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1. Streszczenie

Na przełomie 2010 i 2011 roku, podobnie jak w latach 2007-2008, temat rosnących cen żywności znowu zaczął przy-
ciągać uwagę mediów na całym świecie. Według indeksu cen żywności FAO pomiędzy czerwcem 2010 r. a lutym 
2011 r., kiedy to indeks osiągnął rekordowy w historii poziom, wzrost cen surowców rolnych wyniósł 41%. Pomimo 
spadków notowanych w miesiącach letnich, monitorowane przez FAO towary są obecnie droższe niż w szczytowym 
momencie poprzedniej fali wzrostów cen w latach 2007-2008. Wysokie ceny żywności stały się bardzo poważnym 
globalnym problemem gospodarczym i politycznym. 

Mimo prawdopodobnych spadków cen, prognozujemy, że w  średnim okresie światowe ceny surowców rolnych 
będą nadal znacząco wyższe niż średnio w latach 2000-2006. Z dużym prawdopodobieństwem możemy też przy-
puszczać, że w kolejnych sezonach utrzyma się ich podwyższona zmienność.

Źródeł zaistniałej sytuacji można szukać między innymi w niskich relatywnych cenach żywności i surowców rolnych 
na świecie w minionych dekadach. W konsekwencji przełożyło się na niedoinwestowanie rolnictwa, czy liberalizację 
polityki rolnej. Ponadto w skali globalnej przyśpiesza tempo wzrostu konsumpcji żywności pochodzenia zwierzęce-
go, głównie mięsa i mleka. Produkty te są generalnie droższe i nie są żywnością podstawową dla wielu mieszkańców 
naszej planety. Jednak zwiększająca się zamożność społeczeństw w krajach rozwijających się, powoduje, że coraz 
więcej osób może sobie pozwolić na ich spożywanie. Skutkiem tego jest rosnące w sposób nieproporcjonalny za-
potrzebowanie na zboża i  rośliny oleiste. Nie bez znaczenia jest także rozwój dotowanego sektora biopaliw czy 
zmiany w polityce rolnej niektórych rządów. Prowadzą one do zmniejszania zachęt do produkowania żywności oraz 
do ograniczania poziomu zapasów. Niski poziom zapasów zbóż i roślin oleistych w stosunku do ich konsumpcji ma 
duży wpływ na obecną sytuację. Co więcej, na większą zmienność cen wpływa również rozwój rynków terminowych 
oraz rosnące znaczenie niestabilnych regionów w produkcji żywności.

Ta sytuacja stwarza zarówno nowe szanse, jak i nowe wyzwania dla rolników i przetwórców żywności na całym świe-
cie. Oczywiście sytuacja każdego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa jest nieco inna. Jednak niezależnie od tego, 
w zasadzie każdy Zarządzający powinien zastanowić się nad tym, co zmiany zachodzące w łańcuchu żywnościowym 
oznaczają dla strategii jego firmy.

W przypadku przetwórców żywności, z jednej strony zostali oni skonfrontowani z bardzo wysokimi kosztami surow-
ców rolnych. Z drugiej zaś nie zawsze i nie w pełni mogą przenieść te koszty na swoich odbiorców. Lepsza może być 
sytuacja rolników, gdyż mogą oni oczekiwać wyższych cen za swoje produkty. Dla obu tych grup problemem będzie 
duża zmienność cen utrudniająca planowanie i zwiększająca koszty transakcyjne działalności. 

Najbardziej oczywistą konsekwencją nowej sytuacji jest wzrost znaczenia producentów i dostawców surowców rol-
nych w  całym łańcuchu żywnościowym oraz rosnąca presja na marże przetwórców. W  przypadku przetwórców 
żywności coraz większego znaczenia nabierać mogą kwestie związane z: relacjami z dostawcami, integracją w górę 
łańcucha, konsolidacją, inwestycjami w rolnictwo, eliminowaniem strat żywności, współpracą z wyspecjalizowanymi 
pośrednikami, czy wartością dodaną produktów.

W przypadku rolników, wysokie ceny ich produktów, oznaczają generalnie dobry czas do inwestowania w rozwój 
gospodarstw, w wykorzystanie nowych technologii, większe wykorzystanie dostępnych środków produkcji. Z dru-
giej strony prawdopodobnie część potencjalnego zysku będzie skonsumowana przez wyższe koszty produkcji. Spo-
rym problemem pozostaje również zmienność cen, dlatego na znaczeniu zyskuje wiedza, która pozwala ograniczać 
ryzyko rynkowe i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne.

Zmiany zachodzące na światowych rynkach rolno-spożywczych są głębokie, a obserwowany wzrost cen może być 
trwały. Oznacza to zupełnie nowe warunki gospodarowania. Dlatego też, warto jak najwcześniej próbować zastano-
wić się jak stawić czoła tej sytuacji, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć sukces rynkowy.
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2. Wzrosty cen surowców rolnych w ostatnich latach

Na przełomie lat 2010 i 2011, podobnie jak w latach 2007–2008, temat rosnących cen żywności znowu zaczął przy-
ciągać uwagę mediów na całym świecie. W skali świata liczba niedożywionych osób zbliża się do miliarda. Dodat-
kowo miliony osób, mimo że nie głodują, muszą rezygnować z zaspokojenia innych ważnych potrzeb, aby pokryć 
rosnące wydatki na żywność. Ceny żywności są problemem szczególnie w krajach najuboższych, ale – jak się okazuje 
– nie tylko. Ich wzrost przyczynił się w pewnym stopniu do upadku rządów w Tunezji i Egipcie oraz do wybuchu 
najpoważniejszych od wielu lat niepokojów społecznych w  innych krajach Bliskiego Wschodu i  Afryki Północnej. 
Wysokie ceny żywności stały się zatem bardzo poważnym globalnym problemem gospodarczym i politycznym.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej przebiegowi obecnego kryzysu żywnościowego. Z  pierwszą jego fazą mieliśmy do 
czynienia w latach 2007–2008. Według tzw. „indeksu cen żywności FAO” (patrz: Ramka – Indeks cen żywności FAO) 
pomiędzy czerwcem 2006 r. a czerwcem 2008 r. ceny surowców rolnych na świecie wzrosły o 80%. Jednak już w roku 
2009 ceny te bardzo wyraźnie spadły. Pojawiały się komentarze, że ostre podwyżki z minionych dwóch lat były zjawi-
skiem jednorazowym, a prognozy wysokich cen w następnych latach są przesadzone. Mogło to nieco uśpić uwagę 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych i instytucji działających w tym sektorze. Jednak na następny okres dy-
namicznych podwyżek cen nie trzeba było długo czekać. Pomiędzy czerwcem 2010 r. a lutym 2011 r. urosły one o 41%.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy teraz, podobnie jak w  roku 2009, ceny również wyraźnie spadną. Niektórzy 
pytają, jak głęboki będzie spadek i czy obecnie, po przejściowym kryzysie, ceny znów nie powrócą do poziomów 
obserwowanych przed rokiem 2007. A może wręcz przeciwnie: będą dalej dynamicznie rosły?
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FAO co miesiąc gromadzi ceny 55 różnych produktów z 5 grup (zboża, mięso, nabiał, oleje i cukier). 
Kluczem do doboru produktów jest ich duże znaczenie w  handlu międzynarodowym. Dzięki temu 
bada się ceny towarów, które mogą być uważane za reprezentatywne dla światowego rynku surow-
ców rolnych. W przypadku mięsa będą to np.: ceny mrożonej wołowiny z Australii w wybranym porcie 
w Stanach Zjednoczonych albo przeciętne ceny eksportowe elementów drobiowych wyprodukowa-
nych w  Stanach Zjednoczonych. Ceny zebrane w  bieżącym miesiącu są porównywane do średniej 
ceny danego towaru w latach 2002–2004. Ten średni poziom jest uważany za wartość indeksu równą 
100. Czyli, jeśli bieżąca wartość indeksu wynosi 150 pkt., oznacza to, że cena towaru jest o 50% wyż-
sza od jego średniej ceny notowanej w latach 2002–2004. Następnie cenom nadaje się odpowiednie 
wagi wynikające ze znaczenia danego towaru w obrocie międzynarodowym i w ten sposób oblicza 
się całościowy indeks cen żywności. Przedstawiany jest on w dwóch wersjach: w cenach nominalnych 
lub realnych.

Tak obliczany indeks nie jest de facto wskaźnikiem cen żywności, lecz surowców rolnych biorących 
udział w wymianie międzynarodowej. Wbrew pozorom ta różnica ma duże znaczenie. Impulsy płynące 
ze światowego rynku surowców rolnych przechodzą różne modyfikacje (są wzmacniane lub tłumione), 
zanim wpłyną na ostateczny poziom cen detalicznych żywności w poszczególnych krajach. Będą one 
zależały np.: od kursów walutowych, poziomu ceł, kosztów przetworzenia i dystrybucji. W przypad-
ku żywności przetworzonej udział kosztu surowca w końcowej cenie jest czasami znikomy. Poza tym 
część konsumowanej żywności w małym stopniu bierze udział w wymianie międzynarodowej – jest 
produkowana i spożywana lokalnie (np. bataty w krajach afrykańskich lub śliwki w Polsce). Jej ceny 
jedynie pośrednio i w ograniczonym stopniu będą zależały od zmian na światowych rynkach rolnych. 
Warto również zauważyć, że zastosowana konstrukcja indeksu cen żywności FAO zawyża znaczenie 
towarów, którymi dużo handluje się na skalę międzynarodową, a  które mają stosunkowo niewielki 
udział w globalnym spożyciu żywności (np. cukier).

Mimo wszystkich przedstawionych zastrzeżeń, indeks cen żywności FAO jest bardzo użytecznym na-
rzędziem do przedstawiania w sposób syntetyczny i  jasny trendów cenowych na światowym rynku 
surowców rolnych. Mimo że istnieją inne znane indeksy cen żywności, indeks FAO jest najbardziej 
popularny i często komentowany również w polskich mediach, dlatego powołujemy się na niego rów-
nież w tym raporcie.

Naszym zdaniem w następnych kilku latach ceny pozostaną przeciętnie na znacząco wyższym poziomie niż przed 
rokiem 2007. Niestety prawdopodobnie nadal będzie się utrzymywała ich duża zmienność, co oznacza, że nie są 
wykluczone ani przejściowe głębokie spadki, ani kolejne gwałtowne wzrosty. Jednak warto powtórzyć, że w najbliż-
szych latach scenariusz wskazujący na spadek, a następnie utrzymywanie się cen przez dłuższy okres na poziomach 
z pierwszej połowy minionej dekady wydaje się mało prawdopodobny.

W następnych kilku latach ceny 
pozostaną przeciętnie na znacząco  
wyższym poziomie niż przed 
rokiem 2007. Niestety nadal będzie się 
utrzymywała ich duża zmienność.

Rysunek 1. Od 2007 r. ceny żywności na świecie są wysokie

Źródło: FAO
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Rekordowo wysokie ceny żywności w ostatnich czterech latach były efektem jednoczesnego oddziaływania bardzo 
wielu czynników. Zmiany, do których doszło, mają różnorodny charakter. Na potrzeby tego raportu najważniejszą 
linią podziału będzie czas oddziaływania tych zmian na rynki rolne. W ten sposób otrzymamy podział na czynniki 
o charakterze krótkotrwałym1 oraz średnio- i długookresowym. W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę chcie-
libyśmy poświęcić czynnikom działającym w średnim i długim okresie. 

Jest kilka powodów dla takiego podejścia. Po pierwsze, czynniki, które działają w krótkim okresie, trudniej jest prze-
widzieć – prognozy dotyczące ich wystąpienia, siły oddziaływania oraz długości trwania będą siłą rzeczy mniej pre-
cyzyjne i mniej wiarygodne. Natomiast czynniki długookresowe z większym prawdopodobieństwem będą oddzia-
ływały na rynki rolno-spożywcze również w  najbliższych kilku latach. Po drugie, czynniki krótkotrwałe pojawiają 
się i znikają w krótkim okresie, co działa raz w kierunku wzrostów cen, a raz spadków. W długim okresie często ich 
wpływ pozostaje neutralny i oznaczają one jedynie wahania wokół długookresowego trendu, na którym chcieliby-
śmy skupić uwagę. Po trzecie, chcemy skoncentrować się na średnim okresie, gdyż jest to odpowiednia perspektywa 
czasowa dla planowania strategii, w tym przypadku strategii firm z sektora rolno-spożywczego.

Oddzielną kwestią pozostaje wpływ zmian kursów walutowych na ceny surowców rolnych. Szczególnie duże zna-
czenie ma słabnący dolar amerykański. Coraz niższa wartość dolara wobec najważniejszych walut powoduje niemal 
automatyczny wzrost cen wyrażonych w amerykańskiej walucie. Jednak cena wyrażona we wspomnianych walu-
tach nie wzrośnie lub wzrośnie w mniejszym stopniu. Tak dzieje się również w przypadku cen surowców rolnych. 
Zmiany te mają jednak głównie charakter nominalny. W długiej perspektywie abstrahujemy od zmian kursów walut, 
również z  tego powodu, że przewidzenie kierunków ich zmian, jak dowodzi chociażby historia ostatnich lat, jest 
często zawodne.

Dla porządku warto wspomnieć, że czynniki krótkookresowe mogą mieć w pewnych okresach decydujący wpływ na 
rynki. Dobrym przykładem będzie tu wystąpienie suszy na znacznych obszarach Rosji, Ukrainy i Kazachstanu w roku 
2010, a następnie wprowadzenie ograniczeń w eksporcie zbóż z tych krajów. W roku 2011 sytuacja podażowa w tym 
regionie wygląda dobrze, a rządy rezygnują z wcześniejszych ograniczeń. Kilka ważnych zdarzeń tego typu (susze, 
powodzie, ograniczenia eksportu, paniczne zakupy i  in.) zaistniało jednocześnie w latach 2007–2008 i 2010–2011, 
jeszcze bardziej napędzając występujące w tym czasie wzrosty cen.
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3. Główne przyczyny obecnej sytuacji po stronie popytu

Tak jak wspomniano w poprzednim rozdziale, obecny kryzys żywnościowy wynikał z jednoczesnego wystąpienia 
wielu niekorzystnych czynników, w tym wielu krótkoterminowych. Jednak grunt pod tę sytuację był przygotowy-
wany przez wiele lat. W dwóch kolejnych częściach raportu chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej zmianom, które doko-
nywały się w minionych latach i doprowadziły do obecnej sytuacji. Z dosyć dużym prawdopodobieństwem można 
oczekiwać, że będą one wpływać na sytuację na rynkach rolnych również przez kilka następnych lat. Podzieliliśmy je 
na zmiany po stronie popytowej i podażowej rynku surowców rolnych.

3.1 Rosnące spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego

Po stronie popytu znaczącą presję na wzrost cen w ostatnich latach wywierała rosnąca konsumpcja żywności po-
chodzenia zwierzęcego. Produkty te są generalnie droższe i nie są żywnością podstawową dla wielu mieszkańców 
naszej planety. Jednak rosnąca zamożność społeczeństw w krajach rozwijających się powoduje, że coraz więcej 
osób może sobie pozwolić na spożywanie coraz większych ilości mięsa. Podobnie jest z konsumpcją mleka i jego 
przetworów. W skali świata spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego przyrasta szybciej niż żywności pocho-
dzenia roślinnego. Dla przykładu w latach 2000–2007 przeciętny mieszkaniec naszej planety każdego roku spożywał 

 

o 0,7% więcej kalorii z żywności pochodzenia zwierzęcego. W tym samym czasie spożycie kalorii pochodzenia  
roślinnego rosło tylko o 0,2% rocznie (patrz: Rysunek 2). FAO szacuje, że dziś około 60% diety przeciętnego mieszkań-
ca ziemi wciąż stanowią tradycyjne źródła pożywienia: produkty zbożowe oraz rośliny bulwiaste i inne korzeniowe. 
Ten udział do roku 2050 ma spaść do 54%, natomiast udział białek zwierzęcych (głównie mięsa i mleka) oraz olejów 
wzrośnie do 40% w porównaniu z 33% dziś2.

Jednak już w minionych latach przeciętna konsumpcja na głowę mieszkańca w niektórych regionach świata rosła 
bardzo gwałtownie. Dla przykładu w Chinach w roku 1999 spożycie mleka i jego przetworów wyniosło około 11 kg/
osobę, a w roku 2007 – już około 28 kg/osobę3. FAO podaje, że w ostatnich latach szybko zwiększała się również 
konsumpcja mięsa w Chinach, Brazylii, Korei, Malezji, Chile oraz kilku krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 
Rosnącej konsumpcji sprzyjał bardzo szybki rozwój gospodarczy w tych regionach. Jak pokazuje chociażby analiza 
graficzna, zależność pomiędzy wysokością dochodów a wielkością spożycia mięsa jest istotna (patrz: Rysunek 3). 
Wraz ze wzrostem dochodów rośnie konsumpcja mięsa, szczególnie dynamicznie w przypadku krajów o niższym 
poziomie rozwoju. Oczywiście są wyjątki od tej reguły. Dla przykładu Indie ze względów religijnych prawdopodob-
nie jeszcze bardzo długo, mimo swojej wielkości i rosnących dochodów, nie będą znaczącym konsumentem mięsa. 

2.  World Agriculture: towards 2030/2050. Interim Report. Prospects for food, nutrition, agriculture and major commodity groups. FAO, 2006, za: 2010 GAP Report, Global Harvest Initiative.
3. Dairy Report, International Farm Comparison Network, 2008.

Rysunek 2. Spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego
rośnie szybciej niż żywnościpochodzenia roślinnego
Przeciętny roczny przyrost spożycia żywności (wg kalorii)

Źródło: obliczenia Bank BGŻ na podstawie danych FAO
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1. Na potrzeby raportu za czynniki krótkotrwałe uznajemy te oddziaływujące na sytuację rynkową przez nie dłużej niż przez dwa lata. Oczywiście w niektórych przypadkach 
nie ma możliwości dokładnego określenia czasu oddziaływania.



W krajach rozwijających się wpływają na to również migracje do miast. W ośrodkach miejskich żywność staje się 
towarem, a tym samym następuje łatwość zastąpienia żywności pochodzenia roślinnego żywnością pochodzenia 
zwierzęcego. Wzrostowi spożycia mięsa i mleka sprzyja również rozpowszechnianie się zachodnich wzorców kon-
sumpcji w wielu krajach rozwijających się.

 

 

Skutkiem wzrostu popytu na żywność pochodzenia zwierzęcego jest rosnące zapotrzebowanie na zboża i rośliny 
oleiste, które są składnikami pasz. Zapotrzebowanie to rośnie w sposób nieproporcjonalny. Dla przykładu szacuje się, 
że do wyprodukowania jednej kalorii zawartej w mięsie wołowym potrzeba aż ośmiu kalorii zawartych w paszy po-
chodzenia roślinnego. Do wyprodukowania kilograma żywca wieprzowego w najbardziej efektywnych systemach 
produkcji potrzeba około 2,5 do 3,5 kg paszy pełnoporcjowej, składającej się najczęściej z  przerobionego ziarna 
zbóż i nasion roślin oleistych. Jednak w ogromnej liczbie gospodarstw, szczególnie w krajach rozwijających się, ta 
proporcja jest znacznie bardziej niekorzystna. Co więcej, dawniej, np. w  przypadku tuczu trzody chlewnej, dużo 
większy udział w pożywieniu dla zwierząt w skali świata stanowiły odpadki żywnościowe i pożywienie znajdowane 
samodzielnie przez zwierzęta. Dziś, wraz z profesjonalizacją i uprzemysławianiem tuczu, rośnie znaczenie pasz pro-
dukowanych ze zbóż i roślin oleistych.

Wzrost spożycia mięsa w najbliższych latach pochłonie dużą część prognozowanego wzrostu produkcji zbóż. We-
dług prognoz FAO konsumpcja mięsa na świecie wzrośnie z 16 kg na głowę w połowie ubiegłej dekady do 26 kg 
w 2030 roku. W 2003 r. FAO prognozowało, że pomiędzy latami 1997–1999 a rokiem 2030 produkcja zbóż wzrośnie 
o 1 mld ton. Z tego wzrostu około połowa ma być przeznaczona na cele paszowe, a tylko 42% na cele żywnościowe. 
Pozostałe 8% wzrostu będzie przeznaczone na inne cele, w tym na produkcję biopaliw4. Eksperci szacują, że w poło-
wie stulecia około połowy produkowanych zbóż będzie kierowane na cele paszowe.

Wprawdzie nie zawsze zboże wykorzystywane do produkcji pasz może być zastosowane do konsumpcji przez ludzi, 
jednak bez wątpienia w skali globalnej istnieje konkurencja o zasoby pomiędzy zbożem produkowanym z przezna-
czeniem na żywność dla ludzi oraz na pasze dla zwierząt.
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Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego wywiera również presję na inne zasoby. Do wyprodukowania kilogra-
ma mięsa lub mleka potrzeba dużo więcej ziemi (w postaci gruntu koniecznego do wyprodukowania zboża i roślin 
oleistych na paszę, ale również na pastwiska) niż do wyprodukowania kilograma żywności pochodzenia roślinnego. 
Szacuje się, że wyprodukowanie kilograma wołowiny wymaga 13,2 tys. l wody, a wyprodukowanie kilograma kuku-
rydzy – 1,0 tys. l wody5. Większe jest również zużycie paliw i energii elektrycznej.

Wszystkie wymienione czynniki powodują, że wzrost spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego działa silnie 
w kierunku wyższych cen także pozostałych surowców rolnych.

3.2 Rosnące zużycie surowców rolnych na cele  
nieżywnościowe

Drugim ważnym czynnikiem popytowym wywiera-
jącym presję na ceny surowców rolnych jest coraz 
szersze ich wykorzystywanie do różnorodnych celów 
nieżywnościowych, w  tym szczególnie do produkcji 
biopaliw. Surowce rolne są wykorzystywane na cztery 
główne sposoby: do produkcji żywności, do produk-
cji pasz, paliw oraz tkanin. Rosnąca produkcja rolna 
musi więc jednocześnie zaspokoić popyt płynący  
ze strony tych czterech konkurencyjnych kierunków. 
Jak wspomniano, w ostatnich dekadach bardzo szyb-
ko rosło zapotrzebowanie na cele paszowe. Jednak 
w ostatnich latach do tego czynnika dołączył również 
bardzo szybki wzrost popytu na surowce do produkcji 
biopaliw.  

Wśród ekspertów na świecie toczy się zacięta debata na temat siły wpływu rosnącej produkcji biopaliw na podwyżki  
cen żywności. Dwa główne nurty myślenia są reprezentowane z  jednej strony m.in. przez Komisję Europejską  
i Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA), a z drugiej strony m.in. przez FAO. Według pierwszego rozwój 
produkcji biopaliw ma znikomy wpływ na ceny żywności, zaś według drugiego wpływ jest znaczny i przyczynił się 
do obserwowanych w ostatnich latach podwyżek cen.

Argumenty pierwszej strony dotyczą m.in. tego, że:

1) w skali świata nadal niewielka część surowców rolnych jest przeznaczana na produkcję biopaliw,

2)  produkcja biopaliw dostarcza również cennych produktów ubocznych, które mogą być zastosowane przy 
produkcji pasz oraz

3)  surowce do produkcji biopaliw są często produkowane na terenach, które nie nadają się do produkcji su-
rowców żywnościowych.

Drugi nurt podkreśla, że mimo stosunkowo niewielkiego udziału przemysłu biopaliwowego w wykorzystaniu su-
rowców rolnych w skali świata, jego wpływ na ceny jest jednak znaczny. Ten kierunek wykorzystania surowców na 
niektórych rynkach lokalnych ma już dzisiaj bardzo duże znaczenie.

4. World Agriculture: towards 2015/2030. Interim Report. Prospects for food, nutrition, agriculture and major commodity groups. FAO, 2003. 5. A.Y. Hoekstra, M.M. Mekonnen , The Green, Blue and Grey. Water footprint of farm animals and animal products, UNESCO-IHE, 2010.

Rysunek 3. Wraz ze wzrostem dochodów rośnie spożycie mięsa

Zależność pomiędzy wysokością dochodów a spożyciem mięsa

Źródło: Bank Światowy i FAO, opracowanie Bank BGŻ
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Rysunek 4. Główne kierunki
wykorzystania surowców rolnych (4P)

Źródło: Bank  BGŻ
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Dla przykładu według USDA w 2008 r. 36% produkowanej w Stanach Zjednoczonych kukurydzy było przeznaczane 
na produkcję etanolu dla przemysłu paliwowego. Dziś ten odsetek jest jeszcze wyższy. Ma to o tyle duże znaczenie 
dla światowych rynków surowców rolnych, że Stany Zjednoczone są głównym eksporterem kukurydzy na świecie. 

Wzrost produkcji etanolu wpływa wydatnie na ograniczenie nadwyżki 
eksportowej i tym samym na rynki światowe. Według Banku Światowe-
go tylko w 2011 r. zużycie kukurydzy do produkcji biopaliw na świecie 
wzrośnie o  8%. W  przeciągu dekady, pomiędzy rokiem 1999 a  2009, 
produkcja etanolu w Brazylii podwoiła się z 13,8 do 27,5 mld litrów6. 
Pokazuje to, że ten rynek zbytu dla surowców rolnych rozwija się szyb-
ciej niż inne rynki, zwiększając tym samym tempo wzrostu ogólnego 
popytu na surowce.

OECD i FAO prognozują, że zużycie pszenicy na produkcję etanolu w skali świata zwiększy się z 1% obecnie do 2% 
w 2020 roku7. W Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli w okresie dynamicznego rozwoju rynku biopaliw, areał 
upraw rzepaku zwiększył się o 300 tys. ha, czyli około 55%. Przy założeniu przeciętnych plonów i stosując uprosz-
czone rozumowanie, na tym areale zamiast rzepaku na biopaliwa można by wyprodukować około 1 mln ton zbóż. 

Oprócz rosnącego wykorzystania surowców rolnych na biopaliwa, rośnie również ich wykorzystanie na potrze-
by przemysłu tekstylnego. Dla przykładu areał uprawy bawełny w latach 2000 2007 przyrastał co roku przeciętnie 
o 0,9%, podczas gdy w tym samym czasie areał uprawy zbóż rósł jedynie o 0,1% rocznie. Oczywiście powierzchnia 
przeznaczana na produkcję surowców takich jak bawełna jest wielokrotnie mniejsza niż przeznaczana pod produk-
cję zbóż, niemniej jednak jej wzrost powoduje dodatkową presję na ceny żywnościowych surowców rolnych.

3.3 Wzrost zamożności społeczeństw w krajach rozwijających się

Dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu społeczeństwa w niektórych krajach rozwijających się szybko zwięk-
szają swój poziom dochodów. Dobrym przykładem będzie grupa dużych krajów rozwijających się, tzw. BRIIC. Po-
między rokiem 2000 a 2010 realna siła nabywcza statystycznego mieszkańca w przypadku Chin wzrosła o 155%, Indii 
o 81%, Rosji o 68%, Indonezji o 47% a Brazylii o 27%8.

Rośnie coraz silniejsza klasa średnia o zasobnych portfelach. Dla przykładu według firmy McKinsey w 2005 r. niewiele 
ponad 20% gospodarstw domowych w chińskich miastach można było zaliczyć do klasy średniej9. Jednak w 2020 
r. odsetek ten ma wzrosnąć do prawie 80%10. Według tej samej firmy w 2015 r. około 20% mieszkańców Indii będzie 
można zaliczyć do klasy średniej w porównaniu z 5% w 2005 roku11.

Wzrost zamożności społeczeństw w krajach rozwijających się powoduje nie tylko większy popyt na mięso, mleko czy 
oleje, ale w ogóle na możliwość płacenia wyższych cen za żywność. Żywność stanowi coraz mniejszą część wydat-
ków przeciętnej rodziny w wielu krajach Azji, Ameryki Południowej, Afryki czy chociażby naszej części Europy (patrz 
Rysunek 5). Dziś wzrost cen detalicznych żywności w  Chinach o  ponad 10% nie jest w  stanie zahamować wciąż 
rosnącego popytu. Kiedy społeczeństwo tego kraju było znacznie mniej zamożne, prawdopodobnie taki wzrost 
spowodowałby widoczne ograniczenie popytu i tym samym ograniczenie presji na dalszy wzrost cen. Dziś, aby na-
stąpiło dostosowanie poziomu popytu do zmian po stronie podaży, impuls cenowy musi być odpowiednio większy. 
Dla przykładu, jeśli kiedyś 60% wydatków kierowanych było na zakup żywności, to wzrost ich cen o 20% powodował 
konieczność zwiększenia wydatków całkowitych o 12%. Jeśli dziś udział wydatków wynosi np. 40%, cena żywności 
musiałaby wzrosnąć o 30%, aby wywołać podobny skutek po stronie wzrostu wydatków całkowitych.
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Wzrost dochodów, urbanizacja oraz większa towarowość rolnictwa powodują również, że rośnie udział żywności 
przetworzonej w spożyciu. Tendencja ta ma podobny wpływ na rynki surowców rolnych jak mniejszy udział wydat-
ków na żywność. Wahania notowań surowców rolnych będą miały zupełnie inny skutek dla gospodarstwa domo-
wego w kraju rozwijającym się, gdzie zakupuje się mąkę i samodzielnie przygotowuje chleb, niż w kraju wysokoro-
zwiniętym, gdzie zakupuje się opakowany i pokrojony bochenek w sklepie osiedlowym, a koszt zboża stanowi mniej 
niż 10% jego ceny. Kiedy ceny zboża w przeciągu kilku miesięcy podwoiły się, cena mąki mogła z  tego powodu 
wzrosnąć o 60–80%, a cena bochenka chleba o 10%. Drugie gospodarstwo znacznie słabiej odczuje wzrost cen zbóż 
w swoim budżecie i prawdopodobnie będzie w niewielkim stopniu skłonne ograniczyć konsumpcję chleba. Jeśli 
coraz większa część ludzkości zakupuje raczej chleb niż mąkę, popyt na żywność staje się coraz mniej zależny od 
cen surowców rolnych. A tym samym, aby na rynku tym zaszły dostosowania popytu, skala wzrostów cen surowców 
musi być większa.

3.4 Zmiany na rynkach terminowych

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania inwestycjami w surowce rolne za pośrednictwem finansowych in-
strumentów pochodnych opartych o te surowce. Pojawiło się wielu nowych graczy spekulacyjnych, powstało wiele 
skomplikowanych instrumentów pochodnych, częściej niż kiedyś i na większą skalę stosuje się dźwignię finansową. 
Zainteresowanie tym rynkiem pojawiło się wraz z rozwojem kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w Stanach 
Zjednoczonych i towarzyszącym mu spadkowi cen akcji w 2008 roku. Inwestycje w surowce stanowiły dobrą alter-
natywę, a dodatkowo zabezpieczenie przed spadającymi notowaniami akcji i innych aktywów oraz osłabiającym się 
dolarem. Z kolei to zwiększone zainteresowanie rynkami doprowadziło do wyrośnięcia, a następnie pęknięcia bańki 
spekulacyjnej. Przypomnijmy, że wzrost ceny danego dobra na rynku terminowym prowadzi do wzrostu jego ceny 
na rynku dostaw natychmiastowych (kasowym). Jest to konsekwencja silnego arbitrażu, jaki występuje pomiędzy 
rynkiem terminowym i kasowym, powodującego równoległość zmian cen na obu rynkach. W konsekwencji może to 
prowadzić do sytuacji, kiedy kierunek zmian cen jest odmienny od tego, który wynika z tzw. czynników fundamen-
talnych, czyli takich, które bezpośrednio związane są z popytem i podażą na danym rynku.

6. Brazilian ethanol production, UNICA, 2011.
7. Agricultural Outlook 2011-2020, OECD-FAO, 2011.

8. Human Development Report, UNDP, 2011.
9. Roczny dochód gospodarstwa domowego na poziomie 25–100 tys. juanów. Dla porównania dochód na poziomie 100 tys. juanów 

odpowiadał w 2006 r. dochodowi rodziny w Stanach Zjednoczonych na poziomie 40 tys. dolarów amerykańskich.
10. The value of China’s emerging middle class, The McKinsey Quarterly, Special Edition, 2006.

11. Tracking the growth of India’s middle class, The McKinsey Quarterly, Nr 3, 2007.

Rysunek 5. Coraz mniejszą część wydatków przeznaczamy
na żywność

Udział wydatków na żywność w całości wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (%)

Źródło: opracowanie Bank BGŻ na podstawie danych GUS
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Jednakże warto podkreślić, że wśród badaczy zagadnienia nie ma pełnej zgody co do ostatecznego wpływu zmian 
na rynkach terminowych na wzrost cen żywności bądź większą ich zmienność. Takie jest też oficjalne stanowisko or-
ganizacji międzynarodowych, które zostały poproszone przez liderów grupy G20 o wspólne przygotowanie raportu 
na temat zmienności cen żywności12. Warto podkreślić, że podstawową rolą, dla której powstawały przed dziesiąt-
kami lat rynki terminowe, było właśnie ograniczanie wahań cen i zabezpieczanie się przed ich zmianami. Rynki te 
nadal spełniają również te funkcje, więc mogą być także częścią rozwiązania problemu. Z drugiej strony uważa się, że  
85-90% zakupów kontraktów terminowych, dokonywanych w  celach inwestycyjnych przez instytucje finansowe, 
stanowią transakcje zawierane na rynkach pozagiełdowych, a więc na rynku międzybankowym13.

Mimo że duży wpływ opisanych zmian na rynkach terminowych na ceny surowców rolnych jest w miarę nowym 
czynnikiem, to wydaje się nam, że będzie to czynnik trwały. Wiele firm ulokowanych w centrach finansowych świata 
poniosło pewne inwestycje początkowe konieczne do większego zaangażowania w handel na rynkach aktywów 
opartych o ceny surowców rolnych. Potrzeba było chociażby zatrudnić nowych pracowników, zdobyć wiedzę, prze-
formułować ofertę, przekonać klientów do inwestycji na tych rynkach. Zostały też zbudowane systemy pozwalające 
na prowadzenie tego typu operacji finansowych nawet przez indywidualnych inwestorów. Oczywiście obecna sy-
tuacja gospodarki światowej jest na tyle niepewna, że nie można wykluczyć, że duża część kapitału spekulacyjnego 
opuści w krótkim okresie rynki surowców rolnych. Jednak w sytuacji pojawienia się obaw o możliwość zrównoważe-
nia popytu i podaży, powróci w oczekiwaniu kolejnej fali silnych wzrostów cen.
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4. Główne przyczyny obecnej sytuacji po stronie podaży

4.1 Coraz wolniejszy wzrost produktywności rolnictwa

Obserwowany w ostatnich dekadach dynamiczny wzrost produkcji żywności był możliwy przede wszystkim dzięki 
systematycznemu zwiększaniu produktywności. To głównie dzięki wyższym plonom zwiększyła się produkcja zbóż 
czy roślin oleistych. Warto wspomnieć chociażby, że średnie plony zbóż na świecie wzrosły dwukrotnie – z 1,5 do 3,0 
t/ha w przeciągu 38 lat pomiędzy rokiem 1986 a 200414. Całkowita produkcja zbóż na świecie w ostatnich czterdzie-
stu latach zwiększyła się o  103%15. Podobnie w  przypadku produkcji 
zwierzęcej znacznie rosły wskaźniki wydajności (np. plenność, szybkość 
wzrostu, masa, konwersja paszy, mleczność itp.). Wprawdzie zwiększała 
się również wielkość samych zasobów, jednak tempo tego wzrostu nie 
było wystarczające. I tak mimo tego, że całkowita powierzchnia grun-
tów wykorzystywanych rolniczo zwiększała się w  skali świata, to jed-
nak w mniejszym stopniu niż liczba ludności. W rezultacie na każdego 
mieszkańca naszej planety przypadało coraz mniej ziemi rolnej. Jednak 
dzięki wzrostowi produktywności ilość wytwarzanej żywności rosła jeszcze szybciej niż liczba ludności na świecie, 
dzięki czemu liczba kalorii przypadająca na każdego mieszkańca ziemi wciąż się zwiększała (patrz: Rysunek 2).

Produktywność to w najprostszym ujęciu wielkość produkcji uzyskana z jednostki nakładów danego czynnika wy-
twórczego. W  rolnictwie przez produktywność najczęściej rozumie się plony lub wielkość produkcji od jednego 
zwierzęcia. Oczywiście jest to podejście mocno uproszczone, gdyż nakłady ponoszone w rolnictwie mają bardzo 
różnorodny charakter. Najbardziej podstawowe to praca ludzka, kapitał i ziemia. Jednak w przypadku rolnictwa coraz 
częściej dodaje się również produktywność wody czy wiedzy.

Tak jak wiadomo w  ostatnich kilku latach ceny żywności na świecie mocno wzrosły. Jednak warto zauważyć, że 
przez poprzednie prawie trzydzieści lat żywność stawała się relatywnie coraz tańsza. Jej ceny albo rosły wolniej 
niż ceny innych dóbr konsumpcyjnych, albo czasami wręcz spadały. W rezultacie ceny realne w okresie pomiędzy 
1984–1986 a 2004–2006 spadły o około 40%16. Wielkość spadku cen okaże się jeszcze bardziej zaskakująca, kiedy 
ceny w przededniu obecnego kryzysu porównamy z cenami w szczytowym momencie poprzedniego dużego kry-
zysu żywnościowego. Jak wynika z  danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w  2005 roku nominalne 
ceny żywności były praktycznie takie same jak w 1975 r., a ceny realne były niższe prawie o 60%17.

12. Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank, WTO, IFPRI, UN HLTF, 2011. 
13. Institute for Agriculture and Trade Policy, 2008, za: A. Sławiński, Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, Ekonomista, 2010.

14. Obliczenia Banku BGŻ na podstawie danych USDA (Production, Supply & Distribution Online).
15. Średnia z lat 2009–2011 wobec średniej z lat 1969–1971, źródło: jw.
16. Obliczenia Banku BGŻ na podstawie danych The Economist i Thomson Reuters.
17. Międzynarodowy Fundusz Walutowy za: GAP Report 2010, Global Harvest Initiative.

Rysunek 6. W minionych dwóch dekadach wzrost
produktywności wyraźnie spowalniał

Średni roczny przyrost  plonów  zbóż na świecie (%)

Źródło: obliczenia Bank BGŻ na podstawie danych USDA
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produktywności.



Zmiany te były korzystne dla konsumentów. Żywność stawała się łatwiej dostępna, dzięki czemu rosło jej spożycie. 
Jednak z drugiej strony niskie ceny płacone za produkty rolne oznaczały często niską rentowność produkcji i w coraz 
większym stopniu zniechęcały do nowych inwestycji. Właściciele kapitału mogli uzyskać wyższe zwroty w innych 
sektorach gospodarki. Względne bezpieczeństwo żywnościowe uśpiło również uwagę rządów, które zaczęły po-
święcać coraz mniej środków na rozwój rolnictwa, w tym na pomoc dla najbiedniejszych krajów18.

Wzrost produktywności wymaga jednak nakładów na badania i rozwój, 
transfer wiedzy, infrastrukturę czy szersze wykorzystanie dostępnych 
środków produkcji (maszyn, nawozów, pestycydów, materiału siewnego 
itp.). Te niezbędne nakłady w ostatnich latach zaczęły przyrastać w coraz 
wolniejszym tempie. W  rezultacie w  dwóch minionych dekadach pro-
duktywność rolnictwa na świecie rosła coraz wolniej. 

Niektórzy naukowcy szacują, że w  celu utrzymania wzrostu produktywności rolnictwa na poziomie z  ubiegłych 
dwóch dekad inwestycje w badania i  rozwój powinny stanowić około 1% wartości dodanej produkowanej w rol-
nictwie. Taki poziom inwestycji w skali świata osiągano wciąż jeszcze w 1991 roku. Jednak w roku 2000 wskaźnik ten 
spadł już poniżej tego progu19. W  rezultacie w pierwszych latach nowego millenium wzrost produkcji surowców 
(np. zbóż) coraz częściej nie nadążał za popytem.

Zwiększenie nakładów na badania i  rozwój w  rolnictwie oraz infrastrukturę przynoszą efekty w  postaci szybsze-
go wzrostu produktywności dopiero po kilku latach. Można przypuszczać, że obserwowane w  latach 2007–2008 
i 2010–2011 wysokie ceny surowców rolnych zachęcą do takich inwestycji i za kilka lat wzrost produktywności może 
znów przyśpieszyć. Większe możliwości występują w przypadku lepszego wykorzystania już istniejącej wiedzy. Nie-
które technologie czy sposoby zarządzania od dawna stosowane w  krajach wysoko rozwiniętych wciąż na małą 
skalę lub w ogóle nie są wykorzystywane w krajach rozwijających się. Obecny wysoki poziom cen zachęca również 
do większego zaangażowania dostępnych środków produkcji. Ten czynnik może spowodować dosyć szybki wzrost 
efektywności w regionach, gdzie istnieją takie możliwości.

4.2 Niskie zapasy zbóż i roślin oleistych

W ostatnich ponad dwudziestu latach 
obserwowane było stopniowe zmniej-
szanie się wielkości zapasów  zbóż 
i  nasion roślin oleistych w  stosunku 
do ich konsumpcji (patrz: Rysunek  7). 
Szczególnie duży spadek nastąpił 
w pierwszej połowie minionej dekady. 
Zjawisko to wynikało z  różnych przy-
czyn. Częściowo doprowadziła do tego 
świadoma polityka rządów dążących 
do ograniczania kosztów utrzymywa-
nia rezerw.  
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Rysunek 7. Zapasy zbóż w ostatnich latach utrzymywały się
na niskim poziomie

Zboża - stosunek zapasów do konsumpcji 

Źródło: Obliczenia Bank BGŻ na podstawie danych USDA
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Jednak duża część ubytku zapasów notowana w minionej dekadzie wynikała z sytuacji rynkowej – ze zbyt wolno 
rosnącej produkcji względem szybko rosnącego popytu. Pomiędzy latami 2000 a 2007 tylko w jednym sezonie pro-
dukcja zbóż przewyższała ich zużycie.

W rezultacie niskich zapasów ceny zbóż i roślin oleistych wzrosły. Zwiększyła się tym samym niepewność na rynku, 
co z kolei znalazło odzwierciedlenie w podwyższonej zmienności cen. W napiętej sytuacji każda informacja o zmia-
nach po stronie podaży lub popytu wywołuje nerwowe reakcje graczy rynkowych, gdyż bufor w postaci zapasów 
jest mniejszy. 

W najbliższych latach można oczekiwać, że względnie wysokie ceny spowodują zachętę do zwiększania produk-
cji i  jednocześnie będą działały w kierunku ograniczenia popytu. Powinno to spowodować stopniową odbudowę 
światowych zapasów. Prawdopodobnie jednak proces ten będzie trwał kilka lat. Aby odbudować poziom zapasów 
do wysokości jednej czwartej konsumpcji, dziś nadwyżka produkcji zbóż nad ich zużyciem powinna wynosić około 
120–130 mln ton. To bardzo dużo. Historia pokazuje, że przy założeniu dobrych warunków może to zająć około 3 lat 
– w latach 2008–2010 wskaźnik zapasy do konsumpcji wzrósł o 0,055 pkt. i taki mniej więcej wzrost potrzebny byłyby 
dzisiaj, aby osiągnąć poziom wskaźnika 0,2520. Jeśli zaś konsumpcja będzie rosła szybko, a podaż będzie ograniczona 
chociażby przez anomalie pogodowe, czas ten może się wydłużyć.

4.3 Wysokie ceny surowców energetycznych

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost cen surowców energetycznych. Po ponad dwóch dziesięcioleciach stosun-
kowo niewysokich i stabilnych cen w połowie minionej dekady zaczęły rosnąć ceny ropy naftowej. Pomiędzy po-
czątkiem roku 2004 a początkiem roku 2006 cena ropy Brent wzrosła ponad dwukrotnie z 30 do ponad 60 USD za 
baryłkę. Jako przyczyny tej sytuacji podawano szybki wzrost gospodarczy świata oraz niewystarczające inwestycje 
w przemysł wydobywczy w okresie niskich cen. Coraz więcej mówiono również o wyczerpujących się światowych 
zasobach. Dodatkowo w czasie kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2008, zanim prze-
rodził się on w globalny kryzys gospodarczy, ropa była uważana za bezpieczny sposób lokowania środków ucieka-
jących z  rynków finansowych. Jeśli dodamy do tego słabnącego dolara amerykańskiego, nie jest dziwne, że ropa 
bardzo szybko drożała. W rezultacie w lipcu 2008 r. osiągnęła ona najwyższą jak dotychczas cenę – 134 USD/baryłkę21. 
W tym samym czasie drożały inne ważne surowce energetyczne, jak choćby gaz ziemny czy węgiel kamienny.

Ceny surowców energetycznych, a w szczególności ropy naftowej, mają duży wpływ na ceny surowców rolnych 
(patrz: Rysunek 8). Jest wiele kanałów tego wpływu. Po pierwsze, w przypadku niektórych kierunków produkcji rolnej 
paliwa mają znaczny udział w całkowitych kosztach. Ceny paliw wpływają również na ceny transportu, co ma szcze-
gólnie duże znaczenie w przypadku produktów masowych, przemieszczanych na znaczne odległości (m.in. ceny 
frachtów). Ceny ropy wpływają również pośrednio lub bezpośrednio na ceny środków produkcji, w szczególności 
nawozów i pestycydów.

Co więcej, w  ostatnich latach współzależność pomiędzy cenami surowców energetycznych i  rolnych wzrasta.  
Po pierwsze, rośnie powiązanie obydwu tych rynków poprzez rozwój sektora biopaliw. Po drugie, coraz częściej su-
rowce rolne i energetyczne grupowane są w tych samych indeksach i opartych na nich produktach inwestycyjnych. 
Dziś coraz częściej inwestuje się jednocześnie na rynku ropy naftowej i surowców rolnych.

18. J. Gillis, Planeta chce jeść, Gazeta Wyborcza, nr 147, 2011.
19. N. Beintema, H. Elliott, Setting meaningful investment targets in agricultural research and development: challenges, opportunities and fiscal realities, FAO, 2009

20. Obliczenia Banku BGŻ na podstawie danych USDA.
21. Była to najwyższa jak dotychczas cena nominalna (w bieżącej wartości dolara). W czasie szoków naftowych w latach 70. relatywne ceny ropy były jeszcze wyższe.

W minionych dwóch dekadach 
produktywność rosła coraz wolniej.

W latach 2000–2007 tylko w jednym 
sezonie światowa produkcja zbóż 
przewyższała ich zużycie.



Niezależnie od oceny słuszności wprowadzonych reform, faktem jest, że zmniejszenie wsparcia i uwolnienie produk-
cji pociągnęło za sobą dosyć burzliwy okres dostosowań. Dziś rynki rolne są mniej regulowane niż kilka lub kilka-
naście lat temu i ma to również wpływ na ceny surowców rolnych na świecie, a w szczególności na ich zmienność. 

4.5 Wzrost znaczenia niestabilnych regionów w zapewnieniu podaży

Na zwiększenie zmienności na światowych rynkach surowców rolnych wpływa również wzrost znaczenia niestabil-
nych regionów w zapewnieniu podaży. W ostatnich kilku latach regiony o bardzo zmiennym poziomie produkcji 
zyskały bardzo duże znaczenie np. w eksporcie zbóż. Przykładem mogą tu być tzw. kraje Basenu Morza Czarnego: 
Rosja, Ukraina i Kazachstan. Podczas gdy w sezonie 2000/2001 ich łączny eksport pszenicy wynosił 4,8 mln ton, to 
w sezonie 2008/2009 już 37,1 mln ton. W tym czasie udział tych krajów w światowym eksporcie wzrósł z niecałych 
5 do 26%22.

Kraje te jednak są podatne na występowanie klęsk żywiołowych, których wpływ na plony jest bardzo duży. W re-
zultacie ich produkcja zmienia się znacznie z  roku na rok, wpływając bardzo wydatnie na nadwyżkę eksportową 
(patrz: Rysunek 9). Dużą dozą nieprzewidywalności charakteryzuje się również polityka handlowa tych krajów. Zakaz 
eksportu wprowadzony po suszy i pożarach w Rosji oraz ograniczenia w eksporcie z Ukrainy i Kazachstanu w drugiej 
połowie 2010 r. spowodowały znaczny wzrost światowych notowań pszenicy. Potrzebne zboże znalazło się w innych 
regionach świata, ale za znacznie wyższą cenę. OECD i FAO prognozują, że kraje Basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukra-
ina, Kazachstan) będą stopniowo zwiększały swój udział w światowym rynku pszenicy i w 2020 r. mają odpowiadać 
za 30% eksportu23. Podsumowując, wzrost znaczenia tych krajów w rynku światowym jest trwały i może powodować 
wzrost zmienności na rynku światowym.

Podobnie jak w przypadku zbóż, również na rynku roślin oleistych, a w szczególności soi, występuje koncentracja 
podaży. W tym przypadku za dużą część dostaw na rynek międzynarodowy odpowiada Argentyna, w której w mi-
nionych latach strajki niejednokrotnie powodowały utrudnienia w sprzedaży i zawirowania na rynku światowym. 

Jeśli przyjmiemy, że w istotnej części za 
obecnymi wysokimi cenami ropy nafto-
wej stoją czynniki fundamentalne (po-
daż z  coraz większym trudem nadąża-
jąca za popytem oraz niestabilność po 
stronie podaży), to można oczekiwać, 
że nawet obecnie oczekiwane global-
ne spowolnienie gospodarcze może 
przyczynić się do jedynie nieznacznych 
spadków cen ropy naftowej. Należy też pamiętać, że w jej przypadku zasoby są nieodnawialne, a zatem przy braku 
odkryć i uruchomieniu eksploatacji nowych złóż względna rzadkość ropy naftowej narasta z roku na rok, a przez to 
uzasadnia trend rosnący cen. 

4.4 Zmiany w polityce wsparcia rolnictwa

Lata 80. i 90. ubiegłego stulecia oraz pierwsze kilka lat naszego wieku, kiedy żywność była stosunkowo tania, przy-
niosły zmianę polityki rolnej i żywnościowej wielu rządów. W tych warunkach niektóre rządy decydowały się np. na 
ograniczenie wielkości utrzymywanych rezerw żywności. Spadała wielkość środków na wsparcie rynków rolnych. W 
krajach rozwiniętych główny punkt nacisku przesuwał się stopniowo z zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowe-
go i stabilności rynków w kierunku wysokich standardów jakości żywności, ochrony środowiska i osiągania innych 
celów społecznych. Część wprowadzanych przepisów zwiększała koszty produkcji, tym samym ograniczając możli-
wości rozwoju podaży. Tendencje te były obserwowane szczególnie w krajach rozwiniętych gospodarczo.

W tym kierunku szła również część reform we Wspólnej Polityce Rolnej i innych politykach UE. Zmniejszano za-
chęty do produkowania surowców rolnych np. poprzez obowiązkowe ugorowanie ziemi wprowadzone w 1992 r. 
czy decoupling, czyli oddzielenie płatności od produkcji, wprowadzone reformą z 2003 roku. Dążono również do 
ograniczenia poziomu drogich w utrzymaniu zapasów surowców rolnych. Podczas gdy w roku 1998 interwencyjne 
zapasy zbóż w UE-15 wynosiły około 20 mln ton, co stanowiło około 4% całych światowych zapasów zbóż, to w 2007 
r. spadły one praktycznie do zera. Zapasy masła spadły z ponad 0,5 mln do zera pomiędzy rokiem 2003 a 2007. W 
podobnym kierunku szło wiele innych reform, jak choćby reforma wspólnej organizacji rynku cukru czy wspieranie 
rozwoju produkcji roślin na cele energetyczne. Również uregulowania niedotyczące bezpośrednio mechanizmów 
rynkowych, choć mogą służyć osiągnięciu innych szczytnych celów (np. ochrona środowiska, dobrostan zwierząt), 
mogą wpływać hamująco na rozwój produkcji rolniczej. Społeczeństwa i rządy stoją więc niejednokrotnie przed 
trudnymi wyborami.

Dopiero kryzys w latach 2007–2008 spowodował częściowe odwróce-
nie tych tendencji – zadecydowano o stopniowym zwiększaniu kwot  
mlecznych, a następnie ich całkowitym zniesieniu w 2015 roku, oraz  
o zniesieniu obowiązku ugorowania gruntów. Działania te już rok po 
wprowadzeniu przyczyniły się do wzrostu produkcji.
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Rysunek 8. Ceny surowców rolnych i ropy naftowej
zazwyczaj podążają w tym samym kierunku

Źródło: FAO, Bank Światowy, opracowanie Bank BGŻ

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

In
de

ks
 c

en
 

yw
no

ci
 F

A
O

 (2
00

2-
04

=
10

0)
 

C
en

a 
no

m
in

al
na

 ro
p

y 
na

ft
ow

ej
 B

re
nt

 (U
SD

/b
b

l) 

ropa naftowa 

ywno  

Ceny surowców rolnych i ropy naftowej

22. Obliczenia Banku BGŻ na podstawie danych USDA (Production, Supply & Distribution Online).
23. Agricultural Outlook 2011-2020, OECD-FAO, 2011.

Najwięksi eksporterzy pszenicy
Przeciętny roczny eksport w sezonach 

(tys. t)
Zmiana (%)

1998/99-2000/01 2008/09 - 2010/11

Stany Zjednoczone 28,978 28,880 -0.3

UE-27 12,018 23,355 94.3

Kanada 17,062 18,139 6.3

Australia 16,749 15,691 -6.3

Rosja 955 13,644 1328.2

Ukraina 2,242 8,892 296.6

Argentyna 10,502 6,955 -33.8

Kazachstan 4,260 6,364 49.4

Turcja 2,130 3,176 49.1

Świat 105,431 136,517 29.5

Źródło: Obliczenia Bank BGŻ na podstawie danych USDA

Rysunek 9. W handlu zbożem rośnie znaczenie 
krajów Basenu Morza Czarnego

Źródło: Obliczenia Bank BGŻ na podstawie danych USDA, rok oznacza pierwszy rok sezonu

Eksport pszenicy z krajów Basenu Morza Czarnego (mln t)

Źródło: Obliczenia BGŻ na podstawie danych USDA, rok oznacza pierwszy rok sezonu
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Ceny ropy naftowej mają duży wpływ 
na ceny surowców rolnych.

W okresie niskich cen żywności wiele 
rządów zaczęło ograniczać wsparcie 
rolnictwa i poziom utrzymywanych 
zapasów.

Na rynkach niektórych surowców rolnych 
rośnie znaczenie niestabilnych regionów.

Eksport pszenicy z krajów Basenu Morza Czarnego (mln t)
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5. Perspektywy dla producentów żywności

5.1. Średnio- i długoterminowe prognozy dla rynków rolnych

Prognozy średnioterminowe

Wszystkie zmiany opisane w poprzednich dwóch rozdziałach powodują, że czeka nas prawdopodobnie dosyć nie-
spokojny okres ze stosunkowo wysokimi cenami surowców rolnych. W kolejnych kilku latach będą one nadal wyższe 
niż przed 2007 r. Powrót cen na stałe do niskich poziomów w najbliższych trzech–pięciu latach wydaje się mało 
prawdopodobny. Dużo wskazuje również na to, że utrzyma się ich podwyższona zmienność. Oznacza to, że mogą się 
pojawiać zarówno okresy gwałtownych wzrostów, takich jak obserwowane w latach 2007–2008 czy 2010–2011, jak 
i spadków, jak w roku 2009. Te wyższe ceny są potrzebne, aby doprowadzić do odpowiednich dostosowań zarówno 
po stronie popytu, jak i podaży. Obecny kryzys doprowadził również do zwrócenia uwagi przez rządy, instytucje mię-
dzynarodowe, organizacje pozarządowe i generalnie opinię publiczną na problemy rolnictwa i produkcji żywności.

Wszystko to sprawia, że nadszedł okres stymulujący inwestycje w rolnictwie. Dziś sprzyja im zarówno klimat poli-
tyczny, jak i gospodarczy. Przy wysokich cenach produktów rolnych zwroty z inwestycji są większe. Prawdopodobnie 
inwestorzy chętniej będą przeznaczać środki na badania i rozwój, na włączenie do produkcji nowych terenów, na 
infrastrukturę, na środki produkcji i inwestycje w rozwój gospodarstw. 

Z drugiej strony problemem może być duża zmienność, która utrudnia podejmowanie właściwych decyzji bizneso-
wych i wystawia podmioty gospodarcze na znaczne ryzyko. Dlatego rośnie znaczenie wiedzy rynkowej, rola zabez-
pieczeń przed zmianami cen oraz współpracy i stabilnych relacji z dostawcami i odbiorcami.

Prognozy długoterminowe

W dłuższym okresie, powiedzmy 5–10 lat, rynki będą dążyły do stabilizacji. Taką nadzieję daje też kilka czynników, 
które tutaj tylko pokrótce wymienimy. Najważniejsze z nich to:

1) coraz wolniejszy wzrost liczby ludności,

2) istnienie rezerw ziemi,

3) możliwość ograniczenia strat,

4) rezerwy w produktywności. 

Bardzo istotną informacją z punktu widzenia popytu na żywność jest fakt, że liczba ludności na świecie przyrasta 
coraz wolniej. Według prognoz, w latach 2010–2019 co roku liczba ludności ma zwiększać się przeciętnie o 1,05%, 
podczas gdy w poprzedniej dekadzie roczne tempo wzrostu wynosiło 1,21%. Oznacza to, że w poprzednim dziesię-
cioleciu co roku na ziemi było przeciętnie o 77 mln mieszkańców więcej, a w obecnym – o 75 mln więcej24.

24. Obliczenia Banku BGŻ na podstawie danych Banku Światowego.
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Przetwórstwo żywności

Jeśli chodzi o przetwórców żywności, to zostali oni z jednej strony skonfrontowani z bardzo wysokimi kosztami su-
rowców rolnych, z drugiej zaś nie zawsze i nie w pełni mogą je przerzucić na odbiorców. Istotnym problemem staje 
się również duża zmienność cen, utrudniająca planowanie i zwiększająca koszty transakcyjne działalności.

Najbardziej oczywistą konsekwencją nowej sytuacji jest wzrost znaczenia producentów i dostawców surowców rol-
nych w całym łańcuchu żywnościowym oraz rosnąca presja na marże przetwórców. Wydaje się zatem, iż w przypad-
ku przetwórców żywności coraz większego znaczenia nabierać mogą kwestie związane z:

1) budowaniem trwałej relacji z dostawcami surowców rolnych;

2) integracją w górę łańcucha;

3) konsolidacją;

4) inwestycjami w rolnictwo (transfer wiedzy, innowacje, inwestycje w ziemię);

5) inwestycjami zmierzającymi w kierunku eliminowania strat żywności w całym łańcuchu;

6) współpracą z wyspecjalizowanymi pośrednikami;

7) zwiększeniem wartości dodanej, czy oferty wartości dla klienta.

W obecnej sytuacji przetwórcy żywności generalnie powinni zdecydowanie więcej uwagi poświęcić zapewnieniu 
sobie stabilnych dostaw surowców. Kiedyś łatwiej niż obecnie było pozyskać tani surowiec. Dziś dla dobra firmy na-
leży budować bardziej trwałą relację z producentami surowców rolnych. Może to oznaczać m.in. większy udział rol-
ników w osiąganych zyskach czy coraz częstsze zabezpieczanie dostaw umowami długookresowymi. Może należy 
również zastanowić się, czy nie warto rozszerzyć swojego dotychczasowego pola poszukiwań dostawców, włączając 
w to także dostawców z bliższej lub dalszej zagranicy. 

Część firm spożywczych może być również zainteresowana jeszcze większym stopniem integracji z sektorem rol-
nym. W okresie gdy środek ciężkości przesuwa się w kierunku rolnictwa, integracja pionowa w górę łańcucha staje 
się szczególnie interesująca. W sytuacji wysokich cen surowców rolnych zwroty z inwestycji w rolnictwo prawdopo-
dobnie będą większe niż w poprzednich latach.

Wyższe ceny surowca mogą przyśpieszyć konsolidację sektora przetwórstwa żywności. Niektórzy producenci będą 
chcieli uzyskać korzyści skali, przede wszystkim w postaci wzmocnienia pozycji przetargowej. Z drugiej strony, moż-
liwe, że w trudnych czasach pojawią się nowe przedsiębiorstwa na sprzedaż. Albo zostaną one przejęte, albo przeję-
ty zostanie ich rynek poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych (lub stopnia ich wykorzystania) przez konkurentów. 
Dla firm w dobrej kondycji może to być dobry okres na rozwój działalności, nie tylko organiczny, ale także poprzez 
fuzje i przejęcia.

Możliwe, że część firm uzna, że nowe wyzwania są wystarczającą zachętą do nawiązania współpracy z wcześniejszy-
mi konkurentami. To również może być sposób na optymalizację kosztów, tańsze zakupy, wspólną sprzedaż. Trudne 
czasy wymagają niekiedy nietypowych rozwiązań.

Zmiany zachodzące na światowych rynkach rolnych
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Nie jest też prawdą, że na naszej planecie brakuje już dzisiaj ziemi dla rolnictwa. Stosunkowo duże zasoby ziemi, 
którą można po odpowiednim przygotowaniu włączyć w produkcję rolną, znajdują się w byłym ZSRR, Ameryce 
Południowej i krajach Afryki Subsaharyjskiej. Oczywiście włączenie tej ziemi do produkcji wymaga poniesienia do-
datkowych nakładów.

Bardzo duże rezerwy tkwią również w ograniczeniu strat i marnotrawienia żywności. Szacuje się, że w niektórych 
krajach afrykańskich około połowy wyprodukowanych zbóż jest tracona podczas zbiorów, magazynowania i trans-
portu. Z kolei w krajach rozwiniętych duża część żywności jest marnotrawiona na etapie dystrybucji i w gospodar-
stwach domowych.

Jeśli chodzi o przyśpieszenie wzrostu produktywności, to mimo że pewne rozwiązania wymagają bardzo dużych in-
westycji i kilku lat na realizację, są również możliwości szybkiego wzrostu produktywności przez szersze wykorzysta-
nie już istniejących praktyk i technologii. Rezerwy takiego wzrostu są szczególnie duże w krajach rozwijających się.

Wnioski

Jeśli potwierdzą się przedstawione tu prognozy, rolników czeka kilka dobrych lat, w których będzie opłacało się 
inwestować, z tym że trzeba będzie uważać na ryzyko. Rola producentów surowców rolnych w całym łańcuchu 
produkcji żywności wzrośnie. W ich kierunku przesunie się środek ciężkości. W nieco gorszej sytuacji mogą być 
przetwórcy żywności, gdyż będą musieli sprostać wyższym cenom surowca i, przynajmniej początkowo, oporowi ze 
strony konsumentów, aby więcej płacić za żywność.

5.2 Dostosowania w strategiach producentów żywności

Zmiany, które nastąpiły w ostatnich kilku latach, stawiają nowe wyzwania przed rolnictwem i przemysłem spożyw-
czym na całym świecie. Oczywiście sytuacja każdego konkretnego gospodarstwa bądź firmy jest nieco inna, ale war-
to, aby ich Zarządzający zastanowili się, co zmiany zachodzące w łańcuchu żywnościowym oznaczają dla strategii 
ich podmiotów. 

Warto również pamiętać, iż sprawne gospodarstwo czy przedsiębiorstwo wiele wyzwań może obrócić w  szansę 
i w swój sukces. A to dlatego, że podobnym wyzwaniom muszą sprostać również inne podmioty działające w bran-
ży. Jeśli firma przystosuje się do nowej sytuacji szybciej i lepiej oraz wcześniej przewidzi zbliżające się zmiany w oto-
czeniu, może w końcowym rozrachunku znaleźć się na lepszej pozycji.

Firma bądź gospodarstwo, które lepiej 
poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, 
może w końcowym rozrachunku znaleźć 
się na lepszej pozycji.



Rolnictwo

W przypadku rolników wysokie ceny surowców mogą generalnie oznaczać wzrost opłacalności produkcji. Co ważne, 
okres wysokich cen może trwać kilka lat. Sytuacja taka zachęca do inwestycji i może przyciągnąć nowy kapitał do 
tego sektora gospodarki. Jednak z drugiej strony, szczególnie w krajach biorących aktywny udział w handlu między-
narodowym żywnością i surowcami, można spodziewać się większej zmienności (cen, dochodów) na każdym pozio-
mie działalności. Warto jednak zauważyć, że w wielu przypadkach zyski mogą być w dużym stopniu skonsumowane 
przez wyższe koszty produkcji (np. w przypadku produkcji żywca wyższe będą koszty pasz). Dlatego warto dokładnie 
rozważyć pozycję swojego gospodarstwa, zastanowić się nad wyborem właściwego rodzaju produkcji oraz jej skali. 
Dla przykładu dziś bardziej przyszłościowa wydaje się produkcja kurcząt, które potrzebują tańszej paszy do przyrostu 
masy niż np. trzoda chlewna. Wydaje się, że w najlepszej pozycji są gospodarstwa duże, wykorzystujące efekt skali i 
możliwości różnicowania produkcji, bądź małe, elastycznie dostosowujące się do zmiennych warunków rynkowych.

Rosnąca niepewność oznacza jednocześnie, iż budowanie trwałych relacji na linii rolnik-przetwórca staje się równie 
ważne dla firm, jak i dla samych dostawców surowców rolnych. Szansę na ograniczenie ryzyka daje również wyko-
rzystanie możliwości zabezpieczenia się na rynkach terminowych. Co więcej, czynnikiem decydującym o sukcesie 
producentów może stać się dostęp do wiedzy – zarówno tej dotyczącej nowoczesnych technologii produkcji, jak 
i zmian dokonujących się na rynku. Inwestycje prowadzące do wzrostu produktywności w gospodarstwach mogą 
okazać się szczególnie korzystne. Warto też w tym momencie podjąć działania zmierzające do zwiększania możliwo-
ści przechowywania surowców czy ograniczania strat w produkcji.

Wnioski

Podsumowując, warto podkreślić, iż Polska może stać się beneficjentem zmieniających się uwarunkowań na rynkach 
rolno-spożywczych. Jako członek Unii Europejskiej Polska jest częściowo chroniona przed zawirowaniami globalny-
mi, zaś sytuacja polityczna charakteryzuje się względną stabilnością i przewidywalnością. Ponadto już teraz jesteśmy 
eksporterem netto żywności (w 2010 roku dodatnie saldo w handlu zagranicznym wyniosło 2,6 mld EUR), mamy do-
świadczenie nie tylko na rynku wspólnotowym, ale również na obszarze państw trzecich. Biorąc pod uwagę rezerwy 
produktywności oraz niewykorzystane zasoby ziemi, siły roboczej czy wiedzy, polscy producenci mogą skorzystać 
na sprzyjającej sytuacji na rynkach światowych. 

W tych nowych warunkach rynkowych klimat do inwestycji jest generalnie korzystny, ale jednocześnie pojawiają 
się nowe ryzyka. Dlatego warto szczególnie starannie rozważyć wszelkie możliwości, być może stosując rozwiązania 
nietypowe, oraz przygotować się na ryzyko. Z kolei przy wyborze partnera w finansowaniu warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na jego doświadczenie i wiedzę dotyczącą sektora rolno-spożywczego. Ważne, aby był to partner nie 
tylko gotowy sfinansować inwestycję, ale również rozumiejący specyfikę branży i mający świadomość zmian w niej 
zachodzących.
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Przewidujemy również, że nowe warunki spowodują wzrost znaczenia wyspecjalizowanych firm pośredniczących 
w handlu pomiędzy producentami surowców rolnych a zakładami przetwórczymi. To również szansa dla firm, które 
mają lub są w stanie łatwo nabyć wysokie kompetencje w zakupach, handlu, eksporcie. Mogą one rozwijać i sprze-
dawać ten typ usług innym przedsiębiorstwom z branży. W przypadku niektórych przedsiębiorstw interesującym 
rozwiązaniem może być zwiększenie wartości dodanej produkowanej przez nich żywności. Tym samym udział su-
rowca w końcowej cenie produktu zmniejszy się i całkowite koszty produkcji będą mniej wrażliwe na zmiany cen 
na rynkach rolnych. Szczególnie, że przy wysokiej cenie surowca dodawanie wartości z nim niezwiązanej staje się 
relatywnie tańsze.

Możliwe, że w nowych warunkach rynkowych część przetwórców żywności będzie musiała zmienić politykę ceno-
wą na bardziej elastyczną. Kiedy ceny surowców zmieniają się tak szybko i w tak dużym stopniu, trudno jest ustalać 
z odbiorcą sztywną cenę obowiązującą przez dłuższy okres.

Jednym ze skutków wyższych cen żywności może być przyśpieszenie rozwoju marek własnych sieci detalicznych, 
gdyż więcej konsumentów będzie poszukiwać niskiej ceny. Stwarza to zarówno szanse, jak i zagrożenia dla produ-
centów żywności. Warto się na to przygotować.

Jak zawsze jedną z opcji jest ograniczanie kosztów, np.: poprzez optymalizację procesów lub lepsze zarządzanie, 

Wydaje się również, że duży potencjał wzrostu sprzedaży istnieje na niektórych rozwijających rynkach zagranicz-
nych. Szczególnie szybko może rosnąć popyt na żywność w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, na Bliskim 
Wschodzie oraz w Afryce. Może warto poszukać tam nowych możliwości zbytu. 

Rysunek 10.  Przed producentami stoi niełatwy wybór 
– zwiększać wartość czy ograniczać koszty

Źródło: Bank BGŻ
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6. Podsumowanie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzega, że pomiędzy rokiem 2010 a 2050 
produkcja żywności w skali świata powinna wzrosnąć co najmniej o 70%, w tym w krajach rozwijających się o 100%. 
Czy to oznacza, że czeka nas powiększanie skali głodu i ubóstwa, narastanie niepokojów społecznych, degradacja 
środowiska? Naszym zdaniem – niekoniecznie. Wymóg dwukrotnego wzrostu produkcji żywności może w pierwszej 
chwili brzmieć niepokojąco. Jednak tylko wtedy, kiedy nie przedstawi się tej informacji w odpowiednim kontekście. 
Warto wspomnieć chociażby, że średnie plony zbóż na świecie w latach 1986–2004 wzrosły dwukrotnie. Dodatkowo 
dzięki niewielkiemu zwiększeniu powierzchni upraw całkowita produkcja zbóż na świecie w ostatnich czterdziestu 
latach zwiększyła się jeszcze bardziej. W związku z tym konieczny wzrost produkcji żywności wydaje się osiągalny. 
To, co jednak wymaga podkreślenia, to fakt, że postęp, który dokonał się w ostatnich czterdziestu latach, był możliwy 
tylko dzięki odpowiednio dużym inwestycjom w rozwój nowych technologii, infrastrukturę, rozpowszechnianie wie-
dzy, wyposażenie gospodarstw i szersze wykorzystanie dostępnych środków produkcji. W ostatnich latach poprze-
dzających obecny kryzys żywnościowy tempo wzrostu produktywności rolnictwa wyraźnie zwolniło. Dziś wysokie 
ceny żywności stanowią bolesne przypomnienie, że rolnictwo zostało zaniedbane i  trzeba mu poświęcić więcej 
uwagi. Jednocześnie stanowią one naturalną zachętę do nowych inwestycji w ten sektor gospodarki. 
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