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Ceny w sektorze rolno- ywnościowym
w warunkach cyklu koniunkturalnego
Wstęp
W gospodarce rynkowej podstawowym elementem wpływaj cym na warunki gospodarowania jest system cen. Relacja pomi dzy cenami sprzedawanych
produktów a cenami nabywanych czynników produkcji jest zasadniczym ródłem zyskowno ci ka dej działalno ci produkcyjnej. W ten sposób ceny płacone
przez konsumentów za nabywane przez nich dobra nadaj u yteczno ć zasobom
gospodarczym oraz determinuj ich ceny rynkowe. Zjawisko to, zwane imputacj cen, stanowi podstawowy mechanizm kształtuj cy warto ć ekonomiczn
dóbr, a tak e wyja nia zasady efektywnej produkcji i wymiany.
Niezale nie od długookresowych trendów, wynikaj cych głównie ze zmiennych preferencji konsumentów i post pu technologicznego, na warunki gospodarowania wpływa równie cykliczno ć koniunktury gospodarczej. W poszczególnych fazach cyklu zmiany dotycz zarówno produkcji, jak i poziomu cen.
Przy czym nale y zauwa yć, e po stronie cen istotnym zjawiskiem jest nie tyle
zmiana ogólnego poziomu cen, co zmiana ich struktury, gdy to zmieniaj ce si
relacje cen kształtuj warunki gospodarowania i uruchamiaj procesy dostosowawcze w zakresie wielko ci produkcji. Jednak we współczesnych badaniach
makroekonomicznych cz sto rezygnuje si z badania struktury cen na rzecz
wielko ci zagregowanych, takich mi dzy innymi, jak ogólny poziom cen. Szkoł
ekonomiczn , która krytycznie odnosi si do takiego podej cia i postuluje wnikliwe badanie relacji cenowych, szczególnie w zakresie bada nad koniunktur
gospodarcz , jest austriacka szkoła ekonomii.
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w poziomie i strukturze cen rynkowych w Polsce w sektorze rolno-spo ywczym w warunkach cyklu koniunkturalnego. W opracowaniu postawiono hipotez wynikaj c z austriackiej teorii
cyklu koniunkturalnego, e ceny dóbr znajduj cych si w strukturze produkcji
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w dalszej odległo ci od konsumenta podlegaj silniejszym wahaniom cyklicznym ni ceny dóbr konsumpcyjnych.
Podstaw analizy były szeregi czasowe charakteryzuj ce wybrane wska niki cen w latach 2001–2014. Dane pochodziły z publikacji GUS.

Teoria cyklu koniunkturalnego i struktura cen
Austriack teori cyklu koniunkturalnego (ATCK) w ogólnym zarysie przedstawił Ludwig von Mises w 1912 r. w The theory of money and credit [1953]. Pełn wersj teorii cyklu ekonomista ten opisał w traktacie ekonomicznym Ludzkie
działanie [Mises 2007]. Nast pnie du y wkład w rozwój tej teorii wniósł Friedrich A. von Hayek [1967], a tak e inni pó niejsi przedstawiciele austriackiej
szkoły ekonomii, tacy jak: Murray N. Rothbard [2007], Roger Garrison [2001],
Mark Skousen [2007], Jesus Huerta de Soto [2009].
Według ATCK cykl koniunkturalny w gospodarce powstaje w sytuacji, gdy
ekspansja kredytu bankowego nie ma pokrycia w zwi kszonych oszcz dno ciach
społecze stwa. Sytuacja taka ma miejsce we współczesnych systemach monetarnych, zwi zanych z funkcjonowaniem pieni dza ﬁducjarnego. System taki
opiera si na monopolu pa stwa na emisj pieni dza i usankcjonowanej przez
prawo rezerwie cz ciowej w bankowo ci. Bank centralny ma wył czno ć na
emisj pieni dza gotówkowego (baza monetarna), natomiast banki komercyjne
maj przywilej kreowania bezgotówkowego pieni dza kredytowego, który nie
ma pokrycia w oszcz dno ciach ludno ci.
Szybko wzrastaj ca poda pieni dza doprowadza do zniekształce strukturalnych w gospodarce, które nast pnie korygowane s przez mechanizm rynkowy. Struktura produkcji opisywana jest jako etapy produkcji od pierwotnych
czynników produkcji (praca i zasoby naturalne) do gotowych dóbr konsumpcyjnych. W ten sposób dobra konsumpcyjne mog być wytwarzane metodami,
w których pierwotne czynniki produkcji przechodz niewiele etapów produkcji
i szybko osi gaj postać dóbr konsumpcyjnych, albo przy u yciu metod okr nych. Okr ne metody produkcji anga uj wi kszy zasób kapitału, wydłu aj
proces produkcji w czasie, ale pozwalaj na wytworzenie wi kszej masy dóbr
konsumpcyjnych.
Ukształtowana w gospodarce struktura produkcji odzwierciedla preferencj
czasow konsumentów. Wysoka preferencja czasowa oznacza, e konsumenci s
nastawieni na konsumpcj bie c , niska za skłania ich do rezygnacji ze zwi kszania konsumpcji dzisiejszej na rzecz przyszłej. W warunkach stałej poda y
pieni dza zwi kszenie akcji kredytowej banków mo liwe jest tylko na skutek
zwi kszenia si oszcz dno ci społecze stwa. Je eli ludzie ceni bardziej tera -
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niejsz ni przyszł konsumpcj , to zgromadz niewielkie oszcz dno ci, przez
co rynkowa cena rodków po yczkowych staje si relatywnie wysoka. Wysoka
realna stopa procentowa powoduje, e tylko niewielka liczba inwestycji jest zyskowna, a struktura kapitałowa nie jest intensywnie rozbudowywana. Je li konsumenci obni aj swoje preferencje czasowe i zaczynaj gromadzić oszcz dnoci, to wzrost poda y wolnych rodków po yczkowych obni a rynkow stop
procentow , a niska stopa procentowa pobudza inwestycje. Jest to bodziec dla
przedsi biorców do zwi kszenia inwestycji w sektorach dóbr kapitałowych. Po
zrealizowaniu tych inwestycji struktura produkcji w gospodarce staje si bardziej
kapitałochłonna i pozwala na produkcj wi kszej ilo ci dóbr. Stopa procentowa,
która równowa y dobrowolne oszcz dno ci z inwestycjami, w teorii szkoły austriackiej nazywana jest naturaln stop procentow . Jest ona integralnym elementem systemu cen rynkowych, które koordynuj społeczn współprac .
Równowaga mi dzy oszcz dno ciami a inwestycjami zostaje zachwiana, gdy
w systemie pieni dza ﬁducjarnego bank centralny prowadzi ekspansywn polityk
pieni n , czyli poprzez obni anie stóp procentowych chce uruchomić wzrost akcji
kredytowej banków komercyjnych. Pieni na stopa procentowa spada poni ej naturalnej stopy procentowej, a na rynku pojawia si wi cej kredytów dost pnych dla
przedsi biorców. Przyspiesza to proces inwestycyjny, a najwi kszy rozkwit przeywaj sektory produkuj ce dobra kapitałowe. W niektórych sektorach pojawiaj
si gwałtowne wzrosty cen, które z czasem przeradzaj si w ba ki spekulacyjne.
Jednak preferencje konsumentów pozostaj niezmienione i wydaj oni swoje
dochody zgodnie z dotychczasowymi preferencjami czasowymi. Utrzymywanie
si obecnej konsumpcji na stałym poziomie nie pozwala na przesuni cie zasobów
do nowych przedsi wzi ć produkcyjnych. Okazuje si , e w gospodarce jest za
mało zasobów, aby uko czyć wszystkie projekty inwestycyjne rozpocz te dzi ki
ekspansji kredytowej. Pojawiaj ca si inﬂacja cenowa zmusza bank centralny do
podniesienia stóp procentowych, co deﬁnitywnie ko czy faz boomu. Gospodarka wchodzi w faz recesji, podczas której likwidowane s bł dne inwestycje.
Przedstawiony mechanizm cyklu wskazuje, e zmiany cen nie przebiegaj
podobnie we wszystkich sektorach gospodarki (rysunek 1). Wynika to z tego,
e proces produkcji dzieli si na etapy uporz dkowane według stopnia oddalenia od konsumenta. W ten sposób w fazie ekspansji, gdy nast puje wydłu anie
procesów wytwórczych, najwi kszy wzrost produkcji i cen odnotowuj sektory
kapitałowe i surowcowe. Z kolei w fazie spadkowej sektory te odczuwaj najsilniejsze wstrz sy zwi zane z likwidowaniem nietraﬁonych inwestycji. Ostateczny wniosek jest taki, e im wi ksza liczba etapów produkcji oddziela dany
sektor od konsumenta, tym wi ksza podatno ć na okresowe wzrosty i spadki
aktywno ci gospodarczej wywołane ekspansj pieni n systemu bankowego.
Prawidłowo ć ta dotyczy równie sektora rolno- ywno ciowego.

zmiana cen
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Rysunek 1
Zmiany cen w cyklu koniunkturalnym
ródło: Opracowanie własne na podstawie Mises L., Ludzkie działanie [2007].

Fazy cyklu koniunkturalnego
Cykl koniunkturalny rozumiany jest jako oscylowanie podstawowych mierników aktywno ci gospodarczej wokół długookresowego trendu. Podstawowym
problemem przy wyznaczaniu faz i punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego
jest oddzielenie tego rodzaju waha od krótkookresowych ﬂuktuacji, głównie sezonowych, oraz długookresowych trendów, wynikaj cych z procesów wzrostowych. We współczesnych badaniach nad cyklem koniunkturalnym postuluje si ,
aby pełny cykl zamykał si w okresie od 1,5 roku do 10 lat. W praktyce wyodr bnianie poszczególnych okresów koniunktury bywa jednak trudne, na co wskazuj wyniki bada prowadzonych w tym zakresie. W badaniach dla polskiej gospodarki wyodr bniano ró ne fazy koniunktury w zale no ci od przyj tej metody
i przekroju bada [np. Gradzewicz i in. 2010, Skrzypczy ska 2013]. Dodatkowo
stwierdzono, e oprócz ogólnego cyklu koniunkturalnego mo na wyodr bnić cykle sektorowe, odznaczaj ce si odmienn długo ci i amplitud waha .
Cel niniejszych bada wymagał wyodr bnienia faz koniunktury w okresie
2001–2014, w których analizowane były ceny i ich struktura. W wietle wcze niej przedstawionej teorii szkoły austriackiej istot cyklu koniunkturalnego s
zmiany strukturalne w gospodarce wywołane ekspansj pieni n systemu bankowego. Przeinwestowanie w kapitałochłonne metody produkcji w fazie wzrostu
jest nast pnie korygowane przez procesy rynkowe w fazie spadku. Tego rodzaju
zmiany mo na najlepiej zaobserwować w długim okresie, dlatego zgodnie z celem bada nale ało wybrać cykl o długo ci około 6–8 lat. Za miernik koniunktury posłu ył najbardziej ogólny agregat makroekonomiczny, jakim jest produkt
krajowy brutto (PKB). Dodatkowo trzeba te uwzgl dnić, e wzrost gospodar-
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czy w Polsce w tym okresie miał wzgl dnie stabilny przebieg. Nie wyst piły
okresy spadku realnego PKB, a jedynie okresy przyspieszenia i osłabienia tempa
wzrostu. W tego rodzaju cyklu koniunkturalnym wyró nić mo na jedynie faz
o ywienia oraz faz stagnacji.
W szeregu czasowym rocznej dynamiki realnego PKB analizowane były
odchylenia od trendu liniowego w tym okresie (rysunek 2). Bior c pod uwag zało enia wyj ciowe, zmierzaj ce do poszukiwania długich faz koniunktury,
przyj to nast puj ce kryterium rozgraniczaj ce: za przej cie do nowej fazy koniunktury uznawano tylko te zmiany w dynamice PKB, gdy roczny wska nik
odchylał si od trendu w przeciwn stron i utrzymywał si dłu ej ni przez
1 rok. W ten sposób wyznaczone zostały dwie fazy stagnacji w latach 2001–2002
i 2009–2014 oraz faza o ywienia w latach 2003–2008.
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Rysunek 2
Roczne zmiany i linia trendu realnego PKB w Polsce w latach 2001–2014
ródło: Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, www.stat.gov.pl (28.08.2015); obliczenia własne.

Ceny w sektorze rolno- ywnościowym
w latach 2001–2014
Analiz struktury cen w sektorze rolno- ywno ciowym w warunkach zmiennej koniunktury przeprowadzono na podstawie wybranych rocznych wska ników cen. Z dost pnych danych publikowanych przez GUS wybrano ceny dóbr
i usług reprezentuj cych ró ne etapy produkcji według kryterium oddalenia do
konsumenta.
Stosowany przez szkoł austriack podział na etapy produkcji mo na równie odnie ć do sektora agrobiznesu. W sektorze tym wyró nia si trzy pod-
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stawowe ogniwa: przemysł spo ywczy, rolnictwo oraz przemysł zaopatruj cy
rolnictwo. Przemysł spo ywczy wytwarza gotowe dobra konsumpcyjne, zatem
jest to etap produkcji znajduj cy si najbli ej konsumenta. W badaniu wykorzystano ogólny wska nik cen ywno ci, jako reprezentatywny dla produkcji tego
podsektora. Rolnictwo wytwarza surowce dla przemysłu spo ywczego, a zatem
zajmuje dalsze miejsce w strukturze produkcji wzgl dem ko cowego odbiorcy.
Ceny produkcji rolniczej reprezentuje towarowa produkcja rolnicza. Przemysł
produkuj cy rodki zaopatrzenia dla rolnictwa i dobra inwestycyjne stanowi
najdalszy etap w strukturze produkcji. Spo ród dost pnych danych w badaniu
wykorzystano ceny takich produktów i usług, jak: maszyny i narz dzia rolnicze,
nawozy mineralne, chemiczne i wapniowe, pasze, rodki ochrony ro lin, obsługa
maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz dobra inwestycyjne. Wa nym
czynnikiem produkcji nabywanym przez rolników jest ziemia, dlatego w badaniu równie uwzgl dniono ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym. Roczne
wska niki cen w latach 2001–2014 przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3
Roczne wska niki cen w sektorze rolno-spo ywczym w Polsce w latach 2001–2014
ródło: Ceny w gospodarce narodowej 2001–2014, GUS, Warszawa.

W badanym okresie ceny ywno ci, towarowej produkcji rolniczej oraz
czynników produkcji w rolnictwie podlegały wahaniom, miały zró nicowany
przebieg i amplitud zmian. W latach stagnacji 2001–2002 wszystkie z badanych cen były wzgl dnie stabilne. W 2001 roku redni wzrost cen wyniósł 5,8%
w stosunku do roku poprzedniego, przy czym najwi kszy wzrost cen (powy ej
8%) dotyczył nawozów, pasz i gruntów ornych. Rok 2002 odznaczył si ogólnie
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słabszym wzrostem cen, a ceny ywno ci, towarowej produkcji rolniczej, pasz
i gruntów ornych nawet były ni sze ni w roku poprzednim.
W okresie dobrej koniunktury ceny wzrastały szybciej i zwi zane były
z dynamik realnego PKB. W 2003 roku, który mo na uznać za przej ciowy,
ceny były stabilne. Jedynie grunty orne wyra nie podro ały, bo o 14%. W roku
nast pnym odnotowano wyra ny wzrost cen w sektorze rolno- ywno ciowym:
ywno ć podro ała o blisko 7%, a towarowa produkcja rolnicza – o ponad 22%.
Ceny czynników produkcji nabywanych przez rolników podro ały o 10–18%,
z wyj tkiem rodków ochrony ro lin i obsługi maszyn, gdzie wzrost cen wyniósł
odpowiedni 2 i 6%. W okresie krótkotrwałego załamania gospodarczego, przypadaj cego na 2005 rok, ceny pozostały stabilne. W 2006 roku, pomimo du ego
tempa wzrostu PKB, sytuacja wygl dała podobnie, co mo na tłumaczyć efektem
opó nienia. Wyj tkiem w tym okresie okazały si grunty orne, gdzie wysokie
tempo wzrostu cen zostało utrzymane (24 i 13%). Ale ju w latach 2007 (szczyt
fazy wzrostu) i 2008 odnotowano silny wzrost badanych cen.
W fazie stagnacji w latach 2009–2014 dynamika cen była osłabiona. Wyj tkowy był jedynie 2011 rok, który był jednocze nie okresem wzgl dnego o ywienia gospodarczego – wzrost realnego PKB wyniósł 4,8%. Wówczas towarowa
produkcja rolnicza, nawozy i pasze podro ały o 16–23%.
Opisana wcze niej dynamika cen w sektorze rolno-spo ywczym pozwala
na sformułowanie nast puj cych spostrze e . Ceny ywno ci, w porównaniu
z cenami towarowej produkcji rolniczej i niektórych czynników produkcji, były
Tabela 1
Charakterystyka statystyczna wska ników cen w latach 2001–2014
Wyszczególnienie
ywno ć
Towarowa produkcja rolnicza
Maszyny i narzędzia rolnicze
Nawozy mineralne lub chemiczne oraz wapniowe
Pasze
rodki ochrony ro lin
Obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej
Dobra inwestycyjne
Grunty orne

redni wska nik
cen*
103,0
103,8
104,2
107,2
104,7
102,3
104,9
103,8
115,0

Odchylenie
standardowe**
2,68
8,36
4,49
11,74
9,28
2,78
2,58
2,75
9,99

* rednia arytmetyczna.
2

¦ (x – x)
(n – 1) , gdzie: x – rednia arytmetyczna, n – wielko ć próby.
** Obliczone wg wzoru:
ródło: Obliczenia własne na podstawie Ceny w gospodarce narodowej 2001–2014, GUS,
Warszawa.
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stabilne i mało podatne na wahania cykliczne. Potwierdza to analiza cen z wykorzystaniem podstawowej statystyki opisowej badanych szeregów czasowych
(tabela 1). Odchylenie standardowe dla tej grupy towarów wynosi 2,7. Towarowa produkcja rolnicza odznaczyła si du amplitud waha i cykliczno ci –
odchylenie standardowe wyniosło 8,4. Ceny czynników produkcji nabywanych
przez rolników miały zró nicowane zmiany. Najwi ksza zmienno ć dotyczyła
nawozów, pasz i gruntów ornych (odchylenie standardowe 9,3–11,7). Ceny innych, takich jak rodki ochrony ro lin i obsługa maszynowa były stabilne, a wahania ich cen były zbli one do cen ywno ci (odchylenie standardowe 2,6–2,8).
Ceny maszyn i narz dzi miały umiarkowane zmiany, a wahania te mierzone odchyleniem standardowym wyniosły 4,5.

Struktura cen w fazach cyklu koniunkturalnego
Zmiany w strukturze cen mo na dokładniej prze ledzić, analizuj c rednie
wska niki cen dla badanych kategorii w wyodr bnionych fazach koniunktury (rysunek 4). rednioroczn zmian cen wyra ono za pomoc redniej geometrycznej. W pierwszej fazie stagnacji (lata 2001–2002) dynamika cen była
ogólnie słaba. rednie wzrosty cen nie przekraczały 5%, a dla towarowej produkcji rolniczej ceny spadły rednio o 1,6%. W fazie wzrostu, przypadaj cej
na lata 2003–2008, rednie wzrosty cen były wyra nie wy sze, bo wyniosły
3–20%, przy czym najszybciej dro ały nawozy i ziemia rolnicza (odpowiednio
11 i 20%). Stabilne okazały si tylko ceny ywno ci i rodków ochrony ro lin (wzrost ok. 3%). Stagnacja gospodarcza w latach 2009–2014 poł czona była
ze spadkiem tempa wzrostu cen. rednioroczne wzrosty cen ukształtowały si
na poziomie 2–4%. Jedynie ziemia rolnicza dro ała szybciej, bo rednio o 13%
w skali roku.
Obserwacja przedstawionych zmian cen w sektorze rolno-spo ywczym pozwala wyci gn ć wnioski, które w du ym stopniu s zgodne z teori ekonomii
szkoły austriackiej. Ceny ywno ci, jako dobra konsumpcyjnego, s ogólnie
mało podatne na wahania cykliczne, nieznacznie wzrastaj w fazach o ywienia
i stabilizuj si w fazach stagnacji. Ceny towarowej produkcji rolniczej, która
głównie stanowi surowiec dla przemysłu spo ywczego i tym samym jest w wi kszym stopniu oddalona od konsumenta, odznaczaj si relatywnie du zmienno ci oraz s zgodne z fazami cyklu. Ceny ziemi, jako zasobu naturalnego,
równie zachowywały si zgodnie z teori cyklu – silnie reagowały na zmiany
koniunktury gospodarczej.
W zakresie rodków produkcji nabywanych przez rolników interpretacja
wyników nie jest jednoznaczna. Wszystkie dobra nabywane do produkcji rolnej
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Rysunek 4
rednie wska niki cen w sektorze rolno-spo ywczym w fazach koniunktury
ródło: Ceny w gospodarce narodowej 2001–2014, GUS, Warszawa; obliczenia własne.

stanowi etapy produkcji czasowo odległe od konsumenta, jednak charakteryzuje
je odmienna specyﬁka. Teoretycznie rodki obrotowe i usługi słu ce do bie cej
produkcji s ogólnie mniej podatne na wahania cen ni trwałe dobra inwestycyjne.
Te ostatnie s odpowiedzialne za poszerzanie i wydłu anie struktury produkcji,
st d prze ywaj silny rozwój w fazie ekspansji, a nast pnie gwałtowny upadek
w fazie recesji, przy czym dotyczy to wielko ci produkcji i cen. Przeprowadzone
badania empiryczne nie potwierdziły tej prawidłowo ci, gdy maszyny i narz dzia rolnicze miały wzgl dnie stabilne ceny. Wahania tych cen były wi ksze ni
ywno ci, ale nie ró niły si istotnie od cen dóbr i usług nabywanych na cele
bie cej produkcji rolniczej. Trzeba jednak zauwa yć, e relatywnie słaby zwi zek rynku maszyn i narz dzi rolniczych z koniunktur ogólnogospodarcz dotyczy wył cznie cen. W zakresie wielko ci produkcji zmiany były silnie zwi zane
z koniunktur . Badania prowadzone przez A. J druchniewicza [2012] dla polskiego rolnictwa wykazały, e w fazie wzrostowej (lata 2003–2007) inwestycje
w maszyny, urz dzenia techniczne i narz dzia wyra one w cenach stałych wzrosły o 53%, a w tym czasie ko cowa produkcja rolnicza wzrosła tylko o 12%.
W fazie spadkowej (2009 rok) inwestycje te w uj ciu realnym spadły o 0,8%,
natomiast ko cowa produkcja rolnicza wzrosła o 2,6%. wiadczy to o tym, e ta
grupa dóbr inwestycyjnych w rolnictwie, jako dalszy etap produkcji wzgl dem
konsumenta, odznacza si silniejszymi wahaniami cyklicznymi ni produkcja
rolnicza. Z tego mo na równie wnioskować, e relatywnie niewielkim wzrost
cen dóbr inwestycyjnych przy jednoczesnym du ym wzro cie popytu inwesty-
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cyjnego mógł być spowodowany post pem technicznym i du elastyczno ci
cenow poda y.
Kwestia braku zgodno ci cz ci otrzymanych wyników z teori wymaga
dodatkowego komentarza. Takie odst pstwo od teorii mo na tłumaczyć tym, e
w rzeczywistej gospodarce na kształtowanie si cen wpływa wiele nakładaj cych
si zjawisk. Czynnik cykliczny w postaci ekspansji pieni nej jest tylko jednym
z wielu. Jednoczesne oddziaływanie innych czynników sprawia, e ostateczny
rezultat jest trudny do przewidzenia. Spostrze enie takie jest zgodne ze stanowiskiem metodycznym szkoły austriackiej, które mówi, e poznawanie rzeczywisto ci gospodarczej jest mo liwe jedynie na drodze teoretycznych docieka ,
dane empiryczne za pełni jedynie rol pomocnicz , gdy nie s w stanie jednoznacznie ani potwierdzić teorii, ani jej zaprzeczyć. W przypadku cen w sektorze rolno-spo ywczym do czynników, które „zakłócaj ” obserwacje cyklicznych
waha z pewno ci trzeba zaliczyć:
– biologiczny charakter produkcji rolnej i zwi zane z tym szoki poda owe,
– działanie interwencyjne i system wsparcia ze strony pa stwa,
– post p techniczny i biologiczny,
– zmienne warunki handlu zagranicznego (ceny surowców na rynkach wiatowych, bariery graniczne).
Innym wnioskiem z bada jest to, e ziemia rolnicza relatywnie podro ała.
Niezale nie od cyklicznych waha , ceny tego zasobu wzrastały najszybciej. Jest
to przejaw zjawiska wyst puj cego we wszystkich rozwijaj cych si gospodarkach, polegaj cego na wzro cie realnych cen ziemi. Takie zjawisko obserwowane jest równie w Polsce [Ma niak 2013].

Podsumowanie i wnioski
Uogólniaj c przedstawione wyniki bada w zakresie cen w latach 2001–
–2014 nale y stwierdzić, e cykliczne wahania koniunkturalne w gospodarce
zmieniały warunki gospodarowania w sektorze rolno-spo ywczym. Postawiona
na wst pie hipoteza w du ej mierze potwierdziła si . Ceny ywno ci, jako dobra konsumpcyjnego, były stabilne i nieznacznie reagowały na stan koniunktury gospodarczej – rednia roczna dynamika cen w fazach stagnacji (2001–2002
i 2009–2014) wynosiła odpowiednio 2,3 i 3,0%, w fazie za wzrostu (2003–
–2008) była podobna i wyniosła 3,3%. Towarowa produkcja rolnicza, która stanowi surowiec do produkcji ywno ci i tym samym jest bardziej oddalona od
konsumenta, w fazach stagnacji miała wyra nie ni sz dynamik cen (–1,4%
i 3,3%) ni w fazie wzrostu (6%).
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Najsilniejsz amplitud waha cen miała ziemia rolnicza, gdy dro ała
w tempie 2,8 i 13,5% w fazach stagnacji oraz 20,6% w fazie wzrostu. Du a
zmienno ć cen zasobów naturalnych jest zgodna z twierdzeniem szkoły austriackiej. Dodatkowym wa nym wnioskiem jest to, e ziemia relatywnie podro ała,
o czym wiadczy ogólnie najwy sze tempo wzrostu cen tego zasobu w całym
badanym okresie.
rodki trwałe, takie jak maszyny i narz dzia, oraz rodki obrotowe do produkcji rolniczej (z wyj tkiem nawozów) miały wzgl dnie stabilne ceny. Wahania
tych cen były jednak wi ksze ni w przypadku ywno ci, co potwierdza postawion na wst pie hipotez . Z kolei mniejsz podatno ć tych cen na wahania cykliczne ni cen towarowej produkcji rolniczej nale y odczytać jako brak zbie no ci z teori cyklu. Dotyczy to głównie maszyn i narz dzi, które jako trwałe
dobra inwestycyjne s w czasowej strukturze produkcji umiejscowione dalej od
konsumenta ni surowce rolnicze.
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Abstrakt
Celem artykułu była weryﬁkacja hipotezy wynikaj cej z austriackiej teorii cyklu
koniunkturalnego, e ceny dóbr znajduj cych si w strukturze produkcji w dalszej odległo ci od konsumenta podlegaj silniejszym wahaniom cyklicznym ni
ceny dóbr konsumpcyjnych. Badania przeprowadzone dla sektora rolno- ywnociowego w Polsce w latach 2001–2014 wykazały, e wahania cen surowców
rolniczych (towarowa produkcja rolnicza) i zasobów naturalnych (grunty rolne)
były wi ksze ni artykułów spo ywczych. rodki trwałe miały wzgl dnie stabilne ceny, co nie znajduje uzasadnienia w teorii cyklu.
Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomii, cykl koniunkturalny, struktura
cen, sektor rolno- ywno ciowy.

Prices in the agri-food sector in the conditions
of business cycle
Abstract
The aim of the article was to verify the hypothesis derived from the Austrian
business cycle theory that the prices of goods produced in sectors which are most
distant from consumers ﬂuctuate more than the prices of consumption goods. A
study carried out for the agri-food sector in the years 2001–2014 showed that
the price of agricultural raw materials (agricultural market output) and natural
resources (agricultural land) ﬂuctuate more than prices of food products. The
prices of ﬁxed assets were relatively stable, which should not happen according
to the business cycle theory.
Key words: Austrian school of economics, business cycle, price structure, agrofood sector.

