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ASYMETRIA W TRANSMISJI CEN
W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM.
PRZYKŁAD CEN DROBIU W POLSCE
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań zmian cen w łańcuchu
żywnościowym. Nacisk został położony na teoretyczne uwarunkowania asymetrii w pionowej transmisji cen oraz na empiryczną weryfikację asymetrii. W badaniach empirycznych
wykorzystano procedurę testowania asymetrii na postawie modeli TAR i M-TAR zaproponowaną przez Endersa i Siklosa. Wyniki badań nie potwierdziły istnienia asymetrycznych reakcji cenowych na rynku drobiu w Polsce.
Słowa kluczowe: pionowa transmisja cen, asymetria, kointegracja, drób.

1. Wstęp
Kształtowanie się cen na rynku rolno-żywnościowym jest przedmiotem wielu analiz. Jednym z obszarów badań jest ocena mechanizmów transmisji sygnałów rynkowych między pionowo zintegrowanymi rynkami. Problematyka ta ma istotne znaczenie praktyczne i teoretyczne. Z jednej strony, przemysł spożywczy oraz handel
detaliczny są oskarżane o wykorzystywanie swojej siły rynkowej w celu narzucania
cen producentom rolnym, którzy są rozproszeni. Z drugiej zaś strony, wykorzystywanie oligopolistycznej pozycji przez sieci detaliczne powodować może przerzucanie kosztów na konsumentów. Zatem z teoretycznego punktu widzenia chodzi
o kwestie efektywności rynku i konkurencyjności jego struktur1.
Rynek każdego z surowców rolnych cechuje się pewną specyfiką. W opracowaniu, jako przykład, analizie poddano rynek drobiu, który o tyle jest ciekawy, że charakteryzuje się silnym zintegrowaniem pionowym z dominującą rolą przemysłu spożywczego jako integratora. Zatem pokusa nadużyć jest tu szczególnie silna. Krajowy
Por. S. McCorriston, C.W. Morgan, A.J. Rayner, Price transmission: The interaction between
market power and returns to scale, “European Review of Agricultural Economics” 2001, vol. 28(2),
s. 143-159; S. Figiel, Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 11-36.
1
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rynek drobiu jest nastawiony proeksportowo, a ceny w Polsce są o ok. 30% niższe
niż w krajach Europy Zachodniej, będącej głównym kierunkiem eksportu.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych mechanizmów
zmian cen w łańcuchu marketingowym oraz empiryczna analiza prawidłowości na
rynku mięsa drobiowego w Polsce. Szczególny nacisk położono na identyfikację potencjalnych asymetrycznych dostosowań cenowych w łańcuchu żywnościowym.

2. Problematyka pionowej transmisji cen w literaturze
Kształtowanie się cen surowców rolnych i produktów spożywczych jest wynikiem
oddziaływania szerokiego spektrum czynników, które w różny sposób wpływają na
ceny w poszczególnych ogniwach łańcucha marketingowego. Ceny te pozostają jednak dosyć silnie powiązane ze sobą2. Różnice między cenami produktu finalnego
a wykorzystanego surowca rolnego noszą nazwę marż cenowych lub też rozstępów
cenowych3. Zjawisko wzrostu rozstępu cenowego między szczeblem producenta
i konsumenta oraz zmniejszania się udziału producenta rolnego w wydatkach konsumenckich na żywność występuje praktycznie we wszystkich krajach. Jest to wynikiem zróżnicowanego tempa zmian popytu na produkty żywnościowe (produkty finalne) i surowce rolne4.
Dosyć często podnoszony jest problem nieefektywności rynku w ustalaniu cen,
co stanowi uzasadnienie do wprowadzania różnych instrumentów polityki rolnej czy
też regulacji antymonopolowych. Oceniając efektywności rynku, najczęściej stosuje
się rozwiązania pośrednie, mające odpowiedzieć na pytanie o zgodność empirycznych zmian cen z teoretycznymi, oczekiwanymi w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego. Przekaz sygnałów cenowych między poszczególnymi ogniwami łańcucha marketingowego danego produktu określany jest w literaturze ekonomicznej
jako proces pionowej transmisji cen. Zgodnie z modelem Gardnera5, przy przyjęciu
założenia o doskonałej konkurencji i stałych efektach skali ustalanie się stanu równowagi na trzech powiązanych rynkach: detalicznym żywności, rolnym i nakładów nierolniczych powinno następować równolegle i natychmiastowo. Zmiany cen obserwowane w łańcuchu marketingowym powinny odzwierciedlać zmiany cen na rynku
J. Seremak-Bulge, Zmiany cen i marż cenowych na poszczególnych poziomach podstawowych
rynków żywnościowych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012 nr 100, s. 5-23; J. Rembeza, Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uczelnianie PK, Koszalin 2010, s. 45-88.
3
S. Figiel, W. Rembisz, Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym – ujęcie analityczne i empiryczne, Seria: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki
żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IREIGŻ-PIB, Raport PW nr 169, Warszawa
2009, s. 41-43.
4
W.G. Tomek, K.L. Robinson, Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa 2001,
s. 110-129.
5
B.L. Gardner, The farm-retail price spread in a competitive food industry, “American Journal of
Agricultural Economics” 1975, vol. 19, s. 399-409.
2
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towaru stanowiącego jego pierwsze ogniwo (ceny rolne). W krótszych okresach
zmiany cen na jednym poziomie nie muszą wywoływać reakcji cenowych na innym
poziomie, będących wynikiem wielu przyczyn. Szczególnie ważną rolę w opóźnieniach odgrywają koszty dostosowań oferty rynkowej (menu cost) oraz zapasy.
W warunkach równowagi konkurencyjnej oczekuje się również, że ceny w dalszych ogniwach powinny z jednakową siłą reagować zarówno na wzrost, jak i na
spadek cen produktów rolnych. Taka transmisja cen jest określana jako symetryczna.
W opinii wielu badaczy6 jedną (ale nie jedyną) z teoretycznych przyczyn asymetrii
w łańcuchu marketingowym jest niedostateczna konkurencyjność rynków i wykorzystywanie siły przez firmy przetwórcze, handlowe czy sieci detaliczne.
Można wyróżnić dwa główne rodzaje asymetrii cen: ze względu na wielkość
i czas reakcji. Załóżmy, że cena produktu przetworzonego w danym ogniwie łańcucha marketingowego CP (consumer price) zależy od poprzedzającej ją ceny, np.
ceny surowca rolnego FP (farm price) zmieniającej się w określonym czasie t. Jeżeli CP wraz ze wzrostem FP rośnie w podobnych proporcjach, ale przy spadku FP
obniżenie CP jest mniejsze, wówczas mamy do czynienia z asymetrią z uwagi na
wielkość. Asymetria z uwagi na szybkość reakcji polega na tym, że wzrostowi FP
towarzyszy w podobnych proporcjach i w podobnym czasie wzrost CP. Natomiast
reakcja CP na spadek FP nie jest już tak szybka, ale dokonuje się w podobnych proporcjach po czasie n. W rzeczywistości mogą występować też kombinacje tych
dwóch rodzajów asymetrii7.

3. Metodyka badań
Jeżeli mówimy o zachowaniach niekonkurencyjnych, to należy najpierw dokonać
diagnozy empirycznej w tym zakresie. W badaniach empirycznych wykorzystuje się
wiele technik opartych na analizie szeregów czasowych i mających na celu charakterystykę mechanizmów przestrzennej i pionowej transmisji cen. Przegląd literatury8
wskazuje, że dobór odpowiednich metod podyktowany jest właściwościami szeregów czasowych, celem prowadzenia badań oraz ich kompleksowością.
Wśród właściwości szeregów czasowych implikujących dobór modeli empirycznych duże znaczenie ma występowanie potencjalnych nieliniowych zależności.
6
Na przykład A.M. Azzam, Asymmetry and rigidity in farm-retail price transmission, “American
Journal of Agricultural Economics” 1999, vol. 81. s. 525-533; H.W. Kinnucan, O.D. Forker, Asymmetry
in farm-retail price transmission for major dairy products, “American Journal of Agricultural Economics” 1987, vol. 69, s. 285-292; S. McCorriston, C.W. Morgan, A.J. Rayner, wyd. cyt., s. 143-159.
7
J. Meyer, S. von Cramon-Taubadel, Asymmetric price transmission: A survey, “Journal of Agricultural Economics” 2004, vol. 55, Issue 3, s. 581-611.
8
Na przykład A. Abdulai, Using threshold cointegration to estimate asymmetric price transmission in the Swiss pork market, “Applied Economics” 2002, vol. 34, s. 679-687; B.K. Goodwin,
D.C. Harper, Price transmission, threshold behaviour and asymmetric adjustment in the U.S. pork
sector, “Journal of Agricultural & Applied Economics” 2000, vol. 32, s. 543-553.
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Z jednej strony, nieliniowości mogą wynikać ze zmian parametrów w czasie w efekcie zmian strukturalnych. W takim przypadku właściwe jest szacowanie różnych
modeli w zależności od reżimu czasowego. Tymi modelami nie będziemy się dalej
zajmować. Drugi rodzaj nieliniowości jest przejawem nieliniowych reakcji zmiennych stojących po lewej stronie równań na zmiany zmiennych stojących po prawej
stronie. Przykładowo, może się okazać, że dopiero po przekroczeniu pewnej granicy
następuje wyraźna reakcja cen konsumenckich na zmiany cen rolnych. Inne mogą
również być reakcje na wzrosty, a inne na spadki cen.
Niezależnie od celu badań na początku analizuje się właściwości szeregów czasowych badanych cen, które są realizacjami procesów stochastycznych (losowych).
Kluczowe znaczenie dla dalszych analiz ma ocena stacjonarności zmiennych. Proces
stochastyczny jest słabo stacjonarny, jeśli spełnia równocześnie trzy warunki9: skończona i stała w czasie wartość oczekiwana, skończona i stała w czasie wariancja oraz
wartość kowariancji pomiędzy obserwacjami z dwu okresów zależy jedynie od odległości (odstępu) między nimi.
W naszych analizach do oceny stacjonarności wykorzystano rozszerzony test
Dickeya-Fullera (ADF) na pierwiastek jednostkowy. Przykładowo, model z wyrazem wolnym ma postać:
∆ yt = α 0 + ρ yt −1 + γ 1∆ yt −1 + γ 2 ∆ yt − 2 + ... + γ k ∆ yt − k + ε t ,

(1)

gdzie: α 0 , ρ , γ – parametry modelu, yt–1 – wartości obserwacji, k – maksymalne
opóźnienie, zaś ∆ y=
yt − yt −1 . Hipoteza zerowa (H0) zakłada, że analizowany szet
reg czasowy jest niestacjonarny. Istotnie mniejsza od zera wartość parametru ρ
wskazuje na stacjonarność szeregu czasowego yt. Odrzucenie hipotezy zerowej kończy procedurę. W przypadku nieodrzucenia H0 procedurę powtarzamy dla pierwszych przyrostów10.
Do oceny występowania zależności długookresowych wykorzystano dwustopniową procedurę Engle’a–Grangera11. Po stwierdzeniu niestacjonarności zmiennych
w pierwszym kroku w kolejnym bada się stacjonarność reszt następującego modelu:
yt = β0+ β2 xt +ut,

(2)

gdzie: yt, xt – zmienne, których skointegrowanie jest badane,
β0, β2 – parametry strukturalne,
ut
– reszty relacji kointegrującej.
Jeśli szereg czasowy reszt ut jest stacjonarny, co można sprawdzić za pomocą
testu ADF (model bez wyrazu wolnego) postaci:
∆u=
ρ ut −1 + γ 1∆ut −1 + γ 2 ∆ut − 2 + ... + γ k ∆ut − k + ε t ,
t

(3)

W.W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 103-108.
Tamże, s. 113-117.
11
R.F. Engle, C.W.J. Granger, Cointegration and error correction. Representation, estimation and
testing, “Econometrica” 1987, vol. 55, s. 251-276.
9

10
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to zmienne xt i yt są skointegrowane. Wówczas relację pomiędzy zmiennymi skointegrowanymi można zapisać za pomocą modelu korekty błędem ECM o postaci:
∆ yt =
α0 =
+ ρ ut −1 + ∑ i 1α
∆ yt −i + ∑ i 1δ i ∆ xt −i + ε t .
=
i
k

k

(4)

Model ten można rozbudować o opóźnienie zerowe dla zmiennej ∆
Δxt −i , co pozwoli ująć również zależności natychmiastowe między zmiennymi. Parametry δ
modelu (4) informują o dostosowaniach krótkookresowych. O dostosowaniach do
długookresowej ścieżki równowagi informuje parametr ρ . Mówi on, jaką część
odchylenia od ścieżki długookresowej koryguje model w kolejnym okresie. Układ
będzie przywracany do równowagi, jeżeli wartość tego parametru będzie się zawierała w przedziale (0;–1)12.
Problem polega jednak na tym, że testowanie kointegracji oraz jej rozszerzenie
o model ECM może być obarczone błędem, jeżeli dostosowanie do równowagi ma
charakter niesymetryczny. Zatem rozważymy następującą alternatywną specyfikację
modelu (3) zwaną progowym modelem autoregresyjnym TAR (Threshold Autoregressive Model)13:
=
∆ut I t ρ1ut −1 + (1 − I t ) ρ 2ut −1 + γ 1∆ut −1 + γ 2 ∆ut − 2 + ... + γ k ∆ut − k + ε t ,

(5)

gdzie It jest funkcją zero-jedynkową przyjmującą wielkości:
It=1 dla ut-1 ≥ τ oraz It = 0 dla ut-1< τ,

(6)

τ jest równa wartości progowej, zaś ε t jest składnikiem losowym o własnościach białego szumu. Wartość progową τ można przyjąć na poziomie 0, co jest często czynione w badaniach empirycznych, lub też oszacować łącznie z parametrami ρ1 i ρ2.
Na podstawie tego modelu można testować hipotezę zerową o braku zależności
długookresowej w ramach modelu TAR. Można to zrobić za pomocą testu F (wariant Walda) przy H0: ρ1 = ρ2 = 0. Wartości krytyczne są zawarte w pracy Endersa
i Siklosa14. Innym sposobem testowania istotności relacji kointegrującej jest wykorzystanie statystyki t-Max. Najwyższą wartość statystyki t-Studenta porównuje się
z wartością krytyczną (t-Max) z tablic zawartych w pracy Endersa i Siklosa15. Jeżeli
statystyka empiryczna jest niższa od t-Max, wówczas istnieje podstawa do odrzucenia H0.
Testowanie asymetrii polega na porównaniu dwóch modeli za pomocą testu F
(wariant Walda): modelu danego wzorem (5) i modelu z nałożonymi restrykcjami
ρ1 = ρ2. Odrzucenie H0: ρ1 = ρ2 jest równoznaczne z przyjęciem hipotezy alternatywnej mówiącej o asymetrycznych reakcjach zmiennej yt na odchylenia od długookresowej równowagi.
A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009, s. 370.
W. Enders, P.L. Siklos, Cointegration and threshold adjustment, “Journal of Business & Economic Statistics” 2001, vol. 19, s. 167-168.
14
Tamże, s. 170.
15
Tamże, s. 170.
12

13
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Stwierdzenie asymetrycznych odchyleń umożliwia przeformułowanie modelu
(4) do postaci progowego modelu korekty błędem, w którym dostosowania do równowagi mogą się różnić w dwóch analizowanych reżimach16:
∆ yt = α 0 + I t ρ1ut −1 + (1 − I t=
) ρ 2ut −1 + ∑ i 1α
∆ yt −i + ∑ i 1δ i ∆ xt −i + ε t .
=
i
k

k

(7)

Alternatywną specyfikacją modelu korekty błędem jest taka, w której podział na
reżimy zależy nie od tego, czy ut −1 jest powyżej, czy poniżej równowagi, ale od
kierunku zmian ut −1 w okresie poprzednim. Wówczas funkcja zero-jedynkowa Mt
będzie przyjmowała wielkości (por. równanie (6))17:
Mt = 1 dla Δut–1 ≥ τ oraz Mt = 0 dla Δut–1< τ.

(8)

Model taki nazywamy modelem progowym z impetem M-TAR (Momentum
Threshold Autoregressive Model). Testowanie kointegracji oraz asymetrii wygląda
analogicznie jak w modelu TAR. Wykorzystujemy w tym celu zmodyfikowane równanie (5), w którym zamiast It podstawiamy Mt. W celu oszacowania modelu korekty błędem z efektem M-TAR równanie (7) należy przekształcić w analogiczny sposób.

4. Wyniki badań
W ramach badań analizowano miesięczne ceny skupu broilerów (wg Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW) oraz ceny detaliczne tuszki drobiowej (wg
GUS) ujęte w postaci szeregów czasowych (rys. 1). Pierwszy szereg czasowy przedstawia zmiany cen na poziomie producenta rolnego i będziemy oznaczali go jako FP
(farm price). Drugi z nich reprezentuje ceny płacone przez konsumenta i oznaczany
będzie jako CP (consumer price). Analiza obejmowała okres od stycznia 2005 r. do
grudnia 2012 roku. Zakres czasowy badań wynikał z dostępności danych (w ramach
Zintegrowanego Sytemu Informacji Rolniczej dane o cenach skupu zbierane są od
momentu wejścia do Unii Europejskiej). Przyjęcie takiego okresu badań umożliwia
pominięcie potencjalnych zmian strukturalnych związanych ze zniesieniem ograniczeń handlowych wraz wejściem do UE.
Ceny detaliczne są około dwukrotnie wyższe od cen surowca rolnego. Zarówno
szeregi czasowe cen detalicznych (CP), jak i cen płaconych producentom rolnym za
surowiec (FP) charakteryzują się rosnącym trendem oraz wahaniami sezonowymi.
Z uwagi na to, że sezonowość może wpływać na wynik estymacji, dalsze badania
oparto na szeregach skorygowanych sezonowo. Do korekty sezonowej wykorzystano procedurę X-12-ARIMA18. Innym rozwiązaniem mogłoby być włączenie zmienTamże, s. 167-168.
Tamże, s. 168.
18
Szerzej na ten temat: X-12-ARIMA Reference Manual, version 0.3, US. Bureau of the Census,
2011, http://www.census.gov/ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf (dostęp 25.02.2013).
16
17
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Rys. 1. Szeregi czasowe miesięcznych cen skupu brojlerów oraz cen detalicznych tuszki drobiowej
w Polsce w latach 2005-2012 (PLN/kg)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

nych zero-jedynkowych do modeli, co znacząco zmniejszyłoby liczbę stopni swobody. Empiryczna analiza danych statystycznych przeprowadzona została z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych opartych na danych skorygowanych sezonowo i zlogarytmowanych (logarytm naturalny). Szeregi te oznaczono jako FP i CP.
Tabela 1. Wyniki testu ADF szeregów czasowych cen skupu broilerów i cen detalicznych
tuszki drobiowej (skorygowane sezonowo, logarytmy) oraz reszt z relacji kointegrującej
Zmienna
FP
CP
FP
CP

Opóźnienie (k)

Statystyka testu tau

Model z wyrazem wolnym
2
–0,863
0
–1,305
Model z wyrazem wolnym i trendem
2
–3,037
0
–3,158
Model bez wyrazu wolnego

Wartość p
0,800
0,625
0,122
0,099

ΔFP

2

–6,846

ΔCP

0

–10,418

0,000
0,000

ut

3

–3,983

0,008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Oceniając stacjonarność zmiennych, wykorzystano test ADF z wyrazem wolnym oraz wyrazem wolnym i z trendem. W świetle wyników zawartych w tab. 1
szeregi czasowe cen detalicznych i cen skupu charakteryzują się pierwiastkiem jed-
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nostkowym. Dopiero pierwsze ich różnice (ΔFP oraz ΔCP) można uznać za stacjonarne.
W wyniku zastosowania KMNK oszacowano następujące równania kointegrujące (wg formuły (2)): CPt= 0,690 + 1,001 FPt + ut ,. Współczynnik stojący przy zmiennej objaśniającej praktycznie wynosi 1, co wskazuje na bardzo wysoką elastyczność
cen detalicznych względem cen rolnych. Wynika ona głównie z niskiego przetworzenia produktu finalnego. Reszty relacji kointegrującej ut są stacjonarne (tab. 1).
Hipoteza zerowa mówiąca o występowaniu pierwiastka jednostkowego została odrzucona (tab. 1). Oznacza to, że relacje między zmiennymi można zapisać w postaci
modelu ECM danego wzorem (4). Jednak zanim to zrobimy, sprawdzimy, czy nie
lepiej byłoby wykorzystać model z TAR czy M-TAR przy założeniu zerowej wartości progowej.
Oszacowania modeli TAR i M-TAR przedstawiono w tab. 2. Zawarto tam również wyniki testowania hipotez zerowych: o braku kointegracji oraz o symetrycznych dostosowaniach do równowagi. W przypadku prostego modelu progowego
TAR zauważyć można, że współczynniki ρ1 i ρ2 stojące przy zmiennych reprezentujących dodatnie (Itut–1)i ujemne ((1–It)ut–1) odchylenia od równowagi niewiele różnią
się od siebie i są statystycznie istotne. Zarówno w teście t-Max, jak i w teście F
hipoteza zerowa jest odrzucana na poziomie istotności p = 0,05. W pierwszym przypadku najwyższa wartość statystyki t-Studenta wynosi –2,87 i jest niższa od wartości krytycznej równej –1,98. W drugim przypadku obliczona statystyka F (test
Walda) wynosi 7,89 i jest wyższa od wartości krytycznej odczytanej z tablic zawartych w pracy Endersa i Siklosa19 dla n = 100 i liczby zmiennych objaśniających 4
(w tablicach podawane są wartości krytyczne dla braku, jednego i czterech opóźnień
oraz 50, 100, 250 i 500 obserwacji). Oznacza to, że należy odrzucić hipotezę zerową
o braku relacji kointegracyjnej.
Brak było również podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o symetrycznych dostosowaniach do równowagi (tab. 2). Obliczona statystyka F modelu
TAR, obrazująca różnice między modelem danym wzorem (3) a modelem zawierającym asymetryczne odchylenia, wynosi 0,08 przy wartości krytycznej na poziomie
6,20. W tym kontekście można uznać, że reakcje cen detalicznych na zmiany cen
rolnych nie zależą od kierunku odchylenia od równowagi długookresowej.
Analogiczne wnioski płyną z analizy modelu M-TAR (tab. 2). Niezależnie od
kierunku zmian odchyleń od równowagi reakcje cenowe są praktycznie takie same.
Na gruncie ekonomicznym oznacza to wysoką efektywność rynkową w łańcuchu
marketingowym drobiu (broilerów). W tym kontekście można wnioskować, że procesy integracyjne nie stanowią zagrożenia dla efektywności rynku. Porównajmy sytuację na rynku drobiu (rynek silne zintegrowany pionowo) z sytuacją na rynku wieprzowiny (brak silnych powiązań integracyjnych). W pierwszym przypadku mamy
do czynienia ze wzrostem koncentracji produkcji oraz coraz większymi nadwyżka19

W. Enders, P.L. Siklos, wyd. cyt., s. 170.
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Tabela 2. Oszacowania modeli TAR i M-TAR wraz ze statystykami
Model TAR
Współczynnik

Stat. t-Studenta

wartość p

Itut–1

–0,422

–2,870

0,005

(1–It)ut–1

–0,472

–3,369

0,001

Δut–1

–0,107

–0,870

0,387

Δut–2

0,068

0,580

0,563

0,213

2,076

0,041

Zmienna

Δut–3
H0: ρ1 = ρ2 = 0

t = –2,87; t-Max* = –1,98

H0: ρ1 = ρ2 = 0

F = 7,89; F* = 6,28

H0: ρ1 = ρ2

F = 0,08; F* = 6,28
Model M-TAR

Współczynnik

Stat. t-Studenta

wartość p

Mtut–1

–0,437

–2,924

0,004

(1–Mt)ut–1

–0,458

–3,279

0,002

Δut–1

–0,105

–0,850

0,398

Δut–2

0,071

0,611

0,543

Δut–3

0,213

2,060

0,042

Zmienna

H0: ρ1 = ρ2 = 0

t = –2,92; t-Max* = –2,00

H0: ρ1 = ρ2 = 0

F = 7,80; F* = 6,20

H0: ρ1 = ρ2

F = 0,01; F* = 6,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.

Tabela 3. Oszacowania modeli korekty błędem (ECM)
Zmienne
objaśniające
const
ut-1

Współczynnik

Stat.
t-Studenta

Wartość
p

Współczynnik

Zmienna objaśniana ΔCPt

Stat.
t-Studenta

Wartość
p

Zmienna objaśniana ΔFPt

0,003

0,652

0,516

0,003

0,971

0,334

–0,339

–1,721

0,089

0,138

1,058

0,293

ΔFPt-1

0,877

3,369

0,001

0,633

3,664

0,000

ΔFPt-2

–0,139

–0,498

0,620

–0,183

–0,992

0,324

ΔFPt-3

–0,496

–1,970

0,052

–0,109

–0,654

0,515

ΔRPt-1

–0,373

–1,856

0,067

–0,255

–1,913

0,059

ΔRPt-2

0,032

0,165

0,869

–0,039

–0,306

0,760

ΔRPt-3

0,333

1,994

0,049

0,077

0,698

0,487

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRiRW.
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mi eksportowymi. W drugim zaś przypadku rozdrobnienie gospodarstw oraz wysokie koszty produkcji skutkują tym, że w latach 2004-2012 pogłowie trzody obniżyło
się z 18-19 mln do 11-12 mln sztuk20.
Nieodrzucenie hipotez o symetrycznych odchyleniach wskazuje, że wystarczającym modelem opisu zmian cen w łańcuchu żywnościowym broilerów jest model
ECM dany wzorem (4). Oszacowano dwa modele – jeden dla cen detalicznych, drugi dla cen skupu, a wyniki estymacji zawarto w tab. 3.
Współczynniki stojące przy ut-1 mają prawidłowe znaki i wskazują na powrót
sytemu do równowagi długookresowej po wystąpieniu szoku. Przypomnijmy, że potwierdzenie istnienia relacji kointegrującej jest samo w sobie dowodem istnienia
zależności przyczynowej między zmiennymi21. Zauważyć też można, że dostosowania do równowagi w modelu, gdzie zmienną objaśnianą jest ΔFPt, są statystycznie
nieistotne. Stąd można przyjąć, że to ceny producenta rolnego (FP) są słabo egzogeniczne względem cen detalicznych (CP).Tym samym znajdujemy potwierdzenie, że
dominujący kierunek przepływu informacji pochodzi od cen rolnych do cen detalicznych, co jest zgodne z teoretycznymi założeniami rynku doskonale konkurencyjnego.

5. Podsumowanie
Analiza transmisji cen w łańcuchu marketingowym żywności stanowi jeden z najważniejszych sposobów oceny efektywności rynków wchodzących w skład łańcucha żywnościowego. Przegląd literatury oraz doświadczenie autora wskazują, że
dobór modeli ma duży wpływ na formułowane wnioski i powinien być poprzedzony
wnikliwym badaniem właściwości szeregów czasowych analizowanych cen.
Wyniki badań empirycznych nie potwierdziły asymetrycznych reakcji cenowych
na rynku mięsa drobiowego w Polsce. Dodając do tego wysoką elastyczność cen
detalicznych względem cen rolnych oraz kierunek przepływu impulsów cenowych
od cen rolnych do cen detalicznych, należy uznać, że rynek ten charakteryzuje się
wysoką efektywnością cenową w zakresie przekazu sygnałów cenowych.
Przeprowadzone badania można rozszerzyć w kilku kierunkach. Po pierwsze,
można przeanalizować sytuację na innych rynkach mięsa lub też na rynku drobiu w
innych krajach. Po drugie, można spróbować zastosować inne instrumentarium, jak
np. modele VECM czy modele nieparametryczne. Po trzecie, w badaniach można
uwzględnić większą liczbę reżimów, a wartości progowe oszacować łącznie z parametrami modelu.
Według danych GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1691_PLK_HTML.htm?action=show_
archive, dostęp 20.03.2013.
21
M. Osińska, Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Toruń 2008, s. 86-87.
20
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ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION ALONG
THE FOOD CHAIN.
EXAMPLE OF POULTRY PRICES IN POLAND
Summary: The aim of the research is an analysis of the factors determining price formation
in the agri-food chains. The article presents the theoretical backgrounds of the asymmetric
vertical price transmission as well as empirical tests for asymmetry. In the empirical studies
Enders and Siklos procedure based on TAR and M-TAR methodological framework was
applied. The conducted research did not prove asymmetric pricing behavior on the Polish
poultry market.
Keywords: vertical price transmission, asymmetry, cointegration, poultry.
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