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Abstract. The aim of the paper was to show some basic information about partial equilibrium models 

and their use for the agricultural sector modeling. As an example the AGMEMOD model was chosen 

and described. The pig and the pig meat markets modeling were described with a market projection up 

to 2020 in scenarios assuming different Euro/PLN exchange rates. 
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Synopsis. Celem pracy by o przedstawienie za o e  le cych u podstaw budowy modeli równowagi 

cz stkowej i mo liwo ci ich zastosowa  w rolnictwie na przyk adzie modelu AGMEMOD2.

Szczegó owo opisano proces modelowania rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego, 

przedstawiaj c jednocze nie wst pne wyniki projekcji do roku 2020 w zale no ci od kszta towania si

kursu euro. 

S owa kluczowe: model równowagi cz stkowej, scenariusz, rynek rolny, rynek wieprzowiny. 

Wst p

Prognozowanie gospodarcze jest wa nych elementem procesu decyzyjnego zarówno 

w uj ciu makro- jak i makroekonomicznym. Celem prognozowania mo e by

wszechstronne rozpoznanie przysz o ci, jak równie  ocena wp ywu pewnych czynników 

(np. w zakresie polityki) na kierunki rozwoju poszczególnych sektorów. Ten drugi element 

zwi zany jest z tzw. symulacj  zachowa  gospodarki b d  jej fragmentów w zale no ci od 

mo liwych uwarunkowa  zewn trznych. 

Do prognozowania i symulacji stosuje si  wiele metod ilo ciowych. Modele 

równowagi cz stkowej nale  do wielorównaniowych modeli mocno opartych na teorii 

ekonomicznej. Cech  modeli równowagi cz stkowej jest wysoki poziom szczegó owo ci

opisu analizowanego sektora, dzi ki czemu znajduj  one powszechne zastosowanie w 

modelowaniu rolnictwa. Przyk adem jest model AGMEMOD stanowi cy narz dzie 

symulacji zachowa  sektora rolnego poszczególnych krajów cz onkowskich jak i ca ej UE 

dla ró nych alternatywnych za o e , g ównie polityki rolnej. 

Celem opracowania by o przedstawienie struktury modeli równowagi cz stkowej, 

sposobów ich estymacji i zastosowa  do analizy zmian w gospodarce ywno ciowej na 

przyk adzie modelu AGMEMOD. Jako ilustracj  wykorzystania modelu przedstawiono 

1 Dr in ., e-mail: mariusz_hamulczuk@sggw.pl 
2 AGMEMOD- akronim projektu Agricultural Member States Modeling.
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projekcj  zmian na rynku trzody chlewnej w Polsce w zale no ci od uwarunkowa

zewn trznych, jakimi s  zmiany kursów walutowych. 

Geneza Modelu AGMEMOD 

W modelowaniu sektora rolnego powszechne zastosowanie znajduj  modele 

równowagi. Modele te dziel  si  na dwie g ówne grupy: modele równowagi ogólnej 

(General Equilibrium Models, GE) oraz modele równowagi cz stkowej (Partial 

Equilibrium Models, PE)3. Ró nica pomi dzy modelowaniem wed ug tych dwóch podej

polega na tym, e modele równowagi ogólnej maj  szersz  formu , zak adaj c  interakcje 

pomi dzy sektorem rolnym a pozosta ymi sektorami. Z drugiej strony, zagregowana 

struktura modeli GE powoduje, e modele te s abo odzwierciedlaj  interakcje wewn trz 

sektora (mi dzy produktami). Wad  modeli równowagi cz stkowej jest fakt, e w 

niewielkim stopniu zawieraj  one powi zania pozwalaj ce na analiz  wp ywu rozwoju 

sektora rolnego na pozosta  cz  gospodarki. Ich zalet  jest uwzgl dnienie wi kszej

liczby szczegó ów z zakresu produkcji i instrumentów polityki sektorowej. Modele PE

pozwalaj  na opis i analiz  danego sektora na znacznie wy szym poziomie dezagregacji 

(szczegó owo ci) ni  modele równowagi ogólnej gospodarki [Banse i Tagermann 1996; 

Tongeren i inni 2001]. Z uwagi na szczegó owe okre lenie powi za  pomi dzy

poszczególnymi rynkami a instrumentami polityki modele PE s  cz sto wykorzystywane 

do oceny zmian na rynkach rolnych, gdzie polityka pa stwa ma dosy  du e znaczenie. 

Wa n  cech  modeli równowagi cz stkowej przemawiaj c  za ich praktycznym 

wykorzystaniem jest ich wzgl dnie prosta struktura oraz atwo interpretowalne rezultaty. 

Wspó cze nie w wielu instytucjach prowadzone s  prace nad modelami równowagi 

cz stkowej rolnictwa. Najbardziej znane funkcjonuj ce modele to: AGLINK (w ramach 

OECD), ESIM (USDA, uniwersytety Stanford i w Getyngdze), FAPRI (uniwersytety 

stanowe Iowa i Missouri), CAPRI (FAIR, DG-RSRCH) czy CAPSIM (EUROSTAT, 

uniwersytet w  Bonn). Ró n  si  one mi dzy sob  stopniem agregacji w uj ciu

przestrzennym, liczb  analizowanych rynków, sposobem szacowania parametrów czy 

rodzajem modelu (statyczny czy dynamiczny). Wi cej na temat modeli równowagi 

cz stkowej i ich zastosowa  w sektorze rolnym znale  mo na m.in. w pracach 

Confortiego [2001], Garfortha i Rehmana [2006], Tongerena i van Meijla [Review... 1999], 

Tongerena i innych [2001]. 

Model AGMEMOD ma swoje korzenie w modelu FAPRI. Irlandzki instytut 

TEAGASC w roku 1995 nawi za  wspó prac  z instytutem FAPRI uniwersytetu w 

Missouri tworz c odpowiednik modelu FAPRI dla kilku najwa niejszych krajów UE w 

postaci modelu GOLD4. Model GOLD autorstwa Patricka Westhoffa stanowi  podstaw  dla  

koncepcji modelu obejmuj cego swym zasi giem wszystkie kraje UE. Szczegó owo na 

temat modelu GOLD pisz  Binfield i inni [2005], Hanrahan [2001] i Westhoff [2001]. 

Model AGMEMOD jest modelem sektora produkcji i przetwórstwa rolnego, 

opracowanym w ramach 5 i 6 Projektu Ramowego Unii Europejskiej. Celem Projektu by o

stworzenie modelu, w którym partnerzy byliby wspó odpowiedzialni za prac , w czenie 

3 Obok równowagi ogólnej istotne znaczenie maj  model programowania matematycznego, koncentruj ce si  na 

ni szym poziomie decyzyjnym (poziom gospodarstwa). 
4 GOLD – Grains, Oilseeds, Livestock, Dairy. 
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nowych krajów cz onkowskich (dla których jest ma o bada  ilo ciowych), szczegó owe 

uj cie rynków z uwzgl dnieniem specyfiki poszczególnych krajów oraz zapewnienie przy 

tym porównywalnych rezultatów. Dzi ki stworzonemu modelowi mo liwa by aby ocena 

propozycji zmian w WPR na poziomie ca ej UE jak i na poziomie poszczególnych krajów 

cz onkowskich [Donnellan i inni 2002; Chantreuil  Hanrahan 2007]. 

Prace dotycz ce modelowania ekonometrycznego by y pocz tkowo prowadzone przez 

zespo y z krajów UE-15. Chodzi o o zaadaptowanie modelu FAPRI-GOLD do specyfiki 

krajów europejskich i opracowanie wspólnych procedur budowy, estymacji i weryfikacji 

modelu, tak aby umo liwi  po czenie modeli krajowych w spójn  ca o  umo liwiaj c

tym samym opracowanie cznych prognoz dla krajów „pi tnastki” [Chantreuil i Hanrahan 

2007]. W kolejnych latach do Projektu do cza y kolejne kraje kandyduj ce do UE, w tym 

Polska.5 Obecnie w Projekcje uczestnicz  wszystkie kraje cz onkowskie, oprócz Malty i 

Cypru. Jednocze nie trwaj  prace nad rozszerzeniem modelu o niektóre kraje ba ka skie,

Rosj , Ukrain  i Turcj .

Struktura modelu 

Model AGMEMOD jest zagregowanym modelem dla rolnictwa UE, na który sk ada

si  kombinacja modeli krajowych. Na modele krajowe sk adaj  si  podmodele opracowane 

dla poszczególnych produktów. Modelowaniem obj te s  najwa niejsze rynki: zbó , ro lin 

oleistych, ro lin okopowych, produktów mlecznych, mi sa oraz rynki maj ce mniejsze 

znaczenie, aczkolwiek cz sto wi ce si  z regionalnymi uwarunkowaniami, jak rynek 

jab ek, pomidorów, tytoniu, ro lin bia kowych, bawe ny, oliwy z oliwek, owoców 

cytrusowych czy wina. St d mówimy o modelu wieloproduktowym [Esposti, Camaioni 

2007]. Ogólny zarys struktury modelu przedstawiono na rysunku 1.  

Dane statystyczne u yte w modelu maj  charakter danych bilansowych w uj ciu

rocznym. Ich ród em jest Eurostat, ród a krajowe (przypadku Polski GUS, IERIG ,

ARR) czy oszacowania ekspertów. Obok zmiennych o charakterze endogenicznym 

wyst puj  równie  zmienne egzogeniczne takie jak PKB, inflacja, kursy walutowe, liczba 

ludno ci, ceny wiatowe, zmienne polityki rolnej. Jeszcze inny charakter maj  zmienne 

sztuczne w czane do modeli takie jak trend, zmienne wyra aj ce trwa e zmiany poziomów 

mi dzy ró nymi okresami czy zmienne sztuczne stosowane dla wyeliminowania 

pojedynczych szoków. 

Ka dy rynek jest modelowany za pomoc  zestawu równa  behawioralnych i równa

to samo ciowych. Równania behawioralne umo liwiaj  oszacowanie najwa niejszych 

zmiennych endogenicznych dla poszczególnych rynków. Równania to samo ciowe

zapewniaj  warunek równowagi poda owo-popytowej. Generalnie, równania behawioralne 

i to samo ciowe dotycz  czterech g ównych aspektów: strony popytowej, strony 

poda owej, równowagi poda owo-popytowej oraz sposobu ustalenia ceny. 

Równania behawioralne wi kszo ci modeli s  równaniami oszacowanymi 

ekonometrycznie. Dotyczy to szczególnie „starych” krajów cz onkowskich. Stosowan  w 

procedur  jest uogólniona metoda najmniejszych kwadratów dla modeli 

jednorównaniowych. W przypadku „nowych” krajów cz onkowskich wiele (nawet 

wi kszo ) równa  musia o zosta  skalibrowanych w oparciu o teori  ekonomiczn  oraz 

5 Ze strony Polski uczestnikiem projektu by a pocz tkowo SGH a od roku 2007 SGGW. 
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ocen  wyników wst pnych przez ekspertów. Estymacja ekonometryczna równa  modeli 

„nowych” pa stw UE jest cz sto nieuzasadniona, a wyniki niezgodne z teori

ekonomiczn , z uwagi na za amania strukturalne (transformacja ustrojowa, etap 

przedakcesyjny, wej cie do UE) oraz charakter dost pnych danych statystycznych (krótkie 

szeregi czasowe) [AGMEMOD 2005]. Weryfikacja modeli ma charakter merytoryczny 

(zgodno  z teori  ekonomiczn  znaków i wielko ci wspó czynników elastyczno ci) i 

statystyczny (dopasowanie, istotno  parametrów, rozk ad sk adnika losowego). Etapem 

kolejnym jest ocena realno ci wyników generowanych przez model dokonywana przez 

ekspertów. Rezultatem negatywnej oceny jest reestymacja lub rekalibracja modeli maj ca 

na celu uzyskanie bardziej racjonalnych wyników. Wa nym elementem weryfikacji modeli 

jest prawid owo  reakcji na szoki zewn trzne zapewniaj ca zdolno ci symulacyjne 

modelu. 

Rys. 1. Ogólna struktura modelu AGMEMOD 

Fig. 1. General structure of the AGMEMOD model  

ród o: opracowano na podstawie [Esposti i Camaioni 2007]. 

Modele na poziomie krajowym s  dynamicznymi modelami równowagi cz stkowej, 

na które sk ada si  strona popytowa, poda owa, ceny oraz mi dzynarodowe powi zania 

handlowe (eksport, import). Dynamiczny charakter modelu zwi zany jest z rekurencyjnym 

uk adem równa , gdzie opó nione zmienne endogeniczne s  determinantami bie cej 

równowagi. Model jest rozwi zywany dla danego poziomu cen poprzez doprowadzenie do 

zrównania poda y i popytu zarówno na poziomie ca ej UE, jak i na poziomie 

poszczególnych krajów cz onkowskich. Z jednej strony równania równowagi mamy 

produkcj , import oraz zapasy pocz tkowe z drugiej za  zu ycie krajowe, eksport i zapasy 

ko cowe (rys. 2). Zrównanie popytu i poda y mo liwe jest dzi ki tzw. zmiennym 
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zamykaj cym (closing variables). Rol  takiej zmiennej pe ni z regu y eksport b d  import. 

Dotyczy to zarówno poziomu krajowego jak i ca ego modelu UE.  

W modelu AGMEMOD jako ca o ci interakcje wyst puj  w dwóch p aszczyznach: 

przestrzennej (mi dzy krajami) i produktowej. Interakcje pomi dzy poszczególnymi 

rynkami produktowymi w obr bie danego kraju dokonuj  si  poprzez substytucj  lub 

komplementarno  produkcji lub konsumpcji. Przyk adem powi za  mi dzy produktami 

jest alokacja ziemi mi dzy ró ne kierunki produkcji ro linnej czy zu ycie paszowe i 

przemys owe ro lin, o których decyduje poziom cen. Powi zanie mi dzy rynkiem 

ro linnym a zwierz cym ma miejsce poprzez zmienne reprezentuj ce paszowe 

rozdysponowanie produkcji ro linnej i poprzez zmienne wyra aj ce popyt na pasze ze 

strony produkcji zwierz cej (pog owie). 

Rys. 2. Struktura modelu AGMEMOD 

Fig. 2. AGMEMOD model structure 

ród o: opracowano na podstawie prac [Chantreuil i Hanrahan 2007; Chantreuil, Tabeau i van Leeuwen 2008]. 

Kluczowym elementem jest ustalenie sposobu modelowania i prognozowania cen 

poszczególnych produktów. Równanie cenowe jest najwa niejszym sposobem powi zania 

rynku krajowego z rynkiem innych krajów oraz rynkiem wiatowym. W modelach 

równowagi znajduj  zastosowanie dwa sposoby modelowania cen wiatowych. W 

pierwszym z nich, wychodz c z za o enia tzw. „ma ego kraju”, zak ada si , e ceny 

wiatowe produktów stanowi  zmienn  zewn trzn  (egzogeniczn ). W drugim podej ciu 
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ceny wiatowe produktów modelowane s  endogeniczne, czyli stanowi  zmienn

obja nian  modelu [Tongeren i inni 2001]. 

Do tej pory ceny wiatowe modelu AGMEMOD stanowi y zmienn  zewn trzn .

Ostatnio trwaj  prace nad endogenizaj  cen wiatowych, tak aby by y one zmiennymi 

obja nianymi, a nie, w okresie prognozowania, cenami wprowadzanymi z zewn trz jako 

zmienne wej ciowe. W modelu AGMEMOD rynki rolne UE powi zane s  z reszt wiata

poprzez dwie zmienne: ceny wiatowe oraz eksport netto poszczególnych produktów 

(rys.2). Wzajemne oddzia ywanie mi dzy eksportem netto UE a potencjalnym popytem 

reszty wiata powoduje, e to co si  dzieje w Unii Europejskiej wp ywa na poziom cen 

wiatowych. St d poziom cen wiatowych przy ich endogenizacji jest funkcj  eksportu 

netto UE, czynników poda owych takich jak wiatowy PKB, liczby ludno ci czy 

zmiennych polityki rolnej (np. subsydia). Ceny wiatowe s  estymowane z wykorzystaniem 

modelu pozornie niezale nych regresji SUR [Chantreuil, Tabeau i van Leeuwen 2008; 

Listorti i Esposti 2008]. 

Sama transmisja cen mi dzy krajami cz onkowskimi wykorzystywana w modelu 

AGMEMOD ma charakter dwustopniowy. Dla wi kszo ci produktów ustalono tzw. ceny 

kluczowe. Ceny kluczowe s  cenami w kraju UE najwa niejszym z punktu widzenia 

popytu lub poda y danego produktu [Esposti i Camaioni 2007]. Pierwsze z równa  modelu 

odnosi si  do cen kluczowych, których poziom uzale niony jest od cen wiatowych, 

zmiennych wyra aj cych WPR, porozumienia w ramach WTO i innych zmiennych.  

Drugi rodzaj równa  s  to równania cen krajowych. W modelu AGMEMOD mamy do 

czynienia z dwoma rodzajami równa  transmisji cen, za pomoc  których wyliczana jest 

cena krajowa. W jednym przypadku mo e ona by  uzale niona od cen wiatowych, w 

drugim od cen kluczowych. Obok cen wiatowych lub kluczowych w równaniu ceny 

krajowej wyst puj  opó nione zmienne obrazuj ce samowystarczalno  kraju, dla którego 

obliczana jest cena oraz kraju, dla którego mamy cen  kluczow , lub samowystarczalno

ca ej UE.  

Rys. 3. Konwergencja cenowa i technologiczna 

Fig 3. Technological and price convergence  

ród o: opracowano na podstawie pracy [Esposti i Camaioni 2007]. 
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unijnej (rys. 3) [AGMEMOD... 2005]. Szybko  konwergencji uzale niona jest od 

charakteru dobra i lokalnych uwarunkowa , które oceniane s  przez ekspertów. Mo e

okaza  si , e poziom cen nie b dzie zmierza  dok adnie do poziomu cen UE, tylko 

zatrzyma si  kilka lub kilkana cie procent poni ej lub powy ej niej z uwagi na specyfik

rynku czy relacje popytowo-poda owe (wyra aj c po rednio wp yw kosztów 

transakcyjnych). 

Wa nym elementem modelu jest sposób implementacji polityki rolnej. Model zawiera 

typowe instrumenty WPR jak kwoty, p atno ci bezpo rednie czy ceny interwencyjne 

(rys.2). Dodatkowo w modelu uwzgl dnione s  zmienne polityki rolnej uwarunkowane 

mi dzynarodowymi porozumieniami w ramach GATT/WTO. G ównym problemem przy 

budowie modelu by o opracowanie sposobu przej cia pomi dzy okresami, w których 

prowadzona polityka rolna i stosowane instrumenty mia y ró ny charakter oraz sposobu 

umieszczenia w modelu ró nych systemów p atno ci, jakie obowi zywa y (przed wej cie

do UE) i obowi zuj  obecnie (system uproszczony i system pe ny) w starych i nowych 

krajach cz onkowskich. W aspekcie modelowania polityki rolnej najwi ksze ró nice

wyst puj  mi dzy „starymi” i „nowymi” krajami cz onkowskimi. W systemie pe nym 

(starzy cz onkowie UE) dosy atwo jest dokona  alokacji dop at. W systemie 

uproszczonym (wi kszo  nowych krajów cz onkowskich) nale y dokona  podzia u

p atno ci bezpo rednich i p atno ci do produkcji ro linnej i zwierz cej (decoupling). W 

poszczególnych modelach wyst puj  ró ne za o enia dotycz ce wp ywu p atno ci

bezpo rednich na wielko  produkcji rolniczej. Wi cej na temat problemów zwi zanych z 

implementacj  polityki rolnej mo na znale  w pracach Binfielda i innych [2005], 

Confortiego [2001], Donnellana i innych [2002], Jansika i innych [2006]. 

Bazowa projekcja modelu AGMEMOD ma charakter warunkowy, przy za o onym 

poziomie zmiennych makroekonomicznych (projekcje Komicji Europejskiej, ministerstw, 

OECD) oraz przy stabilnych warunkach pogodowych i niezmiennych elementach polityki 

rolnej. Ceny wiatowe (przy uznaniu ich za egzogeniczne) s  powi zane z prognozami 

OECD wykonanymi na podstawie modelu FAPRI [Chantreuil i Hanrahan 2007]. 

Scenariusze budowane s  w porozumieniu z Komisj  Europejsk  i wyra aj  mo liwy 

zakres zmian w ró nych wariantach polityki WPR i w innych zmiennych egzogenicznych. 

Wi cej szczegó ów na temat modelu AGMEMOD i jego wykorzystania mo na 

znale  w pracach Chantreuila i innych [2005], Erjaveca i innych [2006], von Ledebura i 

innych [2005]. Szczegó owo na temat problemów zwi zanych z modelowaniem rynku 

polskiego oraz struktury modelu pisze Syczewska [2004].  

Modelowanie rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego  

Rynek trzody chlewnej i mi sa wieprzowego nale y do najwa niejszych rynków 

gospodarki ywno ciowej w Polsce zarówno z punktu widzenia producentów, 

przetwórców, jak i konsumentów. wiadczy o tym mi dzy innymi liczba osób 

zatrudnionych przy produkcji i w przetwórstwie oraz poziom spo ycia tego gatunku mi sa.

Zatem wa ne jest poznanie mo liwych kierunków rozwoju tego rynku, bior c pod uwag

nasze cz onkostwo w UE. Model AGMEMOD mo e s u y  jako narz dzie rozwi zania 

tego problemu. 

Modelowanie rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego w pierwszej kolejno ci

wymaga okre lenia struktury modelu. Jego podstaw  jest teoria ekonomiczna oraz 



192

charakter wykorzystywanych danych i ich dost pno . Nale y zatem okre li , jakie 

zmienne b d  modelowane, jakie s  powi zania mi dzy nimi i które z równa  b d  mia y

charakter równa  szacowanych ekonometrycznie, a które to samo ciowo. Na rysunku 4 

przedstawiono graficzny schemat powi za  na rynku trzody chlewnej i mi sa 

wieprzowego. Podobne schematy by y podstaw  modelowania innych rynków i dzi ki nim 

zapewnia si  porównywalno  rezultatów mi dzy wszystkimi modelowanymi krajami. 

Bardziej szczegó owo na temat modelowania rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego 

pisze Fabiosa [1999]. 

Rys. 4. Rynek trzody chlewnej i mi sa wieprzowego w modelu AGMEMOD 

Fig 4. Pigs and pig meat market in the AGMEMOD model 

ród o: opracowano na podstawie  [AGMEMOD... 2005]. 

Przy ustalaniu struktury modelu wychodzi si  od wielko ci pog owia ze spisów, 

skorygowanego o eksport, import oraz padni cia zwierz t. Dane te s  podstaw  do 

okre lenia ilo ci trzody przeznaczonej na reprodukcj , dalszy chów oraz ubój. Ubój trzody 

chlewnej oraz waga poubojowa s  podstaw  wyliczenia produkcji wieprzowiny. Poda

wieprzowiny na rynek krajowy jest elementem wynikowym produkcji, stanu pocz tkowego 

zapasów oraz importu. Z drugiej strony rozdysponowanie poda y uwarunkowane jest 

popytem krajowym, eksportem oraz stanem ko cowym zapasów. Ceny krajowe s  funkcj

cen w Niemczech (cena kluczowa) oraz poziomu samowystarczalno ci obrazuj cego 

nadwy ki b d  niedobory na rynku. Zmienna ta, obok importu oraz eksportu, czy rynek 

polski z rynkiem unijnym. 
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Najwa niejsze równania behawioralne rynku wieprzowiny szacowane 

ekonometrycznie lub kalibrowane dotycz  nast puj cych zmiennych (pozosta e zmienne s

obliczane w równaniach to samo ciowych lub ich znaczenie jest niewielkie): 

• spo ycia krajowego wieprzowiny na osob  uzale nionego od PKB, cen wieprzowiny i 

cen innych gatunków mi sa,

• pog owia loch, którego poziom uzale niony jest od poziomu pog owia w okresach 

wcze niejszych, realnych cen wieprzowiny oraz indeksu kosztów produkcji 

wieprzowiny, 

• uboju loch, który jest funkcj redniej wa onej liczby loch na pocz tek i koniec roku 

poprzedniego i realnych cen wieprzowiny, 

• uboju pozosta ej trzody zale nego od pog owia trzody ogó em w roku poprzednim i 

cen wieprzowiny w roku bie cym, 

• eksportu wieprzowiny, który jest funkcj  produkcji, konsumpcji i stanu zapasów. 

Wyniki modelowania rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego 

Model równowagi cz stkowej AGMEMOD wykorzystano do oceny wp ywu zmian 

kursów walutowych na poziom cen, produkcj , konsumpcj  i handel wieprzowin . Dane 

historyczne obejmowa y okres od 1990 do 2006 roku. Prognozy maj  charakter 

warunkowy, przy za o eniu, e cena kluczowa (w Niemczech) b dzie kszta towa a si  na 

poziomie przedstawionym w tab. 1 i na rys. 5. Za o ono trzy mo liwe scenariusze 

kszta towaniu kursu euro/z oty od roku 2008 (ró nica pomi dzy maksymalnym a 

minimalnym kursem 23,5%):  

1) wariant A, os abienie z otego do poziomu 3,8 za euro,  

2) wariant B, poziom kursu zbli ony do tego na pocz tku roku 2007, czyli 3,4 z  za euro, 

3) wariant C, scenariusz zak adaj cy dalsze umocnienie z otego do poziomu 3 z  za euro. 
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Rys. 5. Scenariusze kszta towania si  cen wieprzowiny w Polsce w zale no ci od kursu euro 

Fig. 5. Scenarios of pig prices evolution in Poland according to different PLN/€ exchange rates 

ród o: obliczenia w asne.
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Tabela 1. Za o enia i projekcje na rynku trzody chlewnej i mi sa wieprzowego w zale no ci od kursu euro 

Table 1. Assumptions and projections for the pig and pig meat market according to  €/PLN exchange rate 

Dane historyczne, rok / Historical data, year 
Projekcje, rok/ Projection, 

year 
Zmiana / Change 

Scenariusz 

Scenario 
1990 1995 2000 2005 2006 2010 2015 2020 

2020/ 

2006 

2020/ 

(2005-2006) 

 Kurs euro wed ug scenariuszy / Exchange rate PLN/€  

A 0,95 3,17 4,01 4,03 3,90 3,80 3,80 3,80 0,98 0,96 

B 0,95 3,17 4,01 4,03 3,90 3,40 3,40 3,40 0,87 0,86 

C 0,95 3,17 4,01 4,03 3,90 3,00 3,00 3,00 0,77 0,76 

Ceny wieprzowiny w Niemczech (cena kluczowa) [€/100kg] / Pig meat prices in Germany (key price) [€/100kg] 

A,B,C 135,47 121,15 130,38 114,21 138,94 134,19 144,45 151,32 1,09 1,20 

Relacje cen w Polsce do cen w Niemczech / Rates of pig meat prices in Poland to pig meat prices in Germany 

A 0,86 0,94 0,97 1,15 0,93 0,94 0,91 0,89 0,96 0,86 

B 0,86 0,94 0,97 1,15 0,93 0,97 0,95 0,94 1,01 0,90 

C 0,86 0,94 0,97 1,15 0,93 1,00 1,00 0,99 1,07 0,96 

Ceny wieprzowiny w Polsce [z /100kg] / Pig meat prices in Poland [PLN/100kg] 

A 110,60 361,20 507,27 529,54 502,50 481,70 498,95 513,23 1,02 0,99 

B 110,60 361,20 507,27 529,54 502,50 440,80 466,58 483,25 0,96 0,94 

C 110,60 361,20 507,27 529,54 502,50 403,23 433,54 451,68 0,90 0,88 

Pog owie ogó em [tys.szt] / Total pigs ending [1.000 heads] 

A 19739  20343  16992  18711  18813  18276  18427  17997  0,96 0,96 

B 19739  20343  16992  18711  18813  17081  17396  17017  0,90 0,91 

C 19739  20343  16992  18711  18813  15777  16284  15970  0,85 0,85 

Produkcja mi sa wieprzowego [tys.ton] / Pig meat production [1.000 tonne] 

A 1890,0  1998,0  1958,0  1991,0  2136,0  2132,2  2270,4  2238,7  1,05 1,08 

B 1890,0  1998,0  1958,0  1991,0  2136,0  2034,6  2163,5  2128,0  1,00 1,03 

C 1890,0  1998,0  1958,0  1991,0  2136,0  1913,1  2043,1  2008,3  0,94 0,97 

Eksport wieprzowiny [tys.ton] / Pig meat exports [1.000 tonne] 

A 60,0  96,0  132,0  294,0  314,0  249,2  345,5  341,8  1,09 1,12 

B 60,0  96,0  132,0  294,0  314,0  179,0  271,1  266,1  0,85 0,88 

C 60,0  96,0  132,0  294,0  314,0  94,7  188,6  185,2  0,59 0,61 

Zu ycie krajowe wieprzowiny [tys.ton] / Pig meat domestic use [1.000 tonne] 

A 1860,0  1916,0  1887,0  1912,0  2002,7  2062,0  2082,5  2049,8  1,02 1,05 

B 1860,0  1916,0  1887,0  1912,0  2002,7  2056,6  2061,1  2023,9  1,01 1,03 

C 1860,0  1916,0  1887,0  1912,0  2002,7  2042,4  2035,8  1995,1  1,00 1,02 

Konsumpcja na osob  [kg] / Pig meat consumption per capita [kg] 

A 48,81  50,04  49,34  50,13  52,53  54,45  55,40  55,06  1,05 1,07 

B 48,81  50,04  49,34  50,13  52,53  54,30  54,84  54,36  1,03 1,06 

C 48,81  50,04  49,34  50,13  52,53  53,93  54,16  53,59  1,02 1,04 

Poziom samowystarczalno ci / Degree of self sufficiency in pig meat 

A 1,02  1,04  1,04  1,04  1,07  1,03  1,09  1,09  1,02 1,04 

B 1,02  1,04  1,04  1,04  1,07  0,99  1,05  1,05  0,99 1,00 

C 1,02  1,04  1,04  1,04  1,07  0,94  1,00  1,01  0,94 0,96 

Relacje cen wieprzowiny do cen wo owiny / Relation of pig meat prices to beef prices  

A 1,30 0,80 0,91 0,68 0,57 0,54 0,53 0,56 0,98 0,90 

B 1,30 0,80 0,91 0,68 0,57 0,55 0,55 0,59 1,03 0,94 

C 1,30 0,80 0,91 0,68 0,57 0,57 0,58 0,62 1,09 1,00 

Relacje cen wieprzowiny do cen drobiu / Relation of pig meat prices to poultry meat prices  

A 1,08 0,86 1,00 1,08 1,19 0,99 1,00 1,08 0,91 0,95 

B 1,08 0,86 1,00 1,08 1,19 1,00 1,03 1,12 0,95 0,99 

C 1,08 0,86 1,00 1,08 1,19 1,03 1,08 1,18 0,99 1,04 

ród o: badania w asne.

Zmiany kursów walutowych maj  bezpo rednie prze o enie na poziom cen 

wieprzowiny w Polsce. Umocnieniu z otego towarzyszy spadek wyra onych w z  cen 

wieprzowiny na rynku krajowym. W roku 2020 ró nica mi dzy przewidywan  cen

wieprzowiny w wadze poubojowej przy kursie euro na poziomie 3,8 z  a cen  przy kursie 

wynosz cym 3 z  wynosi oko o 65 z /100 kg (tab.1). Jednocze nie nast puje pogorszenie 

relacji cenowych pomi dzy cenami w Polsce a cenami w Niemczech wyra onymi w 
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euro/100 kg (rys. 5, tab.1). Przy s abym z otym ceny wieprzowiny w Polsce mog  by

ni sze o oko o 10% od cen w Niemczech, podczas gdy mocnemu z otemu towarzyszy taki 

sam poziom cen (a nawet wy szy) ni  w Niemczech. 

Zmiany cen maj  bezpo rednie prze o enie na op acalno  i wielko  produkcji oraz 

kierunki wymiany handlowej. Przy s abej z otówce mo na liczy  si  z niewielkim 

wzrostem eksportu wieprzowiny z Polski. Z kolei utrzymanie mocnego z otego (3 z /euro) 

b dzie skutkowa o spadkiem eksportu wieprzowiny o oko o 40% w stosunku do roku 2005-

2006.  

Mo liwe scenariusze kszta towania si  pog owia trzody przy ró nych poziomach 

kursu euro przedstawiono na rys. 6. Zauwa y  mo na, e poziom produkcji wyra ony t

kategori  jest bardzo wra liwy na zmiany cen i kursów walutowych. Przeprowadzone 

obliczenia wskazuj , e przy s abym z otym (3,8 z /euro) poziom pog owia mo e si

obni y  o oko o 4% w roku 2020 w porównaniu do lat 2005-2006. Z kolei umocnienie 

z otego do poziomu 3 z /euro mo e mie  skutek w postaci 15% spadku pog owia w 

analogicznym okresie. 
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Rys. 6. Scenariusze kszta towania si  pog owia trzody w Polsce w zale no ci o kursu Euro 

Fig. 5. Scenarios of total number of pigs ending in Poland according to different PLN/€ exchange rate 

ród o: obliczenia w asne.

Spadek pog owia powodowa  mo e kolejne implikacje w postaci spadku produkcji 

mi sa wieprzowego. Jednak w tym przypadku zmiany w technologii produkcji powoduj ,

e przy silnym z otym spadek produkcji w roku 2020 mo e wynie  oko o 3-4% przy 15% 

obni eniu pog owia. Dlatego te , mimo silnego z otego, poziom samowystarczalno ci w 

d u szej perspektywie lat nie powinien spa  poni szej jedno ci. Nie nale y wykluczy , e

gwa towne umocnienie z otego w najbli szych latach (tab. 1) mo e skutkowa  brakiem 

mo liwo ci zaspokojenia popytu przez produkcj  krajow .

Je eli chodzi o konsumpcj  to wyniki modelowania wydaj  si  by  nieoczekiwane 

gdy  spadkowi cen b d cemu wynikiem umocnienia z otego towarzyszy spadek 

konsumpcji na osob  o oko o 3%. Wynika to jednak ze zmian relacji cenowych pomi dzy 

cenami wieprzowiny a cenami innych gatunków mi sa (tab.1). Oznacza to, e os abienie 

z otego mo e mie  wi kszy wp yw na spadek cen (w z ) tych rodzajów mi sa, w przypadku 

których mamy do czynienia z du ym poziomem samowystarczalno ci i znacznym udzia em 

eksportu w produkcji (drób, wo owina). Pogorszenie warunków wymiany skutkowa  mo e
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du o wi ksz  presj  poda ow  na rynek krajowy ze strony mi sa wo owego i drobiu ni

wieprzowiny. 

Wnioski

1. Modele równowagi cz stkowej znajduj  szerokie zastosowanie w modelowaniu 

sektora rolnego z uwagi na mo liwo  uwzgl dniania powi za  pomi dzy

poszczególnymi rynkami a instrumentami polityki rolnej, wysoki poziom 

szczegó owo ci modelu oraz atwo interpretowalne rezultaty. Wad  modeli 

równowagi cz stkowej jest brak mo liwo ci oceny wp ywu rozwoju sektora rolnego 

na pozosta  cz  gospodarki. 

2. Jednym z modeli równowagi cz stkowej maj cym zastosowanie w modelowaniu 

sektora rolnego jest model AGMEMOD. Jest on modelem ekonometrycznym, 

dynamicznym, wieloproduktowym obejmuj cym swoim zasi giem praktycznie 

wszystkie kraje cz onkowskie. Dzi ki wspólnej dla wszystkich uczestników projektu 

badawczego metodologii stanowi  mo e on narz dzie s u ce do oceny wp ywu 

mo liwych zmian WPR i innych uwarunkowa  zewn trznych na zachowanie si

sektora rolnego zarówno w ca ej Wspólnocie, jak i w poszczególnych krajach 

cz onkowskich. 

3. Zmiany kursów walutowych maj  znaczny wp yw na sytuacj  polskiego sektora 

rolnego, gdy  w bezpo redni sposób wp ywaj  na konkurencyjno  oferty krajowej w 

stosunku do oferty zagranicznej oraz determinuje op acalno  produkcji. Ponad 20% 

wzmocnienie z otego skutkowa  mo e w perspektywie roku 2020: 12% spadkiem cen, 

11% spadkiem pog owia i produkcji wieprzowiny, 50% zmniejszeniem eksportu i 3% 

spadkiem spo ycia na osob  na skutek zmian relacji cenowych na rynku mi sa w 

Polsce.
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