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Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Wstęp

Mechanizmy rynkowe odgrywają istotną rolę w  bardzo złożonym procesie 
produkcji i  dystrybucji kawy. „By pić kawę, nie muszę być właścicielem 

plantacji kawy w Brazylii, parowca oceanicznego i palarni kawy, mimo, że te 
wszystkie środki produkcji muszą zostać wykorzystane, by na mój stół trafiła 
filiżanka kawy. Wystarczy, że inni posiadają te środki produkcji i wykorzystują 
je dla mnie. W społeczeństwie, w którym istnieje podział pracy, nikt nie jest 
wyłącznym właścicielem środków produkcji… Wszystkie środki produkcji służą 
wszystkim ludziom biorącym udział w wymianie rynkowej”1. 

Niels Bohr powiedział podobno, że „prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy 
gdy dotyczy przyszłości”. Ze wszystkich prognoz te odnoszące się do cen wydają się 
być szczególnie trudne. Z  teorii zawartej w  podręcznikach ekonomii wydawałoby 
się, że ustalenie ceny jakiegoś dobra jest stosunkowo proste, bo cena wynika ze 
zrównoważenia popytu i  podaży. Jeśli pozostalibyśmy przy tym podejściu do 
prognozowania cen to niewiele odeszlibyśmy od dosyć pogardliwej opinii Thomasa 
Carlyle (1795-1881), który obserwując dyskusje współczesnych mu ekonomistów 
wyraził się: „Naucz papugę co to jest podaż i popyt a otrzymasz ekonomistę”. 

Ustalenie ceny na rynku jest na ogół wynikiem współgrania wielu czynników w tzw. grze 
rynkowej. Czynniki te mogą mieć naturę subiektywną i obiektywną. Jednym z pierwszych, 
który zwrócił uwagę, że w ustaleniu się ceny na rynku odgrywają rolę nie tylko czynniki 
obiektywne (jak np. koszty), ale też subiektywne, był żyjący w  XIII wieku franciszkanin 
Pierre de Jean Olivi (1248-98). Pisał on, że na cenę jakiegoś dobra mają wpływ trzy czynniki: 
rzadkość tego dobra (raritas), jego użyteczność (virtuositas), oraz chęć posiadania  tego 
dobra przez kupującego (complacibilitas). Rzadkość dobra dałoby się skwantyfikować i 
oszacować, np. poprzez policzenie wielkość podaży i popytu na to dobro i powiedzenie, że 
im większa różnica pomiędzy popytem a podażą, tym dobro jest rzadsze. Dwa pozostałe 
czynniki zawierają jednak w sobie bardzo duży element subiektywnej oceny kupującego, 
jak i sprzedającego. Jak zmierzyć użyteczność? Pomimo wielu wysiłków intelektualnych do 
dzisiaj nie stworzono sposobu pomiaru użyteczności, mimo, że niekiedy zaproponowano 
już nazwę jednostek pomiaru tej użyteczności, np. utile czy hedony. To czy dane dobro jest 
mniej lub bardziej użyteczne wynika w dużej mierze z subiektywnej oceny kupującego 
i sytuacji w jakiej się znajduje (woda będzie bardziej użyteczna na pustyni niż na lodowcu, 

1 Ludwig von Mises, Socjalizm, Warszawa: Arkana, 2009, Tłumaczenie Stefan Sękowski, str. 36-37; org. Die Gemeinwirtschaft: 
Untersuchungen uber den Socialismus, 1932.
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natomiast puchowa kurtka bardziej przydatna na lodowcu niż na pustyni). Trzeci czynnik, 
chęć posiadania, jest już całkiem subiektywny w  swej ocenie. Tutaj element gry jest 
najbardziej widoczny. Wyobraźmy sobie kobietę zainteresowaną kupnem sukienki na 
targu (np. arabskim, albo na Hali Targowej we Wrocławiu). Etykiet z cenami na sukienkach 
i bluzkach tam nie zauważymy. Z reguły szukająca sukienki pyta się sprzedającego, ile ona 
kosztuje. Ten zwykle obserwuje zachowanie się klientki, patrzy jej prosto w oczy i ocenia na 
ile klientka pragnie mieć tę sukienkę. Jeśli widzi w jej oczach wręcz pożądanie to zaoferowana 
cena może być bardzo wysoka, jeśli natomiast widzi obojętność to można się spodziewać, 
że zaoferuje znacznie niższą cenę.

Propozycja Olivi była rozwijana i uzupełniana w następnych wiekach. Podajmy tylko jeden 
przykład. Luís Saravia de la Calle Verońese w Instrucción de mercaderes (1544) uznał, że cena 
powstaje w wyniku interakcji pomiędzy użytecznością i popytem rynkowym a rzadkością 
podaży: „sprawiedliwa cena jest wynikiem obfitości lub rzadkości dóbr, kupców i pieniędzy; 
jak było powiedziane, nie wynika ona z  kosztów, rodzajów pracy czy ryzyka. Jeśli 
musielibyśmy rozważać pracę i ryzyko po to, by ustalić sprawiedliwą cenę, żaden kupiec nie 
ponosiłby strat, a takie kwestie jak obfitość lub rzadkość dóbr i pieniędzy nie wchodziłyby 
w nasze rozważania”. Próby opisu tego, jak ustalane są ceny na rynku są kontynuowane 
obecnie przez ekonomistów szkoły austriackiej, poczynając od Carla Menera w końcu XIX 
wieku, poprzez Eugen von Böhm-Bawerka, Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka 
w  wieku XX, a  na współczesnych, coraz liczniejszych, ekonomistach szkoły austriackiej 
kończąc.

Czynników wpływających na ustalenie się ceny jakiegoś dobra (produktu) może być 
naprawdę wiele. Wymieńmy kilka innych niż te wspomniane wcześniej: sposoby 
dystrybucji danego dobra (kanały dystrybucyjne), wielkość środków przeznaczonych 
na reklamę i  promocję, styl produktu (designu, jak to coraz częściej nazywane jest 
w Polsce), ale też ceny innych dóbr (substytucyjnych lub komplementarnych do danego 
dobra), ich sposoby dystrybucji i reklamy, wiele zmiennych makroekonomicznych jak 
np. dochód konsumentów (kupujących), gusty, preferencje kupujących, oczekiwania 
kupujących dotyczących przyszłego poziomu cen, koszty uzyskania kredytu (stopy 
oprocentowania), polityka rządu, zmiany demograficzne, warunki pogodowe.

Nie inaczej jest z  ustalaniem ceny kawy na rynkach światowych. Te trzy elementy 
wskazane przed Olivi kilkaset lat temu nadal odgrywają istotną rolę. Cena kawy 
na rynkach światowych wynika z  rzadkości kawy na tych rynkach, zmieniających 
się gustów i  przyzwyczajeń konsumentów (widoczne np. w  zróżnicowanych 
elastycznościach cenowych popytu – popyt na kawę jest znacznie mniej elastyczny 
w społeczeństwach tradycyjnie pijących kawę, jak USA, Włochy, czy Portugalia, oraz 
bardziej elastyczny w innych, gdzie np. herbata jest napojem tradycyjnym, np. Chiny 
czy Japonia (ale i  tam widać pewne wyraźne zmiany w tym względzie w ostatnich 
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dekadach). Stąd też wynikają tak duże różnice w cenach kawy w różnych krajach, oraz 
obserwowane długookresowe trendy w  niektórych krajach (także w  Polsce). Tego 
typu zjawiska widoczne są także w danych przedstawionych w tym raporcie. 

Teoria ekonomii wskazuje, że ceny spełniają trzy podstawowe funkcje, mianowicie: 
informacyjną, są bodźcem do efektywnego działania (zachęcają do wykorzystywania 
najtańszych metod produkcji oraz pozwalają jednocześnie na wykorzystywanie zasobów 
w  sposób najodpowiedniejszy), oraz umożliwiają sprawiedliwy podział dochodów 
(redystrybucja). Te dwie pierwsze funkcje (informacyjna i bodźcowa) są szczególnie widoczne 
w przypadku procesu produkcji i dystrybucji kawy. Widać to choćby na zaprezentowanym 
w tym raporcie wykresie obrazującym zmiany cen kawy gatunku arabica od lat 70. XX wieku 
do 2016 roku (patrz Rys. 6. str. 14). Od razu rzuca się w oczy to, że co parę lat ceny tego gatunku 
kawy na rynkach światowych rosną niezmiernie szybko i bardzo dużo. Cena arabiki potrafi 
wzrosnąć dwukrotnie, a niekiedy nawet trzykrotnie, w przeciągu paru miesięcy, lub nawet 
paru tygodni. Spowodowane to jest najczęściej zjawiskami losowymi jak np. przymrozkami 
w  Brazylii, czy chorobami (zaraza w  2012 roku w  Ameryce Centralnej). Zadziwiające jest 
jednak to jak szybko reagują producenci kawy i zwiększają jej podaż (poprzez ratowanie 
i odbudowę plantacji), czego efektem jest stosunkowo szybki spadek ceny kawy.

Na koniec tego krótkiego wstępu pozwolę sobie na dokonanie (spekulatywnej) prognozy 
ceny kawy na następnych parę lat. Poniżej prezentuję wspomniany wykres zmian cen kawy, 
zapożyczając go ze str. 14 niniejszego raportu. Uzupełniłem go liniami tendencji zmian cen 
kawy gatunku arabika w pewnych wybranych okresach (linie czerwone). 

* w centach za funt (funt to ok. 0,45 kg)
Źródło: Stooq.pl, ceny kontraktów kawy Coffee ‚C’ Future (KC.F)
Źródło: Tradingeconomics.com
** wykres nr. 6 ze str. 14

Rys. 1. Ceny kawy od 1975 r. do 2017 r.*/**
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Jeżeli prognoza cen kawy zaprezentowana w  tym raporcie może być nazwana 
„analizą fundamentalną”, bo opiera się na analizie realnych procesów, to moja 
propozycja może być nazwana „analizą techniczną”. Zielonymi elipsami zaznaczyłem 
dwa specyficzne okresy (przełom lat 70. i 80. XX wieku, oraz ostatnie lata, od 2012 
roku). Charakter zmian w obu okresach jest podobny. Zatem można sądzić, że przez 
następne cztery lata (do 2021) roku możemy spodziewać się powolnego wzrostu 
ceny kawy gatunku arabika, do ok. 190 centów za funt kawy, oraz radykalnego jej 
wzrostu w latach 2021-2022 r. (spowodowanego najprawdopodobniej przymrozkami 
w  Brazylii). Można szacować ten szybki wzrost do ok. 300 centów za funt. W 2022 
roku cena kawy powinna spaść do 100-120 centów za funt. Ponownego wzrostu cen 
(swoiste echo wzrostu z 2021 roku) można spodziewać się ok. 2025 roku, wzrost ten 
będzie jednak znacznie mniejszy (szacunkowo  do ok. 200 centów za funt). W 2027 
roku ceny zaczną szybko spadać do ok. 110 centów za funt, by potem, przez następne 
parę lat, powoli rosnąć.

Prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki

Wrocław, 30 stycznia 2017 r.
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Streszczenie
Światowy popyt na kawę rośnie w  coraz szybszym tempie, obecnie o  2,4 proc. 

rocznie. Tymczasem producenci mają coraz większy problem, by nadążyć z pro-

dukcją. Zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że na przykład w  Tanzanii 

wydajność z plantacji arabiki (najpopularniejszy gatunek kawy) spadła w ostat-

nim półwieczu o 46 proc. Naukowcy z „The Climate Institute” szacują,  że z tego 

powodu do 2050 r. połowa ziemi na świecie, na której dzisiaj uprawia się kawę, 

nie będzie się do tego nadawać. Do tego w  ostatnich miesiącach niekorzystne 

warunki pogodowe w Brazylii i Wietnamie (te dwa kraje odpowiadają za około po-

łowę światowego eksportu kawy) doprowadziły do gwałtownych podwyżek cen za 

robustę (drugi najpopularniejszy, obok arabiki, gatunek kawy). A za dolara, którą to 

walutą płaci się za kawę na światowych rynkach, trzeba obecnie zapłacić o ponad 100 

proc. więcej złotówek, niż osiem lat temu. Producenci sprzedawanej w Polsce kawy 

nie są w  stanie już dłużej brać kosztów tych niekorzystnych zdarzeń na siebie, bo 

kawa w Polsce jest prawie najtańsza w Europie.
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Aleksander Piński, Przemysław Remin

1. Jak ważna jest kawa dla Polaków?

Polacy kochają kawę. Jak wynika z  raportu INSE research „Rynek kawy”, 
zrealizowanego w 2013 roku, ponad 80 proc. Polaków deklaruje regularne picie 

kawy, a 60 proc. robi to codziennie. Najczęściej pijemy kawę w domu (40 proc.), zwykle 
rano bądź przed południem. Prawie połowa z nas pije także kawę w pracy, najczęściej 
zaraz po przyjściu do biura (66 proc.). Kawa to dla nas „chwila odpoczynku”. Wielu 
mężczyzn (36,6 proc.) lubi ją za właściwości pobudzające. Najczęściej kupujemy kawę 
mieloną (50 proc. wydatków na kawę) i rozpuszczalną (35 proc.).

Choć pijemy coraz więcej kawy, to jednak ciągle wiele nam brakuje do największych 
kawoszy na świecie. Jak wynika z danych International Coffee Organization,  
w Polsce spożywa się 2,3 kg kawy na osobę rocznie. To mniej niż w Czechach (4,3 
kg), USA (4,5 kg), Francji (5,1 kg), Niemczech (6,5 kg),  czy Szwajcarii (7,63 kg). Pod 
tym względem przegrywamy nawet z Rumunią (3 kg), Bułgarią (3,4 kg) czy Litwą (4 
kg). Z kolei bijemy jednak pod względem spożycia kawy Ukraińców (1,61 kg).

Rys. 2. Spożycie kawy*

* w kg na obywatela
Źródło: International Coffee Organization.

Jednak przepaść nas dzieli od największych na świecie kawoszy – Finów (12,2 kg). 
Jak to możliwe, że Finowie wypijają ponad pięć razy więcej kawy niż Polacy? 12,2 kg 
kawy rocznie oznacza, że statystyczny Fin, łącznie z niemowlakami, pije 4,21 filiżanki 
kawy dziennie (zakładamy 365 dni w roku i 8 gramów kawy na filiżankę).
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Faktycznie, w Finlandii kawę pija się prawie wszędzie i przy każdej okazji. Większość 
związków zawodowych negocjuje z  pracodawcami przerwy na kawę. W  latach 80. 
XX wieku zbadano, że 14 proc. mężczyzn i 6 proc. kobiet w tym kraju wypija ponad 
dziesięć filiżanek kawy dziennie! Jednak prawdziwy sekret fińskiego spożycia kawy 
polega na tym, że kawa, którą piją, jest bardzo słaba, łagodniejsza niż gdziekolwiek 
na świecie. 

2. Czy kawa w Polsce jest droga?

Płacimy za kawę prawie najmniej w  Europie. Jak wynika z  danych International 
Coffee Organization, tylko Francuzi płacą za kawę mniej (6,86 USD za kg, czyli 

27,79 zł) niż Polacy (7,23 USD, czyli 29,30 zł). Nawet nasi sąsiedzi, kraje, które nie są 
istotnie bogatsze od nas, płacą za kawę nawet o ponad 80 proc. więcej. Na przykład 
w  Czechach kilogram kawy kosztuje 12,68 USD (czyli 51,38 zł), na Słowacji 12,35 
USD (50,05 zł), a na Litwie 13,36 USD (54,14 zł). Najdroższa kawa w Europie jest we 
Włoszech (16,49 USD, czyli 66,82 zł). To oznacza, że Włosi płacą za „małą czarną” o 128 
proc. więcej niż Polacy! To tym bardziej zdumiewające, że PKB w przeliczeniu na oby-
watela we Włoszech jest tylko o  31 proc. większy niż w Polsce (Polska 27 715 USD, 
Włochy 36 313 USD – dane MFW za 2016 r.).

Rys. 3. Ceny detaliczne palonej kawy*

* w 2015 r.
Źródło: International Coffee Organization.

Z czego może wynikać niska cena kawy w Polsce? Otóż jak podaje serwis ban-
kier.pl, do Polski stosunkowo dużo kawy sprowadza się z Wietnamu. Choć kraj 
ten produkuje 15 proc. kawy na świecie, to jednak aż 38 proc. importowanej  
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do Polski kawy (dane z 2014 r.) pocho-
dzi właśnie stamtąd (15 proc. z Brazylii, 
a 4 proc. z Ugandy). Wynika to z tego, 
że Wietnam jest potentatem, jeżeli 
chodzi o  produkcję robusty (97 proc. 
kawy produkowanej w  tym kraju to 
właśnie robusta), tańszego, ale moc-
niejszego gatunku kawy, używanego 
w  większości mieszanek sprzedawa-
nych w  polskich supermarketach. 
W  tym także w  niektórych drogich 
markach kawy. Wielu konsumentów 
ceni robustę za wysoką zawartość 
kofeiny i „mocny smak”.

Podsumowując: prawie najniższa 
w Europie cena kawy w Polsce sprawia, 
że trudno będzie znaleźć jej producen-
tom przestrzeń do obniżek cen.

fot. Harald Link, CC BY-NC 2.0, 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Rys. 4. Detaliczna cena kawy w Polsce i cena płacona producentom w Brazylii i Wietnamie 
za robustę, USD/funt

Źródło: International Coffee Organization, średnia detaliczna cena kawy w Polsce: http://www.ico.org/histori-
cal/1990%20onwards/Excel/3b%20-%20Retail%20prices.xlsx, cena robusty w Brazylii i Wietnamie
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3. Historia sprzyjała  
niskim cenom kawy

W niedalekiej przeszłości zaszło wiele zdarzeń, które mają bardzo niewielkie albo ze-
rowe szanse na powtórzenie się. Te zdarzenia sprzyjały niskim cenom kawy. Jednym 

z nich było wejście Wietnamu na światowy rynek kawy na początku lat 90. ubiegłego wieku. 
Bezpośrednim powodem było zniesienie przez USA embarga handlowego nałożonego na 
ten kraj i utrzymującego się od czasów wojny w Wietnamie. W krótkim czasie Wietnam 
stał się drugim największym producentem kawy na świecie, zaraz po Brazylii. Obecnie co 
szóste ziarno kawy na świecie pochodzi właśnie z tego kraju. A w 2015 roku prawie połowa 
kawy dostarczanej do krajów importujących pochodziła z Brazylii i Wietnamu.

Rys. 5. Struktura ilościowa eksportu wszystkich rodzajów kawy

Źródło: International Coffee Organization, http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/Excel/2a%20-%20
Exports%20-%20calendar%20year.xlsx

W 1989 r. przestało obowiązywać istniejące od 1962 r. Międzynarodowe Porozumienie 
ds. Kawy (ang. International Coffee Agreement), czyli umowa pomiędzy krajami eks-
portującymi a importującymi kawę. Działało ono na podobne zasadzie jak organizacja 
producentów ropy naftowej OPEC.  Dopóki obowiązywało utrzymywano maksymal-
ną ilość kawy jaką każdy z producentów może sprzedać za granicę. To stabilizowało 
cenę kawy na wyższym poziomie. Po rozwiązaniu umowy w 1989 r. producenci zaczęli 
zwiększać eksport i ceny kawy spadły.  Jednak już w 2011 r. zawiązano kolejne porozu-
mienie, które, podobnie jak to z 1989 r., jest czynnikiem wpływającym na podwyższenie 
ceny kawy na światowych rynkach (więcej na ten temat w rozdziale piątym).
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4. Czy kawa na świecie jest droga?

To, ile będzie kosztować kawa 
w  Polsce w  długim okresie, 

zależy od cen kawy na światowych 
rynkach. Cenę kawy na światowych 
giełdach podaje się za funt, czyli 
0,45 kg. Obecnie (styczeń 2017) 
funt kawy arabica kosztuje ok. 
150 centów, czyli 1,5 USD. Czy to 
dużo? Otóż patrząc na ostatnie 
kilkadziesiąt lat kształtowania się 
cen kawy, okazuje się, że obecna 
cena nie jest wysoka i  jest trochę 
powyżej długoterminowej średniej, 
która wynosi ok. 130 centów. Na przykład w kwietniu 1977 r. funt kawy na światowych 
giełdach kosztował aż 340 centów. Prawie 300 centów sięgnęły ceny także w 2011 r. Od 
2001 r. ceny kawy są w długoterminowym trendzie wzrostowym, wzrastając o prawie 
300 proc. (z 42 centów w październiku 2001 r. do ok. 150 centów obecnie).

Rys. 6. Ceny kawy od 1975 r. do 2017 r.*

CC0 license,  
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

* w centach za funt (funt to ok. 0,45 kg)
Źródło: Stooq.pl, ceny kontraktów kawy Coffee ‚C’ Future (KC.F)
Źródło: Tradingeconomics.com
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5. Tania kawa już była, czyli 
dlaczego Polacy będą płacić więcej 
za „małą czarną”?

Otóż taki wniosek można 
wyciągnąć, obserwu-

jąc ceny tzw. kontraktów 
terminowych na kawę, czyli 
instrumentów finansowych 
pozwalających już teraz za-
pewnić sobie dostawę kawy 
w przyszłości po z góry ustalo-
nej cenie. Jak wynika z danych 
z  portalu tradingfutures.com, 
cena kawy z dostawą w kolej-
nych miesiącach rośnie aż do 
176 centów w grudniu 2019 r. 
Gdyby tak ukształtowały się faktyczne ceny, to za trzy lata ceny kawy na giełdach 
byłyby o 17 proc. wyższe niż obecnie.

W  lutym 2011 r. weszło w  życie nowe Międzynarodowe Porozumienie Ds. Kawy, 
którego zadaniem jest ustalanie i pilnowanie przestrzegania ograniczeń w wielkości 
eksportu kawy przez poszczególne kraje. Jego celem jest m.in. ograniczenie 
gwałtownych wahań cen tego surowca.  Podpisały je kraje reprezentujące 97 proc. 
produkcji kawy na świecie i  kraje odpowiadające za 80 proc. konsumpcji (w  tym 
także Polska). Tak jak w  przypadku poprzedniego porozumienia, tego, które 
obowiązywało w  latach 1962-1989, jest to czynnik wpływający na podwyższenie 
cen kawy na światowych rynkach.

Za wzrostem cen przemawiają także inne argumenty. Jak podaje International Coffee 
Organization, światowe spożycie kawy regularnie rośnie. W ciągu ostatnich 50 lat ten 
wzrost wynosił średnio 1,9 proc. rocznie. Ale od 1990 r. wzrost ten przyspieszył do 
2,1 proc., a od 2000 r. do 2,4 proc. W roku 2015/2016 (na potrzeby statystyki rynku 
kawy przyjmuje się rok od października do września) spożycie wzrosło z  145 367 
worków o pojemności 60 kg do 151 303.  Nic nie wskazuje, by ten długoterminowy 
trend wzrostowy miał się zmienić.

www.negativespace.co, CC0 license, 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode



16 Ile zapłacimy za kawę? © Raport Centrum im. Adama Smitha, 2017

Rys. 7. Dynamika konsumpcji kawy*

* ilość w sezonie 2012/13 = 100 proc.
Źródło: International Coffee Organization.

Wzrostowi popytu na kawę towarzyszy wiele czynników, które będą prowadziły do 
zmniejszenia tempa wzrostu podaży kawy. 70 proc. kawy spożywanej na świecie 
to arabika. Ten gatunek kawy jest uprawiany na większych wysokościach i  jest 
wyjątkowo wrażliwy na zmianę warunków klimatycznych spowodowanych m.in. 
globalnym ociepleniem.

Idealna temperatura uprawy wynosi od 18 do 21 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura 
przekracza 23 stopnie, to roślina rośnie zbyt szybko, a owoce pojawiają się zbyt wcześnie, 
co odbija się na jakości ziarna kawy. Rosnące temperatury i  dłuższe okresy suszy 
przerywane ulewami zwiększają występowanie chorób i szkodników.

W 2012 r. zaraza dotknęła połowę upraw kawy w Ameryce Centralnej – niektórzy 
producenci kawy w Gwatemali stracili nawet 85 proc. zbiorów. Jak wynika z  ra-
portu opublikowanego we wrześniu 2016 r. przez „The Climate Institute” i zatytu-
łowanego „The Brewing Storm: The climate change risks to coffee” (Burza w filiżance:
ryzyka dla kawy w związku ze zmianą klimatu), na przykład w Tanzanii wydajność 
z plantacji arabiki spadła w ostatnim półwieczu o 46 proc.

Każdy wzrost minimalnej temperatury na farmach o  1 stopień Celsjusza 
prowadzi tam do zmniejszenia wydajności z  hektara plantacji kawy o  137 
kg. Z  podobnymi spadkami mamy do czynienia w  innych krajach, w  których 
uprawia się arabikę, m.in. w  Brazylii, Kolumbii, Etiopii czy Kenii. Na przykład 
w Etiopii średnia roczna temperatura wzrosła od 1960 do 2006 r. o 1,3 stopnia 
Celsjusza.
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W Meksyku, Gwatemali i Hondurasie średnia temperatura wzrosła o 1 stopień, 
a opady zmniejszyły się o 15 proc. od lat 80. XX w. Jednak najbardziej szokujący 
wniosek naukowców z „The Climate Institute” jest taki, że do 2050 r. połowa ziemi 
na świecie, na której dzisiaj uprawia się kawę, nie będzie się do tego nadawać.

Nawet trudno przewidywać, jak droga musiałaby być kawa, gdyby ten scenariusz się 
zrealizował.

Do długoterminowych czynników przemawiających za wyższymi cenami kawy do-
łączyły ostatnio krótkoterminowe. 26 września 2016 r. agencja Bloomberg podała, że 
susze w Brazylii ograniczą zbiory i już prowadzą do wyższych cen. 2 listopada 2016 r. 
lokalny instytut CEPEA (Centrum Zaawansowanych Studiów nad Ekonomią Stosowaną) 
zawiadomił, że właśnie z tego powodu cena kawy robusta w Brazylii po raz pierwszy 
w historii przekroczyła cenę arabiki. Zwykle w podobnych sytuacjach ceny stabilizo-
wały dostawy kawy z Wietnamu. Tymczasem w bieżącym sezonie Wietnam ma także 
problemy z pogodą. 19 stycznia 2017 r. agencja Reutersa podawała, że ceny robusty 
z Wietnamu są na najwyższym poziomie od 2011 r.

Sytuację pogarsza fakt, że dolar jest, w stosunku do złotego, prawie najdroższy 
w  historii. Jeszcze 
w 2008 r. 1 USD kosz-
tował niewiele ponad 
2 zł, obecnie sięga 
4,2 zł. To oznacza, 
że tylko ze względu 
za zmianę kursu 
walutowego, lokalni 
producenci kawy 
kupując ją na świato-
wych rynkach muszą 
płacić za nią o ponad 
100 proc. więcej, 
niż osiem lat temu!

fot. Corrado Scropetta, CC BY-NC 2.0 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Aneks
Tabela 1. Ceny detaliczne palonej kawy w wybranych krajach importujących*

* USD/kg, w przypadku Malty i UK cena dotyczy kawy rozpuszczalnej
Źródło: International Coffee Organization.

Tabela 2. Współczynniki korelacji Pearsona dla detalicznych cen kawy w latach 1997-2015

Źródło: Opracowanie na podstawie danych International Coffee Organization: http://www.ico.org/histori-
cal/1990%20onwards/Excel/3b%20-%20Retail%20prices.xlsx

Jakkolwiek sam poziom ceny kawy w poszczególnych krajach był silnie zróżnicowany, to 
zmiany tego poziomu w poszczególnych latach w większości państw są bardzo podobne.
Detaliczne ceny kawy w poszczególnych krajach są stosunkowo silnie skorelowane 
w czasie. Jak wynika z powyższej tabeli, kraje Europy zachodniej mają współczynnik 
korelacji zwykle powyżej 0.9.

Polska jest jednym z krajów, w których ceny kawy najsłabiej są skorelowane z cenami 
w  pozostałych krajach w  czasie. Niemniej nawet tu średni współczynnik korelacji 
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z  cenami kawy w  pozostałych krajach wynosi 0.8, co oznacza, że ponadnarodowe 
powiązanie cen kawy jest bardzo silne.

Tabela 3. Korelacja cen kawy u producentów z detaliczną ceną kawy importerów

Oznaczenia RO – Robusta, OM – Other Milds (inne łagodne kawy, Arabica), BN – Brazil Naturals (Arabica)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ICO.

Wysoka korelacja cen kawy w różnych krajach w czasie pozwala wnioskować, że czynniki 
podażowe są decydujące dla ceny kawy w różnych państwach, ponieważ są one wspólne dla 
krajów importujących. Lokalne zmiany popytu, które mają miejsce w poszczególnych krajach, 
nie są w stanie znacząco wpłynąć na dynamikę cen kawy i odchylić ją od głównego nurtu.

Z powyższej tabeli wynika, że to ceny płacone producentom za kawę odmiany robusta są 
bardzo silnie związane z cenami detalicznymi w większości wybranych do analizy krajów 
importujących.

Rys. 8. Import kawy do Polski (lewa skala, kolor czerwony) i UE (prawa skala, kolor szary) 
w tys. ton rocznie

Źródło: Opracowanie na podstawie danych International Coffee Organization
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W ujęciu długookresowym import kawy do Polski rośnie w tempie 4,6 tys. ton 
rocznie. Biorąc pod uwagę przewyższającą konsumpcję ponad produkcją na 
światowym rynku kawy, ten czynnik w długim okresie może przyczyniać się do 
wzrostu cen kawy w Polsce.

Aleksander Piński, Przemysław Remin

www.unplash.com, CC0 license, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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