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1. Uwarunkowania zmian cen żywności – wprowadzenie 

1.1. Rynek żywności – zarys ogólny 

Znaczenie żywności

Nowej Encyklopedii Powszechnej

Chemia…



Budżety…

Uczestnicy rynku a ceny żywności





Rysunek 1.1. Czynniki kształtujące poziom i zmiany detalicznych cen żywności w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hamulczuk i in. [2014]. 



1.2. Łańcuch marketingowy i kanały dystrybucji żywności

Kanały i łańcuchy dystrybucji żywności oraz ich funkcje 





Rysunek 1.2. Rodzaje i kierunki przepływu strumieni w kanale dystrybucji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Garbarski i in. [2000]. 
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Kanały marketingowe w sektorze rolno-spożywczym





Rysunek 1.3. Ogólna idea sieci dostaw żywności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Świerczek [2007], Bukerviciute i in. [2009]. 
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Czynniki makroekonomiczne i instytucjonalne



1.3. Ceny detaliczne żywności a ceny produktów rolnych

Równowaga rynkowa i rozstępy cenowe



Rysunek 1.4. Równowagi na rynku surowca rolnego i produktu 
żywnościowego w długim okresie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tomek, Robinson [2001]. 



Rysunek 1.5. Równowagi na rynku surowca rolnego i produktu 
żywnościowego w krótkim okresie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tomek, Robinson [2001]. 



Zmiany rozstępów cenowych



Rysunek 1.6. Wpływ zmian w kosztach marketingowych

Źródło: Opracowanie własne.

ceteris paribus

Akceptacja nowej funkcjonalności Brak akceptacji wzrostu kosztów marketingowych



ceteris paribus

Udział surowca w cenie detalicznej na przykładzie USA



Tabela 1.1. Udział w cenie detalicznej wartości produkcji rolniczej w USA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie USDA-ERS [2016b].



1.4. Uwarunkowania globalne a krajowe ceny żywności

Ceny rolno-żywnościowe w kontekście uwarunkowań światowych 



Rysunek 1.7. Ceny rolne, hurtowe i detaliczne żywności 
w kontekście uwarunkowań światowych

Źródło: Opracowanie własne.
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2. Makroekonomiczne ujęcie zmian cen żywności w Polsce 
w latach 2001-2015  

2.1. Procesy inflacyjne w gospodarce 



Inflacja popytowa

stronie podaży

Elementarne…





2.2. Ceny żywności a ogólny poziom cen towarów 
i usług konsumpcyjnych  

Grupy towarowe i ich ogólna charakterystyka

Rocznik Statystyczny Rzeczypo-
spolitej…



Tabela 2.1. Wskaźniki cen w wybranych obszarach gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ceny w gospodarce narodowej… [2013]; Ceny 
w gospodarce narodowej… [2016] oraz niepublikowane dane GUS.  

Consumer Price Index



Tabela 2.2. Wskaźniki cen podstawowych grup towarów i usług konsumpcyjnych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 
z lat 2003-2015. 

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2001-2003 



Raport  
o inflacji… Raport o inflacji…

Rysunek 2.1. Wskaźniki inflacji oraz cen detalicznych żywności 
i napojów bezalkoholowych (rok poprzedni = 100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej GUS z odpowiednich lat. 
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ARR…

Rysunek 2.2. Wskaźniki inflacji oraz cen detalicznych żywności 
i napojów bezalkoholowych (2000 r. = 100)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z rysunku 2.1.  

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2004-2013 
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Rysunek 2.3. Dynamika PKB, dochodów realnych do dyspozycji brutto i spożycia 
indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych w latach 2001-2014 

(w cenach stałych, 2000 r. = 100) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 
GUS z odpowiednich lat. 

Ceny w gospodarce 
narodowej… 



Konsumpcja…

Raport Roczny… Infor-
macja… Polska wobec…

Informacja… 

Po-
pyt na żywność…

Raport o inflacji… World Economic… Sytuacja ma-
kroekonomiczna 



Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2014-2015 

Sytuacja makroekonomicz-
na…

Raport Roczny…

Raport Roczny…



Ceny żywności a inflacja ogółem

Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski



Ceny w gospodarce… 



Tabela 2.3. Stopa inflacji, stopa wzrostu cen detalicznych żywności i napojów 
bezalkoholowych, wagi żywności i napojów bezalkoholowych w obliczeniach CPI  

oraz wpływ zmian cen żywności i napojów bezalkoholowych na CPI 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ceny w gospodarce narodowej 2001-2014, GUS, 
Warszawa 2002-2015; Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2001-2015, GUS, 
Warszawa 2002-2016. 

Rysunek 2.4. Wskaźniki inflacji CPI oraz inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności 
i energii (rok poprzedni = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ceny w gospodarce narodowej… [2009]; Ceny 
w gospodarce narodowej… [2015]; Raport o inflacji... [2016].  



Ceny w gospodarce…



2.3. Zmiany przeciętnego poziomu cen żywności  

ARR…



Rysunek 2.5. Średni kwartalny kurs PLN do USD i EUR 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP i Biuletynów Statystycznych GUS  
z lat 2004-2015.

Polski handel…
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Popyt na żywność… 

Raport o inflacji…

FAO Food Price Index



Rysunek 2.6. Dynamika światowych cen żywności (2002-2004 = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie FAO Food Price Index,  http://www.fao.org/ 
worldfoodsituation/ foodpricesindex/en/ (odczyt: 7.07.2016). 
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Food Price Watch Koniunktura 
gospodarcza…

Popyt na żywność…



Popyt na żywność…

Wyjaśnienie MF dotyczące stawek VAT od 1 stycznia 2011 r.



Popyt na żywność…

Handel zagraniczny… Polski handel… 

Próba podsumowania

.

Szukamy nowych… 







3. Zmiany cen detalicznych podstawowych grup żywności
w Polsce w latach 2001-2015 

3.1. Dynamika zmian cen poszczególnych grup żywności

Ceny w gospodarce… 





Tabela 3.1. Wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2004-2015, niepublikowane dane GUS i obliczenia 
własne.



3.2. Artykuły mięsne 



Rysunek 3.1. Wskaźniki cen detalicznych artykułów mięsnych (2000 r. = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

Rysunek 3.2. Wskaźniki cen detalicznych artykułów mięsnych (rok poprzedni = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny).  



Ceny wieprzowiny 

Rocznik Statystyczny… Rocznik Statystyczny 
Rolnictwa… 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospoli-
tej…



Rynek mięsa…



Rynek mięsa…

Ceny mięsa wołowego

Raport o stanie…
Rocznik Statystyczny…

Rynek mięsa… 



Ceny mięsa drobiowego

Rynek drobiu…



3.3. Artykuły zbożowe



Rysunek 3.3. Wskaźniki cen detalicznych pieczywa 
i produktów zbożowych (2000 r. = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Rysunek 3.4. Wskaźniki cen detalicznych pieczywa i produktów zbożowych 
(rok poprzedni = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Gospodarka paliwowo-energetyczna 2003-2014



3.4. Artykuły mleczarskie



Rysunek 3.5. Wskaźniki cen detalicznych artykułów mleczarskich (2000 r. = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

ARR…



Rysunek 3.6. Wskaźniki cen detalicznych artykułów mleczarskich (rok poprzedni = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Rynek mleka…

3.5. Warzywa i owoce 

Ceny warzyw 

Produkcja… Wyniki pro-
dukcji… Handel zagraniczny…

Kwotowanie produkcji…



Rysunek 3.7. Wskaźniki cen detalicznych warzyw (2000 r. = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Rysunek 3.8. Wskaźniki cen detalicznych warzyw (rok poprzedni = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

Ceny owoców

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej…





Rysunek 3.9. Wskaźniki cen detalicznych owoców (2000 r. = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

Rysunek 3.10. Wskaźniki cen detalicznych owoców (rok poprzedni = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



3.6. Cukier i produkty cukiernicze 



Rysunek 3.11. Wskaźniki cen detalicznych cukru i produktów cukierniczych  
(2000 r. = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

Popyt na żywność…



Rysunek 3.12. Wskaźniki cen detalicznych cukru i produktów cukierniczych 
(rok poprzedni = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 

3.7. Tłuszcze jadalne, ryby i jaja 

Tłuszcze jadalne



Rysunek 3.13. Wskaźniki cen detalicznych tłuszczów jadalnych (2000 r. = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Rysunek 3.14. Wskaźniki cen detalicznych tłuszczów jadalnych (rok poprzedni = 100)

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



Ceny ryb i jaj 

ryby

Sytuacja na światowym…



Rysunek 3.15. Wskaźniki cen detalicznych ryb i owoców morza oraz jaj (2000 r. = 100)

Źródło: jak w aneksie A1 (aneks tabelaryczny). 

ceny detaliczne jaj 



Rysunek 3.16. Wskaźniki cen detalicznych ryb i owoców morza oraz jaj  
(rok poprzedni = 100) 

Źródło: jak w tabeli A1 (aneks tabelaryczny). 



4. Ceny żywności w Polsce na tle cen w Unii Europejskiej

4.1. Zróżnicowanie cen żywności w UE

comparative price 
level



purchasing power parity

purchasing power standard

price level indicies



Rysunek 4.1. Porównawczy poziom cen żywności w krajach 
Unii Europejskiej (UE27 = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.



Rysunek 4.2. Stopień koncentracji w handlu detalicznym żywnością 
w krajach Unii Europejskiej wyrażony wskaźnikiem CR3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Food and Drink Europe [2011]. 



Rysunek 4.3. Porównawczy poziom cen żywności w Polsce (UE27 = 100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.



4.2. Konwergencja typu sigma 

Rysunek 4.4. Konwergencja typu sigma cen żywności w UE (UE27 = 100)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 



Rysunek 4.5. Odchylenie standardowe logarytmów porównawczego poziomu 
cen żywności w krajach Unii Europejskiej (UE27 = 100) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.



4.3. Konwergencja typu beta 

Konwergencja bezwarunkowa – dane przekrojowe 





Rysunek 4.6. Porównawczy poziom cen żywności w krajach
Unii Europejskiej (UE27 = 100) 
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Rysunek 4.6. Porównawczy poziom cen żywności … cd.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek 4.7. Tempo zbieżności (beta) do stanu równowagi dla porównawczego poziomu 
cen żywności w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2015 (%) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Single Market Programme



Konwergencja bezwarunkowa i warunkowa w UE27 – dane panelowe 

fixed effects, random effects,



Generalized 
Method of Moments,



Tabela 4.1. Oszacowania modeli panelowych bezwarunkowej i warunkowej  
konwergencji typu beta dla porównawczego poziomu cen żywności w krajach UE27

Zmienne
Konwergencja bezwarunkowa Konwergencja warunkowa

FE RE GMM 
DIF 

GMM 
SYS FE RE GMM 

DIF 
GMM 
SYS 

0,826
***

0,899 0,569
***

0,667

- - - -

- - - -

Statystyki modeli

- -

- -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

0,191 0,107 0,564 0,405

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.



4.4. Zharmonizowany indeks cen żywności w Unii Europejskiej

Istota HICP i jego zmiany w UE27 



Rysunek 4.8. HICP dla żywności w krajach UE27, indeks światowych cen surowców
rolnych wg FAO i kurs EURO/USD (w ujęciu rok do roku) w okresie 2002-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i FAO.



Rysunek 4.9. HICP żywności w ujęciu rok do roku w krajach UE15 i UE12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rysunek 4.10. Pierwsza sk adowa g ówna dla HICP ywno ci w krajach Unii  
Europejskiej na tle indeksu wiatowych cen surowców rolnych (w uj ciu rok do roku) 

 
ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych Eurostat. 

Okazuje si  jednak, e reakcja krajowych cen detalicznych na szoki ró ni 
si  mi dzy krajami bardziej i mniej rozwini tymi, nawet gdy ich ród em s  te 
same szoki [Lloyd i in. 2015]. Anand i Prasad [2010] zjawisko to t umaczyli 
ró nicami w udziale ywno ci w wydatkach gospodarstw domowych, a kon-
kretniej – wp ywem tego udzia u na pomiar inflacji. Martin i Majean [2012] 
dowodzili, e reakcja ta zale y od tego, w jaki sposób handel i inne polityki 
sektorowe s  wykorzystywane w celu os abienia skutków szoków cen wiato-
wych, a Ferrucci i in. [2012] wskazali na znaczenie WPR w os abianiu po cze  
poziomych mi dzy cenami wiatowymi a krajowymi surowców. Z kolei Gelos  
i Ustyugova [2012] oraz Walsh [2011] przyczyn zró nicowania szukali w roli 
polityki makroekonomicznej w adresowaniu oczekiwa  inflacyjnych.  

Bardzo ciekaw  analiz  przyczyn zró nicowania wp ywu wiatowych cen 
surowców na detaliczne ceny ywno ci w 11 krajach UE (na przyk adzie a cu-
cha produkcji chleba) przeprowadzili Lloyd i in. [2015]. Wskazali oni przyk a-
dowo, e 10-procentowy szok w wiatowych cenach pszenicy prowadzi  prze-
ci tnie do 2-procentowego wzrostu cen chleba, przy czym w Wielkiej Brytanii 
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4.5. Zharmonizowany indeks cen żywności w Polsce 
na tle krajów UE  

Korelacje liniowe w latach 2002-2016 



Rysunek 4.11. Współczynniki korelacji między HICP żywności w Polsce 
a krajami UE w latach 2002-2016 i 2006-2016 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.



Zmiany współzależności w czasie – korelacje ruchome 



Rysunek 4.12. Korelacje ruchome 24-miesięczne między inflacją cen żywności 
w Polsce i w wybranych krajach UE 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.



Rysunek 4.13. Korelacje ruchome 24-miesięczne między cenami w Polsce a przeciętnymi 
cenami w UE27 dla wybranych koszyków towarowych

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.



Analiza przyczynowości między cenami w Polsce i krajach strefy euro 

vice versa



Tabela 4.2. Wyniki testów przyczynowości Grangera (wartość ) dla HICP w Polsce  
i w wybranych krajach strefy euro oraz w UE27 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

vice versa



5. Ceny w łańcuchu marketingowym żywności

5.1. Relacje i rozstępy cenowe – istota i kierunki zmian w świetle 
literatury 

Istota rozstępów cenowych



Przegląd literatury światowej

pass-through



Przegląd literatury krajowej 









5.2. Tendencje i wahania rozstępów cenowych produktów 
żywnościowych w Polsce 

Kierunki zmian względnych rozstępów cenowych w latach 1996-2015 



Tabela 5.1. Względne rozstępy cenowe dla wybranych produktów żywnościowych 
w latach 1996-2000, 2004-2008, 2011-2015 oraz 1996-2015* 

Produkt/surowiec 1996-2000 2004-2008 2011-2015 1996-2015

Chleb żytni razowy zwykły/żyto

Piersi z kurczęcia (filet), 
bez skóry i kości/ żywiec drobiowy
Kiełbasa „Krakowska sucha”,
na wagę/żywiec wieprzowy

Masło „Ekstra”/mleko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.



Wahania miesięcznych rozstępów cenowych w latach 2005-2016 



Rysunek 5.1. Rozstępy cenowe na tle cen surowca rolnego – produkty zbożowe i mleczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Chleb żytni Chleb żytni

Masło "Ekstra" Masło "Ekstra"



Rysunek 5.2. Rozstępy cenowe na tle cen surowca rolnego – produkty mięsne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pierś z kurczaka Pierś z kurczaka

Kiełbasa "Krakowska sucha" Kiełbasa "Krakowska sucha"





5.3. Dynamika cen detalicznych żywności i cen surowców rolnych 
oraz kosztów marketingowych

Food Price Monito-
ring Tool

proxy

e-petrol

Koszyki cenowe towarów

Food Price Monitoring Tool



Rysunek 5.3. Indeksy cen detalicznych żywności ogółem w Polsce na tle indeksów cen 
surowców rolnych, cen importowych oraz proxy kosztów marketingowych (2005=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS. 



Rysunek 5.4. Indeksy cen detalicznych chleba i produktów zbożowych oraz olejów 
i tłuszczów w Polsce na tle indeksów cen surowców rolnych, importowych  

oraz proxy kosztów marketingowych (2005=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS. 

Chleb i produkty zbożowe Oleje i tłuszcze



Rysunek 5.5. Indeksy cen detalicznych mięsa oraz mleka, serów i jaj w Polsce 
na tle indeksów cen surowców rolnych, importowych oraz proxy

kosztów marketingowych (2005=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS. 

Mięso Mleko, sery, jaja



Rysunek 5.6. Indeksy cen detalicznych owoców i warzyw w Polsce na tle indeksów cen 
surowców rolnych, importowych oraz proxy kosztów marketingowych (2005=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS. 

Owoce Warzywa



Wybrane produkty żywnościowe



Rysunek 5.7. Indeksy cen detalicznych wybranych towarów w Polsce na tle 
indeksów cen surowców rolnych oraz proxy kosztów marketingowych (2005=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Chleb żytni Masło "Ekstra"

Pierś z kurczaka Kiełbasa "Krakowska sucha"



5.4. Zależności długookresowe i transmisja cen 

proxy

Testowanie kointegracji 

proxy



Tabela 5.2. Testowanie kointegracji cen detalicznych oraz cen rolnych i proxy kosztów 
pozasurowcowych (logarytmów indeksów dla lat 2005-2016) 

Test Test Engla-Grangera Test Phillipsa-Ouliarisa Test ARDL bound

0,000 0,000
0,001 0,000 0,000

0,000 0,003
0,000 0,000 0,046
0,011 0,030 0,000

0,000
0,013 0,019
0,017 0,025

0,048 0,001 0,000
0,000 0,000

0,006 0,004 0,000
0,004 0,002 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

0,013 0,002
0,000 0,025 0,010

0,017

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i GUS.



Zależności długookresowe cen detalicznych żywności, cen rolnych 
i kosztów marketingowych

Tabela 5.3. Oszacowania zależności długookresowych dla cen detalicznych na podstawie 
modeli jednorównaniowych (logarytmów indeksów dla lat 2005-2016)* 

Model FMOLS OLS ARDL-ECM

0,085 0,615 0,119 0,579 0,128 0,585
0,016 0,921 0,021 0,902 0,02 0,887
0,360 0,374 0,331 0,392 0,434 0,335
0,135 0,528 0,134 0,525 0,351 0,334
0,189 0,453 0,180 0,449 0,173 0,463
0,757 0,199 0,734 0,217 0,753 0,186

0,056 1,183 0,060 1,168 0,245 0,891
0,620 -0,116 0,649 -0,146 0,470 0,085
0,059 0,302 0,055 0,300 0,194 0,230
0,456 0,553 0,488 0,507 0,301 0,622

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i GUS.





Reakcja cen detalicznych na zmiany cen rolnych i kosztów marketingowych 
w świetle analizy mnożnikowej



Rysunek 5.8. Reakcja cen detalicznych żywności na zmiany cen surowca rolnego 
i kosztów marketingowych – mnożniki z modeli ARDL-ECM 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i GUS.

Żywność ogółem Chleb i produkty zbożowe

Mięso Mleko, sery, jaja

Owoce Warzywa



Rysunek 5.9. Reakcja cen detalicznych wybranych towarów na zmiany cen surowca 
rolnego i kosztów marketingowych – mnożniki z modeli ARDL-ECM  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i GUS.

Chleb żytni Masło

Pierś kurczaka Kiełbasa Krakowska



6. Ceny żywności w Polsce a wspólne czynniki

Factor Augmented Vector Au-
toregression

6.1. Wspólne źródła zmienności cen 



Rysunek 6.1. Inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem cen energii i żywności) oraz dynamika 
cen żywności i napojów bezalkoholowych (średnioroczne tempa zmian w p.p.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6.2. Koncepcja teoretyczna modelu FAVAR 



a priori

policy variables

curse of dimensionality

principal component analysis
data-rich environment



common component



6.3. Indeksy warunków agrometeorologicznych

Znaczenie i pomiar warunków agrometeorologicznych



ceteris 
paribus



Wielowymiarowe indeksy agrometeorologiczne 



Rysunek 6.2. Wykres osypiska odchyleń miesięcznych notowań warunków 
meteorologicznych od średniej wieloletniej w danym miesiącu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMiGW. 



usłon zachm



Rysunek 6.3. Wagi poszczególnych kategorii pomiarowych (temperatury, zachmurzenia, 
opadów i nasłonecznienia) w 2 czynnikach wspólnych wyznaczonych metodą PCA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

de facto



Rysunek 6.4. Miesięczne indeksy warunków hydrometeorologicznych na terenie Polski 
od lutego 2002 r. do maja 2016 r., ich średnie ruchome 3 (MA3) i 12-miesięczne (MA12)

Źródło: Obliczenia własne, czynniki w1 i w2 na podstawie danych IMiGW, metoda PCA.



Wpływ warunków agrometeorologicznych na ceny rolno-żywnościowe

p-value



Tabela 6.1. Wpływ warunków meteorologicznych na ceny żywności: kierunek wpływu, 
graniczny poziom istotności (p-value) i współczynnik determinacji (R2) 

Źródło Nazwa zmiennej objaśnianej
R2

p-value p-value
CPI / GUS

Ceny/
MRiRW

Źródło: Obliczenia własne na podstawie równania (3) i danych GUS o komponentach CPI, 
cenach skupu surowców rolnych (do 2003/2004 r.) oraz danych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (MRiRW) o cenach surowców rolnych na targowiskach po 2003/2004 r. 

p-value



p-value



6.4. Specyfikacja modelu FAVAR dla cen żywności

Relacje cen żywności i innych dóbr konsumpcyjnych

price 
pass-through



ceteris paribus



Zmienne endogeniczne i zmienne kontrolne w modelu FAVAR 





Rysunek 6.5. Wykres osypiska zmiennych kontrolnych (mies. tempa zmian) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i MFW. 



Rysunek 6.6. Wykres wspólnego czynnika dla 66 zmiennych kontrolnych 
i jego 3-miesięczna średnia ruchoma ma( ) 

Źródło: Opracowanie własne. 

6.5. Wyniki z modelu FAVAR 

Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu FAVAR 





Najważniejsze funkcje odpowiedzi na impuls z modelu FAVAR

Rysunek 6.7. Funkcje odpowiedzi na impuls z modelu FAVAR i 80% przedział ufności. 
Impuls dotyczy wzrostu tempa zmian cen żywności o 1 p.p. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie modelu FAVAR.
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Rysunek 6.8. Funkcje odpowiedzi na impuls z modelu FAVAR i 80% przedział ufności. 
Impuls dotyczy zmiany inflacji bazowej o 1 p.p. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie modelu FAVAR.
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Rysunek 6.9. Funkcje odpowiedzi na impuls z modelu FAVAR i 80% przedział ufności. 
Impuls dotyczy tempa zmian sprzedaży detalicznej o 1 p.p. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie modelu FAVAR. 
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Rysunek 6.10. Funkcje odpowiedzi na impuls z modelu FAVAR i 80% przedział ufności. 
Impuls dotyczy tempa zmian sprzedaży detalicznej o 1 p.p. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie modelu FAVAR.
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