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Powiązania cen wieprzowiny pomiĊdzy rynkiem polskim,
duĔskim i niemieckim
The pork price linkages between Polish, Danish and German
markets
Abstract. The aim of the paper was the attempt to assess the pork prices linkage between Polish,
Danish and German markets. The research was based on monthly average pork price notations
between January 1995 and May 2007. The analysis indicates that both short-term and long-term
relationships between analyzed markets have existed.
Key words: pork prices, price linkage, law of one price.
Abstrakt. Celem badaĔ byáa próba oceny powiązaĔ cen wieprzowiny pomiĊdzy rynkiem polskim, duĔskim
i niemieckim. AnalizĊ przeprowadzono w oparciu o miesiĊczne informacje o poziomie cen z okresu od
stycznia 1995 do maja 2007 roku. Przedstawione wyniki badaĔ wskazują, Īe istnieją zarówno krótko-, jak i
dáugookresowe powiązania w ksztaátowaniu siĊ cen miĊdzy analizowanymi rynkami.
Sáowa kluczowe: ceny wieprzowiny, powiązania cen, prawo jednej ceny

WstĊp
Polska jako jeden z najwiĊkszych producentów wieprzowiny w Europie jest
aktywnym uczestnikiem wymiany miĊdzynarodowej. W gáównej mierze wynika to ze
strukturalnych nadwyĪek produkcji wieprzowiny w Polsce, która w ostatnich latach
przewyĪsza popyt krajowy. Gáównym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej
oferowanych towarów, z uwagi na znaczną ich standaryzacjĊ, są ceny. Jest zatem waĪne
poznanie uwarunkowaĔ ksztaátowania siĊ tych cen w czasie, w tym ich związków z cenami
konkurentów. Coraz wiĊksza otwartoĞü naszej gospodarki na handlowe kontakty z innymi
krajami i czáonkostwo Polski w Unii Europejskiej wskazują, Īe naleĪy spodziewaü siĊ coraz
wiĊkszego powiązania cen na rynku krajowym z cenami na rynkach innych paĔstw.
Generalnie, przy braku sztucznych barier handlowych, struktura cen na przestrzennie
wyodrĊbnionych rynkach ksztaátowana jest w zaleĪnoĞci od ukáadu kosztów transferowych.
Odchylenia od tego wystĊpują wówczas, gdy konsumenci preferują kupno artykuáów
pochodzących z okreĞlonego obszaru geograficznego lub, gdy mamy do czynienia z
niepeánym przepáywem informacji. Teoretyczny fundament oceny cenowej efektywnoĞci
rynków w aspekcie tempa i siáy przekazu sygnaáów cenowych miĊdzy róĪnymi rynkami
stanowi prawo jednej ceny. Zgodnie z nim arbitraĪ prowadzi do zrównania cen towarów
homogenicznych na róĪnych rynkach, gdyĪ uczestnicy rynku nie bĊdą akceptowaü znacznie
wyĪszych cen za ten sam towar. Z punktu widzenia oceny cenowej efektywnoĞci rynku w
ujĊciu przestrzennym waĪne jest zbadanie czasu, po którym róĪnice cenowe siĊ zmniejszają
lub zanikają [Conforti 2004; Figiel 2007; Tomek i Robinson 2001]
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Celem opracowania byáo zbadanie powiązaĔ cen wieprzowiny i ich transmisji miĊdzy
rynkiem polskim i wybranymi rynkami europejskimi w ujĊciu krótko- i dáugookresowym.

Materiaá i metoda
Badania przeprowadzono wykorzystując miesiĊczne informacje o cenach trzody
chlewnej z okresu od stycznia 1995 do maja 2007 roku. Zakres czasowy badaĔ
uwarunkowany jest tym, Īe Polska dopiero po roku 1995 posiadaáa nadwyĪki produkcyjne
wieprzowiny lokując je na rynkach krajów Europy ĝrodkowowschodniej, gdzie dochodziáo
do bezpoĞredniej konkurencji z towarami pochodzącymi z UE-15. W latach wczeĞniejszych
związki miĊdzy rynkami byáy doĞü luĨne [Hamulczuk 2006].
Dla krajów UE-15 wykorzystano ceny skupu wieprzowiny w klasie E wagi
poubojowej publikowane przez KomisjĊ Europejską. W przypadku Polski analogiczne
informacje dostĊpne są dopiero od maja 2004 roku. W związku z czym ceny póátusz w
przeliczeniu na kl. E w okresie poprzedzającym wstąpienie naszego kraju do UE obliczono
w oparciu o ksztaátowanie siĊ cen skupu Īywca wieprzowego (wedáug GUS), mnoĪąc te
drugie przez wspóáczynnik 1,396. Takie rozwiązanie wydaje siĊ byü poprawne, poniewaĪ w
okresie od maja 2004 do maja 2007 roku obydwie kategorie charakteryzują siĊ przeciĊtnie
taką relacją oraz bardzo wysoką korelacją. Wspóáczynnik korelacji Pearsona pomiĊdzy
tymi dwoma kategoriami w tym okresie na poziomie 0,996 (a w przypadku pierwszych
przyrostów 0,971) wskazują na bezpoĞrednie przeáoĪenie cen skupu Īywca na ceny w
wadze poubojowej.
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ħródáo: badania wáasne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej
Rys. 1. ĝrednie miesiĊczne ceny wieprzowiny w Polsce, Dani i Niemczech w okresie od stycznia 1995 do maja
2007 roku (klasa E, euro/100kg)
Fig. 1. Monthly average pork prices in Poland, Germany and Denmark in January 1995 - May 2007 (grade E,
euro/100kg)
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Analizowano ksztaátowanie siĊ cen wieprzowiny w Polsce (P) w odniesieniu do cen w
Danii (D), Niemczech (G)2 (rys. 1). Kraje te odgrywają znaczną rolĊ w produkcji i handlu
wieprzowiną w Europie i na Ğwiecie. Aby zapewniü porównywalnoĞü cen wyraĪono je w
EUR/100kg, wykorzystując ĞredniomiesiĊczne kursy wedáug NBP. Z uwagi na fakt, Īe
analizowane zmienne mają w wiĊkszym stopniu charakter multiplikatywny niĪ addytywny
oraz to, Īe w procedurach testujących stosuje siĊ metodĊ najmniejszych kwadratów, analizy
oparto na danych logarytmowanych.
Pierwszym problemem jaki napotkano byáa niestacjonarnoĞü zmiennych. Opieranie siĊ
na takich zmiennych moĪe prowadziü do báĊdnych wniosków wyciąganych w oparciu o
uĪywane metody statystyczne. W związku z czym najpierw okreĞlono stopieĔ integracji
poszczególnych zmiennych zgodnie z nomenklaturą Engle’a i Grangera. W tym celu
zastosowano rozszerzony test pierwiastka jednostkowego ADF (Augmented Dickey-Fuller)
o statystyce3 [Charemza i Deadman 1997]:

¦γ ∆y
k

∆yt = δyt −1 +

j

t− j

+ εt

j =1

gdzie: δ – parametr modelu stanowiący podstawĊ badania integracji,
j – wykorzystany rząd opóĨnieĔ.
HipotezĊ zerową o wystĊpowaniu pierwiastka jednostkowego ( H 0 : δ = 0 ) moĪna
odrzuciü wówczas, gdy wartoĞü statystyki t jest wiĊksza od wartoĞci krytycznych τ z tablic
testu ADF.
Do oceny cenowych powiązaĔ przestrzennie wyodrĊbnionych rynków towarowych
stosuje siĊ wiele rozwiązaĔ metodycznych [np. Conforti 2004; Figiel 2004]. W niniejszej
pracy do oceny wspóázaleĪnoĞci wykorzystano kilka podejĞü, które miaáy za zadanie
okreĞlenie związków miĊdzy cenami na poszczególnych rynkach zarówno w ujĊciu dáugo-,
jak i krótkookresowym. Analizy rozpoczĊto od obliczenia wspóáczynników korelacji
miĊdzy cenami (i przyrostami cen) w poszczególnych krajach. NastĊpnie przeprowadzono
analizĊ poszczególnych skáadowych szeregów czasowych, testowano przyczynowoĞü i
kierunki przebiegu impulsów cenowych oraz przeprowadzono testy kointegracji.
PodejĞcie oparte na dekompozycji szeregu czasowego umoĪliwia ocenĊ siáy
wspóázaleĪnoĞci (zarówno dáugookresowych jak i krótkookresowych) miĊdzy cenami
wieprzowiny w Polsce i w analizowanych krajach, na podstawie powiązaĔ miĊdzy
skáadowymi szeregów czasowych tych cen. Szeregi czasowe cen wieprzowiny rozáoĪono na
trzy komponenty: dáugookresowy trend (TC), na który skáada siĊ tendencja rozwojowa i
wahania cykliczne, wahania sezonowe (S) i wahania przypadkowe (I). Skorzystano w tym
celu z metody Census X-11 [Findley i inni 1988]. Powiązania pomiĊdzy analogicznymi
skáadowymi szeregów czasowych cen wieprzowiny w Polsce i innych krajach okreĞlono za
pomocą wspóáczynników korelacji liniowej.
W celu okreĞlenia siáy związków dáugookresowych przeprowadzono analizĊ
kointegracji w oparciu o procedurĊ Engle’a-Grangera. Zakáada siĊ, Īe dáugookresowe
zaleĪnoĞci wystĊpują wówczas, gdy dwa lub wiĊcej szeregi są niestacjonarne, ale ich
linowa kombinacja jest stacjonarna. W celu przetestowania tego stwierdzenia buduje siĊ
model regresji kointegrującej w postaci [Ekonometria... 1996]:
2
3

Takie oznaczenia przyjĊto w dalszej czĊĞci opracowania.
Model ten moĪe byü rozszerzony o skáadniki deterministyczne (wyraz wolny, trend, zmienne 0-1).
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yt = A0 Dt + α1xt + ε t ,

gdzie: A0 Dt - deterministyczna czĊĞü równania,
α1 – parametr kointegrujący.
JeĪeli okaĪe siĊ, Īe skáadnik losowy ε t zbudowanego modelu ma rząd integracji
mniejszy niĪ poszczególne zmienne stanowiące podstawĊ budowy modelu to zmienne są
skointegrowane (wystĊpują miĊdzy nimi zaleĪnoĞci dáugookresowe) i nie zagraĪa
niebezpieczeĔstwo uzyskania regresji pozornej. Do oceny rzĊdu integracji skáadnika
losowego zastosowano test ADF.
W ocenie krótkookresowych powiązaĔ miĊdzy cenami na analizowanych rynkach
zastosowano test przyczynowoĞci Grangera [Charemza i Deadman 1997; Figiel 2004].
PrzyczynowoĞü w sensie Grangera zakáada, Īe x jest przyczyną dla y jeĪeli bieĪąca
wartoĞci zmiennej y moĪe byü przewidywana z wiĊkszą dokáadnoĞcią z wykorzystaniem
opóĨnionych wartoĞci zmiennych x niĪ bez nich, przy pozostaáej niezmienionej
informacji. WyróĪniü moĪna równieĪ „natychmiastową” przyczynowoĞü, która ma miejsce
wówczas, gdy bieĪące wartoĞci y mogą byü lepiej prognozowane przy uĪyciu bieĪących i
przeszáych wartoĞci x , ceteris paribus. Postaü równania jest nastĊpująca:

¦
p

yt = A0 Dt +

¦β x
k

α j yt − j +
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j t− j
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JeĞli β 0 = β1 = ... = β k = 0 , to w sensie definicji Grangera x nie jest przyczyną y . Do
zweryfikowania hipotezy zastosowano test Fishera-Snedecora [Charemza i Deadman
1997].
Tabela 1. Wyniki rozszerzonego testu Dickeya-Fullera cen wieprzowiny dla modelu z wyrazem wolnym i 0-1
zmiennymi sezonowymi (dane logarytmowane)
Table 1. Testing unit roots with Augmented Dickey-Fuller test for pork prices model with constant and 0-1
seasonal dummies (based on logarithmic data)
Kraj /
country

1995-2007

δ

t

1995-2000
p

δ

t

2001-2007
p

δ

t

p

POZIOM CEN (PRICE LEVEL)
Polska (P)

-0,06

-2,28

0,17

-0,05

-1,14

0,70

-0,06

1,83

0,36

Dania (D)

-0,04

-1,81

0,61

-0,04

-1,00

0,76

-0,06

-1,66

0,45

Niemcy (G)

-0,06

-2,15

0,37

-0,04

-1,06

0,73

-0,11

-2,12

0,23

Polska (P)

-0,64

-4,95

0,00

-0,68

-3,05

0,03

-0,58

-3,43

0,01

Dania (D)

-0,86

-6,54

0,00

-0,93

-4,59

0,00

-0,88

-4,83

0,00

Niemcy (G)
-0,98
-7,09
0,00
-0,82
-4,08
0,00
ħródáo: badania wáasne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej

-1,28

-6,21
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PIERWSZE RÓĩNICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES)
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Analiza wstĊpna
Wszystkie zmienne (ich logarytmy naturalne, ln) okazaáy siĊ niestacjonarne. Wskazują
na to wyniki rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF) zamieszczone w tabeli 1. Brak
podstaw do odrzucenia H 0 o wystĊpowaniu pierwiastka jednostkowego dotyczyá caáego
badanego okresu jak i poszczególnych wyodrĊbnionych podokresów. Dopiero pierwsze
przyrosty okazaáy siĊ stacjonarne. Ocena stopnia zintegrowania szeregów czasowych cen
wieprzowiny oparta na danych po wyeliminowaniu wahaĔ sezonowych dostarczyáa
podobnych rezultatów.
W celu wstĊpnego zbadania wspóázaleĪnoĞci miĊdzy cenami wieprzowiny w Polsce,
Dani i Niemczech obliczono miĊdzy nimi wspóáczynniki korelacji Pearsona. W przypadku
badania poziomów cen wszystkie wspóáczynniki okazaáy siĊ statystycznie istotne na
poziomie p<0,01, niezaleĪnie od analizowanego przedziaáu czasowego. Natomiast w
przypadku korelacji obliczonych dla pierwszych róĪnic cen, związki w latach 1995-2000
okazaáy siĊ sáabe, a w przypadku powiązaĔ z cenami duĔskimi statystycznie nieistotne.
Generalnie moĪna powiedzieü, Īe wspóázaleĪnoĞci miĊdzy cenami w Polsce a cenami w
Danii i Niemczech w latach 2001-2007 okazaáy siĊ byü silniejsze niĪ w latach 1995-2000.
Tabela 2. Wspóáczynniki korelacji Pearsona obliczone miĊdzy cenami wieprzowiny w Polsce, Dani i Niemczech
(dane logarytmowane)
Table 2. Estimated Pearson correlations coefficients for pork prices in Poland, Denmark and Germany (based on
logarithmic data)
1995-2007

1995-2000

2001-2007

POZIOM CEN (PRICE LEVEL)
P

D

P

1,00

D

0,75

1,00

G

0,69

0,91

G

1,00

P

D

P

1,00

D

0,72

1,00

G

0,70

0,96

G

1,00

P

D

G

P

1,00

D

0,88

1,00

G

0,79

0,83

1,00

D

G

PIERWSZE RÓĩNICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES)
P
P

1,00

D

0,27

D
1,00

G

P
P

1,00

D

0,11

D

G

1,00

G
0,37
0,62
1,00
G
0,24
0,67
1,00
ħródáo: badania wáasne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej
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1,00

D

0,51

1,00

G

0,54

0,53

1,00

Analiza zaleĪnoĞci dáugookresowych
NajwiĊkszy udziaá w zmiennoĞci cen wieprzowiny ma trend i wahania cykliczne (TC).
Wynika to z faktu, Īe gáównym mechanizmem leĪącym u podstaw zmiennoĞci na rynku
trzody chlewnej są tzw. cykle ĞwiĔskie. Zmiany cykliczne są rezultatem opóĨnienia
efektów produkcyjnych w stosunku do momentu podejmowania decyzji, co wynika z
trudnoĞci technologicznych w dostosowaniu rozmiarów chowu do zmian popytu. Niemaáe
znaczenie ma fakt, Īe gospodarstwa nie mają moĪliwoĞci przerwania procesu ani
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regulowania podaĪy przez zwiĊkszenie lub zmniejszenie produkcji gotowej. Przyczyn
wystĊpowania cykli ĞwiĔskich upatruje siĊ teĪ w decyzjach rolników, powodowanych
brakiem ĞwiadomoĞci o dziaáających na rynku powiązaniach i mechanizmach [Schmidt i
Steczkowski 1975].
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Rys. 2. Dáugookresowe tendencje (TC) cen wieprzowiny w Polsce, Niemczech i Danii (dane logarytmowane)
Fig. 2. Long-term trend (TC) of the pork prices in Poland, Germany and Denmark (logarithmic data)
Tabela 3. Wspóáczynniki korelacji Pearsona dáugookresowych tendencji (TC) cen skupu wieprzowiny w Polsce,
Danii i Niemczech w latach 1995-2007 (dane logarytmowane)
Table 3. Estimated Pearson correlation coefficients for long-term tendencies (TC) of pork prices in Poland,
Danmark and Germany (based on logarithmic data)
1995-2007

1995-2000

2001-2007

POZIOM CEN (PRICE LEVEL)
P

D

P

1,00

D

0,79

1,00

G

0,73

0,94

G

1,00

P

D

P

1,00

D

0,78

1,00

G

0,76

0,99

G

1,00

P

D

G

P

1,00

D

0,92

1,00

G

0,84

0,89

1,00

D

G

PIERWSZE RÓĩNICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES)
P
P

1,00

D

0,72

D
1,00

G

P
P

1,00

D

0,73

D

G

1,00

G
0,61
0,91
1,00
G
0,67
0,94
1,00
ħródáo: badania wáasne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej

P
P

1,00

D

0,76

1,00

G

0,60

0,83

1,00

Graficzne ujĊcie szeregów cen wieprzowiny (po zlogarytmowaniu, ln) oczyszczonych
z wahaĔ sezonowych i przypadkowych w Polsce, Danii i Niemczech przedstawiono na rys.
2. ZaleĪnoĞci miĊdzy tak wyodrĊbnionymi skáadowymi cen wieprzowiny w Polsce i cen
wieprzowiny w innych krajach pozwalają na ustosunkowanie siĊ do dáugookresowych
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powiązaĔ miĊdzy cenami w róĪnych krajach. Na podstawie oceny graficznej wnioskowaü
moĪna o znacznej wspóázaleĪnoĞü przebiegu cykli ĞwiĔskich.
Widoczne wspóázaleĪnoĞci w przebiegu zmian cyklicznych potwierdzają obliczone
wspóáczynniki korelacji miĊdzy dáugookresowymi zmianami cen (TC) w Polsce i w
pozostaáych analizowanych krajach, statystycznie istotne na poziomie Į ≤ 0,01 (tab. 2).
Analizując wspóáczynniki korelacji miĊdzy poziomami cen w Polsce, Danii i
Niemczech moĪna zauwaĪyü wzrost wspóázaleĪnoĞci w czasie pomiĊdzy latami 1995-2000
i 2001- 2007. W tym drugim podokresie wspóáczynniki korelacji z cenami w Polsce są
zbliĪone do niemiecko-duĔskich, co po czĊĞci wynika z osáabienia wspóázaleĪnoĞci miĊdzy
dáugookresowymi zmianami cen w tych dwóch krajach. Z kolei analiza wspóáczynników
obliczonych dla pierwszych przyrostów cen nie wskazuje na zmiany stopnia
wspóázaleĪnoĞci w czasie miĊdzy zmianami dáugookresowymi w Polsce i w pozostaáych
krajach.
Analiza nie byáaby peána, gdyby nie brano pod uwagĊ opóĨnieĔ i wyprzedzeĔ
pomiĊdzy cyklami ĞwiĔskimi. Od 1995 do momentu wstąpienia Polski do UE zauwaĪyü
moĪna kilkumiesiĊczne opóĨnienie przebiegu cykli ĞwiĔski w Polsce w stosunku do zmian
cyklicznych w Niemczech i Danii. Jest to szczególnie widoczne w poszczególnych
momentach zwrotnych cykli (rys. 2).
W tabeli 4 przedstawiono przeciĊtne opóĨnienia (lub, patrząc z drugiej strony,
wyprzedzenia) pomiĊdzy cyklami w analizowanych krajach. Są to wielkoĞci opóĨnieĔ, przy
których otrzymano maksymalne wartoĞci wspóáczynników korelacji linowej Pearsona (są to
wartoĞci wyĪsze niĪ przedstawione w tabeli 3 dla zerowego opóĨnienia). Na podstawie
informacji w tabeli 4 moĪna stwierdziü, Īe mamy do czynienia z coraz wiĊkszą
dáugookresową wspóázaleĪnoĞcią miĊdzy cenami w Polsce a cenami w Danii i Niemczech.
Przejawem tego jest zmniejszenie opóĨnieĔ w cyklicznych zmianach cen w Polsce w
stosunku do analogicznych zmian w Danii i Niemczech. O ile przed wstąpieniem Polski do
UE nasz rynek dostosowywaá siĊ z pewnym opóĨnieniem do zmian na rynku unijnym
(Ğrednio 3 miesiĊcznym), co umoĪliwiaáo wykonanie prognoz ostrzegawczych cen
wieprzowiny w Polsce w oparciu o informacjĊ z innych rynków [Hamulczuk 2004], to
obecnie zmiany są niemal równoczesne.
Tabela 4. ĝrednie opóĨnienia miĊdzy zmianami cyklicznymi cen wieprzowiny w Polsce, Dani i Niemczech (dane
logarytmowane), miesiące
Table 4. Average time lags between cyclical component of the pork prices fluctuations in Poland, Denmark and
Germany (based on logarithmic data), months
Lata / Years

Kraje / Countries
1995-2007

1995-2000

2001-2007

Polska – Dania (Poland – Denmark)

2

3

0

Polska – Niemcy (Poland – Germany)

3

3

1

0

0

Dania – Niemcy (Denmark – Germany)
0
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Dodatkowo w celu okreĞlenia zaleĪnoĞci dáugookresowych zastosowano analizĊ
kointegracji. UmoĪliwia ona wykluczenie pozornych zaleĪnoĞci w ksztaátowaniu siĊ
zmiennych w czasie. Wyniki testowania zaleĪnoĞci dáugookresowych z zastosowaniem
testu Engle’a-Grangera zawarto w tabeli 5. Podstawą modelowania w tym przypadku byáy
szeregi czasowe logarytmowane z wyeliminowaną sezonowoĞcią.
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Modele kointegrujące obliczono zawierając w nich wyraz wolny, trend oraz cenĊ w
analizowanym kraju. W tabeli 5 przedstawiono wyniki jednostronnego testowania
dáugookresowych wspóázaleĪnoĞci (wnioski z modelowania odwrotnego byáy zbliĪone)4.
Oszacowania zawarte w tabeli potwierdzają, Īe mamy do czynienia z coraz silniejszym
dáugookresowym powiązaniem miĊdzy cenami wieprzowiny w Polsce a cenami
wieprzowiny w Niemczech i Danii. ĝwiadczą o tym coraz wyĪsze (w wartoĞciach
bezwzglĊdnych) statystyki testu ADF miĊdzy dwoma rozáącznymi podokresami, dla
modelowania bez uwzglĊdnienia opóĨnieĔ w przebiegu cen. Mimo wzrostu statystyk ADF
nadal są to powiązania sáabsze niĪ miĊdzy rynkiem niemieckim a duĔskim. Wynikaü to
moĪe z faktu silnego powiązania korony duĔskiej z euro, a sáabszego powiązania tych
walut z polską walutą, przez co zmiany kursów walutowych osáabiają reakcje uczestników
poszczególnych wewnĊtrznych rynków na zmiany sytuacji na innych rynkach5.
Tabela 5. Kointegracja miĊdzy cenami wieprzowiny w Polsce, Danii i Niemczech (dane logarytmowane)
Table 5. Testing for cointegration between Polish, Danish and German pork prices (based on logarithmic data)
Okres /
Period

Równanie kointegrujące /
Cointegration equation

Statystyka DW
równania
kointegrującego
/DW statistic

ADF bez wyrazu
wolnego / ADF
statistics for model
without constant

ADF z wyrazem
wolnym / ADF
statistics for model
with constant

Modelowanie bez opóĨnieĔ miĊdzy zmiennymi / modeling without time lags
19952007

19952000

20012007

Pt=1,17+0,0004*t+0,73*Gt

0,23

τ =-2,68 (p<0,01)

τ =-2,67 (p=0,08)

Pt=0,48+0,001*t+0,88*Dt

0,36

τ =-2,98 (p<0,01)

τ =-2,97 (p=0,04)

τ =-4,30 (p<0,01)

τ =-4,30 (p<0,01)
τ =-1,98 (p=0,30)

0,44

τ =-1,99 (p=0,04)
τ =-1,99 (p=0,04)

Gt=0,27-0,0003*t+1,08*Dt

1,32

τ =-4,63 (p<0,01)

τ =-4,59 (p<0,01)

Pt=-1,17-0,0014*t+1,24*Gt

0,35

τ =-2,95 (p<0,01)

τ =-2,93 (p=0,04)

Pt=-1,51+0,0007*t+1,30*Dt

0,44

τ =-3,51 (p<0,01)

τ =-3,49 (p<0,01)

Gt=0,88+0,0012*t+0,82*Dt

0,67

τ =-4,02 (p<0,01)

τ =-4,08 (p<0,01)

Gt=0,09+0,0005*t+1,00*Dt

0,69

Pt=1,75+0,0017*t+0,6*Gt

0,39

Pt=1,43+0,0016*t+0,68*Dt

τ =-1,98 (p=0,30)

Modelowanie uwzglĊdniające opóĨnienia miĊdzy zmiennymi / modeling with time lags
19952007
19952000
20012007

Pt=0,93+0,0004*t+0,78*Gt-3

0,36

τ =-3,27 (p<0,01)

τ =-3,26 (p=0,02)

Pt=0,24+0,001*t+0,93*Dt-2

0,43

τ =-3,61 (p<0,01)

τ =-3,60 (p<0,01)

Pt=0,96+0,003*t+0,75*Gt-3

1,06

τ =-3,17 (p<0,01)

τ =-3,15 (p=0,02)

Pt=0,57+0,003*t+0,85*Dt-3

1,15

τ =-3,83 (p<0,01)

τ =-3,80 (p<0,01)

Pt=-1,39-0,0013*t+1,26*Gt-1

0,52

τ =-2,85 (p<0,01)

τ =-2,82 (p=0,05)

Pt=-1,51+0,0007*t+1,30*Dt

0,44

τ =-3,51 (p<0,01)

τ =-3,49 (p<0,01)
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4
W niniejszej pracy, z uwagi na brak miejsca na rozwiniĊtą prezentacjĊ, równania kointegrujące budowano z
wykorzystaniem tylko jednej zmiennej objaĞniającej. MoĪna byáo je równieĪ oszacowaü wykorzystując w tym
celu wiĊcej zmiennych objaĞniających.
5
Innym rozwiązaniem, z wykorzystaniem którego moĪna testowaü wspóázaleĪnoĞci, jest wáączenie kursu
walutowego do zestawu zmiennych objaĞniających.
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WaĪnym spostrzeĪeniem jest to, Īe w dáugim okresie ceny w Polsce są w wiĊkszym
stopniu powiązane z cenami duĔskimi niĪ niemieckimi. Wynika to stąd, Īe ceny w Polsce
są pod duĪą presją eksportowych cen wieprzowiny duĔskiej, który to kraj jest najwiĊkszym
eksporterem tego gatunku miĊsa na Ğwiecie.
Lepsze rezultaty otrzymano szacując równania kointegrujące z opóĨnieniami
zawartymi w tabeli 4 niĪ bez opóĨnieĔ. Zaskakująco mogą wyglądaü wyĪsze statystyki
ADF polskich modeli zawierających zmienne opóĨnione oszacowanych dla lat 1995-2000
niĪ oszacowanych dla okresu po 2001 roku. Wynikają one jednak z duĪej stabilnoĞci
trzymiesiĊcznego opóĨnienia cyklicznych zmian w Polsce w pierwszym okresie oraz z
faktu, Īe w drugim podokresie zawarty jest moment wstąpienia Polski do UE oraz związane
z tym skrócenie wyprzedzeĔ czasowych miĊdzy cyklami.

Analiza zaleĪnoĞci krótkookresowych
Drugim rodzajem zmiennoĞci charakterystycznym dla produkcji rolniczej są wahania
sezonowe (rys. 3). Zaliczyü je moĪna do zmian krótkookresowych, gdyĪ okres ich wahaĔ
nie przekracza jednego roku. Generalnie zauwaĪyü moĪna zmiany w przebiegu wahaĔ
sezonowych we wszystkich analizowanych krajach. Dotyczy to zarówno amplitudy jak i
rozáoĪenia tych wahaĔ na przestrzeni roku. JeĪeli chodzi o wspóázaleĪnoĞci miĊdzy
wskaĨnikami sezonowymi w Polsce i Danii oraz Niemczech to mamy do czynienia z ich
wzrostem pomiĊdzy okresem 1995-2000 a latami 2001-2007. W przypadku porównaĔ
polsko-duĔskich nastąpiáa zmiana wspóáczynnika korelacji liniowej z 0,59 do 0,70 a
polsko-niemieckich z 0,49 do 0,68.
0,15

0,15
Polska (P)

Dania (D)

Niemcy (G)

0,1

0,1

0,05

0,05

0

0

-0,05

-0,05

-0,1

-0,1

-0,15
-0,15
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Rys. 3. WskaĨniki sezonowoĞci cen wieprzowiny w Polsce, Niemczech i Danii (dane logarytmowane6)
Fig. 3. Seasonal indices of the pork prices in Poland, Germany and Denmark (logarithmic data)

6
WskaĨniki obliczone na danych logarytmowanych mają analogiczną interpretacjĊ jak wspóáczynniki obliczone w
modelu multiplikatywnym.
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Gáównym sposobem oceny powiązaĔ krótkookresowych byáa analiza przyczynowoĞci
Grangera. Mimo Īe nie dowodzi ona bezpoĞrednio istnienia związków przyczynowych,
daje ku temu pewne wskazówki. Z uwagi, Īe mamy do czynienia ze zmiennymi
niestacjonarnymi podstawĊ do ceny przyczynowoĞci stanowiáy pierwsze róĪnice
zmiennych. OcenĊ taką z uwagi na wystĊpowanie wahaĔ sezonowych moĪna
przeprowadziü na kilka sposobów. MoĪna zaáoĪyü, Īe ich udziaá jest niewielki i
wykorzystaü dane z wahaniami sezonowymi, uwzglĊdniü w modelu deterministyczne
zmienne 0-1, bądĨ oprzeü siĊ na danych bez wahaĔ sezonowych. W naszym przypadku
dokonano obliczeĔ dla ostatniego przypadku (tab. 6), gdzie sezonowoĞü zostaáa
wyeliminowana za pomocą metody Census X-117. AnalizĊ przeprowadzono w dwóch
wariantach: z nieopóĨnioną zmienną objaĞniającą (natychmiastową przyczynowoĞü) i bez
opóĨnionej zmiennej objaĞniającej.
Tabela 6. Wyniki testów na wystĊpowanie przyczynowoĞci Grangera (dane logarytmowane, po eliminacji
sezonowoĞci)
Table 6. Testing for Granger causality (based on logarithmic and seasonally adjusted data)
Okres /
period

1995-2007

1995-2000

2001-2007

NATYCHMIASTOWA PRZYCZYNOWOĝû W SENSIE GARNGERA / GRANGER IMMEDIATE CAUSALITY
P–D

F=6,4 (p<0,01)

F=1,85 (p=0,15)
P!D

D–P

F=3,70 (p=0,01)

P –G

F=6,16 (p<0,01)

F=2,08 (p=0,11)

F=10,72 (p<0,01)

D–G

F=21,99 (p<0,01)

F=6,42 (p<0,01)
PL!G

F=6,29 (p<0,01)

F=48,20 (p<0,01)

P!G
F=6,07 (p<0,01)

F=14,85 (p<0,01)
D!G

G–D

P!D
F=2,94 (p=0,04)

F=4,51 (p<0,01)
P!D

G–P

F=6,45 (p<0,01)
P–D

F=7,06 (p<0,01)
D!G

F=48,39 (p<0,01)

D!G
F=10,20 (p<0,01)

PRZYCZYNOWOĝû W SENSIE GRANGERA/ GRANGER CAUSALITY
P–D

F=5,90 (p<0,01)

D–P

F=2,01 (p=0,14)

P –G

F=6,16 (p<0,01)

G–P

F=10,72 (p<0,01)

D–G

F=2,00 (p=0,14)

G–D

F=29,67 (p<0,01)

PĺD

F=1,94 (p=0,15)

PíD

F=2,28 (p=0,11)
PļG

F=3,33 (p=0,04)

F=2,58 (p=0,08)
F=34,94 (p<0,01)

PĺD

F=0,30 (p=0,88)
PļG

F=5,79 (p=0,01)
DĸG

F=4,89 (p<0,01)

F=1,95 (p=0,15)

PíG

F=1,51 (p=0,23)
DĸG

F=0,23 (p=0,79)
F=3,94 (p=0,02)

DĸG
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Po pierwsze, analizując wyniki w tabeli 6, moĪna stwierdziü, Īe natychmiastowe
powiązania krótkookresowe są znacznie silniejsze niĪ reakcje na przeszáe zmiany. Wynikaü
to moĪe z szybkiego przepáywu informacji rynkowej oraz efektywnego rynku, który
podlegaá tym samym lub podobnym regulacjom. WiĊkszoĞü reakcji natychmiastowych ma

7

CzĊĞciowe analizy wykonane dla modelu ze zmiennymi 0-1 dawaáy zbliĪone rezultaty.
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charakter dwukierunkowy. Wyjątkiem jest brak krótkookresowych przepáywów impulsów
cenowych w latach 1995-2000 pomiĊdzy rynkiem polskim a duĔskim.
Po drugie, powiązania natychmiastowe miĊdzy rynkiem duĔskim a niemieckim są
silniejsze niĪ pomiĊdzy rynkiem polskim a dwoma pozostaáymi. Po trzecie, nastąpiá
znaczny wzrost stopnia krótkookresowych powiązaĔ polsko-duĔskich i polsko-niemieckich
miĊdzy latami 1995-2000 a okresem od 2001 roku. Odwrotną tendencjĊ moĪna
zaobserwowaü w przypadku relacji duĔsko-niemieckich.
Po czwarte, kierunek przebiegu impulsów cenowych ma miejsce od rynku
niemieckiego do duĔskiego oraz od polskiego do duĔskiego. Jest caákiem logiczne, Īe
rynek posiadający najwiĊksze nadwyĪki reaguje na to, co siĊ dzieje na jego rynkach
docelowych. JeĪeli chodzi o związki miĊdzy rynkiem polskim i niemieckim, to mają one
charakter dwukierunkowy w caáym badanym okresie. PrzyczynowoĞü w sensie Grangera w
latach 2001-2007 wskazuje na osáabienie reakcji na przeszáe informacje kosztem reakcji
natychmiastowych.

Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

WyraĨne jest stopniowe dochodzenie do coraz wiĊkszej wspóázaleĪnoĞci
dáugookresowej i coraz wiĊkszej konwergencji cykli ĞwiĔskich w Polsce w stosunku
do cykli w Danii i Niemczech. O ile przed wstąpieniem Polski do UE zmiany
dáugookresowe w Polsce byáy opóĨnione Ğrednio o trzy miesiące w stosunku do
analogicznych wahaĔ na rynku niemieckim i duĔskim, to obecnie mają one charakter
niemal jednoczesny. Zgodnie z prawem jednej ceny, wiĊkszą zbieĪnoĞü cen krajowych
z cenami Ğwiatowymi naleĪy traktowaü jako przejaw poprawy cenowej efektywnoĞci
rynku wieprzowiny.
Ceny w Polsce w dáugim okresie są w wiĊkszym stopniu powiązane z cenami duĔskimi
niĪ niemieckimi. Wynika to stąd, Īe ceny w Polsce są pod duĪą presją eksportowych
cen wieprzowiny duĔskiej.
Przeprowadzone badania potwierdzają znaczny wzrost w czasie krótkookresowych
powiązaĔ cenowych polsko-duĔskich i polsko-niemieckich. Odwrotną tendencjĊ
moĪna zaobserwowaü w przypadku relacji duĔsko-niemieckich. Wynikaü to moĪe ze
zmian w polityce rolnej Unii Europejskiej oraz z samego rozszerzenia UE. Mimo to
powiązania te są nadal wyĪsze niĪ miĊdzy tymi krajami a Polską. Gáówną rolĊ w tym
odgrywa znaczne ryzyko kursowe w handlu polsko-niemieckim i polsko-duĔskim.
W przeciwieĔstwie do dáugookresowych zmian cen wieprzowiny bĊdących pod presją
niskich cen duĔskich, kierunek przepáywu krótkookresowych impulsów cenowych
przebiega od rynku niemieckiego do duĔskiego oraz od polskiego do duĔskiego. Z
uwagi na szybki przepáyw informacji, na rynku wieprzowiny zaobserwowaü moĪna
wysoki poziom natychmiastowych reakcji cen na ich zmiany w pozostaáych krajach.
Mimo istotnych powiązaĔ kierunkowych mieliĞmy do czynienia ze znacznymi
róĪnicami w poziomie cen miĊdzy krajami. Wynikaáy one z poziomu stosowanych
dopáat oraz kursów walutowych warunkujących opáacalnoĞü wymiany handlowej i
poziom presji podaĪowej.
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