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Streszczenie

W artykule dokonano analizy dwóch okresów silnego wzrostu cen dóbr podstawo-

wych, czyli tzw. kryzysu surowcowego, paliwowego i ywno ciowego lat 70. XX w. 

oraz tzw. boomu surowcowego notowanego w XXI w. Celem artyku u by a próba 

odpowiedzi na pytanie, w czym wyra aj  si  odmienno ci i podobie stwa mi dzy

wspomnianymi okresami.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, e mimo wielu akcentowanych w literaturze 

podobie stw, wyst puj  tak e wyra ne ró nice. Wi  si  one ze zdecydowanie 

odmiennymi warunkami funkcjonowania gospodarki wiatowej w obu okresach. 

Istotnym czynnikiem okazuje si  wp yw globalizacji i finansyzacji wspó czesnej gospo-

darki, zw aszcza dominacji sektora finansowego. Czynnik ten w znacznym stopniu 

determinuje dynamik  i relacje cen we wspó czesnym handlu mi dzynarodowym. 
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Wprowadzenie

Silny wzrost cen surowców i ywno ci w handlu mi dzynarodowym, no-
towany od 2003 roku i kontynuowany (w znacznym stopniu) w obecnej deka-
dzie, przypomina sytuacj  panuj c  w latach 70. ubieg ego wieku. Interesuj ce 
wydaje si  zbadanie przyczyn ( róde ) wspomnianych procesów oraz dokonanie 
analizy ich podobie stw i odmienno ci. Nale y pami ta  bowiem o jako cio-
wych odr bno ciach warunków funkcjonowania gospodarki wiatowej w tak 
odleg ych przecie  okresach. Formalnym wyrazem wspomnianych ró nic jest 
ju  sam fakt okre lania procesu wzrostu cen dóbr podstawowych ca kowicie
przeciwstawnymi terminami: „kryzys” (lata 70. XX w.) i „boom” (XXI w.). 

Celem artyku u jest próba odpowiedzi na pytania: w jakim zakresie wspom-
niane procesy wzrostu cen wykazuj  podobie stwa i odmienno ci oraz w czym 
wyra a si  specyfika wp ywu odmiennych w obu okresach warunków funkcjo-
nowania gospodarki wiatowej.

W opracowaniu wykorzystano dost pn  najnowsz  literatur  przedmiotu  
i ród owe materia y statystyczne, pochodz ce z UNCTAD, IMF, ONZ, BIS.  
W pewnym stopniu oparto si  tak e na wynikach bada  w asnych dotycz cych 
ruchu cen wiatowych, publikowanych na przestrzeni wielu lat. 

1. Kryzys surowcowy, paliwowy i ywno ciowy lat 70. XX wieku 

Lata 70. XX wieku to szczególny okres rozwoju gospodarki wiatowej.
Panuj c  w tym czasie sytuacj  okre lano cz sto mianem kryzysu surowcowe-
go, paliwowego i ywno ciowego. Notowano wówczas bardzo wysoki wzrost 
cen dóbr podstawowych (rys. 1), traktowany jako zewn trzny wyraz pogarsza-
j cych si  warunków reprodukcji gospodarki wiatowej (m.in. rosn ce koszty 
ochrony rodowiska i pozyskiwania surowców). Szczególnie silna zwy ka cen 
wyst pi a w latach 1973 i 1974 (realny wzrost odpowiednio o 23% i a  o 41% – 
tab. 1)1. Wzrost cen wyst pi  równie  pod koniec dekady – w latach 1979 i 1980 
(realna zwy ka cen odpowiednio o 14% i a  o 32%). W latach 70. XX wieku 

czne ceny surowców i ywno ci zanotowa y nominaln  zwy k  – do po owy 
dekady o 200% i do 1981 roku a  o ponad 600% (rys. 1). 
                                                          

1  Wska nik dynamiki cen surowców i ywno ci skorygowany przez zmiany wska nika dy-
namiki cen eksportowych dóbr przetworzonych UNCTAD. 
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Tabela 1. Dynamika wiatowego GDP i realnych cen surowców i ywno ci  

w handlu mi dzynarodowym w latach 1971–1982 

Lata Dynamika GDP Dynamika cen realnych*

1971 4,2 – 
1972 5,5 5 
1973 6,5 23 
1974 2,0 41 
1975 0,9 –13 
1976 5,1 2 
1977 4,0 4 
1978 4,4 –14 
1979 4,0 14 
1980 1,2 32 
1981 1,9 9 
1982 0,5 –3 

  * Wg si y nabywczej USD z 1970 r. 

ród o: zestawienia i obliczenia w asne na podstawie: Monthly Bulletin of Statistics
oraz Handbook of Statistics, UNCTAD, Nowy Jork (za odpowiednie lata). 

Nale y zwróci  jednak uwag  na bardzo siln  inflacj  wyst puj c  w tym 
okresie w gospodarce wiatowej. W uj ciu realnym (w relacji do cen dóbr prze-
tworzonych) omawiana zwy ka cen dóbr podstawowych by a wi c bardziej 
umiarkowana i wynosi a oko o 150% (wska nik cen w 1981 r. wynosi  255; 
1970 = 100). W omawianym okresie bardzo wyra nie wzros y te  nominalne 
ceny produktów przemys u przetwórczego – a  o blisko 180% (wska nik cen  
w 1981 r. wynosi  278; 1970 = 100 – rys. 1). 

Zjawisku nominalnego i realnego wzrostu cen dóbr podstawowych w hand-
lu mi dzynarodowym towarzyszy a bardzo intensywna dyskusja na temat barier 
i ogranicze  wzrostu gospodarczego, wyczerpywania si  zasobów surowców, 
konieczno ci wzmo onej ochrony rodowiska itp. Wi za a si  ona niew tpliwie
tak e z publikacj  raportów tzw. Klubu Rzymskiego, dotycz cych ogranicze
wzrostu gospodarczego wiata (ang. The Limits to Growth)2.

W ród przyczyn omawianej zwy ki cen surowców i ywno ci mo na
wskaza  zarówno oddzia ywanie czynników popytowych (szybki wzrost wia-
towego GDP w okresie przedkryzysowym – tab. 1), jak i poda owych (zmniej-
szenie si  zasobów surowcowych oraz malej ce zapasy). W ród tych ostatnich 

                                                          
2  Literatura na ten temat jest bardzo obszerna, np. J. Dudzi ski, Ceny rynku mi dzynarodo-

wego. Tendencje i mechanizm, Rozprawy i Studia T. (CCCLIII) 279, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 1998, s. 76–83 oraz przedstawione tam pozycje. 
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na szczególn  uwag  zas uguj : embargo na rop  naftow  wprowadzone przez 
kraje OPEC, ograniczenie wiatowej produkcji i zasobów surowców natural-
nych oraz dramatyczny spadek po owów m czki rybnej w Peru (z 12,6 mln t do 
2,3 mln t)3. Warto podkre li , e drastyczny wzrost cen ropy naftowej mia
wp yw na zwy k  cen w ca ym handlu mi dzynarodowym i prze o y  si  te  na 
ceny innych dóbr (w tym podstawowych – procesy substytucji i komplementar-
no ci)4. Dodatkowym czynnikiem pobudzaj cym popyt na surowce i ywno
w tym okresie by a do  s aba koniunktura na rynkach finansowych i nierucho-
mo ci, st d towary traktowano jako swoist  (bardziej atrakcyjn ) form  zabez-
pieczenia warto ci (ang. „safe” store of value)5. Warto tak e zauwa y , e ryn-
ki finansowe by y w tym czasie wzgl dnie s abo rozwini te, zw aszcza w po-
równaniu do obecnej sytuacji (finansyzacja gospodarki). Wystarczy przypo-
mnie , e relacja ca kowitych obrotów rynków finansowych USA do PKB tego 
kraju w 1970 roku wynios a 2,65, podczas gdy w 2000 roku – ju  51,86.

Rysunek 1. Dynamika cen w handlu mi dzynarodowym w latach 1971–1982  

(1970 = 100) 

ród o: jak pod tab. 1. 

Na szczególn  uwag  zas uguje znaczne podobie stwo przebiegu omawia-
nych procesów z wcze niejsz  zwy k  cen surowców i ywno ci, notowan  na 
pocz tku lat 50. XX wieku (tab. 2). Wyra a si  ono w wydatnym przyspiesze-
                                                          

3 Por. M. Radetzki, The anatomy of three commodity booms, „Resources Policy” 2006,  
nr 31, s. 59–60. 

4   Ruch cen oddzia ywa  te  w ró nym stopniu na gospodarki poszczególnych krajów. Por. 
N. Spatafora, I. Tytell, Commodity Terms of Trade: The History of Booms and Busts, „INF Work-
ing Paper” nr 09/205, IMT, wrzesie  2009, s. 18–32.  

5 Ibidem, s. 60. 
6 Por. J. y y ski, Neoliberalizm – lepa uliczka globalizacji, w: Stabilizacja, kryzys i co 

dalej?, red. G. Ko odko, Poltex, Warszawa 2010, s. 29. 
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niu tempa wzrostu wiatowego GDP w okresie przed wzrostem cen (lata 1950 
–1951 i podobnie okres 1972–1973) oraz silnym os abieniu dynamiki GDP  
(i produkcji przemys owej) po szoku cenowym. Warto podkre li , e zwy ka
cen w latach 50. XX wieku (i podobnie w 70. XX w.) mia a równie  przyczyny 
w sferze ogranicze  poda owych (wojna korea ska).

Tabela 2. Dynamika GDP, produkcji przemys owej oraz unit value w eksporcie dóbr 

przetworzonych w latach 1949–1952 (%) 

Wyszczególnienie 1949 1950 1951 1952 

GDP 2,6 9,2 7,2 2,1 

Produkcja przemys owa –0,3 8,1 9,3 3,2 

Unit value export –3,5 –12,1 15,2 4,9 

ród o: M. Radetzki, The anatomy of three..., s. 58. 

Analiza danych zawartych w tabeli 1 (dotycz cych lat 70. XX w.) wskazu-
je na wyst puj c  w tym czasie bardzo cis  obustronn  zale no  mi dzy 
ruchem cen wiatowych surowców i ywno ci oraz tempem wzrostu wiatowe-
go GDP. Wysoka dynamika GDP w latach 1971–1973 by a niew tpliwie jedn
z przyczyn wzrostu cen w latach 1973–1974. Silna zwy ka cen dóbr podstawo-
wych, notowana w tych latach, przyczyni a si  z kolei do spadku tempa GDP – 
do 2,0% w 1974 roku i do zaledwie 0,9% w 1975 roku. Spadek cen w 1975 
roku (realnie a  o 13%) wi za  si  – przynajmniej w pewnym zakresie – ze 
wzrostem wiatowego GDP w 1976 roku a  o 5,1%. Silna zwy ka cen w latach 
1979–1980 by a z kolei niew tpliwie jedn  z przyczyn wydatnego os abienia
dynamiki wiatowego GDP w latach 1980–1982.  

Uogólniaj c, mo na zatem stwierdzi , e podstawowych róde  silnego 
wzrostu cen dóbr podstawowych w latach 70. XX wieku (podobnie jak w latach 
50. XX wieku) nale y szuka  w sektorze realnej gospodarki (relacje popyto-
wo-poda owe). W tym okresie sektor finansowy by  niewspó miernie s abiej 
rozwini ty ni  obecnie. Perturbacje walutowo-finansowe by y natomiast przy-
czyn  pojawienia si  wzgl dnie nowego zjawiska, okre lanego mianem stagfla-
cji, polegaj cego na wzro cie cen w warunkach stagnacji (czy wr cz spadku) 
wielko ci produkcji.
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2. Ruch cen w latach 80. i 90. XX wieku 

Tendencje cenowe w latach 80. i 90. XX wieku s  stosunkowo ma o znane 
i s abo eksponowane w literaturze wiatowej, by  mo e z powodu braku tak 
spektakularnych wzrostów cen, jakie obserwowano w latach 70. i 50 XX wieku. 
Wydaje si  jednak, e znajomo  tych tendencji mo e by  przydatna dla zrozu-
mienia przyczyn i istoty zmian cenowych w XXI w.  

W odniesieniu do ruchu cen, obie dekady charakteryzuj  si  do  du ym 
podobie stwem, wyra aj cym si  we wzgl dnie umiarkowanej dynamice

wzrostu cen (a nawet kilkuletnich okresach bezwzgl dnego nominalnego ich 
spadku w obu podstawowych grupach towarowych). Jednocze nie mo na by o
zaobserwowa  w znacznej mierze powrót do relacji cen notowanych przed la-
tami 70. XX wieku, a wi c do tradycyjnego procesu rozwierania si  no yc cen 
na niekorzy  dóbr podstawowych, cz cego si  z relatywnie szybszym wzro-
stem cen dóbr przetworzonych7.

Wa nym  czynnikiem determinuj cym pojawienie si  wspomnianych ten-
dencji cenowych by o wprowadzenie przez najwi ksze kraje rozwini te gospo-
darczo, w tym tak e USA, restrykcyjnej polityki monetarnej. Wzmocnieniem 
kursu USD mo na tak e t umaczy  bezwzgl dny spadek cen, notowany  
w pierwszej po owie lat 80. i drugiej lat 90. XX wieku. 

Pierwszym z zapocz tkowanych w tym okresie istotnych zjawisk o charak-
terze strukturalnym by a rosn ca rola krajów rozwijaj cych si  o wzgl dnie
niskich kosztach produkcji, w szybkim tempie zwi kszaj cych eksport dóbr 
przetworzonych (udzia  krajów nowo uprzemys owionych w cznym wiato-
wym eksporcie wzrós  z oko o 8% w 1980 roku do oko o 22% w 2000 roku; 
coraz wi ksz  rol  w wiatowym wywozie zacz a tak e odgrywa  ekspansja 
eksportowa Chin8). Oznacza o to pojawienie si  tendencji w kierunku relatyw-
nej obni ki cen dóbr przetworzonych w handlu wiatowym, która w coraz 
wi kszym stopniu oddzia ywa a na tempo wzrostu cen w ca ej gospodarce wia-
towej (tzw. „inflacja wiatowa”). Jak wiadomo, produkty przemys u prze-
twórczego dominuj  w cznym handlu wiatowym z udzia em wynosz cym 

                                                          
7 Szerzej J. Dudzi ski, Ceny rynku mi dzynarodowego lat osiemdziesi tych, „Sprawy Mi -

dzynarodowe” 1989, nr 5; Kurs walutowy USD a kierunki zmian cen w handlu mi dzynarodo-
wym, „Bank i Kredyt” 2000, nr 1–2.  

8 Analiz  tego procesu przedstawiam w opracowaniu: J. Dudzi ski, Nowe zjawiska w ruchu 
cen handlu mi dzynarodowego, „Bank i Kredyt” 2004, nr 4. 
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oko o 70%. Warto odnotowa , e w drugiej po owie lat 90. XX wieku obser-
wowano relatywnie szybszy wzrost cen wyrobów podstawowych, czyli proces 
zwierania si  no yc cen9.

Drugim istotnym zjawiskiem, które z coraz wi ksz  si  zacz o si  uwi-
dacznia  w tym okresie, by o rozlu nienie obserwowanego wcze niej zwi zku
ruchu cen surowców i ywno ci z koniunktur  gospodarcz  (tempo GDP czy 
produkcji przemys owej krajów uprzemys owionych). Coraz wi kszy wp yw 
zacz y natomiast wywiera  czynniki pieni ne (relacje kursowe, post puj cy
proces finansyzacji gospodarki). W efekcie oddzia ywania tych zjawisk, ceny 
w handlu mi dzynarodowym wykazywa y przez okres kilku lat nawet bez-
wzgl dny nominalny spadek (okres wzmocnienia USD) przy relatywnie ko-
rzystnej koniunkturze gospodarki wiatowej, co wzbudza o dyskusje w rodo-
wisku naukowym i praktyków gospodarczych10. Jak wynika z przeprowadzo-
nych bada , ruch cen w handlu mi dzynarodowym w latach 90. XX wieku by
bardzo silnie skorelowany z kszta towaniem si  relacji kursowych USD do SDR 
(wspó czynnik korelacji a  0,94) i znacznie s abiej z wielko ci  produkcji 
przemys owej krajów OECD (tylko 0,37)11.

3. Boom surowcowy w XXI wieku 

Zasygnalizowane wy ej zjawiska o charakterze strukturalnym uwidoczni y
si  z jeszcze wi ksz  si  w XXI wieku. Wspomnian  wcze niej rosn c  rol
krajów rozwijaj cych si  w wiatowym eksporcie mo na uzna  za jedn  z istot-
niejszych cech wspó czesnej gospodarki wiatowej i zarazem wyraz procesu jej 
globalizacji. Udzia  krajów rozwijaj cych si  w eksporcie wiatowym wzrós
z 32% w 2000 roku do 43% w 2011 roku, a Chin z 3,9% do ponad 10%. Uka-
zane zjawisko wzmocni o wskazan  wcze niej tendencj  w kierunku os abienia 
tempa wzrostu cen dóbr przetworzonych i dynamiki cznego wska nika cen  
w handlu mi dzynarodowym. Zosta o ono bardzo szeroko omówione w literatu-
rze, tak e polskiej, zatem nie wydaje si  celowe wnikliwe  przedstawianie go  
w tym artykule. 
                                                          

9   Por. ibidem, s. 75. 
10 Por. J. Dudzi ski, W kwestii spadku cen w handlu mi dzynarodowym, „Nowe ycie Gos-

podarcze” 1999, nr 13. 
11   Por. J. Dudzi ski, Kurs walutowy…, s. 33. 
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Rozlu nienie zwi zku ruchu cen z koniunktur  gospodarki mo na nato-
miast wi za  z nasilaj cym si  procesem tzw. finansyzacji gospodarki. Zjawi-
sko to doczeka o si  bardzo obszernej literatury, a jego skutki dotyczy y ca ej 
gospodarki wiatowej, wi c tak e  ruchu cen w handlu mi dzynarodowym. 
Finansyzacj  gospodarki uznaje si  powszechnie za podstaw  wybuchu wia-
towego kryzysu finansowego, a nast pnie gospodarczego. Jej istot  mo na spro-
wadzi  do nast puj cych kwestii:  

– sektor finansowy dominuje w ca ym yciu gospodarczym, 
– dynamicznie wzrasta rola rynków finansowych i ca ej sfery finansów, 
– skala operacji finansowych jest olbrzymia, przekraczaj ca obiektywne 

potrzeby gospodarcze, 
– nast puje autonomizacja systemu finansowego i zmiana jego roli z za-

bezpieczaj cej na spekulacyjn ,
– us ugi finansowe staj  si  kluczowym sektorem gospodarki, maj

istotny i rosn cy udzia  w PKB, b d c wa nym ród em miejsc pracy12.
Ju  od dawna wzorcowy wr cz proces finansyzacji mo na by o obserwo-

wa  w gospodarce USA. Wed ug szacunków J. y y skiego, w USA w okresie 
1956–2000 PKB wzrós  23 razy, a  obroty na rynkach finansowych – prawie 
tysi ckrotnie (952 razy). Efekty finansyzacji szczególnie dynamicznie uwidacz-
nia y si  po 1980 roku. O ile w latach 60. i 70. XX wieku obroty finansowe 
przekracza y PKB od kilkudziesi ciu procent do 250%, to w 1980 roku – ju
ponad sze ciokrotnie, a w 2000 roku – ponad 50-krotnie. W latach 50. XX wie-
ku PKB stanowi  blisko 80% wielko ci obrotów finansowych, za  w 2000 roku 
– ju  tylko nieca e 2%13.

Warto  tzw. „aktywów towarowych” obejmuj cych ró ne ich formy  
(zarówno wg produktów finansowych, jak i poszczególnych grup towarowych) 
mo na uzna  za najlepsze odzwierciedlenie skali zaanga owania inwestorów 
finansowych na rynkach towarowych. W latach 2001–2012 warto commodity
investment – assets under management (CIAUM) wzros a ponad 50-krotnie,
osi gaj c w styczniu 2012 roku warto  419 mld USD14. Udzia  inwestorów 

                                                          
12  Por. np.  M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3; J. Dudzi ski,

The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation, „Folia Oeconomica Stetinen-
sia” 2011, nr 1. 

13  Por. J. y y ski, Neoliberalizm – lepa uliczka…, s. 28. 
14 The Commodity Investor  (za odpowiednie lata). 
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finansowych w obrotach na rynkach terminowych szacowany jest obecnie na 
oko o 85%15.

Rysunek 2. Dynamika nominalnych i realnych cen surowców i ywno ci

w handlu mi dzynarodowym w latach 2001–2011 (2000 = 100) 

* Wska nik cen IMF. 
** Wska nik cen UNCTAD w eksporcie krajów rozwini tych gospodarczo. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Handbook of Statistics…, (za odpowiednie lata). 

Wskazane wy ej procesy globalizacji i finansyzacji gospodarki mo na
uzna  za strukturaln  przyczyn  bardzo szybkiego wzrostu cen surowców  
i ywno ci, cz sto okre lanego w literaturze boomem surowcowym. Jest wyso-
ce charakterystyczne i wymaga podkre lenia, e wspomnian  bardzo siln
zwy k  cen dóbr podstawowych notowano w warunkach umiarkowanego 

tempa wzrostu cen dóbr przetworzonych („inflacji wiatowej”). W tym aspek-
cie sytuacja panuj ca w XXI wieku wyra nie odbiega od wyst puj cej w latach 
70. ubieg ego wieku, kiedy to ceny wyrobów przemys u przetwórczego te  bar-
dzo silnie wzros y. Drug  zasadnicz  ró nic  mi dzy zwy k  cen dóbr podsta-
wowych w latach 70. XX wieku i notowan  w XXI wieku by a znacznie wi k-

sza trwa o  sta ego wzrostu cen analizowanych towarów (rys. 2). Ceny te 
ros y nieprzerwanie od 2003 roku do lipca 2008 roku, a wi c przez okres sze -
ciu lat, podczas gdy w latach 70. XX wieku wyst powa y raczej krótkookreso-
we silne wzrosty cen w poszczególnych latach (zw aszcza w latach 1973 i 1974 
oraz 1979–1981), po których notowano okresy stabilizacji lub nawet spadku cen 
(tab. 1 i 3 oraz rys. 1 i 2). 

                                                          
15  Por. Don’t Blame the Physical Markets: Financialization is the Root Cause of Oil and 

Commodity Price Volatility, „UNCTAD Policy Brief” 2012, nr  25, s. 2. 

Realne ceny surowców 
i ywno ci
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Tabela 3. Dynamika wiatowego GDP i realnych cen surowców i ywno ci  

w handlu mi dzynarodowym w latach 2003–2011 (%) 

Lata Dynamika GDP 
Dynamika realnych cen 
surowców i ywno ci*

2003 2,7 2 
2004 4,0 15 
2005 3,5 22 
2006 4,1 17 
2007 4,0 3 
2008 1,4 22 
2009 –2,3 –26 
2010 4,0 23 
2011 2,7 20 

* Wed ug si y nabywczej USD z 2000 r. 

ród o: zestawienia, obliczenia i szacunki w asne na podstawie: Handbook of Statistics…,
(za odpowiednie lata); www.imf.org/external/np/res/commod/Table1/pdf.

Po trzecie i mo e najistotniejsze, w XXI wieki w wyniku oddzia ywania 
wy ej wspomnianych czynników zwi zanych z globalizacj  (zw aszcza finan-
syzacji gospodarki) wyst pi a swoista autonomizacja sektora finansowego  
i jego oderwanie od sektora realnego. Z jednej strony uwidoczni o si  to  
w braku reakcji gospodarki wiatowej (dynamika GDP) na sta e i silne zwy ki
cen surowców i ywno ci (np. po wydatnej zwy ce cen a  o 22% w uj ciu real-
nym w 2005 roku dynamika wiatowego GDP w 2006 roku jeszcze wzros a
– z 3,5% do 4,1% w 2006 roku). Wzgl dnie s aba realna zwy ka cen w 2007 
roku (zaledwie o 3%) nie wywo a a z kolei pozytywnego efektu w dynamice 
GDP, kszta tuj cej si  pod wp ywem zmian wywo anych kryzysem finansowym 
(spadek cen aktywów i wiatowego GDP). Wyst pi a w tym wzgl dzie bardzo 
du a ró nica w stosunku do sytuacji panuj cej w latach 70. (jak i 50.) XX wie-
ku, kiedy notowano proces wzajemnej zale no ci mi dzy tempem i kierunkami 
zmian cen i wiatowego GDP. 

Z drugiej strony ruch cen surowców i ywno ci (jako kategorii aktywów 
finansowych w warunkach finansyzacji) wykazywa cis y zwi zek z cenami 

innych aktywów (akcje, obligacje, nieruchomo ci). Gwa towny spadek cen  
w 2008 roku, na skal  wcze niej niespotykan  (bowiem a  o 26% w uj ciu re-
alnym w skali roku), nale y zatem traktowa  bardziej jako skutek kryzysu fi-
nansowego (wycofywanie rodków z rynków finansowych) ni  s abszej ko-
niunktury gospodarki wiatowej. Nale y w tym kontek cie zwróci  uwag  na 
fakt, e w 2008 roku GDP w krajach rozwijaj cych si  wzrós  a  o oko o 5%,  
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a w 2009 roku – o ok. 2,5%. Najlepszym wyrazem i jednocze nie potwierdze-
niem wcze niejszych wniosków jest ruch cen ropy naftowej, a wi c towaru 
bardzo podatnego na dzia alno  o charakterze spekulacyjnym. Jak ju  wspom-
niano, w okresie szczytowej koniunktury na rynku finansowym (lipiec 2008 r.) 
jej cena wzros a pi ciokrotnie w porównaniu do poziomu z 2002 roku, by  
w okresie kryzysu finansowego spa  a  o oko o 70% (zaledwie w ci gu pó
roku – do lutego 2009 r.). Trudno wi c w tych warunkach mówi  o oddzia y-
waniu tradycyjnie rozumianych relacji popytowo-poda owych na rynku ropy 
naftowej jako determinanty ruchu cen tego towaru (podobnie zreszt  jak innych 
towarów surowcowo-rolnych, traktowanych przez inwestorów finansowych 
jako „aktywa finansowe”). Ceny towarów stanowi cych przedmiot dzia alno ci 
inwestorów finansowych zmienia y si  natomiast tak jak ceny aktywów (akcje, 
obligacje, nieruchomo ci). 

Nale y zauwa y , e oprócz finansyzacji rynków towarowych istotnym 
czynnikiem by  wp yw silnego i wzgl dnie trwa ego popytu na surowce i yw-
no  ze strony Chin i innych emerging markets. Kraje te wp ywa y kompensu-
j co na wahania GDP w skali ca ej gospodarki wiatowej. Przyk adowo w 2007 
roku, a wi c na pocz tku wiatowego kryzysu finansowego, poziom GDP  
w krajach uprzemys owionych obni y  si  ju  bezwzgl dnie, a dynamika wia-
towego GDP dzi ki  emerging markets by a jeszcze wyra nie dodatnia (1,4% – 
tab. 3). Czynnik ten nie oddzia ywa  oczywi cie z tak  si  w latach 70. XX wieku, 
w tym czasie bowiem rola krajów rozwijaj cych si  w gospodarce wiatowej 
by a niewspó miernie mniejsza (w 1970 r. ich udzia  w eksporcie wiatowym 
wyniós  19,2%, a w 2011 r. – oko o 40%)16.

Po czwarte, interesuj ce jest tak e, e o ile w latach 70. XX wieku wzrost 
cen surowców i ywno ci w uj ciu nominalnym by  bardzo wysoki (w latach 
1971–1981 ponad siedmiokrotny), to jednak – z uwagi na bardzo znaczne  
w tym czasie tempo inflacji – w uj ciu realnym by  stosunkowo bardziej umiar-
kowany, ni  si  na ogó  s dzi. Co ciekawsze, by  on zbli ony do wyst puj cego
w okresie boomu XXI wieku. Realny wzrost cen surowców i ywno ci w latach 
1971–1981 wyniós  bowiem 155 (wska nik 255; 1970 = 100), a w latach                 

                                                          
16 Por. www.unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx; I. Coxhead, S. Jayasuira, The rise of China 

and India and commodity boom: economic and environmental implications for low – income 
countries, http://www.aae.wisc.edu/coxhead/papers/GDN/GDN-8.pdf; por. T. Helbing, V. Mer-
cer-Blackman, K. Cheng, Commodity Boom. Riding a Wave, „Finance and Development” 2008, 
marzec, s. 10–13.  
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2001–2011 – 105 (wska nik 205; 2000 = 100). Dok adniejsza analiza wskazuje 
jednak, e w pierwszym okresie boomu surowcowego XXI wieku (7–8 lat) realny 
wzrost cen dóbr podstawowych by  nawet wy szy (wzrost w latach 2001–2008 
wyniós  bowiem a  96 %17, podczas gdy w latach 1971–1977 – tylko 77%; rys. 1 
i 2). Nale y pami ta  bowiem, e w tym ostatnim okresie notowano jeszcze silne 
wzrosty cen dóbr podstawowych w latach 1979 i 1980, za  spadki cen wyst puj -
ce w latach 1975 i 1978 by y znacznie agodniejsze w porównaniu do zanotowa-
nych w 2008 roku (tab. 1 i 3). 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy nale y stwierdzi , e dwa do
cz sto ostatnio porównywane okresy bardzo wydatnego wzrostu cen surowców 
i ywno ci – tzw. kryzys surowcowy, paliwowy i ywno ciowy lat 70. XX wie-
ku oraz boom surowcowy XXI wieku  – mimo wielu podobie stw, wykazuj
tak e do  znaczne ró nice w wymiarze ilo ciowym, a tak e odr bno ci o cha-
rakterze jako ciowym. Te ostatnie dotycz  zw aszcza wewn trznej natury (isto-
ty) oraz przyczyn wywo uj cych silny i trwa y wzrost cen dóbr podstawowych. 
W latach 70. XX wieku zasadnicze ród a zwy ki cen wi za y si  ze struktural-
nymi niedostosowaniami w sferze realnej (relacje popytowo-poda owe, czyli 
pogarszanie si  warunków reprodukcji w skali gospodarki wiatowej, cz sto 
wówczas okre lane mianem „naturalnych barier wzrostu gospodarczego”). Re-
lacje popytowo-poda owe determinowa y tak e wzrost cen, obserwowany na 
pocz tku lat 50. XX wieku. 

W XXI wieku na wzrost cen surowców i ywno ci w znacznym stopniu 
oddzia ywa a finansyzacja wspó czesnej gospodarki, wyra aj ca si  mi dzy 
innymi w przekszta ceniu towarów w swoiste aktywa finansowe, na które popyt 
zg aszaj  tak e inwestorzy finansowi. Istotne by y te  inne konsekwencje pro-

cesu globalizacji, zw aszcza ekspansja eksportowa krajów rozwijaj cych si .
Ukazane wy ej jako ciowe odmienno ci podstaw ruchu cen w obu anali-

zowanych okresach pozwalaj  tak e wyja ni  ró nice w stosowanym zwycza-
jowo nazewnictwie. W latach 70. XX wieku dominowa a swoista „filozofia 

                                                          
17   St d te  w literaturze zwraca si  uwag , e by  to najsilniejszy wzrost cen we wspó czes-

nej historii; por. P. Conceicao, H. Marone, Characterizing the 21 st Century First Commodity 
Boom: Drivers and Impact, AUNDP ODS Working Papers, Nowy Jork, pa dziernik 2008, s. 2. 
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producenta”, dla którego wzrost cen wynikaj cy z ogranicze  poda owych  
i rosn cych kosztów ochrony rodowiska oraz bada  geologicznych to wyraz 
kryzysu surowcowego, paliwowego i ywno ciowego. W XXI wieku widoczna 
jest z kolei dominacja „filozofii inwestora finansowego” i prymat rynków fi-
nansowych. W my l tej filozofii wzrost cen aktywów (a zalicza si  do nich 
równie  towary surowcowo-rolne), czyli boom surowcowy to wyraz korzyst-
nych warunków gospodarowania. Wzrost cen wiadczy bowiem o trafno ci
podj tych decyzji inwestycyjnych, oznaczaj cych mo liwo  realizacji zysków. 
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PRIMARY COMMODITY CRISIS OF THE MID-1970S AND THE COMMODITY BOOM  
OF THE 21ST CENTURY – COMPARISON AND CONTRAST 

Summary

The paper provides an analysis of two periods of surges in commodity prices – i.e. 

the so-called primary commodity crisis of the mid-1970s and the commodity boom of 

the 21st century – and attempts to identify the similarities and differences between the 

two periods. 

The analysis indicates that despite the many similarities emphasised in the 

literature on the subject, there are also evident differences between those periods. These 

differences originate in the entirely different conditions in the world economy. It is the 

impact of globalisation and financialization observed in the global economy, and the 

importance of the financial sector in particular, which are the crucial factors. They 

determine to a significant extent the dynamics of prices as well as price relations 

observed in contemporary international trade. 
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