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Powi zania cen wieprzowiny pomi dzy rynkiem polskim, 
du skim 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. 
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Abstrakt. Celem bada  by a próba oceny powi za  cen wieprzowiny pomi dzy rynkiem polskim, du skim 

i niemieckim. Analiz  przeprowadzono w oparciu o miesi czne informacje o poziomie cen z okresu od 

stycznia 1995 do maja 2007 roku. Przedstawione wyniki bada  wskazuj , e istniej  zarówno krótko-, jak i 

d ugookresowe powi zania w kszta towaniu si  cen mi dzy analizowanymi rynkami. 

S owa kluczowe:  ceny wieprzowiny,  powi zania cen, prawo jednej ceny   

Wst p 

Polska jako jeden z najwi kszych producentów wieprzowiny w Europie jest 

aktywnym uczestnikiem wymiany mi dzynarodowej. W g ównej mierze wynika to ze 

strukturalnych nadwy ek produkcji wieprzowiny w Polsce, która w ostatnich latach 

przewy sza popyt krajowy. G ównym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej 

oferowanych towarów, z uwagi na znaczn  ich standaryzacj , s  ceny. Jest zatem wa ne 

poznanie uwarunkowa  kszta towania si  tych cen w czasie, w tym ich zwi zków z cenami 

konkurentów. Coraz wi ksza otwarto  naszej gospodarki na handlowe kontakty z innymi 

krajami i cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej wskazuj , e nale y spodziewa  si  coraz 

wi kszego powi zania cen na rynku krajowym z cenami na rynkach innych pa stw. 

Generalnie, przy braku sztucznych barier handlowych, struktura cen na przestrzennie 

wyodr bnionych rynkach kszta towana jest w zale no ci od uk adu kosztów transferowych. 

Odchylenia od tego wyst puj  wówczas, gdy konsumenci preferuj  kupno artyku ów 

pochodz cych z okre lonego obszaru geograficznego lub, gdy mamy do czynienia z 

niepe nym przep ywem informacji. Teoretyczny fundament oceny cenowej efektywno ci 

rynków w aspekcie tempa i si y przekazu sygna ów cenowych mi dzy ró nymi rynkami 

stanowi prawo jednej ceny. Zgodnie z nim arbitra  prowadzi do zrównania cen towarów 

homogenicznych na ró nych rynkach, gdy  uczestnicy rynku nie b d  akceptowa  znacznie 

wy szych cen za ten sam towar. Z punktu widzenia oceny cenowej efektywno ci rynku w 

uj ciu przestrzennym wa ne jest zbadanie czasu, po którym ró nice cenowe si  zmniejszaj  

lub zanikaj  [Conforti 2004; Figiel 2007; Tomek i Robinson 2001] 

                                                 
1 Dr in ., e-mail: mariusz_hamulczuk@sggw.pl 
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Celem opracowania by o zbadanie powi za  cen wieprzowiny i ich transmisji mi dzy 

rynkiem polskim i wybranymi rynkami europejskimi w uj ciu krótko- i d ugookresowym. 

Materia  i metoda 

Badania przeprowadzono wykorzystuj c miesi czne informacje o cenach trzody 

chlewnej z okresu od stycznia 1995 do maja 2007 roku. Zakres czasowy bada  

uwarunkowany jest tym, e Polska dopiero po roku 1995 posiada a nadwy ki produkcyjne 

wieprzowiny lokuj c je na rynkach krajów Europy rodkowowschodniej, gdzie dochodzi o 

do bezpo redniej konkurencji z towarami pochodz cymi z UE-15. W latach wcze niejszych 

zwi zki mi dzy rynkami by y do  lu ne [Hamulczuk 2006]. 

Dla krajów UE-15 wykorzystano ceny skupu wieprzowiny w klasie E wagi 

poubojowej publikowane przez Komisj  Europejsk . W przypadku Polski analogiczne 

informacje dost pne s  dopiero od maja 2004 roku. W zwi zku z czym ceny pó tusz w 

przeliczeniu na kl. E w okresie poprzedzaj cym wst pienie naszego kraju do UE obliczono 

w oparciu o kszta towanie si  cen skupu ywca wieprzowego (wed ug GUS), mno c te 

drugie przez wspó czynnik 1,396. Takie rozwi zanie wydaje si  by  poprawne, poniewa  w 

okresie od maja 2004 do maja 2007 roku obydwie kategorie charakteryzuj  si  przeci tnie 

tak  relacj  oraz bardzo wysok  korelacj . Wspó czynnik korelacji Pearsona pomi dzy 

tymi dwoma kategoriami w tym okresie na poziomie 0,996 (a w przypadku pierwszych 

przyrostów 0,971) wskazuj  na bezpo rednie prze o enie cen skupu ywca na ceny w 

wadze poubojowej. 
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ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Rys. 1. rednie miesi czne 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 kszta towanie si  cen wieprzowiny w Polsce (P) w odniesieniu do cen w 

Danii (D), Niemczech (G)2 (rys. 1). Kraje te odgrywaj  znaczn  rol  w produkcji i handlu 

wieprzowin  w Europie i na wiecie. Aby zapewni  porównywalno  cen wyra ono je w 

EUR/100kg, wykorzystuj c redniomiesi czne kursy wed ug NBP. Z uwagi na fakt, e 

analizowane zmienne maj  w wi kszym stopniu charakter multiplikatywny ni  addytywny 

oraz to, e w procedurach testuj cych stosuje si  metod  najmniejszych kwadratów, analizy 

oparto na danych logarytmowanych. 

Pierwszym problemem jaki napotkano by a niestacjonarno  zmiennych. Opieranie si  

na takich zmiennych mo e prowadzi  do b dnych wniosków wyci ganych w oparciu o 

u ywane metody statystyczne. W zwi zku z czym najpierw okre lono stopie  integracji 

poszczególnych zmiennych zgodnie z nomenklatur  Engle’a i Grangera. W tym celu 

zastosowano rozszerzony test pierwiastka jednostkowego ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

o statystyce3 [Charemza i Deadman 1997]: 

t

k

j

jtjtt yyy εγδ +∆+=∆

=

−−

1

1  

gdzie: δ – parametr modelu stanowi cy podstaw  badania integracji, 

   j  – wykorzystany rz d opó nie . 

Hipotez  zerow  o wyst powaniu pierwiastka jednostkowego ( 0:0 =δH ) mo na 

odrzuci  wówczas, gdy warto  statystyki t jest wi ksza od warto ci krytycznych τ z tablic 

testu ADF. 

Do oceny cenowych powi za  przestrzennie wyodr bnionych rynków towarowych 

stosuje si  wiele rozwi za  metodycznych [np. Conforti 2004; Figiel 2004]. W niniejszej 

pracy do oceny wspó zale no ci wykorzystano kilka podej , które mia y za zadanie 

okre lenie zwi zków mi dzy cenami na poszczególnych rynkach zarówno w uj ciu d ugo-, 

jak i krótkookresowym. Analizy rozpocz to od obliczenia wspó czynników korelacji 

mi dzy cenami (i przyrostami cen) w poszczególnych krajach. Nast pnie przeprowadzono 

analiz  poszczególnych sk adowych szeregów czasowych, testowano przyczynowo  i 

kierunki przebiegu impulsów cenowych oraz przeprowadzono testy kointegracji. 

Podej cie oparte na dekompozycji szeregu czasowego umo liwia ocen  si y 

wspó zale no ci (zarówno d ugookresowych jak i krótkookresowych) mi dzy cenami 

wieprzowiny w Polsce i w analizowanych krajach, na podstawie powi za  mi dzy 

sk adowymi szeregów czasowych tych cen. Szeregi czasowe cen wieprzowiny roz o ono na 

trzy komponenty: d ugookresowy trend (TC), na który sk ada si  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]. Powi zania pomi dzy analogicznymi 

sk adowymi szeregów czasowych cen wieprzowiny w Polsce i innych krajach okre lono za 

pomoc  wspó czynników korelacji liniowej. 

W celu okre lenia si y zwi zków d ugookresowych przeprowadzono analiz  

kointegracji w oparciu o procedur  Engle’a-Grangera. Zak ada si , e d ugookresowe 

zale no ci wyst puj  wówczas, gdy dwa lub wi cej szeregi s  niestacjonarne, ale ich 

linowa kombinacja jest stacjonarna. W celu przetestowania tego stwierdzenia buduje si  

model regresji kointegruj cej w postaci [Ekonometria... 1996]: 

                                                 
2 Takie oznaczenia przyj to w dalszej cz ci opracowania. 
3 Model ten mo e by  rozszerzony o sk adniki deterministyczne (wyraz wolny, trend, zmienne 0-1). 
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tttt xDAy εα ++= 10 , 

gdzie: tDA0 - deterministyczna cz  równania, 

   1α  – parametr kointegruj cy. 

Je eli oka e si , e sk adnik losowy tε  zbudowanego modelu ma rz d integracji 

mniejszy ni  poszczególne zmienne stanowi ce podstaw  budowy modelu to zmienne s  

skointegrowane (wyst puj  mi dzy nimi zale no ci d ugookresowe) i nie zagra a 

niebezpiecze stwo uzyskania regresji pozornej. Do oceny rz du integracji sk adnika 

losowego zastosowano test ADF. 

W ocenie krótkookresowych powi za  mi dzy cenami na analizowanych rynkach 

zastosowano test przyczynowo ci Grangera [Charemza i Deadman 1997; Figiel 2004]. 

Przyczynowo  w sensie Grangera zak ada, e x  jest przyczyn  dla y  je eli bie ca 

warto ci zmiennej y  mo e by  przewidywana z wi ksz  dok adno ci  z wykorzystaniem 

opó nionych warto ci zmiennych x  ni  bez nich, przy pozosta ej niezmienionej 

informacji. Wyró ni  mo na równie  „natychmiastow ” przyczynowo , która ma miejsce 

wówczas, gdy bie ce warto ci y  mog  by  lepiej prognozowane przy u yciu bie cych i 

przesz ych warto ci x , ceteris paribus. Posta  równania jest nast puj ca: 

= =

−− +++=

p

j

k

j

tjtjjtjtt xyDAy
1 0

0 εβα . 

Je li 0...10 ==== kβββ , to w sensie definicji Grangera x nie jest przyczyn  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) 

1995-2007 1995-2000 2001-2007 Kraj / 

country δ  t p δ  t 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 

PIERWSZE RÓ NICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES) 

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 -1,28 -6,21 0,00 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 
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Analiza wst pna  

Wszystkie zmienne (ich logarytmy naturalne, ln) okaza y si  niestacjonarne. Wskazuj  

na to wyniki rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF) zamieszczone w tabeli 1. Brak 

podstaw do odrzucenia 0H  o wyst powaniu pierwiastka jednostkowego dotyczy  ca ego 

badanego okresu jak i poszczególnych wyodr bnionych podokresów. Dopiero pierwsze 

przyrosty okaza y si  stacjonarne. Ocena stopnia zintegrowania szeregów czasowych cen 

wieprzowiny oparta na danych po wyeliminowaniu waha  sezonowych dostarczy a 

podobnych rezultatów. 

W celu wst pnego zbadania wspó zale no ci mi dzy cenami wieprzowiny w Polsce, 

Dani i Niemczech obliczono mi dzy nimi wspó czynniki korelacji Pearsona. W przypadku 

badania poziomów cen wszystkie wspó czynniki okaza y si  statystycznie istotne na 

poziomie p<0,01, niezale nie od analizowanego przedzia u czasowego. Natomiast w 

przypadku korelacji obliczonych dla pierwszych ró nic cen, zwi zki w latach 1995-2000 

okaza y si  s abe, a w przypadku powi za  z cenami du skimi statystycznie nieistotne. 

Generalnie mo na powiedzie , e wspó zale no ci mi dzy cenami w Polsce a cenami w 

Danii i Niemczech w latach 2001-2007 okaza y si  by  silniejsze ni  w latach 1995-2000. 

Tabela 2. Wspó czynniki korelacji Pearsona obliczone mi dzy 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 G  P D G  P D G 

P 1,00   P 1,00   P 1,00   

D 0,75 1,00  D 0,72 1,00  D 0,88 1,00  

G 0,69 0,91 1,00 G 0,70 0,96 1,00 G 0,79 0,83 1,00 

PIERWSZE RÓ NICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES) 

 P D G  P D G  P D G 

P 1,00   P 1,00   P 1,00   

D 0,27 1,00  D 0,11 1,00  D 0,51 1,00  

G 0,37 0,62 1,00 G 0,24 0,67 1,00 G 0,54 0,53 1,00 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Analiza zale no ci d ugookresowych 

Najwi kszy udzia  w zmienno ci cen wieprzowiny ma trend i wahania cykliczne (TC). 

Wynika to z faktu, e g ównym mechanizmem le cym u podstaw zmienno ci na rynku 

trzody chlewnej s  tzw. cykle wi skie. Zmiany cykliczne s  rezultatem opó nienia 

efektów produkcyjnych w stosunku do momentu podejmowania decyzji, co wynika z 

trudno ci technologicznych w dostosowaniu rozmiarów chowu do zmian popytu. Niema e 

znaczenie ma fakt, e gospodarstwa nie maj  mo liwo ci przerwania procesu ani 
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regulowania poda y przez zwi kszenie lub zmniejszenie produkcji gotowej. Przyczyn 

wyst powania cykli wi skich upatruje si  te  w decyzjach rolników, powodowanych 

brakiem wiadomo ci o dzia aj cych na rynku powi zaniach i mechanizmach [Schmidt i 

Steczkowski 1975]. 
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ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Rys. 2. D ugookresowe 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. Wspó czynniki korelacji Pearsona d ugookresowych 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 G  P D G   P D G 

P 1,00   P 1,00   P 1,00   

D 0,79 1,00  D 0,78 1,00  D 0,92 1,00  

G 0,73 0,94 1,00 G 0,76 0,99 1,00 G 0,84 0,89 1,00 

 PIERWSZE RÓ NICE CEN (FIRST DIFFERENCES OF PRICES) 

  P D G   P D G   P D G 

P 1,00   P 1,00   P 1,00   

D 0,72 1,00  D 0,73 1,00  D 0,76 1,00  

G 0,61 0,91 1,00 G 0,67 0,94 1,00 G 0,60 0,83 1,00 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Graficzne uj cie szeregów cen wieprzowiny (po zlogarytmowaniu, ln) oczyszczonych 

z waha  sezonowych i przypadkowych w Polsce, Danii i Niemczech przedstawiono na rys. 

2. Zale no ci mi dzy tak wyodr bnionymi sk adowymi cen wieprzowiny w Polsce i cen 

wieprzowiny w innych krajach pozwalaj  na ustosunkowanie si  do d ugookresowych 
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powi za  mi dzy cenami w ró nych krajach. Na podstawie oceny graficznej wnioskowa  

mo na o znacznej wspó zale no  przebiegu cykli wi skich. 

Widoczne wspó zale no ci w przebiegu zmian cyklicznych potwierdzaj  obliczone 

wspó czynniki korelacji mi dzy d ugookresowymi zmianami cen (TC) w Polsce i w 

pozosta ych analizowanych krajach, statystycznie istotne na poziomie ≤ 0,01 (tab. 2). 

Analizuj c wspó czynniki korelacji mi dzy poziomami cen w Polsce, Danii i 

Niemczech mo na zauwa y  wzrost wspó zale no ci w czasie pomi dzy latami 1995-2000 

i 2001- 2007. W tym drugim podokresie wspó czynniki korelacji z cenami w Polsce s  

zbli one do niemiecko-du skich, co po cz ci wynika z os abienia wspó zale no ci mi dzy 

d ugookresowymi zmianami cen w tych dwóch krajach. Z kolei analiza wspó czynników 

obliczonych dla pierwszych przyrostów cen nie wskazuje na zmiany stopnia 

wspó zale no ci w czasie mi dzy zmianami d ugookresowymi w Polsce i w pozosta ych 

krajach.  

Analiza nie by aby pe na, gdyby nie brano pod uwag  opó nie  i wyprzedze  

pomi dzy cyklami wi skimi. Od 1995 do momentu wst pienia Polski do UE zauwa y  

mo na kilkumiesi czne opó nienie przebiegu cykli wi ski 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 przeci tne opó nienia (lub, patrz c z drugiej strony, 

wyprzedzenia) pomi dzy cyklami w analizowanych krajach. S  to wielko ci opó nie , przy 

których otrzymano maksymalne warto ci wspó czynników korelacji linowej Pearsona (s  to 

warto ci wy sze ni  przedstawione w tabeli 3 dla zerowego opó nienia). Na podstawie 

informacji w tabeli 4 mo na stwierdzi , e mamy do czynienia z coraz wi ksz  

d ugookresow  wspó zale no ci  mi dzy cenami w Polsce a cenami w Danii i Niemczech. 

Przejawem tego jest zmniejszenie opó nie  w cyklicznych zmianach cen w Polsce w 

stosunku do analogicznych zmian w Danii i Niemczech. O ile przed wst pieniem Polski do 

UE nasz rynek dostosowywa  si  z pewnym opó nieniem do zmian na rynku unijnym 

( rednio 3 miesi cznym), co umo liwia o wykonanie prognoz ostrzegawczych cen 

wieprzowiny w Polsce w oparciu o informacj  z innych rynków [Hamulczuk 2004], to 

obecnie zmiany s  niemal równoczesne. 

Tabela 4. rednie opó nienia mi dzy zmianami cyklicznymi cen wieprzowiny w Polsce, Dani i Niemczech (dane 

logarytmowane), miesi ce  

Table 4. Average time lags between cyclical component of the pork prices fluctuations in Poland, Denmark and 

Germany (based on logarithmic data), months 

Kraje / Countries  Lata / Years  

 1995-2007 1995-2000 2001-2007 

Polska – Dania (Poland – Denmark) 2 3 0 

Polska – Niemcy (Poland – Germany) 3 3 1 

Dania – Niemcy (Denmark – Germany) 0 0 0 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Dodatkowo w celu okre lenia zale no ci d ugookresowych zastosowano analiz  

kointegracji. Umo liwia ona wykluczenie pozornych zale no ci w kszta towaniu si  

zmiennych w czasie. Wyniki testowania zale no ci d ugookresowych z zastosowaniem 

testu Engle’a-Grangera zawarto w tabeli 5. Podstaw  modelowania w tym przypadku by y 

szeregi czasowe logarytmowane z wyeliminowan  sezonowo ci .  
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Modele kointegruj ce obliczono zawieraj c w nich wyraz wolny, trend oraz cen  w 

analizowanym kraju. W tabeli 5 przedstawiono wyniki jednostronnego testowania 

d ugookresowych wspó zale no ci (wnioski z modelowania odwrotnego by y zbli one)4. 

Oszacowania zawarte w tabeli potwierdzaj , e mamy do czynienia z coraz silniejszym 

d ugookresowym powi zaniem mi dzy cenami wieprzowiny w Polsce a cenami 

wieprzowiny w Niemczech i Danii. wiadcz  o tym coraz wy sze (w warto ciach 

bezwzgl dnych) statystyki testu ADF mi dzy dwoma roz cznymi podokresami, dla 

modelowania bez uwzgl dnienia opó nie  w przebiegu cen. Mimo wzrostu statystyk ADF 

nadal s  to powi zania s absze ni  mi dzy rynkiem niemieckim a du skim. Wynika  to 

mo e z faktu silnego powi zania korony du skiej z euro, a s abszego powi zania tych 

walut z polsk  walut , przez co zmiany kursów walutowych os abiaj  reakcje uczestników 

poszczególnych wewn trznych rynków na zmiany sytuacji na innych rynkach5. 

Tabela 5. Kointegracja mi dzy 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 kointegruj ce / 

Cointegration equation 

Statystyka DW 

równania 

kointegruj cego 

/DW statistic 

ADF bez  wyrazu 

wolnego / ADF 

statistics for model 

without constant 

ADF z wyrazem 

wolnym / ADF 

statistics for model 

with constant 

Modelowanie bez opó nie  mi dzy zmiennymi / modeling without time lags 

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) 
1995-

2007 

Gt=0,09+0,0005*t+1,00*Dt 0,69 τ =-4,30 (p<0,01) τ =-4,30 (p<0,01) 

      Pt=1,75+0,0017*t+0,6*Gt 0,39 τ =-1,99 (p=0,04) τ =-1,98 (p=0,30) 

Pt=1,43+0,0016*t+0,68*Dt 0,44 τ =-1,99 (p=0,04) τ =-1,98 (p=0,30) 
1995-

2000 

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) 
2001-

2007 

Gt=0,88+0,0012*t+0,82*Dt 0,67 τ =-4,02 (p<0,01) τ =-4,08 (p<0,01) 

Modelowanie uwzgl dniaj ce opó nienia mi dzy zmiennymi / modeling with time lags 

Pt=0,93+0,0004*t+0,78*Gt-3 0,36     τ =-3,27 (p<0,01) τ =-3,26 (p=0,02) 1995-

2007 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) 1995-

2000 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) 2001-

2007 Pt=-1,51+0,0007*t+1,30*Dt 0,44      τ =-3,51 (p<0,01) τ =-3,49 (p<0,01) 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

                                                 
4 W niniejszej pracy, z uwagi na brak miejsca na rozwini t  prezentacj , równania kointegruj ce budowano z 

wykorzystaniem tylko jednej zmiennej obja niaj cej. Mo na by o je równie  oszacowa  wykorzystuj c w tym 

celu wi cej zmiennych obja niaj cych.  
5 Innym rozwi zaniem, z wykorzystaniem którego mo na testowa  wspó zale no ci, jest w czenie kursu 

walutowego do zestawu zmiennych obja niaj cych.  
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Wa nym spostrze eniem jest to, e w d ugim okresie ceny w Polsce s  w wi kszym 

stopniu powi zane z cenami du skimi ni  niemieckimi. Wynika to st d, e ceny w Polsce 

s  pod du  presj  eksportowych cen wieprzowiny du skiej, który to kraj jest najwi kszym 

eksporterem tego gatunku mi sa na wiecie. 

Lepsze rezultaty otrzymano szacuj c równania kointegruj ce z opó nieniami 

zawartymi w tabeli 4 ni  bez opó nie . Zaskakuj co mog  wygl da  wy sze statystyki 

ADF polskich modeli zawieraj cych zmienne opó nione oszacowanych dla lat 1995-2000 

ni  oszacowanych dla okresu po 2001 roku. Wynikaj  one jednak z du ej stabilno ci 

trzymiesi cznego opó nienia cyklicznych zmian w Polsce w pierwszym okresie oraz z 

faktu, e w drugim podokresie zawarty jest moment wst pienia Polski do UE oraz zwi zane 

z tym skrócenie wyprzedze  czasowych mi dzy cyklami.  

Analiza zale no ci krótkookresowych 

Drugim rodzajem zmienno ci charakterystycznym dla produkcji rolniczej s  wahania 

sezonowe (rys. 3). Zaliczy  je mo na do zmian krótkookresowych, gdy  okres ich waha  

nie przekracza jednego roku. Generalnie zauwa y  mo na zmiany w przebiegu waha  

sezonowych we wszystkich analizowanych krajach. Dotyczy to zarówno amplitudy jak i 

roz o enia tych waha  na przestrzeni roku. Je eli chodzi o wspó zale no ci mi dzy 

wska nikami sezonowymi w Polsce i Danii oraz Niemczech to mamy do czynienia z ich 

wzrostem pomi dzy okresem 1995-2000 a latami 2001-2007. W przypadku porówna  

polsko-du skich nast pi a zmiana wspó czynnika korelacji liniowej z 0,59 do 0,70 a 

polsko-niemieckich z 0,49 do 0,68. 
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ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Rys. 3. Wska niki sezonowo ci 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 Wska niki obliczone na danych logarytmowanych maj  analogiczn  interpretacj  jak wspó czynniki obliczone w 

modelu multiplikatywnym. 
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G ównym sposobem oceny powi za  krótkookresowych by a analiza przyczynowo ci 

Grangera. Mimo e nie dowodzi ona bezpo rednio istnienia zwi zków przyczynowych, 

daje ku temu pewne wskazówki. Z uwagi, e mamy do czynienia ze zmiennymi 

niestacjonarnymi podstaw  do ceny przyczynowo ci stanowi y pierwsze ró nice 

zmiennych. Ocen  tak  z uwagi na wyst powanie waha  sezonowych mo na 

przeprowadzi  na kilka sposobów. Mo na za o y , e ich udzia  jest niewielki i 

wykorzysta  dane z wahaniami sezonowymi, uwzgl dni  w modelu deterministyczne 

zmienne 0-1, b d  oprze  si  na danych bez waha  sezonowych. W naszym przypadku 

dokonano oblicze  dla ostatniego przypadku (tab. 6), gdzie sezonowo  zosta a 

wyeliminowana za pomoc  metody Census X-117. Analiz  przeprowadzono w dwóch 

wariantach: z nieopó nion  zmienn  obja niaj c  (natychmiastow  przyczynowo ) i bez 

opó nionej zmiennej obja niaj cej.  

Tabela 6. Wyniki testów na wyst powanie przyczynowo ci Grangera (dane logarytmowane, po eliminacji  

sezonowo ci)  

Table 6. Testing for Granger causality (based on logarithmic and seasonally adjusted data) 

Okres / 

period 
1995-2007 1995-2000 2001-2007 

NATYCHMIASTOWA PRZYCZYNOWO  W SENSIE GARNGERA / GRANGER IMMEDIATE CAUSALITY 

P – D F=6,4 (p<0,01) F=1,85 (p=0,15) F=6,45 (p<0,01) 

D – P F=3,70 (p=0,01) 
P ! D 

F=2,08 (p=0,11) 
P – D 

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

P –G F=6,16 (p<0,01) F=4,51 (p<0,01) F=6,42 (p<0,01) 

G – P F=10,72 (p<0,01) 
P ! D 

F=6,29 (p<0,01) 
PL!G 

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

D – G F=21,99 (p<0,01) F=14,85 (p<0,01) F=7,06 (p<0,01) 

G – D F=48,20 (p<0,01) 
D ! G 

F=48,39 (p<0,01) 
D ! G 

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

PRZYCZYNOWO  W SENSIE GRANGERA/ GRANGER CAUSALITY 

P – D F=5,90 (p<0,01) F=1,94 (p=0,15) F=4,89 (p<0,01) 

D – P F=2,01 (p=0,14) 
P  D 

F=2,28 (p=0,11) 
P  D 

F=0,30 (p=0,88) 
P  D 

P –G F=6,16 (p<0,01) F=3,33 (p=0,04) F=1,95 (p=0,15) 

G – P F=10,72 (p<0,01) 
P  G 

F=5,79 (p=0,01) 
P  G 

F=1,51 (p=0,23) 
P  G 

D – G F=2,00 (p=0,14) F=2,58 (p=0,08) F=0,23 (p=0,79) 

G – D F=29,67 (p<0,01) 
D  G 

F=34,94 (p<0,01) 
D  G 

F=3,94 (p=0,02) 
D  G 

ród o: badania w asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej 

Po pierwsze, analizuj c wyniki w tabeli 6, mo na stwierdzi , e natychmiastowe 

powi zania krótkookresowe s  znacznie silniejsze ni  reakcje na przesz e zmiany. Wynika  

to mo e z szybkiego przep ywu informacji rynkowej oraz efektywnego rynku, który 

podlega  tym samym lub podobnym regulacjom. Wi kszo  reakcji natychmiastowych ma 

                                                 
7 Cz ciowe analizy wykonane dla modelu ze zmiennymi 0-1 dawa y zbli one rezultaty. 
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charakter dwukierunkowy. Wyj tkiem jest brak krótkookresowych przep ywów impulsów 

cenowych w latach 1995-2000 pomi dzy rynkiem polskim a du skim. 

Po drugie, powi zania natychmiastowe mi dzy rynkiem du skim a niemieckim s  

silniejsze ni  pomi dzy rynkiem polskim a dwoma pozosta ymi. Po trzecie, nast pi  

znaczny wzrost stopnia krótkookresowych powi za  polsko-du skich i polsko-niemieckich 

mi dzy latami 1995-2000 a okresem od 2001 roku. Odwrotn  tendencj  mo na 

zaobserwowa  w przypadku relacji du sko-niemieckich.  

Po czwarte, kierunek przebiegu impulsów cenowych ma miejsce od rynku 

niemieckiego do du skiego oraz od polskiego do du skiego. Jest ca kiem logiczne, e 

rynek posiadaj cy najwi ksze nadwy ki reaguje na to, co si  dzieje na jego rynkach 

docelowych. Je eli chodzi o zwi zki mi dzy rynkiem polskim i niemieckim, to maj  one 

charakter dwukierunkowy w ca ym badanym okresie. Przyczynowo  w sensie Grangera w 

latach 2001-2007 wskazuje na os abienie reakcji na przesz e informacje kosztem reakcji 

natychmiastowych. 

Wnioski 

1. Wyra ne jest stopniowe dochodzenie do coraz wi kszej wspó zale no ci 

d ugookresowej i coraz wi kszej konwergencji cykli wi skich w Polsce w stosunku 

do cykli w Danii i Niemczech. O ile przed wst pieniem Polski do UE zmiany 

d ugookresowe w Polsce by y opó nione rednio o trzy miesi ce w stosunku do 

analogicznych waha  na rynku niemieckim i du skim, to obecnie maj  one charakter 

niemal jednoczesny. Zgodnie z prawem jednej ceny, wi ksz  zbie no  cen krajowych 

z cenami wiatowymi nale y traktowa  jako przejaw poprawy cenowej efektywno ci 

rynku wieprzowiny.  

2. Ceny w Polsce w d ugim okresie s  w wi kszym stopniu powi zane z cenami du skimi 

ni  niemieckimi. Wynika to st d, e ceny w Polsce s  pod du  presj  eksportowych 

cen wieprzowiny du skiej. 

3. Przeprowadzone badania potwierdzaj  znaczny wzrost w czasie krótkookresowych 

powi za  cenowych polsko-du skich i polsko-niemieckich. Odwrotn  tendencj  

mo na zaobserwowa  w przypadku relacji du sko-niemieckich. Wynika  to mo e ze 

zmian w polityce rolnej Unii Europejskiej oraz z samego rozszerzenia UE. Mimo to 

powi zania te s  nadal wy sze ni  mi dzy tymi krajami a Polsk . G ówn  rol  w tym 

odgrywa znaczne ryzyko kursowe w handlu polsko-niemieckim i polsko-du skim. 

4. W przeciwie stwie do d ugookresowych zmian cen wieprzowiny b d cych pod presj  

niskich cen du skich, kierunek przep ywu krótkookresowych impulsów cenowych 

przebiega od rynku niemieckiego do du skiego oraz od polskiego do du skiego. Z 

uwagi na szybki przep yw informacji, na rynku wieprzowiny zaobserwowa  mo na 

wysoki poziom natychmiastowych reakcji cen na ich zmiany w pozosta ych krajach.  

5. Mimo istotnych powi za  kierunkowych mieli my do czynienia ze znacznymi 

ró nicami w poziomie cen mi dzy krajami. Wynika y one z poziomu stosowanych 

dop at oraz kursów walutowych warunkuj cych op acalno  wymiany handlowej i 

poziom presji poda owej. 
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