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S y n o p s i s: W pracy przedstawiono uwarunkowania wystêpowania wahañ cyklicznych
na rynku trzody chlewnej w Polsce, w latach 1990-2004. Jednoczenie zbadano wyprzedzenia i opónienia przebiegu sk³adników cyklicznych ró¿nych kategorii w powi¹zaniu
ze zmianami poda¿y i cen ¿ywca wieprzowego.

WSTÊP
W warunkach gospodarki rynkowej przedsiêbiorca dzia³aj¹cy na w³asny rachunek nie
jest odizolowany od otoczenia gospodarczego. St¹d wa¿na jest prawid³owa ocena zarówno
sytuacji bie¿¹cej, jak i mo¿liwych kierunków zmian. Szczególnego znaczenia nabiera to w
odniesieniu do rolnictwa, gdzie pojedynczy rolnik posiada s³ab¹ pozycjê przetargow¹ i
musi dostosowywaæ siê do tendencji wyznaczanych przez rynek.
Jednym z rynków rolnych charakteryzuj¹cych siê znacznymi zmianami cen i warunków
gospodarowania jest rynek trzody chlewnej. W Polsce ponad 700 tys. gospodarstw prowadz¹cych chów trzody chlewnej jest potencjalnym odbiorc¹ wielu dóbr przemys³owych.
Pogorszenie ekonomicznych warunków produkcji ¿ywca wieprzowego skutkuje ni¿sz¹ sk³onnoci¹ do ich zakupu. Równie¿ zak³ady przetwórcze musz¹ rozwa¿nie planowaæ zakupy
bior¹c pod uwagê zmiennoæ cen i poda¿y.
Nieod³¹czn¹ cech¹, charakteryzuj¹c¹ zmiany na rynku trzody chlewnej, s¹ wahania o
charakterze cyklicznym. Znane s¹ one pod nazw¹ cyklu wiñskiego. Ich oddzia³ywanie
na sytuacjê dochodow¹ rolników ma odzwierciedlenie w szeregu regulacji rynkowych maj¹cych na celu zmniejszenie negatywnych skutków ich wystêpowania.
Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytania: czy w Polsce mamy do
czynienia z wystêpowaniem wahañ cyklicznych, jaka jest ich d³ugoæ i jakie czynniki je
determinuj¹. Informacje te stanowi¹ podstawê kolejnego etapu (po analizie), jakim jest
prognozowanie. Jednym ze sposobów prognozowania jest wykorzystanie zmiennych, które z pewnym wyprzedzeniem informuj¹ o prawdopodobnym kierunku rozwoju zjawiska.
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Dodatkowo nale¿y oceniæ na ile stabilne s¹ te zwi¹zki i z jakim wyprzedzeniem mo¿na uzyskaæ informacjê o przysz³ym stanie (przebiegu) zjawiska.
MATERIA£Y I METODY BADAWCZE
Materia³ empiryczny stanowi³y dane, których ród³em by³a statystyka publiczna Polski
i innych krajów. Nale¿a³y do nich publikacje G³ównego Urzêdu Statystycznego, Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Eurostat, USDA. Zakres czasowy wykorzystanego materia³u statystycznego obejmowa³
okres od stycznia 1990 roku do lipca 2004 roku. Dane mia³y postaæ informacji miesiêcznych,
kwartalnych lub te¿ o interwale czasowym 4 miesiêcy.
Z uwagi na zmiany w systemie sprawozdawczoci rolnej w Polsce, polegaj¹cej na zast¹pieniu grup wiekowych kategoriami u¿ytkowymi i zmianie czêstotliwoci spisów, dokonano
porównywalnoci danych miêdzy tymi dwoma okresami. Jest to uproszczone oszacowanie
umo¿liwiaj¹ce analizê cyklu wiñskiego oraz prognozowanie z wykorzystaniem danych o
wiêkszej g³êbokoci retrospekcji. Korekta polega³a na zmianie poziomu pog³owia (wybranych
kategorii) w okresie do roku 1997 i dostosowaniu jego struktury do nowej obowi¹zuj¹cej od
roku 1998, przy zachowaniu warunku bilansowania. W najmniejszym stopniu jest porównywalne pog³owie prosi¹t, warchlaków i trzody przeznaczonej na ubój i to ich dotycz¹ przekszta³cenia. Nastêpnie dane kwartalne i czteromiesiêczne za pomoc¹ procedury interpolacji
zamieniono na miesiêczne. Dziêki takim zabiegom mo¿liwe jest poprawne oszacowanie sk³adowej cyklicznej, tak wa¿nej w badaniu zmian na rynku trzody chlewnej.
W badaniach pos³u¿ono siê metodami analizy szeregów czasowych. Przy ocenie struktury szeregów oraz w procesie ich dekompozycji zastosowano metody Census I, Census X11 oraz analizê spektraln¹ [Findley i in. 1988, Zieliñski 1979]. Eliminacjê trendu przeprowadzono za pomoc¹ procedury regresji liniowej lub regresji lokalnej [Cleveland i in. 1988] w
oparciu o model multiplikatywny [Stañko 1999], co wynika z charakteru powi¹zañ pomiêdzy
sk³adowymi szeregów czasowych analizowanych kategorii. Przy wyg³adzaniu szeregów
czasowych i szacowaniu sk³adnika cyklicznego skorzystano z metody rednich ruchomych
Hendersona. Wyprzedzenia i opónienia pomiêdzy sk³adnikami cyklicznymi zidentyfikowano na podstawie wyników korelacji wzajemnej.
CYKL WIÑSKI
Nie mo¿na wyjaniæ zagadnienia cykli wiñskich abstrahuj¹c od istoty konkurencji w
gospodarce rynkowej. ¯ywio³owe reakcje wielkiej liczby producentów rolnych wytwarzaj¹cych na rynek, a wiêc dla zaspokojenia potrzeb spo³ecznych, lecz niezale¿nie od siebie, na
w³asny rachunek i w³asne ryzyko, musz¹ powodowaæ wystêpowanie czêstych dysproporcji. Reakcje na ceny z minionego okresu doprowadzaj¹ za ka¿dym razem do wytworzenia siê
innej sytuacji rynkowej, przy czym charakterystyczn¹ cech¹ ka¿dej z tych sytuacji s¹ ci¹g³e
odchylenia od równowagi to w jednym, to w drugim kierunku [Pohorille 1972].
Mianem wahañ cyklicznych okrela siê w przybli¿eniu równomierne naprzeciw biegn¹ce
wahania poda¿y i cen produktu, które caeteris paribus utrzymuje siê automatycznie przez
d³u¿szy czas. Czêsto obok podobnego definiowania cykli wiñskich, nacisk k³adzie siê na
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przeciwny przebieg poda¿y i op³acalnoci chowu wyra¿onej za pomoc¹ relacji cen ¿ywca do
cen pasz. Cykle wiñskie zalicza siê do tzw. cykli specjalnych (towarowych), tj. maj¹cych swój
w³asny mechanizm, niezale¿ny od mechanizmu zmian koniunkturalnych. Zwolennicy ich autonomicznego charakteru wskazuj¹ na wiele cech odró¿niaj¹cych je od cykli ogólnogospodarczych. Nale¿y do nich w szczególnoci ró¿nokierunkowy przebieg cen i produkcji w
przeciwieñstwie do wahañ ogólnokoniunkturalnych, które maj¹ charakter równoleg³y.
Wahania na rynku trzody chlewnej maj¹ obiektywny charakter, bo wynikaj¹ z takich
przyczyn, jak: du¿a plennoæ macior, niska cenowa i dochodowa elastycznoæ popytu na
miêso, du¿a zmiennoæ cen ¿ywca, plonów i cen zbó¿ oraz ziemniaków [Ma³kowski, Zawadzka 1995]. Zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem rytmicznoci a biologicznie uwarunkowan¹ kolejnoci¹ faz cyklu produkcji zwierzêcej jest, w opinii Schmidta i Steczkowskiego
[1975], niezale¿ny od ustroju gospodarczego i charakteru rynku. Wynika to z faktu, ¿e
zmiany cykliczne stanowi¹ rezultat oczekiwañ producentów w zakresie relacji cenowych i
przewidywanych zysków w sytuacji, kiedy dysponuj¹ oni niedostateczn¹ informacj¹ rynkow¹. Biologiczno-technologiczne przyczyny czasowego opónienia przystosowania poda¿y oraz niedoskona³y sposób przewidywania producentów, na skutek niedostatecznej
informacji dotycz¹cej kszta³towania siê przysz³ej sytuacji rynkowej, zawsze powoduj¹ odchylenia wielkoci oczekiwanych od zrealizowanych. Zatem ostateczne ród³o zmian cyklicznych tkwi nie w czynnikach zewnêtrznych, ale w subiektywnym nastawieniu gospodarczym producenta i jego psychice.
Za bezporedni¹ przyczynê wystêpowania tzw. cykli wiñskich podaje siê niestabilnoæ op³acalnoci chowu wywo³an¹ zmianami cen pasz i ¿ywca wieprzowego. Falowanie
produkcji w rolnictwie (nie tylko na rynku trzody chlewnej) jest efektem opónienia efektów
produkcji w stosunku do momentu podejmowania decyzji, co wynika z trudnoci technologicznych w dostosowaniu rozmiarów chowu do zmian popytu. Niema³e znaczenie ma fakt,
¿e gospodarstwa nie maj¹ mo¿liwoci przerwania procesu ani regulowania poda¿y przez
zwiêkszenie lub zmniejszenie produkcji gotowej (oprócz intensywnoci oraz okresu tuczu).
Przyczyn wystêpowania cykli wiñskich upatruje siê te¿ w decyzjach rolników, powodowanych brakiem wiadomoci o dzia³aj¹cych na rynku powi¹zaniach i mechanizmach.
D³ugoæ cyklu wiñskiego zale¿y od czasu niezbêdnego dla wywo³ania odpowiedniej
reakcji producentów na zmiany cen1, okresu potrzebnego do uzyskania nowego miotu i
okresu tuczu. Przy wzglêdnie sta³ych wartociach dwóch ostatnich czynników mo¿na uznaæ,
¿e jedyn¹ niewiadom¹ jest reakcja rolników na zmiany zachodz¹ce na rynku.
WYNIKI BADAÑ
W Polsce po roku 1990 zaobserwowaæ mo¿na spadek pog³owia trzody chlewnej (rys. 1).
W latach 1991-2003 (podobne fazy cyklu) 14,9% zmniejszeniu pog³owia w Polsce towarzyszy³
5,4% wzrost liczby ubitej trzody. Oznacza to, ¿e spadek pog³owia by³ w pe³ni rekompensowany wzrostem rotacji stada. W zwi¹zku z tym w kraju produkcja miêsa wieprzowego charakteryzowa³a siê stagnacj¹ i zmianami w przedziale 1,68-2,06 mln ton (w wadze poubojowej).
W badanym okresie zaobserwowano brak regularnoci cyklicznych zmian pog³owia
trzody chlewnej (rys. 1). Obserwowane s¹ ró¿ne d³ugoci cykli oraz ró¿na dynamika po1
Bardziej gwa³towna reakcja w postaci zaniechania produkcji lub te¿ jej rozpoczêcia powoduje
skracanie d³ugoci poszczególnych faz cyklu, za spokojna  wyd³u¿anie.
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Rysunek 1. Stan pog³owia trzody ogó³em w okresie od marca 1990 do lipca 2004 roku
redni¹ ruchom¹ Hendersona obliczono po eliminacji wahañ sezonowych
ród³o: badania w³asne na podstawie danych GUS.

szczególnych faz. Cech¹ charakterystyczn¹ cyklicznych zmian pog³owia trzody chlewnej
jest to, ¿e ich wysokiej dynamice towarzyszy krótszy czas spadku lub wzrostu, za powolne
zmiany oznaczaj¹ d³u¿szy okres trwania danej fazy.
Drug¹ kategori¹, na podstawie której mo¿na wnioskowaæ o poda¿y i produkcji wieprzowiny jest wielkoæ rejestrowanego skupu ¿ywca wieprzowego. Dane miesiêczne maj¹ charakter meldunkowy o iloci skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej. Przez ten fakt dane nie s¹ pe³ne. Dla
przyk³adu, w latach 1994 i 2003 miesiêczny skup wieprzowiny stanowi³ odpowiednio: 28 i
42,7% wielkoci produkcji ¿ywca wieprzowego. Czas trwania poszczególnych cykli skupu
by³ zbli¿ony do tego, jaki zaobserwowano w przypadku pog³owia trzody.
Cykliczne (koniunkturalne) zmiany pog³oTabela 1. Przeciêtne opónienie skupu trzody w
wia we wszystkich grupach rodzajowych miastosunku do zmian pog³owia (sk³adowe cykliczne)
³y miejsce wczeniej ni¿ w przypadku skupu
K ategoria pog³owia O pónienie Wspó³czynnik
¿ywca wieprzowego. Obliczenia wskazuj¹ (tab.
trzody chlewnej
(m- ce)
korelacji
1), ¿e najwczeniej o koniunkturalnych zmiawzajemnej
nach skupu ¿ywca wieprzowego informuj¹ zmiaO gó³em
4
0,73
ny pog³owia loch pronych (8 miesiêcy), loch
Prosiêta
6
0,73
ogó³em (7 miesiêcy) oraz prosi¹t (6 miesiêcy).
Warchlaki
4
0,69
Zmianom produkcji i poda¿y ¿ywca wieNa sprzeda¿
2
0,71
Lochy ogó³em
7
0,71
przowego towarzysz¹ zmiany cen skupu trzoLochy prone
8
0,75
dy chlewnej. W cenach maj¹ odzwierciedlenie
ród³o: badania w³asne na podstawie danych
zmiany popytu, poda¿y, sytuacja na rynku pasz,
GUS.
rynkach zagranicznych, jak równie¿ oczekiwania uczestników gry rynkowej. W okresie od roku 1990 zaobserwowaæ mo¿na wzrostow¹
d³ugookresow¹ tendencja kszta³towania siê cen nominalnych. Dotyczy to szczególnie pocz¹tkowego okresu, kiedy inflacja siêga³a kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu procent miesiêcznie. Analiza cen realnych uwidacznia znaczny spadek cen (rys. 2). W obydwu przypadkach zauwa¿alna jest powolna stabilizacja d³ugookresowego trendu w ostatnich latach.
O wp³ywie poszczególnych sk³adowych szeregu czasowego na poziom zjawiska mo¿na wnioskowaæ na podstawie znajomoci udzia³u ich wariancji w ca³kowitej zmiennoci
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Rysunek 2. Kszta³towanie siê realnych i nominalnych cen skupu ¿ywca wieprzowego w Polsce w
okresie od stycznia 1990 do lipca 2004 roku. Ceny realne: lipiec 2004=100, w oparciu o wskaniki
inflacji; SR  rednia ruchoma 12 miesiêczna
ród³o: badania w³asne na podstawie GUS.

szeregu czasowego. Przy cenach nominalnych wiêksze znaczenie nale¿y przypisywaæ czynnikom d³ugookresowym (wynikaj¹cym z inflacji) ni¿ w przypadku cen realnych. Natomiast,
je¿eli uwzglêdnimy zmiany wokó³ trendu, to najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ szeregu czasowego
jest sk³adowa cykliczna, wyjaniaj¹ca do 60% (ceny realne) zmiennoci wokó³ trendu2.
Kolejny ze sk³adników systematycznych szeregu czasowego, jakim jest sezonowoæ, charakteryzowa³ siê kilkukrotnie mniejsz¹, bo tylko 17,5% zmiennoci¹ wokó³ trendu.
Koniunkturalne zmiany cen wyró¿nia³y siê nieregularn¹ d³ugoci¹ i amplitud¹ poszczególnych cykli (rys. 2, 3). Ich przeciêtny czas trwania, w okresie od stycznia 1990 do lipca
2004 roku, wyniós³ 43 miesi¹ce. Przebieg cen mia³ charakter przeciwny do skupu, czyli
maksymalnej wielkoci skupu ¿ywca wieprzowego odpowiada³y minimalne jego ceny. Z
tym, ¿e w ostatnim okresie poda¿ ¿ywca zmienia³a siê odwrotnie do wypadkowej cen i
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Rysunek 3. Cykliczne zmiany cen i skupu ¿ywca wieprzowego oraz op³acalnoci chowu trzody
chlewnej (relacje cen ¿ywca do cen mieszanki pasz)
ród³o: obliczenia w³asne.
2
Udzia³ wariancji zosta³ obliczony w oparciu o wyniki dekompozycji Census X-11, z 13-wyrazowym oknem wyg³adzania sk³adnika cyklicznego (rednia Hendersona).
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op³acalnoci produkcji mierzonej, relacj¹ cen ¿ywca do cen pasz wykorzystywanych w
tuczu (rys. 3). Wskazuje to, ¿e mechanizmem le¿¹cym u podstaw zmian na rynku trzody
chlewnej w tym okresie by³ mechanizm cyklu wiñskiego.
Relacje cen skupu ¿ywca do cen podstawowych pasz wykorzystywanych w chowie
uznaje siê za g³ówny miernik ekonomicznych warunków produkcji trzody chlewnej [Ma³kowski, Zawadzka 1995]. Z uwagi na fakt, ¿e pasze stanowi¹ dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze kosztów produkcji, proporcje te w du¿ym stopniu okrelaj¹ poziom op³acalnoci, a tym
samym wielkoæ dochodu uzyskiwanego z produkcji trzody. W Polsce zaobserwowaæ mo¿na zawê¿anie siê powy¿szych relacji cenowych (rys. 3). Przeprowadzona analiza wykaza³a
równie¿, ¿e zmiany relacji cen ¿ywca wieprzowego do cen poszczególnych gatunków zbó¿,
jak i zestawu pasz, mia³y przebieg równoleg³y.
Wskazane relacje cenowe s¹ pochodn¹ zmian cen ¿ywca wieprzowego i pasz. W zwi¹zku z czym pojawia siê pytanie, czy to sytuacja na rynku pasz determinuje wielkoæ produkcji
¿ywca wieprzowego czy te¿ odwrotnie. Z jednej strony pasze, ich dostêpnoæ i poziom cen,
wp³ywaæ mog¹ na decyzje producentów ¿ywca wieprzowego, co do zwiêkszenia b¹d zmniejszenia produkcji. Z drugiej strony wzrost popytu na pasze ze strony producentów ¿ywca,
prowadziæ mo¿e do zwiêkszenia powierzchni zasiewów. Analiza graficzna sk³adowych cyklicznych (rys. 4) wskazuje, ¿e nie mo¿na rozstrzygn¹æ jednoznacznie, co ma wiêksze znaczenie. Jednak sam fakt wystêpowania cykli 3-4 letnich na rynku zbó¿ wskazuje, ¿e dominuj¹c¹ rolê odgrywa³y zmiany na rynku trzody chlewnej. Oznacza to, ¿e echo cyklu wiñskiego przenoszone by³o na rynek zbó¿.
Brak stabilnych zale¿noci pomiêdzy cenami ¿ywca wieprzowego a cenami zbó¿ (ich
sk³adowymi cyklicznymi) potwierdzi³y wartoci wspó³czynników korelacji wzajemnej. Ich
wartoci, dla opónieñ od zera do siedmiu miesiêcy, zawiera³y siê w przedziale od 0,53 do
0,49 (ceny ¿yta) i od 0,50 do 0,46 dla cen pszenicy. Wynika to przede wszystkim z istoty
produkcji rolinnej, której zmiany zale¿¹ w du¿ym stopniu od zaburzeñ o charakterze losowym (np. wymarzniêcia, susze).
Tabela 2 przedstawia najwa¿niejsze potencjalne zmienne wyprzedzaj¹ce dla cen ¿ywca
wieprzowego w Polsce. Oceniaj¹c ich wartoæ prognostyczn¹ nale¿y uwzglêdniaæ nie tylko
d³ugoæ wyprzedzenia, ale równie¿ si³ê zwi¹zku, która zosta³a przedstawiona za pomoc¹
wspó³czynnika korelacji wzajemnej. Te dwa mierniki w znacznej mierze decyduj¹ o wiary
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Rysunek 4. Cykliczne zmiany cen ¿yta, pszenicy oraz cen i skupu ¿ywca wieprzowego
ród³o: obliczenia w³asne.
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godnoci wskaników wy- Tabela 2. Zmienne wyprzedzaj¹ce dla cyklicznych zmian cen ¿ywca
przedzaj¹cych, bêd¹cych wieprzowego w Polsce
podstaw¹ budowy tzw. Zmienna
Wyprzedzenie Wspó³czynnik
prognoz ostrzegawczych.
(m- ce)
korelacji
wzajemnej
Charakter wiêkszoci
zmiennych wskazuje, ¿e Pog³owie trzody ogó³em
5
- 0,81
5
0,56
poziom przysz³ych cen za- WDZ cen ¿ywca (wieprzowego)
6
- 0,77
le¿y od przysz³ej poda¿y Pog³owie prosi¹t
Pog³owie loch ogó³em
8
- 0,82
¿ywca wieprzowego. Kie- Pog³owie loch pronych
8- 9
- 0,78
runek cyklicznych zmian WDZ pog³owia prosi¹t
12
- 0,71
12
0,74
cen ¿ywca wieprzowego Relacja cen ¿ywca do cen prosi¹t
13
- 0,82
jest g³ównie wyznaczany WDZ pog³owia loch ogó³em
WDZ pog³owia loch pronych
13
- 0,55
pod wp³ywem zmian po- Wskanik dynamiki krycia loch
19
0,68
g³owia trzody chlewnej, a Relacja cen ¿ywca do cen zestawu pasz
20
0,52
szczególnie pog³owia ma- WDZ  wskanik dynamiki zmian w stosunku do analogicznego miesi¹ca
cior. Pog³owie loch ogó³em roku poprzedniego
i pog³owie loch pronych ród³o: badania w³asne.
ulega zmianom oko³o 8-9
miesiêcy wczeniej ni¿ ceny skupu ¿ywca.
Niedoskona³oci¹ danych pochodz¹cych ze spisów jest ich ma³a czêstotliwoæ. Oznacza to, ¿e prognozê na maksymalny okres, na jaki wskazuje opónienie, mo¿na wykonaæ
jedynie trzykrotnie w roku, bezporednio po badaniach stanu pog³owia. Prognozowanie na
d³u¿szy okres oraz w innych momentach, na co najmniej 8-9 miesiêcy, wymaga oszacowania
przysz³ych wartoci zmiennych wyprzedzaj¹cych. Obliczenie wskaników dynamiki zmian
tych wielkoci (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) pozwoli³o na
otrzymanie kolejnych zmiennych. Charakteryzowa³y siê one wiêkszym wyprzedzeniem, dziêki
czemu wyd³u¿eniu mo¿e ulec horyzont prognozowania. Przeciêtne wyprzedzenie wynios³o
13 miesi¹cy dla dynamiki zmian pog³owia loch i jeden rok w przypadku dynamiki zmian
pog³owia prosi¹t.
Zawarte w tabeli 2 wielkoci wyprzedzeñ s¹ przeciêtnymi, co oznacza, ¿e wyprzedzenia
w poszczególnych momentach zwrotnych cykli mog¹ siê ró¿niæ od wartoci redniej. Na
przyk³ad, wskanik dynamiki zmian cyklicznych pog³owia loch (jego odwrotnoæ) wyprzedza zmiany cen ¿ywca wieprzowego o 11-16 miesiêcy w dolnych punktach zwrotnych i o 1317 miesiêcy w górnych punktach zwrotnych. Nale¿y podkreliæ, ¿e zmienne o najwiêkszym
wyprzedzeniu (powy¿ej 1,5 roku) charakteryzuj¹ siê s³abszym zwi¹zkiem z cenami, co w
znacznej mierze wynika z niedok³adnego przewidywania punktów zwrotnych.
Zmiany pog³owia maj¹ charakter przeciwny do cen (czyli s¹ destymulantami). W celu
lepszej oceny mo¿na przekszta³ciæ wskanik (w stymulantê) w taki sposób, aby mia³ przebieg równoleg³y do cen ¿ywca wieprzowego (rys. 5). Mo¿na wówczas wykorzystaæ go
bezporednio do prognozowania lub spróbowaæ zbudowaæ syntetyczny miernik wyprzedzaj¹cych, podobnie jak przy budowie barometrów koniunktury.
O momencie zmiany kierunku cyklu mo¿na równie¿ wnioskowaæ na podstawie kszta³towania siê wskanika dynamiki cen ¿ywca wieprzowego. W tym przypadku, wyprzedzenie
wskanika (liczonego do analogicznego miesi¹ca roku poprzedniego) w stosunku do cen
¿ywca wieprzowego wynosi rednio 5 miesiêcy (tab. 2). Mo¿na zauwa¿yæ brak stabilnoci
wyprzedzeñ, podobnie jak w przypadku innych zmiennych. Gdy zmiany cen mia³y charakter
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Rysunek 5. Cykliczne zmiany cen ¿ywca wieprzowego, pog³owia loch i wskaników dynamiki zmian
pog³owia loch (dwa ostatnie s¹ wskanikami zamienionymi z destymulanty w stymulantê zgodnie ze
wzorem: wartoæ stymulanty = 200  wartoæ destymulanty (wartoæ rednia szeregu czasowego
wynosi 100) w stosunku do analogicznego miesi¹ca roku poprzedniego.
ród³o: obliczenia w³asne.

gwa³towny, to wówczas wyprzedzenie wynosi³o 1-2 miesi¹ce. Powolnym zmianom cen towarzyszy³o z regu³y wiêksze opónienie, siêgaj¹ce nawet jednego roku.
Wyrazem reakcji rolników na zmiany sytuacji rynkowej by³3 wskanik dynamiki krycia
loch (WDKL) obliczany na podstawie badañ ankietowych rolników. Znajomoæ wielkoci
wskanika dynamiki krycia loch umo¿liwia³a ocenê szybkoci odbudowy stada lub te¿ jego
likwidacji, co pomaga³o w okreleniu d³ugoci i dynamiki danej fazy cyklu wiñskiego.
Wzrost WDKL nastêpowa³ rednio po dwóch miesi¹cach od zmian cen ¿ywca wieprzowego. Jego rola by³a zwi¹zana w wiêkszym stopniu z przewidywaniem zmian poda¿y w nastêpnej fazie cyklu, która bêdzie determinowa³a poziom cen.
Wspó³zale¿noci¹ z cenami ¿ywca wieprzowego charakteryzowa³y siê zmiany targowiskowych cen prosi¹t. Z obliczeñ wynika, ¿e cykliczne zmiany cen prosi¹t uwidacznia³y siê
rednio po dwóch (w ca³ym badanym okresie) lub trzech miesi¹cach (gdy analizujemy okres
od roku 1995) od zmian cen ¿ywca wieprzowego. W zwi¹zku z tym, ceny prosi¹t powinny
byæ zmienn¹ ³atwiejsz¹ do prognozowania z wykorzystaniem opónionych zmiennych objaniaj¹cych, a prognozê mo¿na zbudowaæ na d³u¿szy okres. Natomiast po obliczeniu relacji cen ¿ywca wieprzowego do cen prosi¹t jej wyprzedzenie uleg³o znacznemu wyd³u¿eniu.
W badanym okresie wynosi³o ono rednio 12 miesiêcy i charakteryzowa³o siê znaczn¹
stabilnoci¹ (tab. 2). Zmiany tej relacji w rzeczywistoci odzwierciedla³y reakcjê rolników na
wystêpuj¹c¹ sytuacjê rynkow¹.
Problemy w eksporcie nadwy¿ek produkcyjnych wskazuj¹ na miêdzynarodow¹ wspó³zale¿noæ zmian cen trzody chlewnej. Wspó³zale¿noæ ta dotyczy nie tylko poziomu, ale
równie¿ sposobu ich kszta³towania siê w czasie. W analizowanym okresie ceny wieprzowiny w Polsce, krajach Unii Europejskiej (15) i Stanach Zjednoczonych charakteryzowa³y siê
du¿¹ równoleg³oci¹, szczególnie po roku 1998 (rys. 6). Wynika³o to st¹d, ¿e g³ówni wiatowi eksporterzy, w tym Polska, konkurowa³y miêdzy sob¹ na tych samych rynkach zagranicznych (Europy rodkowo-Wschodniej). Konkurencja miêdzy krajami nie by³aby mo¿li3

Od roku 2005 nie s¹ ju¿ prowadzone badania w zakresie oceny dynamiki krycia loch.
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Rysunek 6. Wahania cykliczne cen trzody chlewnej w Polsce, UE i USA, w okresie od stycznia 1990
do lipca 2004 roku
ród³o: GUS, Eurostat, USDA.

wa, gdyby nie wystêpowa³a nadprodukcja. W naszym kraju znacz¹ce nadwy¿ki produkcyjne maj¹ miejsce od roku 1996. Kryzys rosyjski w roku 1998 zbieg³ siê w czasie z nadwy¿kami
poda¿y nad popytem (czêciowo je powoduj¹c) u wiêkszoci znacz¹cych eksporterów
wieprzowiny na wiecie, wzmacniaj¹c jeszcze bardziej wspó³zale¿noci. Wiele pañstw, aby
móc skutecznie eksportowaæ wieprzowinê, stosowa³o podobne rodki wspomagaj¹ce eksport, równie¿ w tym samym okresie.
Bezporedni wp³yw na konkurencyjnoæ cenow¹ naszej wieprzowiny, zarówno na rynku wewnêtrznym jak i zagranicznych, maj¹ zmiany kursów walutowych. Szczególnie wa¿ne
s¹ notowania euro. Wynika to z faktu, ¿e g³ównym konkurentem krajowej wieprzowiny na
rynkach wschodnich by³o miêso pochodz¹ce z pañstw UE oraz to, ¿e w strukturze polskiego importu wieprzowiny dominowa³a wieprzowina z krajów dawnej piêtnastki. Po integracji
znaczenie kursów walutowych bêdzie wzrasta³o z ka¿dym rokiem z uwagi na swobodny
przep³yw towarów.
Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nie zmieni³ siê w zasadniczy sposób mechanizmu funkcjonowania rynku wieprzowiny mimo, ¿e zmianie uleg³ sposób regulacji rynkowej. Nie nale¿y równie¿ oczekiwaæ, aby rozszerzenie UE wywar³o wp³yw na zmianê mechanizmu cyklu wiñskiego w Polsce. Mo¿e nast¹piæ jeszcze wiêksze zrównanie cykli z uwagi
na podobny okres i zakres stosowanych mechanizmów reguluj¹cych oraz swobodny przep³yw towarów. Mo¿liwoæ zaopatrywania siê przez nasze przedsiêbiorstwa w tañszy surowiec bez ¿adnych ograniczeñ, mo¿e skutecznie powstrzymywaæ wzrost cen ¿ywca wieprzowego na naszym rynku. Jest to nowy jakociowo czynnik jaki nale¿y uwzglêdniæ w prognozowaniu na rynku trzody chlewnej.
WNIOSKI
1. G³ównym mechanizmem kreuj¹cym zmiany cen i produkcji ¿ywca wieprzowego w
Polsce, w latach 1990-2004, by³ cykl wiñski. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e jego
przeciêtna d³ugoæ w tym okresie wynosi³a 43 miesi¹ce.
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2. Wystêpuj¹ce wyprzedzenia i opónienia w przebiegu zmiennych ekonomicznych
umo¿liwia³y konstrukcjê prognoz ostrzegawczych cen ¿ywca wieprzowego, których horyzont czasowy determinowany by³ nie tylko d³ugoci¹ wyprzedzenia, ale i czêstotliwoci¹
publikacji danych statystycznych. Zaobserwowane wyprzedzenia w poszczególnych momentach zwrotnych charakteryzowa³y siê znaczn¹ rozpiêtoci¹, w zwi¹zku z czym informacja o spadku b¹d wzrocie cen nie zawsze by³a dok³adna.
3. Rolê zmiennych wiod¹cych dla zmian poda¿y, jak i cen, mo¿e pe³niæ pog³owie prosi¹t,
loch i loch pronych. Oszacowane wyprzedzenia dla tych kategorii wynios³y od 6 do 9 miesiêcy dla cen i o dwa miesi¹ce mniej dla poda¿y. Z uwagi na nisk¹ czêstoæ prowadzonych
spisów i opónienie publikacji danych, realne wyprzedzenie by³o mniejsze. Obliczenie wskaników dynamiki tych wielkoci doprowadzi³o do wyd³u¿enia horyzontu prognozowania (wyprzedzenia) do 12-13 miesiêcy. Wyprzedzeniem jednego roku charakteryzowa³a siê równie¿
relacja cen ¿ywca do cen prosi¹t, a ponad pó³torarocznym  cen ¿ywca do cen pasz.
4. Mimo, ¿e od blisko 10 lat istnieje du¿a korelacja w przebiegu cen wieprzowiny w
Polsce i innych krajach unijnych to w wyniku integracji mo¿e nast¹piæ jeszcze wiêksze
zrównanie cykli z uwagi na podobny okres i zakres stosowania mechanizmów reguluj¹cych
oraz swobodny przep³yw towarów.
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Summary
The article presents the cyclical changes in the hog market in Poland in years 1990-2004. Time lags
of cyclical component of different variables in connection with pork supply and pig prices have been
researched. The analysis indicates that possibilities of pig price forecasting in Poland using information
about leading indicators do exist.
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