii, Bu garii, Polsce, Portugalii i Rumunii. Ceny najwy sze 
(powy ej 200 euro) odnotowano w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji i S owacji.
Polska jest jedynym z badanych krajów, gdzie rednia roczna cena kurczaka spada a z roku 
na rok. Na t  tendencj  du y wp yw mia  kurs walutowy.

Tabela 3. Statystyki opisowe szeregów cen kurczaków w wybranych krajach UE w latach 2009-2015 [euro/100kg] 

Table 3. Main characteristics of chicken price in the selected EU member states in 2009-2015 [euro/100 kg] 

Kraj Minimum Maksimum Mediana Odchylenie
standardowe 

Wspó czynnik 
zmienno ci

Wspó czynnik 
korelacji

Belgia 128,00 195,00 174,00 11,459 6,59% 0,768 
Bu garia 113,67 192,22 150,67 13,242 8,49% 0,584 
Czechy 158,93 203,98 180,46 9,921 5,45% 0,784 
Niemcy 226,50 269,00 256,00 10,406 4,11% 0,399 
Grecja 163,31 234,00 203,36 15,049 7,60% 0,516 
Hiszpania 122,78 230,00 179,01 28,788 14,94% 0,596 
Francja 175,00 235,00 210,00 20,043 9,74% 0,44 
W gry 151,15 220,00 169,69 17,260 9,52% 0,155 
Polska 104,51 223,00 137,21 23,491 14,94% 0,483 
Portugalia 123,00 238,00 159,00 15,945 9,50% 0,269 
Rumunia 140,38 219,34 167,02 20,775 11,88% 0,628 
S owacja 122,62 259,78 186,41 34,107 16,30% 0,598 
UE 154,86 202,72 186,94 11.236 5,99% - 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 
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Zaprezentowane w tabeli 3 statystyki surowych szeregów czasowych wskazuj , e
istniej  du e ró nice mi dzy krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej. Mediana 
w badanych krajach waha si  od 150 euro do 256 euro.  

Najwy szy wspó czynnik zmienno ci (powy ej 10%) odnotowano w: Hiszpanii, 
Polsce, Rumunii i S owacji. Polska, Hiszpania i S owacja posiadaj  ponad dwukrotnie 
wy sz  warto  wspó czynnika zmienno ci ni  przeci tnie w UE-27/28. Do grupy krajów o 
redniej zmienno ci cen kurczaków nale  ( redni wspó czynnik zmienno ci od 8% do 

10%): Bu garia, Francja, W gry i Portugalia.  
Wspó czynnik korelacji mi dzy cen  unijn  a cenami na rynkach poszczególnych 

krajów waha  si  od 15,5% dla W gier do 78,4% dla Czech (dla Polski 48,3%). Ró nice
pomi dzy najni sz  a najwy sz  cen  w danym okresie bywa y znacz ce (najwy sza cena 
tuszek kurczaka na rynku Polskim jest ni sza o 3,5euro od najni szej ceny w Niemczech). 

Kolejnym etapem by a analiza szeregów czasowych za pomoc  ró nic 
logarytmicznych cen skupu kurczaków. Uzyskane warto ci statystyk opisowych 
przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4.Statystyki opisowe szeregów czasowych ró nic logarytmicznych tygodniowych cen kurczaków 
w wybranych krajach UE w latach 2009-2015 [euro/100 kg] 

Table 4. Main characteristics of weekly logarithmic rates of return chicken price series in the selected EU member 
states in 2009-2015 [euro/100 kg] 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 

Nast pnie wykonano test Shapiro-Wilka (przedstawiony na rysunku 3), aby sprawdzi ,
czy badane szeregi czasowe posiadaj  rozk ad normalny. 

Wyniki wykaza y, e aden z szeregów czasowych nie posiada rozk adu normalnego. 
Oznacza to, i  wyniki poszczególnych krajów charakteryzuje rozk ad leptokurtyczny. 
Rozk ad ten wskazuje na to, e istnieje wi ksze prawdopodobie stwo ni  w rozk adzie
normalnym wyst pienia du ych zmian cen. Zwi ksza to ryzyko strat z powodu 
nieoczekiwanej zmiany ceny. 

Najwi ksz  zmienno  mierzon  odchyleniem standardowym w okresie 52 tygodni 
(1 roku) by a w Bu garii i wynosi a 50%. Oznacza to, e prawdopodobie stwo zmiany ceny 
w tym kraju w ci gu roku wynosi 50%, kiedy rednia unijna wynosi 5%. Do krajów 

Odchylenie
standardowe 

Odchylenie
standardowe w 

okresie 52 tygodni 
Kurtoza Sko no  Minimum Maksimum rednia 

Belgia 0,018 13% 3,640 -0,854 -0,08867 0,05982 0,000484 
Bu garia 0,070 50% 0,802 0,053 -0,22142 0,21425 -0,000305 
Czechy 0,018 13% 2,574 0,149 -0,06916 0,06178 0,000122 
Niemcy 0,011 8% 172,097 9,779 -0,07353 0,16824 0,000432 
Grecja 0,020 14% 87,265 -5,950 -0,25709 0,10843 -0,000258 

Hiszpania 0,030 21% 37,422 1,871 -0,19941 0,29651 0,000115 
Francja 0,019 14% 122,328 2,969 -0,20067 0,24512 0,000135 
W gry 0,024 17% 24,499 -1,300 -0,21512 0,14916 -0,000582 
Polska 0,052 37% 17,560 -1,739 -0,44533 0,23867 -0,000865 

Portugalia 0,043 31% 5,177 1,035 -0,11919 0,24382 -0,000685 
Rumunia 0,025 18% 29,141 3,069 -0,08358 0,24166 -0,000100 
S owacja 0,055 39% 10,992 0,287 -0,33719 0,34665 -0,000016 

UE 0,007 5% 1,088 -0,286 -0,02777 0,01992 0,000263 
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z wysok  (ponad 30%) zmienno ci  cen zaliczy  mo na: Polsk , Portugali  i S owacj .
Najni sz  zmienno  cen (poni ej 15%) zaobserwowano w Niemczech, Belgii, Czechach, 
Grecji i Francji.  

Bu garia Niemcy 

Polska S owacja 

Unia Europejska 

Rys. 3. Histogramy: kolejno dla Bu garii, Niemiec, Polski, S owacji i UE  

Fig 3. Histograms for Bulgaria, Germany, Poland, Slovakia and EU 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych ZSRIR. 

Podsumowanie

Analiza zmian cen tuszek kurczaków brojlerów w wybranych krajach Unii 
Europejskiej, zosta a przeprowadzona na danych liczbowych w uj ciu tygodniowym. 
Zdecydowana wi kszo  analiz podobnego typu, których rezultaty s  publikowane w 
Polsce, przeprowadzana jest na podstawie danych o miesi cznych poziomach cen. Istnieje 
du e prawdopodobie stwo, e dane miesi czne wskutek zwi kszonej agregacji czasowej 
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nie pozwol  wychwyci  wielu istotnych mechanizmów kszta towania si  cen [Hamulczuk 
2011].  

Wykonane badania wskazuj , e istniej  ró nice w zmienno ci cen kurczaków 
w poszczególnych krajach UE. Miary zmienno ci cen wskazuj , e Polska, Portugalia, 
S owacja, a zw aszcza Bu garia s  w grupie wysokiego ryzyka cenowego. 

Za wa ne nale y równie  uzna , e warto  wspó czynnika korelacji pomi dzy redni
cen  unijn  a cen  pa stw cz onkowskich jest bardzo zró nicowana. Najni sz  korelacj
odnotowano dla W gier (15,5%), a najwy sz  dla Czech (78,4%). Wspó czynnik korelacji 
dla Polski i UE wyniós  48,3%. Wyniki te sygnalizuj , e cena tuszki kurczaka jest ró na 
na ka dym z rynków pa stw cz onkowskich UE. 

Przy u yciu ró nic logarytmicznych cen kurczaków przeprowadzono tak e test 
normalno ci Shapiro-Wilka. Wszystkie szeregi czasowe poszczególnych krajów 
charakteryzuje rozk ad nienormalny, czyli leptokurtyczny, który zwi ksza ryzyko cenowe. 
Rozk ad ten najsilniej jest zauwa alny w Niemczech i we Francji.  

Warto równie  zwróci  uwag  na to, e od po owy lipca 2014 roku cena tuszek 
kurczaka na polskim rynku jest najni sza ze wszystkich badanych krajów UE. Dzi ki
najni szej cenie polskiego drobiu ro nie eksport do krajów UE, co poci ga za sob
dynamiczny wzrost produkcji mi sa drobiowego (Polska zosta a europejskim liderem w 
produkcji drobiu w 2014 roku). 
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