
Streszczenie 

 

Od lat 80. można zaobserwować stopniową deregulację światowego rolnictwa i 

liberalizację międzynarodowego handlu surowcami rolnymi. W konsekwencji, ceny surowców 

rolnych, które przez długi czas były kształtowane wyłącznie przez czynniki lokalne, zaczęły 

odzwierciedlać zmiany cen w innych, często odległych krajach. Co więcej, w wielu 

przypadkach czynniki zewnętrzne mają już większy wpływ na ceny niż czynniki lokalne. W 

rezultacie w ostatnich latach uczestnicy obrotu na rynkach żywności musieli zmienić myślenie 

o tym, w jaki sposób kształtowane są ceny surowców rolnych i zacząć analizować je w 

szerszym, międzynarodowym kontekście.  

 Tak głębokie zmiany w procesie ustalania cen na rynkach rolnych będące efektem 

deregulacji i liberalizacji międzynarodowego handlu surowcami rolnymi istotnie wpływają na 

wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności, zaczynając od rolników i kończąc na 

samych konsumentach. Ponadto szoki podażowe wywołane zmianami cen na rynkach rolnych 

stały się przedmiotem zainteresowania banków centralnych i innych instytucji 

przygotowujących prognozy inflacji, ponieważ przewidywanie dynamiki cen żywności jest 

obecnie o wiele bardziej złożone niż w poprzednich latach. 

Rozprawa składa się z pięciu części. W pierwszej przedstawiam przegląd literatury na 

temat historii deregulacji rynków rolnych i liberalizacji handlu surowcami rolnymi oraz 

podsumowuję badania dotyczące poziomej transmisji cen na rynkach rolnych. Na podstawie 

tych badań i zaobserwowanych wzorców na różnych rynkach rolnych formułuję cztery hipotezy 

badawcze dotyczące kształtowania się transmisji cen surowców rolnych w warunkach 

deregulacji rynku i liberalizacji handlu międzynarodowego. W czterech kolejnych częściach 

rozprawy sformułowane wcześniej hipotezy badawcze testuję na konkretnym przykładzie 

rynku mleka. 

Uzyskane wyniki prowadzą do następujących wniosków. Po pierwsze, liberalizacja 

polityki rolnej i handlu poprawia poziomą transmisję cen na rynkach rolnych, zwiększając 

stopień ich wzajemnej integracji. Po drugie, wraz deregulacją rynków oraz liberalizacją 

międzynarodowego handlu część rynków zaczyna przejawiać własności wyprzedzające w 

procesie ustalania cen. Po trzecie, wraz z rosnącą wzajemną integracją rynków rolnych 

zmniejsza się znaczenie lokalnych czynników sezonowych. Po czwarte, z uwagi na rosnącą 

integrację lokalnego rynku surowców rolnych ze światowym rynkiem, maleje skuteczność 

przeprowadzanych na nim interwencji - mających na celu ograniczenie zmienności cen. 

Jednocześnie mogą one prowadzić do pogłębienia nierównowagi rynkowej. 

Wnioski z niniejszej pracy doktorskiej mogą być przydatne dla osób zaangażowanych 

w proces deregulacji rynków rolnych i liberalizacji handlu surowcami rolnymi. Ponadto mogą 

pomóc uczestnikom operującym na wszystkich odcinkach łańcucha dostaw żywności w 

lepszym dostosowaniu się do postępującej globalizacji rynków rolnych. Co więcej, wnioski 

płynące z moich badań niosą użyteczne implikacje dla kształtowania się inflacji żywności na 

zglobalizowanych rynkach, a w konsekwencji mogą być one pomocne dla banków centralnych 

oraz innych instytucji przygotowujących prognozy inflacji. Jednocześnie moje badania 

wskazują na mniej dotąd zauważane aspekty funkcjonowania rynku mleka, które mogą być 

wykorzystane przez branżę mleczarską. 


