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Synopsis. Zmiany kosztów produkcji s¹ wa¿nym czynnikiem, obok zmian w popycie, wp³ywaj¹cym na zmiany
cen produktów finalnych. Analiza oparta na funkcji regresji wykaza³a, i¿ wp³yw zmian g³ównych kosztów produk-
cji artyku³ów spo¿ywczych na zmiany cen tych artyku³ów w Polsce by³ niewielki.

Wstêp
Przedsiêbiorstwo, obok innych wa¿nych decyzji, wp³ywaj¹cych na realizacjê g³ównego celu

swojej dzia³alno�ci, czyli maksymalizacji zysku ca³kowitego, musi wyznaczaæ odpowiednie ceny
wytwarzanych produktów i us³ug. Na ich wielko�ci wp³ywa wiele uwarunkowañ. Jednymi z wa¿-
niejszych s¹ poziomy i zmiany ró¿nych kosztów produkcji.

G³ównym celem opracowania jest przeanalizowanie wp³ywu zmian g³ównych kosztów w pro-
dukcji artyku³ów spo¿ywczych, czyli zmian cen skupu produktów rolnych i p³ac w przemy�le
spo¿ywczym, na zmiany cen tych artyku³ów w Polsce. W opracowaniu przedstawiono równie¿
teoretyczne ujêcie inflacji kosztowej.

Okres badawczy obejmuje lata 2005-2009. Wszystkie wielko�ci s¹ danymi na koniec poszcze-
gólnych miesiêcy. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodz¹ z publikacji G³ównego Urzêdu
Statystycznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej1.

Inflacja kosztowa w teorii
W teorii ekonomii wyró¿nia siê wiele rodzajów inflacji. Wyszczególnia siê je ze wzglêdu na

tempo i nasilenie, przyczyny, wp³yw na przebieg procesów wzrostu gospodarczego, przejawy i
skutki oraz sposoby i mo¿liwo�ci jej przeciwdzia³ania [Ko³odko 1987]. W tym opracowaniu najwa¿-
niejszy jest podzia³ inflacji ze wzglêdu na przyczyny. Wyró¿nia siê inflacjê kosztow¹ (poda¿ow¹)
oraz popytow¹ (ci¹gnion¹ w górê).

Przedstawiaj¹c problem ogólnie inflacja kosztowa wy-
stêpuje wówczas gdy wzrastaj¹ koszty produkcji. Analizu-
j¹c szczegó³owo mo¿na wymieniæ trzy sytuacje: (1) wzra-
staj¹ koszty ceteris paribus, (2) koszty produkcji wzrastaj¹
szybciej ni¿ spada popyt globalny, (3) ceny rosn¹ przy wzro-
�cie popytu globalnego, ale nie jako jego bezpo�redni efekt,
ale jako wynik wzrostu kosztów wytwarzania przy zwiêkszo-
nej produkcji. Analizowan¹ inflacjê przedstawia rysunek 1.

Wzrost kosztów wytwarzania ceteris paribus powoduje
spadek produkcji. Graficznie przedstawiane jest to jako prze-
suniêcie krzywej poda¿y globalnej w lewo. Analizuj¹c inflacjê
kosztow¹ nale¿y podzieliæ zagregowan¹ poda¿ na d³ugo- (LAS) i
krótkookresow¹ (SAS). Punktem wyj�cia jest poziom cen P1. Po-
pyt globalny AD równy jest d³ugo- i krótkookresowej poda¿y

1 Autor dziêkuje dr hab. Jadwidze Seremak-Bulge kierownikowi Zak³adu Badañ Rynkowych IERiG¯ za udostêp-
nienie niepublikowanych danych.

Rysunek 1. Inflacja kosztowa
�ród³o: opracowanie w³asne.
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globalnej i panuje wówczas pe³na równowaga makroekonomiczna. Gospodarka osi¹ga rzeczywist¹ pro-
dukcjê równ¹ potencjalnej (Y1). Wzrost kosztów (np. wzrost cen energii) wytr¹ca gospodarkê z istniej¹cej
równowagi. Na rysunku 1 odzwierciedla nowa krzywa zagregowanej poda¿y. Tutaj wystêpuj¹ dwa warian-
ty zachowania siê gospodarki. Pierwszy zak³ada, i¿ szok poda¿owy (ich znacznie podkre�laj¹ ekonomi�ci
szko³y realnego cyklu koniunkturalnego) nie powoduje zmian w poziomie produkcji potencjalnej. Wzrost
cen energii przesuwa krótkookresow¹ krzyw¹ do poziomu SAS2. Spada produkcja i wzrastaj¹ ceny. Spadek
popytu na pracê prowadzi do obni¿ki p³ac nominalnych i powrót krzywej poda¿y do po³o¿enia LAS1.
Wzrasta równie¿ popyt globalny. Gospodarka wraca do pe³nej równowagi makroekonomicznej (AD =
LAS1 = SAS1). Koñcowym efektem jest zmiana struktury kosztów. W drugim wariancie, wzrost cen energii
powoduje spadek krañcowej produkcyjno�ci pracy, który prowadzi do trwa³ego zmniejszenia popytu na
pracê. Efektem tego jest ni¿szy poziom produkcji potencjalnej (Y2). Spadek d³ugookresowej poda¿y global-
nej do LAS2 prowadzi do wyznaczenia w gospodarce nowej równowagi przy wy¿szym poziomie cen i
ni¿szej produkcji. Wzrost cen z poziomu P1 do P2 obrazuje inflacjê kosztow¹ [Begg i in. 2003].

Keynes oraz szko³y keynesowskie traktuj¹ inflacjê jako wynik zmian w kosztach produkcji przy
wzro�cie popytu globalnego [Wojtyna 2000]. Jest on efektem przede wszystkim walki o podzia³
dochodu w gospodarce oligopolistycznej, w której g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ zwi¹zki zawodowe. Wzrost
popytu globalnego, przy niezmienionym poziomie p³ac nominalnych, powiêksza realne zasoby finan-
sowe spo³eczeñstwa. Nie prowadz¹ one bezpo�rednio do wzrostu inflacji, lecz do wzrostu produkcji
i spadku stopy bezrobocia. Taka sytuacja stawia zwi¹zki zawodowe w korzystniejszej sytuacji przy
negocjowaniu z pracodawcami nowych warunków p³acowych. Mog¹ wówczas bardziej stanowczo i
z wiêkszym prawdopodobieñstwem sukcesu ¿¹daæ wiêkszego tempa podwy¿ek p³ac nominalnych.
Oprócz stopy bezrobocia bior¹ oni te¿ pod uwagê oczekiwania inflacyjne. Wzrost p³ac ceteris pari-
bus powoduje powiêkszenie kosztów wytworzenia. Przyjêcie za³o¿enia, ¿e koszty produkcji zwiêksz¹
siê na skutek wy¿szych p³ac, oznacza, ¿e poziom cen dóbr i us³ug tak¿e powinien wzrosn¹æ, czyli
wyst¹pi inflacja kosztowa. Ostatecznie wzrost zagregowanego popytu wywo³uje dwa trwa³e efekty:
spadek stopy bezrobocia i wzrost inflacji. Przedstawia to krzywa Phillipsa.

Do g³ównych przyczyn inflacji kosztowej nale¿y zaliczyæ: wzrost p³ac w wyniku dzia³ania silnych
zwi¹zków zawodowych, wzrost cen spowodowany przez monopole krajowe lub zagraniczne (np.
wzrost cen ropy naftowej), wzrost cen surowców itp. W teorii tej inflacji k³adzie siê g³ówny akcent na
p³ace jako podstawowy czynnik kosztowy, stymuluj¹cy wzrost cen w gospodarce [Pollok 2000].

Analiza stacjonarno�ci danych
Badanie szeregów czasowych musi opieraæ siê na dobrze przygotowanych danych empirycz-

nych. Jedn¹ z wa¿niejszych czynno�ci jest sprawdzenie czy szeregi czasowe s¹ stacjonarne. Pro-
ces stochastyczny{Xt}, który generuje dynamiczne dane liczbowe, jest stacjonarny, gdy po zmia-
nie pocz¹tku procesu {Xt} z X1 na Xm �rednia, wariancja oraz autokowariancje procesu {Xt+m} s¹
takie same, jak procesu {Xt}. Niestacjonarno�æ zmiennych oznacza, i¿ nie mo¿na przeprowadziæ
wiarygodnego modelowania ekonometrycznego (wnioskowania, prognozowania), gdy¿ m.in. na
za³o¿eniu stacjonarno�ci szeregów czasowych oparte s¹ testy istotno�ci zmiennych obja�niaj¹-
cych. Niestacjonarno�æ mo¿e prowadziæ równie¿ do powstawania regresji pozornej, a wiêc zawy¿a-
nia warto�ci wspó³czynnika determinacji R2 oraz statystyk t-Studenta, przez co trudno stwierdziæ,
czy teoria rzeczywi�cie znajduje potwierdzenie w danych [Gruszczyñski, Podgórska 2000].

Sprawdzanie stacjonarno�ci zmiennych mo¿na prowadziæ kilkoma sposobami. Najprostszym sposo-
bem, ale równie¿ najbardziej zawodnym, jest wzrokowa ocena wykresu. Dlatego nale¿y stosowaæ metody
statystyczne. Jedn¹ z nich jest test funkcji autokorelacji (ACF � autocorrelations function) i funkcji auto-
korelacji cz¹stkowej (PACF � partial autocorrelations function). Najczê�ciej przeprowadzany jest formalny
test statystyczny Dickeya-Fullera (test DF), nale¿¹cy do grupy testów pierwiastka jednostkowego.

Test DF polega na weryfikacji parametru  w równaniu:
�

W�WW \\ H�U 
�

(1)
gdzie:
y � zmienna,
r - parametr modelu,
e � sk³adnik losowy o �redniej równej zero, sta³ej wariancji i zerowej kowariancji pomiêdzy ró¿nymi

   obserwacjami. Sk³adnik losowy o tych w³asno�ciach nazywany jest bia³ym szumem.
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Stwierdzenie, ¿e zmienna y jest sta-
cjonarna, polega na testowaniu hipo-
tezy zerowej H0: r = 1 (szereg czasowy
{yt} niestacjonarny, a wiêc z pierwiast-
kiem jednostkowym), wobec hipotezy
H1: r < 1 (szereg {yt} jest stacjonarny).
Oblicza siê statystykê DF i do jej oce-
ny stosuje siê tablice Dickeya- Fulle-
ra. Je¿eli obliczona warto�æ statystyki
jest mniejsza ni¿ warto�æ krytyczna, to
odrzucamy hipotezê zerow¹. Nato-
miast, gdy jest wiêksza  �  nie ma pod-
staw do odrzucenia H0 [Charemza, De-
adman 1997].

Problemem dla powy¿szego testu
jest wystêpowanie autokorelacji
sk³adnika losowego (wówczas nie
jest procesem bia³ego szumu). Stosuje siê wtedy rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF � Au-
gmented Dickey-Fuller). Test ADF pozwala równie¿ sprawdziæ, czy zmienn¹ okre�la trend determi-
nistyczny (niestacjonarno�æ w �redniej). Testuje siê wówczas hipotezê o pierwiastku jednostko-
wym przeciwko hipotezie o wystêpowaniu trendu deterministycznego.

Badanie stacjonarno�ci przeprowadzono dla zmian cen artyku³ów spo¿ywczych oraz dla zmian
g³ównych kosztów produkcji tych artyku³ów, czyli cen skupu produktów rolnych i p³ac w sektorze
spo¿ywczym [Urban 2002]. Analizowane wielko�ci przedstawiono na rysunku 2. Kszta³t funkcji
sugeruje z du¿ym prawdopodobieñstwem, i¿ wielko�ci te nie s¹ stacjonarne.

Ocena stacjonarno�ci przeprowadzona za pomoc¹ testu pierwiastka jednostkowego przy wy-
korzystaniu rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF) wykaza³a, i¿ dla poziomu istotno�ci a =
0,05 wszystkie liczby opisuj¹ce roczne zmiany cen i p³ac s¹ niestacjonarne. Próba usuniêcia niesta-
cjonarno�ci badanych danych zostanie przeprowadzona przez ró¿nicowanie szeregów w stopniu
pierwszym. Wyznaczono pierwsze ró¿nice rocznych procentowych przyrostów cen i p³ac. Dla
wiêkszego poziomu istotno�ci a = 0,1 przyrosty zmian cen artyku³ów spo¿ywczych i cen skupu
surowców s¹ stacjonarne, natomiast przyrosty zmian p³ac s¹ dalej niestacjonarne. W celu usuniê-
cia niestacjonarno�ci tej kategorii wykorzystano przyrosty 3-miesiêcznej �redniej ruchomej p³ac.
Test ADF wykaza³, i¿ jest ona równie¿ stacjonarna. Wszystkie badane szeregi czasowe s¹ zintegro-
wane w stopniu pierwszym, czyli CASt ~ (I(1)), CSkt ~ (I(1)), �P³t ~ (I(1)). Oznacza to, i¿ maj¹ taki sam
stopieñ integracji. Mo¿liwe jest wiêc wykorzystywanie ich do dalszych analiz.

Ekonometryczna analiza zwi¹zku cen produktów spo¿ywczych i kosztów
Przed wyznaczeniem funkcji regresji pomiêdzy przyrostami zmian cen artyku³ów spo¿ywczych

i kosztów produkcji zbadano korelacjê miêdzy badanymi parametrami. Zale¿no�ci bez opó�nieñ
czasowych miêdzy przyrostami cen spo-
¿ywczych a przyrostami cen skupu przed-
stawiono na rysunku 3. S¹ one wyra¿one
w punktach procentowych. Dla tych da-
nych wspó³czynnik korelacji Pearsona
wynosi 0,054. Jest on bardzo niski, co mo¿-
na interpretowaæ jako brak powi¹zañ miê-
dzy parametrami w tym samym okresie.

Zale¿no�ci bez opó�nieñ czasowych
miêdzy przyrostami cen spo¿ywczych a
przyrostami 3-miesiecznej �redniej rucho-
mej p³ac przedstawiono na rysunku 4. S¹
one wyra¿one w punktach procentowych.
Dla tych danych wspó³czynnik korelacji
Pearsona wynosi -0,254. Jest on niski co
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Rysunek 2. Zmiany cen i p³ac w stosunku do analogicz-
nego okresu roku poprzedniego [%]
�ród³o: Biuletyn Statystyczny 2006-2010, oraz dane IERiG¯.
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Rysunek 3. Przyrosty rocznych procentowych
zmian cen artyku³ów spo¿ywczych i cen skupu
produktów rolnych
�ród³o: Biuletyn Statystyczny 2006-20010 oraz dane
IERiG .̄
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mo¿na interpretowaæ jako s³abe powi¹zanie
miêdzy kategoriami w tym samym okresie. Jest
on tak¿e ujemny, a wiêc innych ni¿ mówi teo-
ria. Wyja�nieniem s¹ przysuniêcia czasowe.
Zmiany p³ac wp³ywaj¹ na zmiany cen w pó�-
niejszym okresie.

Ocena wp³ywu przyrostu procentowych
zmian badanych kosztów na przyrosty zmian
cen produktów spo¿ywczych przeprowadzo-
no na podstawie autoregresyjnego modelu
z rozk³adem opó�nieñ (ADL � Autoregressi-
ve Distributed Lag). Oszacowane równanie
ma nastêpuj¹c¹ postaæ:

DCASt = 0,56DCASt-1 + 0,07DCSkt-1 + 0,1DCSkt-9 + 0,27�P³t-11 (3)
           (0,11)                (0,03)             (0,04)             (0,08)

gdzie:
DCAS � przyrost cen artyku³ów spo¿ywczych,
DCSk � przyrost cen skupu produktów rolnych,
D�P³ � przyrost 3-miesiecznej �redniej ruchomej p³ac w przemy�le spo¿ywczym.

Równanie (3) oszacowano klasyczn¹ metod¹ najmniejszych kwadratów. W modelu uwzglêd-
niono tylko zmienne statystycznie istotne dla poziomu istotno�ci a = 0,05. Zmienne nieistotne
usuwano metod¹ regresji krokowej wstecznej. Test LM rzêdu 12 wykaza³, i¿ równanie nie cechuje
siê autokorelacj¹, test White�a, i¿ nie wystêpuje heteroskedastyczno�æ sk³adnika losowego, za�
test VIF, i¿ nie wstêpuje wspó³liniowo�æ zmiennych.

Skorygowany wspó³czynnik determinacji R2 = 0,51. Oznacza to, ¿e zmienne obja�niaj¹ce, wy-
stêpuj¹ce w modelu, czyli opó�nione przyrosty cen artyku³ów spo¿ywczych, cen skupu produk-
tów rolnych oraz p³ac, wyja�niaj¹ kszta³towanie siê bie¿¹cych przyrostów cen spo¿ywczych w
51%. Test F wskaza³, i¿ ten wspó³czynnik jest statystycznie istotny.

Procesy inflacyjne s¹ inercyjne. Zmiany cen w bie¿¹cym okresie silnie zale¿¹ od zmian w okre-
sach poprzednich. Potwierdzi³o siê to równie¿ dla przyrostów cen artyku³ów spo¿ywczych. Opó�-
niony o jeden okres (t-1) przyrost CAS wyja�nia przyrosty tych cen w okresie t w 32%. Przyrost
CAS o 1 punkt procentowy w okresie t-1, powoduje przyrost CAS w okresie t o 0,56 punktu
procentowego. Z analizy modelu (3) wynika, i¿ zmiany cen skupu oraz ruchomej �redniej wynagro-
dzenia ³¹cznie wyja�niaj¹ zmienn¹ obja�nian¹ tylko w 19%. Kierunki wp³ywu tych kosztów na ceny
spo¿ywcze s¹ zgodne z teori¹, czyli dodatnie. Niska warto�æ tego wspó³czynnika wynika przede
wszystkim z dzia³ania czynników popytowych. W rzeczywisto�ci najczê�ciej ceny s¹ efektem rela-
cji popytowo-poda¿owych.

Podsumowanie
Zmiany kosztów produkcji s¹ wa¿nym czynnikiem, obok zmian w popycie, wp³ywaj¹cym na

zmiany cen produktów i us³ug finalnych. Ich oddzia³ywanie mo¿na opisaæ kilkoma wariantami w
zale¿no�ci od tego, czy s¹ one wywo³ane szokami poda¿owymi, czy wynikaj¹ ze zmiany popytu.

Analiza oparta na funkcji regresji wykaza³a, i¿ wp³yw przyrostów rocznych procentowych zmian
g³ównych kosztów produkcji artyku³ów spo¿ywczych, czyli zmian cen skupu produktów rolnych i
wynagrodzeñ w przemy�le spo¿ywczym, na przyrosty zmian cen tych artyku³ów w Polsce, by³ nie-
wielki. Skorygowany wspó³czynnik determinacji dla tych kosztów wyniós³ 19%. Natomiast znacznie
silniejszy by³ wp³yw opó�nionych o jeden okres przyrostów zmian cen artyku³ów spo¿ywczych.
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Rysunek 4. Przyrosty rocznych procentowych
zmian cen artyku³ów spo¿ywczych i p³ac w prze-
my�le spo¿ywczym
�ród³o: Biuletyn Statystyczny 2006-2010
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Summary
Changes of production cots are important factors, apart from changes in demand, influencing changes of

prices of products and final services. An analysis based on a regression function displayed that there was small
influence of an annual gain in percentage changes of the main production costs of food commodities (changes
of prices of agricultural products purchase and wages in food industry) on gains in changes of prices of these
commodities in Poland. An adjusted determination coefficient for these costs was 19% whereas there was much
more significant influence of gains in changes of prices of food commodities lagged by one period.
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