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Prognozowanie liczby powiadomień alarmowych  
systemu RASFF na podstawie danych empirycznych 
dotyczących metali ciężkich

Streszczenie

Cel: zbudowanie modelu do przeprowadzenia prognozy liczby powiadomień 
alarmowych w roku 2014 dotyczących metali ciężkich w żywności pochodzącej 
ze wszystkich krajów, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych 
oraz stwierdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy grupą krajów (EOG i innych), 
a rokiem, kategorią produktów i rodzajem metalu ciężkiego w zakresie liczby 
powiadomień alarmowych w systemie RASFF wobec produktów z tych grup kra-
jów.

Metodologia badawcza: materiał do badań, dotyczący liczby powiadomień 
alarmowych dotyczących metali ciężkich w systemie RASFF, uzyskano z bazy 
danych tego systemu, obejmując badaniem okres 1980-2013. Do przedstawienia 
zmienności w czasie liczby powiadomień alarmowych zastosowano modele re-
gresji wielomianowej (od stopnia drugiego do ósmego), a od zbadania zależności 
pomiędzy grupą krajów (EOG i innych) a rokiem, kategorią produktów i rodzajem 
metalu ciężkiego – współczynniki zbieżności korelacyjnej: Czuprowa T, Cramera 
C i skorygowany Pearsona Pkor, oparte na statystyce χ2.

Główne wyniki badań: przyjęty model funkcji wielomianowej wskazuje na 
wzrost w roku 2014 liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF doty-
czących metali ciężkich, zgłaszanych wobec żywności pochodzącej ze wszystkich 
krajów, krajów EOG i innych. Wartości współczynników zbieżności korelacyjnej 
wskazują na słabą zależność pomiędzy pochodzeniem żywności z krajów EOG i in-
nych, a rokiem, kategorią produktów i rodzajem metalu ciężkiego.

Implikacje praktyczne: modele regresji wielomianowej dobrze przedstawiły 
zmienność powiadomień alarmowych w czasie, jednak z dużą ostrożnością należa-
ło podejść do prognoz przeprowadzanych na ich podstawie. 

Implikacje społeczne: na podstawie wcześniejszego trendu liczby powiado-
mień można przyjąć, iż organy kontrolne państw EOG powinny zwracać szczegól-
ną uwagę na żywność pochodzącą z innych krajów – przede wszystkim importowa-
ną z Chin, Wietnamu, Indii i Tajlandii.

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: metale ciężkie, powiadomienia alarmowe, system RASFF, żyw-
ność.

Kody JEL: C2, F1, K3, P1

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   320 2015-05-20   10:19:52



MARCIN PIGŁOWSKI 321

Wstęp

System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – System Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) ma na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu 
niebezpiecznej żywności i pasz. Obecnie podstawą jego funkcjonowania jest rozporządzenie 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustana-
wiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Kołożyn-Krajewska, Sikora 2010, s. 207; Komisja Europejska 2014). Członkami 
tego systemu są kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein 
(łącznie wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) i Szwajcaria 
(kraje EOG i Szwajcaria są krajami członkowskimi RASFF), a także Komisja Europejska 
oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Powiadomienia w systemie RASFF 
obejmują: powiadomienia alarmowe, powiadomienia informacyjne, wiadomości, a także 
odrzucenia na granicy. Powiadomienia alarmowe dotyczą produktów wprowadzonych na 
rynek i mogących spowodować poważne ryzyko dla zdrowia (Komisja Europejska 2014).

Pod względem liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF w całym jego okre-
sie funkcjonowania metale ciężkie są na czwartym miejscu jako kategoria zagrożeń (po mi-
kroorganizmach patogennych, nieodpowiednim składzie i mikotoksynach). Powiadomienia 
alarmowe dotyczą głównie żywności pochodzenia morskiego. Najczęściej zgłaszane jest wy-
krycie kadmu, rtęci i ołowiu (Kleter i in. 2009, s. 938; Komisja Europejska 2014). Hoffbauer 
i in. (2012, s. 316) zaznacza, iż powiadomienia alarmowe w tej kategorii produktów dotyczą 
przede wszystkim ryb. Metale ciężkie występują również w materiałach przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością (importowanych z Chin), skąd mogą do niej migrować (Kleter i in. 
2009, s. 936).

Uwagę zwracają znaczące zmiany liczby powiadomień alarmowych dotyczących metali 
ciężkich w poszczególnych latach, a także duże zróżnicowanie ich liczby wobec żywności 
pochodzącej z krajów EOG i innych (Komisja Europejska 2014). Dlatego też celem rozwa-
żań jest zbudowanie modelu przedstawiającego zmiany liczby powiadomień alarmowych 
dotyczących metali ciężkich w żywności pochodzącej ze wszystkich krajów, krajów EOG 
i innych i przeprowadzenie na podstawie tego modelu prognozy na roku 2014 oraz stwier-
dzenie, czy istnieje zależność pomiędzy grupą krajów (EOG i innych), a rokiem, kategorią 
produktów i rodzajem metalu ciężkiego w zakresie liczby powiadomień alarmowych w sys-
temie RASFF wobec produktów z tych grup krajów.

Część doświadczalna

Materiał do badań uzyskano z bazy danych systemu RASFF przyjmując następujące 
kryteria: data (od początku do 31.12.2013 r.), typ (żywność), rodzaj powiadomienia (alar-
mowe), kategoria zagrożenia (metale ciężkie). 
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Następnie dokonano podziału na dwie grupy krajów w zakresie pochodzenia produk-
tów – kraje EOG i inne w poszczególnych latach (por. tabela 1). Do krajów EOG zaliczo-
no wszystkie 28 krajów Unii Europejskiej, bez względu na rok przystąpienia, Norwegię, 
Islandię i Liechtenstein oraz Szwajcarię, pomimo iż kraj ten nie należy do EOG. Wobec 
żywności ze Szwajcarii zgłoszono jednak tylko jedno powiadomienie alarmowe dotyczące 
metalu ciężkiego (Komisja Europejska 2014). W przypadku, kiedy kraj pochodzenia był 
opisany jako „nie określony” lub „nieznanego pochodzenia”, zaliczano go do innych krajów. 
Jeśli kraj pochodzenia był jeden, pochodzenie produktu było jednoznaczne, jeśli natomiast 
było ich więcej, za kraj pochodzenia przyjmowano pierwszy z wymienionych.

Do opisu zmienności liczby powiadomień alarmowych w czasie zastosowano funkcję 
wielomianową. Uznano bowiem, że funkcja liniowa, jak też każda inna funkcja oparta na 
liniowej (zlinearyzowana) nie byłaby w stanie dobrze opisać stosunkowo częstych wahań 
liczby powiadomień alarmowych. Jako zmienną niezależną X przyjęto kolejny rok, poczy-
nając od roku 1980 (wartość 1) do roku 2013 (wartość 34) – wartości xi, a jako zmienną 
zależną Y liczby powiadomień alarmowych w danym roku – wartości yi (por. tabela 1). 
Liczebność populacji n wynosi więc 34.

Wartości współczynników a1, a2, …, ak, ak+1 funkcji wielomianowej stopnia k postaci  
y = a1xk + a2xk-1 + … + akx + ak+1 wyznaczono z układu równań z k + 1 niewiadomymi – wzory (1) 
(Iwasiewicz, Paszek 2000, s. 144), stosując metodę Gaussa.
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 (1)

Następnie obliczono wartości współczynnika determinacji R2 – wzór (2), gdzie iŷ  jest 
wartością teoretyczną. Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału (0, 1), przy czym 
wartość bliższa 1 oznacza lepsze dopasowanie funkcji do danych empirycznych (Aczel 2000, 
s. 492; Iwasiewicz, Paszek 2000, s. 150-151; Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 396; Starzyńska 
2000, s. 292-293). Przy wartości powyżej 0,9 dopasowanie to jest bardzo dobre (Aczel 2000, 
s. 493) i umożliwia przeprowadzenie dokładnej prognozy (Crewson 2008, s. 115), powyżej 
0,8 – dobre, powyżej 0,6 – zadowalające (przy czym należy się liczyć ze stosunkowo du-
żymi błędami prognozy), a przy wartości poniżej 0,5 prognozy mogą okazać się nietrafne 
(Aczel 2000, s. 493).
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Na podstawie równań funkcji wielomianowych i przy założonej wartości xp zmiennej X  
(wartość 35 dla roku 2014) dokonano prognozy liczby powiadomień alarmowych pŷ  
zmiennej Y (wzór (3)) przy błędzie standardowym prognozy 

pyS ˆ  (wzór (4)) (Bielecka 2005,  
s. 279) (por. tabela 2).
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Wyrażenie Se oznacza błąd standardowy, który został wyznaczony ze wzoru (5) (Bielecka 
2005, s. 269), gdzie k oznacza stopień wielomianu (Aczel 2000, s. 524).
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W celu stwierdzenia, czy istnieje zależność między grupą krajów (krajów EOG i innych), 
skąd pochodzi żywność, z rokiem, kategorią produktów oraz rodzajem metalu ciężkiego, 
wyznaczono współczynniki zbieżności korelacyjnej Czuprowa T – wzór (6) (Bielecka 
2005, s. 312), Cramera C – wzór (7) (Bielecka 2005, s. 312; Crewson 2008, s. 70; Jóźwiak, 
Podgórski 2001, s. 362; Starzyńska 2000, s. 328) oraz skorygowany Pearsona Pkor – wzory 
(8)-(10) (Bielecka 2005, s. 312; Starzyńska 2000, s. 328). Konieczność korekty ostatnie-
go ze współczynników wynika z wymiarów tablicy korelacyjnej (Bielecka 2005, s. 313; 
Starzyńska 2000, s. 329). Oznaczenie 2

.obl  oznacza statystykę obliczoną ze wzoru (11), 
n – liczebność próby (była ona inna w przypadku każdej z trzech badanych zależności),  
a r i c liczba wierszy i kolumn w tablicy korelacyjnej.
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Współczynniki zbieżności korelacyjnej przyjmują wartości z przedziału (0, 1), przy 
czym im wartość ta jest bliższa 1, tym zależność jest większa. Wartość ta dotyczy tylko 
siły zależności, a nie jej kierunku (Bielecka 2005, s. 313; Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 362; 
Starzyńska 2000, s. 328). Przy wartości powyżej 0,5 zależność ta jest wysoka, w zakresie 
0,3-0,5 – umiarkowana, w zakresie 0,1-0,3 – słaba, a poniżej 0,1 mała lub żadna (Crewson 
2008, s. 70). Współczynniki zbieżności korelacyjnej można wyznaczyć, jeśli wartość sta-
tystki 2

.obl  jest większa od statystyki krytycznej 2
)1)(1(; cr , ponieważ w takim przypadku 

badane cechy (tutaj grupy krajów oraz rok, kategoria produktu i rodzaj metalu ciężkiego) są 
zależne (Aczel 2000, s. 758; Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 359; Starzyńska 2000, s. 308). Dla 
statystyki krytycznej 2

)1)(1(; cr  przyjęto poziom istotności α równy 0,05.
Statystykę 2

.obl  wyznaczono ze wzoru (11) (Aczel 2000, s. 758; Bielecka 2005, s. 312; 
Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 359; Starzyńska 2000, s. 308), gdzie nij oznacza liczebności em-
piryczne, a ijn̂  liczebności teoretyczne, wyznaczone ze wzoru (12) (Bielecka 2005, s. 314).
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W celu wyznaczenia statystyki 2
.obl  zbudowano trzy tablice korelacyjne, przedstawia-

jące zależność między cechą „grupa krajów” oraz cechą „rok” (por. tabela 3), „kategoria 
produktu” (por. tabela 4) i „rodzaj metalu ciężkiego” (por. tabela 5). Zawarte w tabelach 3-5 
liczby powiadomień alarmowych są liczebnościami empirycznymi nij. W przypadku każ-
dej tablicy liczebności dotyczące cechy „grupa krajów” (kraje EOG i inne) przedstawiono  
w 2 wierszach r. Liczba kolumn c wynikała natomiast z konieczności spełnienia warunku 
minimalnej liczebności teoretycznej ijn̂  (co najmniej 5) w każdym polu tablicy korelacyjnej 
(Aczel 2000, s. 751; Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 360). W przypadku cechy „rok” liczeb-
ności z poszczególnych lat można było zsumować, natomiast w przypadku cech: „katego-
ria produktu” i „rodzaj metalu ciężkiego” sumowanie liczebności byłoby nieuzasadnione. 
Dlatego też jeśli liczebność była niższa od 5, dana kategoria produktu lub dany rodzaj metalu 
ciężkiego został pominięty. Wpłynęło to na zmniejszenie liczebności n w ramach badanych 
zależności pomiędzy cechami. Wartości statystyk 

2
.obl  i 

2
)1)(1(; cr  oraz współczynników 

zbieżności korelacyjnej przedstawiono w tabeli 6.

Omówienie wyników

Całkowita liczba powiadomień alarmowych wobec żywności w badanym okresie (1980-
2013) wyniosła 593, z czego większość stanowiły powiadomienia wobec produktów z kra-
jów EOG – 413 powiadomień alarmowych (70 %), a wobec produktów z innych krajów 
– 180 powiadomień alarmowych (30 %) (por. tabela 1) (Komisja Europejska 2014).

W latach 1980-2003 liczba powiadomień alarmowych kształtowała się na bardzo ni-
skim poziomie, wzrastając nieznacznie w ostatnich latach tego okresu. Istotny wzrost można 
natomiast odnotować od roku 2005, kiedy 10 nowoprzyjętych do Unii Europejskiej kra-
jów (w roku 2004) uzyskało możliwość zgłaszania powiadomień alarmowych w systemie 
RASFF.

Wejście w życie rozporządzenia nr 882/2004 w sprawie urzędowych kontroli żywności 
(Parlament Europejski i Rada 2004) mogło mieć z kolei wpływ na zahamowanie, od roku 
2007, tendencji wzrostowej liczby powiadomień alarmowych wobec żywności z krajów in-
nych. Istotny spadek liczby powiadomień alarmowych, tym razem wobec żywności z kra-
jów EOG, nastąpił także od roku 2008, kiedy zaczęto odnotowywać w systemie RASFF 
odrzucenia na granicy. Może to zastanawiać, gdyż największa liczba powiadomień alarmo-
wych w zakresie metali ciężkich dotyczy żywności pochodzącej z krajów EOG (Hiszpania 
– 198, Francja – 41, Dania – 28, Włochy – 24, Portugalia – 20, Holandia – 19, Niemcy – 15, 
Polska – 14). Jednak wspomniany spadek wskazuje, iż należałoby zwrócić także uwagę na 
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żywność z innych krajów, z których żywność może być importowana (Chiny – 32 powia-
domienia alarmowe, Wietnam – 18, Indie – 13, Tajlandia – 11) (Komisja Europejska 2014).

Tabela 1
Liczba powiadomień alarmowych w systemie RASFF dotyczących metali ciężkich 
w latach 1980-2013

Rok
Grupa krajów

Rok
Grupa krajów

Wszystkie EOG Inne Wszystkie EOG Inne

1980 0 1 1 1997 0 0 0
1981 0 0 0 1998 1 1 2
1982 1 0 1 1999 4 1 5
1983 0 1 1 2000 2 1 3
1984 2 0 2 2001 4 3 7
1985 0 0 0 2002 4 5 9
1986 0 0 0 2003 11 7 18
1987 0 0 0 2004 10 4 14
1988 1 1 2 2005 23 21 44
1989 0 1 1 2006 37 30 67
1990 0 0 0 2007 68 14 82
1991 0 2 2 2008 41 14 55
1992 0 0 0 2009 37 16 53
1993 0 0 0 2010 44 11 55
1994 1 2 3 2011 39 16 55
1995 0 1 1 2012 36 10 46
1996 0 1 1 2013 47 16 63

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska (2014).

Ostatnie lata wskazują na pewną stabilizację liczby powiadomień alarmowych (choć 
z pewną tendencją wzrostową), co można wiązać z wejściem w życie rozporządzenia nr 
669/2009 w sprawie wykonania wspomnianego już rozporządzania nr 882/2004 (Komisja 
Europejska 2009).

Wartość współczynnika determinacji R2 oraz prognozowane liczby powiadomień alar-
mowych pŷ  i błędy standardowe prognozy 

pyS ˆ  na koniec roku 2014 dotyczące metali 
ciężkich w żywności ze wszystkich krajów, krajów EOG i innych przedstawiono w tabeli 2. 
Prognozę przeprowadzono na podstawie funkcji wielomianowych od drugiego do ósmego 
stopnia.

Podnoszenie stopnia funkcji wielomianowej powodowało wzrost wartości współczynni-
ka determinacji R2. Zbliżone wartości współczynnika determinacji R2 dla wszystkich krajów 
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i krajów EOG (w przypadku wielomianu każdego stopnia) wskazują na istotny udział powia-
domień alarmowych wobec produktów pochodzących z tej grupy w całkowitej liczbie powia-
domień alarmowych. Z kolei niższa wartość tego współczynnika dla innych krajów wskazuje 
na większą zmienność liczby powiadomień alarmowych, ale wynika także z mniejszej liczby 
powiadomień alarmowych w ogóle w tej grupie krajów. Stąd też funkcje wielomianowe dla 
powiadomień alarmowych z krajów innych są gorzej dopasowane do danych empirycznych.

Tabela 2
Współczynniki determinacji R2 i prognozowane liczby powiadomień alarmowych pŷ  
wraz z błędem standardowym prognozy 

pyS ˆ  na koniec roku 2014 

Funkcja 
wielomianowa 

stopnia

Grupa krajów

Wszystkie EOG Inne

R2 pŷ
pyS ˆ R2

pŷ
pyS ˆ R2

pŷ
pyS ˆ

Drugiego 0,80 78 13 0,79 58 9 0,63 20 5
Trzeciego 0,80 74 12 0,79 57 10 0,65 16 5
Czwartego 0,86 49 11 0,85 40 8 0,72 9 5
Piątego 0,88 31 10 0,87 25 8 0,73 5 5
Szóstego 0,89 43 10 0,87 29 8 0,76 13 4
Siódmego 0,92 84 9 0,90 56 7 0,81 28 4
Ósmego 0,94 128 7 0,92 91 7 0,81 36 4
Liczba w roku 2013 63 47 16

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost stopnia funkcji wielomianowej powoduje także spadek wartości błędu standardo-
wego prognozy 

pyS ˆ . Jednak prognozowane wartości pŷ  na rok 2014 wskazują na wzrost 
lub na spadek liczby powiadomień alarmowych, zależnie od stopnia funkcji wielomianowej. 
Funkcje wielomianowe drugiego i trzeciego stopnia wskazują na wzrost liczby powiado-
mień alarmowych, czwartego, piątego i szóstego stopnia na spadek, a siódmego stopnia 
– znowu na wzrost. Z kolei wartości prognozowane na podstawie funkcji wielomianowych 
ósmego stopnia należy uznać za niewiarygodne z uwagi na zbyt odbiegające od rzeczywistej 
(empirycznej) liczby powiadomień alarmowych w ostatnich latach.

Dalsze podnoszenie stopnia funkcji wielomianowej należałoby uznać za nieuzasadnione 
z uwagi na coraz mniej wiarygodną prognozę (mimo coraz lepszego dopasowania funkcji do 
danych empirycznych). Należy jednocześnie przypuszczać, że gdyby nie odwrócenie trendu 
spadkowego liczby powiadomień w roku 2013, współczynnik determinacji R2 mógłby być 
wyższy dla funkcji wielomianowych niższych stopni przy jednocześnie bardziej wiarygodnej 
prognozie. Ostatecznie należy uznać, że funkcja wielomianowa siódmego stopnia jest najlepiej 
dopasowana do danych empirycznych z uwagi na wartość współczynnika determinacji ok. 0,9 
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(zarówno dla powiadomień alarmowych ze wszystkich krajów, jak i krajów EOG) przy war-
tościach prognozowanych zbliżonych do liczby powiadomień alarmowych z ostatnich lat. Tak 
więc prognoza przeprowadzona na jej podstawie byłaby najbardziej wiarygodna. Prognoza 
ta wskazuje na wzrost liczby powiadomień alarmowych w badanych grupach krajów w roku 
2014, a więc kontynuację odwróconego w roku 2013 trendu spadkowego.

W celu zbadania zależności między grupą krajów (EOG i innych) a rokiem, kategorią 
produktu i rodzajem metalu ciężkiego w zakresie liczby powiadomień alarmowych, zbudo-
wano tablice korelacyjne, odpowiednio tabele 3, 4 i 5.

Tabela 3
Tablica korelacyjna dla liczby powiadomień alarmowych wobec żywności  
z krajów EOG i innych w poszczególnych latach  

Grupa 
krajów

1980-
2002

2003-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

EOG 20 21 23 37 68 41 37 44 39 36 47 413
Inne 21 11 21 30 14 14 16 11 16 10 16 180
Razem 41 32 44 67 82 55 53 55 55 46 63 593

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Tablica korelacyjna dla liczby powiadomień alarmowych wobec żywności  
z krajów EOG i innych w kategoriach produktów  

Grupa 
krajów

materiały 
do kontaktu 
z żywnością

owoce
i warzywa

ryby
i produkty 

rybne

skorupiaki
 i produkty 
pochodne

żywność 
dietetyczna, … * Razem

EOG 26 27 266 16 30 365
Inne 24 21 69 7 21 142
Razem 50 48 335 23 51 507

* Żywność dietetyczna, suplementy diety, żywność wzbogacana.
Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 5
Tablica korelacyjna dla liczby powiadomień alarmowych wobec żywności  
z krajów EOG i innych według rodzaju metalu ciężkiego 

Grupa 
krajów arsen cyna kadm ołów rtęć Razem

EOG 20 17 67 36 271 411
Inne 17 9 56 24 63 169
Razem 37 26 123 60 334 580

Źródło: jak w tabeli 1.
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Liczba powiadomień alarmowych dotycząca zawartości metali ciężkich była zdecydo-
wanie najwyższa w kategorii produktów ryby i produkty rybne. Jeśli zaś chodzi o rodzaj 
pierwiastka, to najwięcej powiadomień alarmowych dotyczyło obecności rtęci, następnie 
kadmu i ołowiu (Komisja Europejska 2014).

Wartości statystyk 2
)1)(1(; cr  i 2

.obl  oraz współczynników zbieżności korelacyjnej 
Czuprowa T, Cramera C i skorygowanego Pearsona Pkor przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6
Wartości statystyk 2

)1)(1(; cr  i 2
.obl  oraz współczynników zbieżności korelacyjnej 

Czuprowa T, Cramera C i skorygowanego Pearsona Pkor 

Zależność: grupa krajów 
(EOG i inne) –

Statystyka 
krytyczna 

2
)1)(1(; cr

Statystyka 
obliczona

2
.obl

Współczynnik zbieżności korelacyjnej

Czuprowa T Cramera C Pearsona Pkor

Rok 18,31 34,21 0,14 0,24 0,27
Kategoria produktów 9,49 29,39 0,17 0,24 0,29
Metal ciężki 9,49 41,95 0,19 0,27 0,32

Źródło: jak w tabeli 2.

W przypadku każdej z badanych relacji wartość statystyki obliczonej 2
.obl  jest większa 

od statystyki krytycznej 2
)1)(1(; cr  (przy poziomie istotności α wynoszącym 0,05). Tak więc 

istnieje zależność między badanymi cechami. Co więcej, zależność ta istniałaby także przy 
poziomie istotności α wynoszącym tylko 0,005. Jednak wartości współczynników zbieżności 
korelacyjnej Czuprowa T, Cramera C i skorygowanego Pearsona Pkor wskazują, że zależność 
ta jest słaba, a co najwyżej umiarkowana (Crewson 2008, s. 70) – w przypadku wartości 
tylko jednego ze współczynników.

Słaba zależność liczby powiadomień alarmowych w zakresie metali ciężkich w żywno-
ści od jej pochodzenia może wynikać z kilku powodów. Żywność importowana może sta-
nowić surowiec do produkcji żywności w krajach EOG, albo jest tu tylko przepakowywana 
lub reeksportowana z jednych krajów EOG do innych. Wówczas jako źródło pochodzenia 
żywności może być wskazany kraj EOG, choć w rzeczywistości surowiec był importowany. 
Tezę tę potwierdzać może istotny spadek liczby powiadomień alarmowych wobec żywności 
pochodzącej nie tylko z krajów innych, ale właśnie z krajów EOG po wprowadzeniu od roku 
2008 odrzuceń na granicy EOG.

Wskazuje to więc na konieczność prowadzenia identyfikowalności w zakresie pocho-
dzenia żywności, o czym wspomina między innymi Szulecka (2011, s. 327). Największa 
liczba powiadomień alarmowych dotyczących metali ciężkich dotyczy żywności importo-
wanej z Chin, Indii, Tajlandii, Wietnamu, ale także Turcji i Stanów Zjednoczonych (Komisja 
Europejska 2014). Tak więc na te kraje należałoby zwrócić szczególną uwagę poprzez 
i zwiększyć kontrolę (na granicy zewnętrznej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub 
zmniejszyć import z tych krajów. Podjęcie takich działań byłoby istotne, z uwagi na zdol-
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ność metali ciężkich do bioakumulacji w organizmach żywych, skutkującą możliwością roz-
woju chorób, szczególnie układu nerwowego.

Podsumowanie

W latach 1980-2013 w systemie RASFF zgłoszono 593 powiadomienia alarmowe do-
tyczące żywności w zakresie metali ciężkich, przy czym dotyczącej żywności z krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – 413 (70%), w tym z Hiszpanii 198, a do-
tyczącej żywności z innych krajów – 180 (30%). W zakresie kategorii produktów najwięcej 
powiadomień alarmowych dotyczyło ryb i produktów rybnych, a jeśli chodzi o rodzaj pier-
wiastka – rtęci, następnie kadmu i ołowiu.

Przyjęty do przeprowadzania prognozy liczby powiadomień alarmowych na rok 2014 
model funkcji wielomianowej siódmego stopnia wskazuje na odwrócenie dotychczasowego 
trendu spadkowego i wzrost liczby powiadomień wobec żywności ze wszystkich krajów, 
a także oddzielnie żywności z krajów EOG i innych. Wartości współczynników zbieżności 
korelacyjnej wskazują na istnienie zależności pomiędzy grupą krajów (EOG i innych) a ro-
kiem, kategorią produktu i rodzajem metalu ciężkiego, jest ona jednak słaba.

Mimo znacząco większego udziału liczby powiadomień alarmowych wobec żywności 
z krajów EOG (niż innych) i niskich wartości współczynników zbieżności korelacyjnej, od 
wprowadzania odrzuceń na granicy EOG w roku 2008 zaobserwowano istotny spadek licz-
by powiadomień wobec żywności z krajów EOG. Może to wskazywać na wykorzystywanie 
importowanej żywności jako surowca do produkcji w krajach EOG czy jej przepakowania 
lub reeksportu z oznaczeniem jej jako pochodzącej z kraju EOG. Tak więc organy nadzo-
ru właściwych państw powinny prowadzić kontrolę żywności na granicy EOG w zakresie 
obecności w niej metali ciężkich. Powinno to dotyczyć żywności importowanej z tych kra-
jów, wobec których było najwięcej powiadomień (w grupie krajów innych), a więc Chin, 
Wietnamu, Indii, Tajlandii.

Tendencje w liczbie powiadomień alarmowych dotyczących metali ciężkich w żywności, 
zgłaszanych corocznie w systemie RASFF, umożliwiają zwrócenie uwagi organów nadzoru 
poszczególnych krajów, jak i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, na okre-
ślone kategorie produktów, jak i ich pochodzenie (a także przepływ żywności). Może to być 
pomocne przy tworzeniu rozwiązań prawnych, zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne 
konsumentów. Działania te powinny zmierzać do rozwoju tzw. czystszej produkcji (przemy-
słowej) w krajach Unii Europejskiej (czyli na rynku wewnętrznym), ale także do zwiększe-
nia kontroli i zmniejszenia ilości importowanej żywności, przy jednoczesnym zwiększeniu 
produkcji i sprzedaży żywności produkowanej przez kraje unijne.
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Forecasting of the Number of Alert Notifications of the Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF) Based on Empirical Data 
Concerning Heave Metals

Summary

Aim: to build the model to conduct a forecast of the number of alert notifica-
tions in 2014 concerning heavy metals in food originating from all countries, the 
European Economic Area countries, and other countries as well as to state whether 
there is dependence between the group of countries (EEA and other) and the year, 
product category and the type of heavy metal as regards the number of alert noti-
fications in the RASFF system towards products from these groups of countries.

Research methodology: the material for the research, concerning the number 
of alert notifications related to heavy metals in the RASFF system, was retrieved 
from the that system’s database, covering with the research the period of 1980-
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2013. In order to present the variability over the time in the number of alert notifi-
cations, there were used the models of multinomial regression (from the second de-
gree to the eight one), while in order to examine the dependency between the group 
of countries (EEA and other ones) and the year, category of products and the type 
of heavy metal – the correlation association coefficients: Chuprov’s  T, Cramer’s C  
and corrected Pearson’s  Pkor, based on the χ2 statistics.

Main research findings: the adopted model of multinomial function indicates 
the growth in the year 2014 of the number of alert notifications in the RASFF sys-
tem concerning heavy metals, reported in relation to food originating from all coun-
tries, the EEA countries and other ones. The values of correlation convergence co-
efficients indicate a weak dependency between the food origination from the EEA 
countries and other ones and the year, product category and type of heavy metal.

Practical implications: the multinomial regression models well presented the 
variability of alert notifications over time; however, there was the need to approach 
with great caution to the forecasts carried out on their grounds. 

Social implications: based on the earlier trend in the number of notifications, 
one may assume that the control bodies of the EEA states should pay a particular 
attention to food originating from other countries, first of all, that imported from 
China, Vietnam, India and Thailand.

Article category: research article.

Key words: heavy metals, alert notifications, RASFF, food.

JEL codes: C2, F1, K3, P1

Прогнозирование количества предупредительных оповещений 
системы RASFF на основе эмпирических данных, касающихся 
тяжелых металлов

Резюме

Цель: построить модель для составления прогноза количества предупре-
дительных оповещений в 2014 г., касающихся тяжелых металлов в пищевых 
продуктах, поступающих изо всех стран, из стран Европейской экономиче-
ской зоны (ЕЭЗ) и других, а также указать, существует ли зависимость меж-
ду группой стран (ЕЭЗ и других) и годом, категорией продуктов и видом тя-
желого металла с точки зрения количества предупредительных оповещений  
в системе RASFF (система быстрого оповещения для пищевых продуктов  
и кормов) по отношению к продуктам из этих групп стран.

Исследовательская методология: материал для исследований, каса-
ющийся количества предупредительных оповещений о тяжелых металлах  
в системе RASFF, получили из базы данных этой системы, охватывая иссле-
дованием период 1980-2013 гг. Для представления изменений во времени ко-
личества предупредительных оповещений применили модель многочленной 
регрессии (со второй степени до восьмой), а для исследования зависимости 
между группой стран (ЕЭЗ и других) и годом, категорией продуктов и видом 
тяжелого металла – коэффициенты корреляционной сопряженности Чупрова  

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   332 2015-05-20   10:19:58



MARCIN PIGŁOWSKI 333

T, Креймера C  и исправленный вариант коэффициента Пирсона  Pkor, основан-
ные на статистике χ2.

Основные результаты исследований: принятая модель многочленной 
функции указывает рост в 2014 г. количества предупредительных оповещений 
в системе RASFF, касающихся тяжелых металлов по отношению к пищевым 
продуктам, поступающим изо всех стран, стран ЕЭЗ и других. Значения коэф-
фициентов корреляционного сходства указывают слабую зависимость между 
происхождением пищевых продуктов из стран ЕЭЗ и других стран и годом, 
категорией продуктов и видом тяжелого металла.

Практические импликации: модели многочленной регрессии хорошо 
представили изменение предупредительных оповещений во времени, однако 
с большой осторожностью следовало подойти к прогнозам, проводимым на 
их основе. 

Социальные импликации: на основе прежнего тренда количества опове-
щений можно принять, что контрольные органы стран ЕЭЗ должны обращать 
особое внимание на пищевые продукты, поступающие из других стран, пре-
жде всего импортируемые из Китая, Вьетнама, Индии и Таиланда.

Категория статьи: исследовательская статья.

Ключевые слова: тяжелые металлы, предупреждающие оповещения, систе-
ма RASFF (система быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов), 
пищевые продукты.

Коды JEL: C2, F1, K3, P1
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