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Zmienność i współZmienność cen 
na rynku kwiatów ciętych

wprowadzenie

Ceny w gospodarce każdego kraju spełniają bardzo ważną rolę w sterowaniu pro-
cesami produkcji i obrotu oraz w kształtowaniu spożycia. Są jednym z parametrów
uwzględnianych przez producentów przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych 
i jednym z czynników kształtujących ich dochody, wpływają na decyzje ogniw po-
średnich dotyczące transakcji kupna-sprzedaży, a równocześnie kształtują docho-
dy konsumentów, decydując o wielkości i strukturze spożycia [1, 14, 20]. Poprzez
to oddziaływanie na wszystkich uczestników rynku są ważnym instrumentem rów-
noważenia podaży i popytu, zarówno w długim, jak i krótkim okresie czasu. To ostat-
nie ma szczególne znaczenie na rynku kwiaciarskim ze względu na sezonowy cha-
rakter produkcji, a także sezonowy charakter popytu [8, 13].

Z punktu widzenia producenta i konsumenta, istotnym jest dążenie do
zmniejszenia wahań sezonowych cen. Bardziej stabilna sytuacja ułatwia plano-
wanie i podejmowanie decyzji. Jedną z dróg stabilizowania cen na rynku kwia-
ciarskim jest rozciąganie oferty na coraz większą część roku, co umożliwia po-
stęp biologiczny, techniczny i technologiczny wdrażany na etapie uprawy (np. ste-
rowanie uprawą, rozszerzanie długości okresu produkcji), traktowania pozbior-
czego kwiatów  (np. kondycjonowanie), przechowywania i transportu (np. chłod-
nie z odpowiednią temperaturą). Wyrównywaniu podaży służy także import, któ-
ry dzięki  postępowi możliwy jest z coraz odleglejszych części świata i któremu
sprzyja coraz szersze otwieranie granic. W latach 60. i 70. w takich krajach, jak
np. Belgia, Dania, Holandia, Szwecja, Norwegia czy RFN, czyli w krajach wy-
żej gospodarczo rozwiniętych i prowadzących relatywnie szeroką wymianę mię-
dzynarodową, ceny hurtowe kwiatów wykazywały wyraźnie mniejsze wahania
w ciągu roku niż w Polsce, a także mniejsze zróżnicowanie tych wahań w poszcze-
gólnych latach [8]. Obecnie również w naszym kraju, w miarę rozwoju gospo-
darczego następują korzystne zmiany prowadzące do poszerzania obecności kwia-



tów na rynku [9, 10, 22]. Równocześnie następują zmiany w popycie, polegają-
ce m.in. także na zmniejszaniu jego sezonowości, a związane z poszerzaniem ska-
li imion, coraz częstszym obchodzeniem urodzin, obniżeniem się rangi niektó-
rych świąt (np. Dzień Kobiet) i pojawieniem nowych (np. Walentynki), rosnący-
mi zakupami kwiatów na własne potrzeby [6, 7, 17, 23].

Jednak ceny w pełni mogą spełniać swoją funkcję informacyjną o sytuacji 
podażowo-popytowej jedynie przy założeniu modelu rynku doskonale konkuren-
cyjnego. W tym teoretycznym modelu zmiany cen na poszczególnych etapach łań-
cucha marketingowego powinny być proporcjonalne pomiędzy tymi etapami, 
a także dokładnie odzwierciedlać ruch cen w pierwszym ogniwie [4, 5, 19]. Oznacza
to, iż ceny na jednym poziomie obrotu powinny reagować w takim samym stop-
niu na wzrosty cen, jak i na ich spadki na innym poziomie. W rzeczywistości, prze-
noszenie się sygnałów cenowych poprzez pionowy system rynkowy, zwane w li-
teraturze przedmiotu „procesem transmisji cen”, odbiega od powyższej teoretycz-
nej zasady. Coraz częściej mamy do czynienia z zaburzeniami transmisji cen, 
w tym z asymetrią, polegającą na różnej reakcji cen na danym rynku na wzrost 
i spadek cen na innym. Powoduje to, że podmioty znajdujące się na początku i koń-
cu łańcucha dystrybucji (np. rolnicy i konsumenci) nie uzyskują pełnej informa-
cji i mają trudności w dostosowaniu się do sytuacji rynkowej [4]. Przyczyny tego
zjawiska są różne, m.in. niedostateczna konkurencyjność rynków i wykorzysty-
wanie siły rynkowej przez handlowców, wysokie koszty transferu produktów, ba-
riery transportowe, stopień zorganizowania się konsumentów, interwencjonizm,
cła, niedoskonały przepływ informacji, czy też właściwości produktu itp. 

Jak wynika z badań nad zmiennością i współzmiennością cen na rynku rolnym,
siła powiązań cenowych pomiędzy poszczególnymi ogniwami kanałów dystry-
bucji w przypadku różnych produktów jest różna [2, 3, 5, 11, 12]. Produkty rol-
nicze mające wiele sposobów wykorzystania i wymagające istotnego przekształ-
cenia, z zasady pokazują słabe związki cenowe pomiędzy punktami wymiany. 
Z kolei dla produktów łatwo psujących się i wymagających minimalnego prze-
kształcenia połączenia cenowe są silniejsze. Różny również może być charakter
asymetrii w transmisji cen. Może ona polegać na silniejszym przenoszeniu wzro-
stów cen niż ich spadków, co odnotowuje się np. na rynku mleka i przetworów
mlecznych [4, 19], jak również odwrotnie − tzn. na silniejszym przenoszeniu spad-
ków cen niż ich wzrostów. To drugie zjawisko obserwowane jest najczęściej na
rynkach produktów nietrwałych, np. na rynku świeżych warzyw [21]. Słabszy wzrost
cen detalicznych niż hurtowych spowodowany jest obawą pośredników przed nie-
sprzedaniem części towaru.

Specyficznymi produktami na szeroko rozumianym rynku rolnym są rośliny
ozdobne. Mają one bardzo ograniczoną liczbę sposobów użytkowania i general-
nie nie są przekształcane w żaden sposób, nawet poprzez pakowanie. Powinny
więc w ich obrocie występować istotnie silne pionowe związki cenowe pomię-
dzy punktami wymiany, tym bardziej iż łańcuch marketingowy w ich przypad-
ku najczęściej składa się na polskim rynku z dwóch ogniw – producenta i deta-
listy. Zgodnie z powszechnym odczuciem, ceny detaliczne takich produktów po-
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winny od razu i w takim samym stopniu reagować na zmiany cen w dół i w górę
na rynku hurtowym, czyli powinna istnieć symetryczna transmisja cen. Biorąc jed-
nak pod uwagę zjawiska cenowe mające miejsce na innych rynkach rolnych, na-
leży przyjąć, że i na rynku roślin ozdobnych mamy do czynienia z asymetrią cen,
która, ze względu na znaczną nietrwałość kwiatów ciętych, polegać powinna na
silniejszym przenoszeniu się spadków cen niż ich wzrostów. Tym bardziej iż kwia-
ty nie należą do dóbr pierwszej potrzeby, lecz są dobrem luksusowym, w przy-
padku którego szczególnie ważne jest ustalanie marż na poziomie akceptowal-
nym przez klienta, dostosowanym do możliwości nabywczych ludności. Zjawisko
zróżnicowanego poziomu marż powszechnie występuje np. w obrocie owocami
i warzywami [14, 15]. Tu marże różnicuje się zależnie od gatunku, odmiany, okre-
su sprzedaży, a nawet transakcji handlowej. Biorąc pod uwagę znaczną różnorod-
ność asortymentową kwiatów ciętych i zróżnicowanie ich cen hurtowych, róż-
nicowanie marż powinno także charakteryzować rynek kwiaciarski.

Niestety, sektor roślin ozdobnych nie jest przedmiotem szerszego zaintereso-
wania ekonomistów i bardzo ograniczone są badania w zakresie jego funkcjono-
wania. Stąd też, ze względu na kluczową rolę cen w gospodarce każdego sekto-
ra, podjęto próbę prześledzenia zjawisk cenowych mających miejsce na rynku ro-
ślin ozdobnych. W badaniach uwzględniono ceny hurtowe i detaliczne najpopu-
larniejszych w naszym kraju gatunków kwiatów ciętych, dokonując pionowej 
i poziomej analizy porównawczej, uzupełnionej analizą marż. Przeprowadzone
analizy umożliwią lepszą charakterystykę rynku kwiaciarskiego oraz ocenę roli
detalistów w kształtowaniu popytu na kwiaty.

metodyka

W niniejszej pracy skoncentrowano się przede wszystkim na analizie zmien-
ności cen hurtowych i detalicznych w ciągu roku i wskazaniu, w jaki sposób ceny
odnotowywane na poziomie producenta przekładają się na zmiany obserwowa-
ne na rynku detalicznym. Pozwoli to na ocenę ich współzależności oraz na stwier-
dzenie występowania lub nie występowania asymetrii w transmisji cen na tym-
że rynku. W celu wyciągnięcia prawidłowych wniosków zbadano także wzajem-
ne relacje rocznych cen kwiatów poszczególnych gatunków, zarówno na rynku
hurtowym, jak i detalicznym. Prześledzono także zróżnicowanie stosowanych marż
i ich zmienność w ciągu roku. 

W analizach wykorzystano badania cen kwiatów ciętych, prowadzone w 1996
roku w Warszawie [16] i w 2006 roku w Lublinie [18] pod kierunkiem nauko-
wym autora niniejszej pracy. Źródłem cen detalicznych były badania empirycz-
ne, polegające na cotygodniowej ich rejestracji w 5 warszawskich i 14 lubelskich
kwiaciarniach, zlokalizowanych w różnych rejonach poszczególnych aglomera-
cji. Również źródłem cen hurtowych w 1996 roku były badania empiryczne, czy-
li osobista cotygodniowa ich rejestracja, zaś w 2006 roku oficjalne notowania. Były
to ceny uzyskiwane przez producentów na „giełdzie” kwiatowej przy ul. Łopu-
szańskiej w Warszawie i Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym
w Broniszach, jako podstawowych miejscach zaopatrywania się kwiaciarni z obu
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miast. Na podstawie zgromadzonych danych wyznaczono średnie miesięczne ceny
poszczególnych gatunków kwiatów, a następnie średnią cenę roczną. Należy za-
znaczyć, że tak określonych cen nie można uznać za w pełni reprezentatywne.
Przede wszystkim dotyczy to cen detalicznych, ale w Polsce brak jest jakiejkol-
wiek ich rejestracji, a prowadzenie jej osobiście przez badacza w większej licz-
bie punktów detalicznych i w dłuższym okresie czasu przekracza możliwości jed-
nej osoby. Wykonane analizy pozwalają jednak na generalne scharakteryzowa-
nie zjawisk cenowych na rynku kwiaciarskim, będąc równocześnie przyczynkiem
do rozpoczęcia szerszych badań w tym zakresie.

Ograniczona ilość informacji była również przeszkodą w szerszym zastoso-
waniu w analizach metod statystycznych. Ze względu na niewielki rozmiar prób,
w analizie porównawczej cen hurtowych i detalicznych wykorzystano niepara-
metryczny test istotności U Manna-Whitney’a, który pozwala na stwierdzenie,
czy różnice pomiędzy dwiema próbami są istotne statystycznie czy nie, na po-
ziomie istotności 0,05. Zmienność cen detalicznych i hurtowych w ciągu roku ana-
lizowano posługując się współczynnikiem sezonowości, określonym jako stosu-
nek ceny każdego miesiąca do średniej ceny rocznej przyjętej za 100%. Współ-
czynnik sezonowości wyznaczono również w przypadku marż. Dla potwierdze-
nia wniosków z analizy współczynników sezonowości określono współczynnik
korelacji liniowej Persona dla zależności marży od ceny hurtowej, przy czym ze
względu na ograniczoność prób zwrócono uwagę przede wszystkim na kierunek
tejże zależności, a nie na jej siłę. Układ cen przedstawiono przy pomocy indek-
su o podstawie stałej, za którą przyjęto cenę goździka.

układ hurtowych i detalicznych cen kwiatów ciętych

Rynek kwiatów ciętych charakteryzuje znaczne zróżnicowanie cen pomiędzy
poszczególnymi gatunkami, a nawet odmianami, co wynika przede wszystkim 
z różnic w poziomie jednostkowych kosztów produkcji, a także z wielkości i sze-
rokości oferty asortymentowej w ciągu całego roku. Do grupy tańszych kwiatów
należą m.in. goździki, gipsówka, narcyzy, róże drobnokwiatowe, frezje czy tuli-
pany, zaś do grupy o wysokich cenach róże wielkokwiatowe, anturium i lilie orien-
talne (tab. 1). Należy jednak podkreślić, iż zmiany, jakie zaszły w sektorze kwia-
ciarskim w Polsce po 1993 roku, a polegające na rozszerzeniu asortymentu pro-
dukowanych kwiatów, wdrażaniu nowych technologii, wydłużaniu cykli produk-
cyjnych, a także uzupełnianiu krajowej produkcji importem, doprowadziły do wy-
raźnego zmniejszenia różnic między cenami roślin.  O ile w 1996 roku cena hur-
towa lilii orientalnej była wyższa 7,2 razy od ceny goździka, róży wielkokwiato-
wej 4,3 razy, chryzantemy gałązkowej 2,4 razy i tulipana 1,6 razy, to w 2006 roku
była to różnica odpowiednio 4,2-krotna, 3,9-krotna, 1,9-krotna i 1,1-krotna. Zjawisko
to w krajach Europy Zachodniej odnotowywano już w latach 60., 70. i 80. [8].

Jak widać z liczb zamieszczonych w tabeli 1, zróżnicowanie cen jest znacz-
nie wyższe na etapie obrotu hurtowego niż na rynku detalicznym. Tu różnice cen
są mniejsze. Na przykład średnia roczna cena hurtowa frezji, w stosunku do ceny
goździka przyjętej za 100, wynosiła w 1996 i 2006 roku odpowiednio 137 i 128,
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zaś cena detaliczna − 122 i 98. Z kolei cena hurtowa lilii orientalnej − 721 i 423,
a cena detaliczna − 455 i 270. Jest to efekt zróżnicowania wysokości marż liczo-
nych jako procent ceny hurtowej w zależności od jej poziomu. W przypadku kwia-
tów ciętych o wysokich cenach hurtowych marże nie przekraczały 100% tychże
cen. Przy średnich rocznych cenach hurtowych anturium, lilii orientalnej czy róży
wielkokwiatowej, wynoszących w 2006 roku odpowiednio 4,99 zł, 4,31 zł i 3,85
zł, marże stanowiły 77%, 67% i 33%. Na kwiaty cięte charakteryzujące się rela-
tywnie niższymi cenami hurtowymi, nakładane są natomiast wyższe marże pro-
centowe, często znacznie przekraczające 100% ceny hurtowej. Na przykład mar-
ża na róże drobnokwiatowe w 1996 roku wyniosła 133% przy średniej rocznej
cenie hurtowej 1,05 zł, a na goździka w 2006 roku aż 161% przy cenie 1,02 zł.
Taka polityka ogranicza górny pułap cen detalicznych drogich kwiatów ciętych,
wychodząc naprzeciw zasobności portfela konsumentów, i sprzyja popytowi na
te gatunki. Ponadto prowadzi do większej stabilizacji cen, co również jest korzyst-
ne dla konsumenta. Przynosi także korzyści samym pośrednikom, zwiększając
gwarancję sprzedaży droższego produktu bez umniejszania przychodów, gdyż przy
wysokich cenach hurtowych nawet niższe marże procentowe oznaczają relatyw-
nie wysoki absolutny ich poziom. 

poziom zróżnicowania cen kwiatów ciętych w ciągu roku

Zarówno ceny hurtowe, jak i detaliczne kwiatów ciętych wykazują wyraźne
wahania w ciągu roku. Generalnie, najwyższy poziom osiągają w miesiącach zi-
mowych, zaś najniższy w miesiącach letnich, choć przebieg wahań i stopień zróż-
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Tabela 1
wysokość średnich rocznych hurtowych i detalicznych cen wybranych gatunków

kwiatów ciętych oraz marż w 1996 i 2006 roku

1996 2006 
poziom cen poziom cen 

 
z  

cena 
go dzika  

= 100 

 
z  

cena 
go dzika  

= 100 

Gatunek 

hurt detal hurt detal 

rednia 
mar a 
w % 
ceny 

hurtowej hurt detal hurt detal 

rednia 
mar a 
w % 
ceny 

hurtowej 
Go dzik  
Anturium 
Frezja 
Gerbera 
Gipsówka  
Lilia oriental.a 
Narcyz 
Ró a drob.b 
Ró a wk.c 
Tulipan 
Chryzantemad 

0,61 
. 

0,80 
1,28 
0,31 
4,04 

. 
1,05 
2,90 
0,97 
1,50 

1,24 
. 

1,58 
2,65 
1,13 
6,07 

. 
2,45 
5,38 
1,90 
2,92 

100 
. 

137 
210 
60 

721 
. 

159 
430 
160 
237 

100 
. 

122 
209 
87 

455 
. 

186 
428 
154 
223 

132 
     . 
108 
121 
264 
  66 
     . 
139 
   96 
117 
   96 

1,02 
4,99 
1,31 
1,46 
. 
4,31 
0,76 
1,76 
3,85 
1,14 
1,92 

2,66 
8,85 
2,60 
3,11 
. 
7,18 
1,86 
3,44 
5,11 
2,63 
3,49 

100 
489 
128 
143 

. 
423 
75 

173 
385 
112 
191 

100 
333 
98 

117 
. 

270 
70 

130 
195 
98 

133 

161 
  77 
  98 
113 
     . 
   67 
145 
   96 
   32 
126 
   80 

 
a Orientalna; b Drobnokwiatowa; c Wielkokwiatowa; d Gałązkowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].



nicowania zmienia się zależnie od gatunku. We wszystkich jednak przypadkach
stopień zróżnicowania jest znacznie wyższy w przypadku cen hurtowych niż cen
detalicznych. W 1996 roku wskaźniki sezonowości cen hurtowych wahały się 
w granicach 46%-139% dla goździka, 59%-164% dla gerbery, 69%-175% dla fre-
zji, 50%-129% dla lilii i 65%-141% dla tulipana (tab. 2), co oznacza odpowied-
nio 3,0-krotną, 2,8-krotną, 2,5-krotną (dla frezji i lilii) oraz 2,3-krotną różnicę mię-
dzy najniższą i najwyższą miesięczną ceną. Natomiast maksymalna miesięczna
cena detaliczna była wyższa od minimalnej 1,9 razy w przypadku gerbery, 1,7 razy
tulipana, 1,4 razy goździka i frezji oraz 1,3 razy lilii orientalnej. Dla róż drobno-
kwiatowych i wielkokwiatowych oraz chryzantem gałązkowych różnica maksy-
malnej i minimalnej miesięcznej ceny hurtowej wynosiła 1,9 razy, 1,6 razy i 1,5
razy, zaś ceny detalicznej 1,4, 1,2 i 1,3 razy.  

W 2006 roku wahania cen miesięcznych wykazywały mniejsze zróżnicowa-
nie, choć w przypadku cen hurtowych nie dotyczyło to wszystkich kwiatów. Wśród
badanych gatunków wyraźnie mniejszymi wahaniami hurtowych miesięcznych
cen charakteryzowały się frezja, goździk, lilia i róża drobnokwiatowa, zaś nie-
znacznie tylko większymi róża wielkokwiatowa, tulipan i chryzantema gałązko-
wa. Wahania sezonowe hurtowych cen gerbery były na podobnym poziomie. Jeśli
chodzi o ceny detaliczne, to obniżenie ich sezonowości wystąpiło w przypadku
wszystkich badanych gatunków.  W 2006 roku maksymalne miesięczne ceny de-
taliczne były wyższe od cen minimalnych już tylko 1,2-1,4 razy. Wahania cen hur-
towych, pomimo zmian, w dalszym ciągu są jednak znacznie większe. Największe
różnice między najniższą i najwyższą ceną hurtową odnotowano dla gerbery, tu-
lipana i frezji. Minimalne i maksymalne wskaźniki sezonowości wynosiły odpo-
wiednio 54% i 151%, 53% i 130% oraz 65% i 137% średniej ceny rocznej. Różnica
najniżej i najwyższej miesięcznej ceny hurtowej była więc 2,8-, 2,5- i 2,2-krot-
na. W przypadku pozostałych gatunków maksymalne ceny miesięczne na rynku
hurtowym przekraczały ceny minimalne około 1,5-1,9 razy.
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Tabela 2
minimalne i maksymalne wskaźniki sezonowości hurtowych i detalicznych cen 

wybranych gatunków kwiatów ciętych w 1996 roku i 2006 roku 
(w % średniej ceny rocznej)

1996 2006 
wska niki cen 

hurtowych detalicznych hurtowych detalicznych 
Wyszczególnienie 

min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. 
Anturium 
Frezja 
Gerbera 
Go dzik 
Lilia orientalna 
Ró a drob.a 

Ró a wk.b 

Tulipan 
Chryzantemac 

. 
69 
59 
46 
50 
71 
84 
65 
78 

. 
175 
164 
139 
124 
133 
135 
141 
117 

. 
86 
74 
85 
84 
84 
94 
53 
89 

. 
123 
138 
123 
113 
118 
115 
138 
113 

76 
63 
54 
83 
66 
80 
79 
53 
67 

128 
137 
151 
123 
128 
126 
143 
130 
130 

90 
86 
83 
84 
80 
85 
86 
85 
91 

110 
113 
118 
109 
114 
114 
118 
112 
108 

 a Drobnokwiatowa; b Wielkokwiatowa; c Gałązkowa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].



współzmienność cen hurtowych i detalicznych

Większy w ciągu roku stopień zmienności cen hurtowych kwiatów ciętych niż
cen detalicznych wyraźnie obrazują rysunki 1 i 2, na których przedstawiono wskaź-
niki sezonowości dla kolejnych miesięcy w 1996 i 2006 roku. W obu latach wyż-
sza jest nie tylko skala wahań, ale także częstotliwość następującego po sobie ich
wzrostu i spadku. Na przykład cena hurtowa  anturium, wynosząca w styczniu
2006 roku 95% ceny rocznej, wzrosła do marca do poziomu 128%, by w kwiet-
niu i maju obniżyć się do 83-84%, następnie znów wzrosnąć w czerwcu i lipcu
do poziomu 120% i znów ulec obniżeniu do 76% w sierpniu, by przez kolejne
miesiące wzrastać do 115% w grudniu. Podobna huśtawka cen hurtowych cha-
rakteryzuje również pozostałe badane gatunki. Powoduje to, iż przy generalnym
zjawisku wysokich cen zimą i niskich latem, maksima i minima cen hurtowych
poszczególnych gatunków w obu badanych latach występują w różnych miesią-
cach. I tak, w 2006 roku maksymalna cena hurtowa goździków została odnoto-
wana w październiku, frezji w grudniu, gerber i chryzantem gałązkowych w stycz-
niu, róż i tulipanów w lutym, a anturium i lilii orientalnej w marcu. Z kolei ceny
minimalne zarejestrowano dla gerber w kwietniu, tulipanów i goździków w maju,
frezji i lilii w lipcu, a róż i chryzantem gałązkowych we wrześniu. 

Jeśli chodzi o ceny detaliczne, to wykazują one większą stabilizację i podobny
przebieg dla większości gatunków. Swoje maksimum osiągają w grudniu (1996 r.)
lub styczniu (2006 r.) na poziomie odpowiednio 113-138% i 108-118% średniej ceny
rocznej, a następnie obniżają się, osiągając minimum w miesiącach późnoletnich.
W 1996 roku minimalne ceny detaliczne odnotowano dla frezji i goździka w sierp-
niu, lilii orientalnej we wrześniu, a róż i chryzantem w październiku, zaś w 2006
roku dla wszystkich gatunków w sierpniu. Od września do stycznia następował po-
nowny, stopniowy ich wzrost. Wyjątkiem w obu latach jest tulipan, którego ceny
minimalne na rynku detalicznym występują w maju.
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rys. 1. Wahania sezonowe cen hurtowych, detalicznych i marż wybranych gatunków kwiatów
ciętych w Warszawie w 1996 roku 
Uwaga: tulipan – brak kwiatów na rynku w miesiącach VI-VIII.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].
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Wykazane mniejsze wahania miesięcznych cen detalicznych są wynikiem po-
lityki detalistów w odniesieniu do marż. Jak widać na rysunkach 1 i 2, marże na
kwiaty charakteryzują się wysoką elastycznością, a ich poziom uzależniony jest
od poziomu cen hurtowych. W sytuacji wzrostu cen hurtowych procentowy na-
rzut marż jest mniejszy, zaś w sytuacji ich spadku większy. Przebieg wskaźników
sezonowości marż jest odwrotnie proporcjonalny do przebiegu wskaźników se-
zonowości cen hurtowych, a współczynniki korelacji liniowej Persona określo-
nej dla cen hurtowych i marż przyjmują we wszystkich przypadkach znak ujem-
ny (tab. 3). Równocześnie dla 5 gatunków spośród 8 uwzględnionych w anali-
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rys. 2. Wahania sezonowe cen hurtowych, detalicznych i marż wybranych gatunków kwiatów
ciętych w Lublinie w 2006 roku 
Uwaga: tulipan – brak kwiatów na rynku w miesiącach VI-VIII.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].

Tabela 3
statystyczne miary współzmienności cen hurtowych, detalicznych i marż 

na rynku kwiatów ciętych

Zale no  mi dzy 
cen  hurtow  i detaliczn   cen  hurtow  i mar  

wspó czynnik istotno ci  pe 
testu U Manna-Whitneya wspó czynnik korelacji Persona 

Wyszczególnienie 

1996 2006 1996 2006 
Anturium 
Frezja 
Gerbera 
Go dzik 
Lilia orientalna 
Ró a drob.a 

Ró a wk.b 

Tulipand 

Chryzantemac 

. 
0,000899 
0,259822 
0,000045 
0,505980 
0,000039 
0,000728 
0,157491 
0,010953 

1,000000 
0,000036 
0,034733 
0,000036 
0,003222 
0,000245 
0,312217 
0,001669 
0,000343 

. 
-0,354046701 
-0,276964431 
-0,273197615 
-0,615282280 
-0,393717605 
-0,603106731 

. 
-0,024770574 

-0,775443087 
-0,728953792 
-0,516183906 
-0,384367212 
-0,697845213 
-0,071215074 
-0,594396217 

. 
-0,817888989 

 
a Drobnokwiatowa; b Wielkokwiatowa; c Gałązkowa; d Brak współczynnika korelacji Persona - zbyt ogra-
niczona wielkość próby; e Przy poziomie istotności p<0,05.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].



zach w 1996 roku i dla 7 gatunków spośród 9 w 2006 roku stwierdzono istotną
statystycznie różnicę między ceną hurtową i detaliczną (przy p<0,05) (tab. 3). Można
stąd wysunąć wniosek, że głównym czynnikiem kreującym wysokość marż jest
sytuacja rynkowa. Detaliści wysokością marż dostosowują ceny do możliwości
nabywczych ludności. Obniżają je zimą, w okresie wysokich cen hurtowych, pod-
wyższają zaś latem, w okresie cen niskich, rekompensując w ten sposób utraco-
ne zyski. Taka polityka sprzyja wzrostowi popytu na kwiaty, szczególnie zimą.  

asymetria w transmisji cen kwiatów ciętych

Mniejsze wahania cen detalicznych w ciągu roku niż cen hurtowych oznacza-
ją, iż wzrostowi cen hurtowych towarzyszy wolniejszy wzrost cen detalicznych,
a spadkowi cen hurtowych wolniejszy spadek cen detalicznych. Powstaje jednak
pytanie, czy to przenoszenie wzrostów i spadków następuje z takim samym nasi-
leniem, czy jest ono symetryczne. Wstępna analiza wskazuje, że przenoszenie się
zjawisk cenowych na rynku kwiatów nie ma charakteru symetrycznego. Występuje
tu, tak jak i na innych rynkach rolnych, asymetria w mechanizmie transmisji cen.
Niestety, ze względu na zbyt małą próbę badawczą, niemożliwe było wykorzysta-
nie do analizy zjawiska asymetrii modeli ekonometrycznych, jak np. modele au-
toregresyjne poziomów cen i ich różnic, czy kointegracyjne modele korelacji błę-
du [5, 19]. Dokonano więc jedynie bardzo ogólnej oceny tego zjawiska poprzez
rozdzielenie efektów wzrostów i spadków na obu rynkach, a następnie określenie,
jaka była średnia procentowa zmiana ceny detalicznej „in +” i „in –” wywołana
wzrostem lub spadkiem ceny hurtowej o 1%. 

Jak pokazują liczby zamieszczone w tabeli 4, w obu latach ceny detaliczne wszyst-
kich analizowanych gatunków nie reagowały w takim samym stopniu wzrostem
lub spadkiem na wzrost lub spadek ceny hurtowej. Na przykład, średni wzrost cen
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Tabela 4
procentowa zmiana ceny detalicznej poszczególnych kwiatów ciętych będąca efektem

wzrostu lub spadku ceny hurtowej o 1%

1996 2006 
zmiana ceny detalicznej (w %) Wyszczególnienie 

wzrost spadek wzrost spadek 
Anturium 
Frezja 
Gerbera 
Go dzik 
Lilia orientalna 
Ró a drob.a 

Ró a wk.b 

Tulipan 
Chryzantemac 

. 
0,27 
0,46 
0,54 
0,34 
0,59 
0,34 
0,84 
1,01 

. 
0,21 
0,58 
0,47 
0,54 
1,17 
0,99 
1,04 
0,49 

0,36 
0,26 
0,26 
0,21 
0,39 
0,38 
0,22 
0,29 
0,16 

0,19 
0,38 
0,18 
0,39 
0,47 
0,51 
0,70 
0,26 
0,14 

 
a Drobnokwiatowa; b Wielkokwiatowa; c Gałązkowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16, 18].



hurtowych lilii orientalnej czy róży drobnokwiatowej o 1% spowodował wzrost
cen detalicznych średnio o 0,54% i 1,17% w 1996 roku oraz o 0,47% i 0,51% 
w 2006 roku, zaś spadkowi cen hurtowych o 1% odpowiadał spadek cen w deta-
lu odpowiednio o 0,34% i 0,59% oraz 0,39% i 0,38%. Nie zaobserwowano tu jed-
nak wyraźnej zależności wskazującej, czy silniejsza jest reakcja w sytuacji wzro-
stu, czy spadku cen hurtowych. W przypadku 5 gatunków w każdym z badanych
lat silniejsze było przenoszenie spadku cen, natomiast w przypadku 3 gatunków
w 1996 roku i 4 gatunków w 2006 roku silniej przenoszony był wzrost cen. Nie
można jednak powyższego wniosku o braku jednoznacznej zależności traktować
jako ostateczny. Aby móc dokonać poprawnej oceny, należy przeprowadzić dal-
sze badania na większej próbie, biorąc pod uwagę zarówno przedmiot badań, jak
i okres nimi objęty.

wnioski

1. Rynek kwiaciarski charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem cen poszcze-
gólnych gatunków kwiatów ciętych i wysoką ich zmiennością w ciągu roku.
Ale od połowy lat 90., zarówno zróżnicowanie cen, jak i wahania sezonowe
uległy wyraźnemu obniżeniu, co jest efektem wdrażania postępu w produk-
cji pod osłonami, otwarcia granic i zmian w popycie coraz zamożniejszego spo-
łeczeństwa.

2. Większe zróżnicowanie cen kwiatów ciętych i wyższa ich zmienność w roku
występuje na etapie obrotu hurtowego niż na rynku detalicznym. Również na
rynku hurtowym wolniej przebiega proces zmniejszania się różnic cen między
gatunkami i ich zmian z miesiąca na miesiąc. Ceny detaliczne poszczególnych
kwiatów, poza relatywnie mniejszymi wahaniami sezonowymi, wykazują tak-
że podobny przebieg w ciągu roku. Swoje maksima osiągają w grudniu i stycz-
niu, minima zaś w sierpniu i wrześniu. Tymczasem maksima i minima cen hur-
towych przypadają w różnych miesiącach zimy i lata. Większa stabilizacja cen
na rynku detalicznym jest korzystna z  punktu widzenia konsumenta.

3. W procesie transmisji cen na rynku kwiaciarskim, wzrostowi lub spadkowi cen
hurtowych odpowiada słabszy wzrost lub spadek cen detalicznych, przy  czym
zmiany te nie są proporcjonalne. Mamy więc do czynienia z asymetrią w trans-
misji cen. Niestety, ze względu na zbyt małą próbę badawczą nie stwierdzo-
no jednoznacznie, czy silniejsza reakcja odnosi się do spadku cen, czy też do
ich wzrostu. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia dalszych, szerszych badań
w tym zakresie.

4. Bardziej wyrównany poziom cen kwiatów i mniejsze wahania sezonowe na po-
ziomie rynku detalicznego są wynikiem polityki detalistów w odniesieniu do marż.
Poprzez stosowanie marż degresywnych, malejących wraz ze wzrostem cen, 
i progresywnych, wzrastających w miarę spadku cen, dostosowują się do moż-
liwości nabywczych konsumenta, ograniczając możliwość obniżenia się popy-
tu. Oznacza to, iż poziom cen detalicznych jest w znacznym stopniu wynikiem
relacji podażowo-popytowej. Natomiast ceny hurtowe, jak wskazują przepro-
wadzone analizy, są przede wszystkim odzwierciedleniem kosztów produkcji. 
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