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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono koncepcjê modeli ekonometrycznych
pozwalaj¹cych przewidywaæ poziom cen surowego mleka w USA na podstawie cen odt³uszczonego mleka w proszku (OMP), mas³a w blokach oraz sera cheddar jako produktów silnie skorelowanych z cenami mleka w skupie. Stwierdzono, ¿e to ceny podstawowych produktów pochodnych, bêd¹cych towarem w wymianie miêdzynarodowej kszta³tuj¹ ceny surowego mleka a nie odwrotnie.

WSTÊP
Decyzja o usuniêciu kwot mlecznych ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE) w roku 2015 prawie zapad³a, ale wczeniej powinna byæ poprzedzona wypracowaniem i uzgodnieniem mechanizmów zastêpczych, które z jednej strony by³yby zgodne z
zasadami WTO, z drugiej  by³yby wystarczaj¹co skuteczne co do stabilnoci produkcji,
cen skupu i dochodów rolników. Rynek mleka jest rynkiem wra¿liwym [Ziêtara 1998, Runowski 1999], mo¿e byæ rynkiem nietypowym, poniewa¿ w przypadku usuniêcia kwot mlecznych spadek cen skupu mo¿e przez jaki czas powodowaæ nie spadek, lecz wzrost produkcji, gdy¿ dla producenta w krótkim okresie mo¿e to byæ sposób na rekompensatê utraconych korzyci. To z kolei mo¿e powodowaæ perturbacje spo³eczne i polityczne wiêksze od
zak³adanych. Dlatego istnieje pilna koniecznoæ rozwa¿añ na temat mechanizmów ³agodz¹cych skutki usuniêcia kwot mlecznych. Jednym z nich mo¿e byæ ustalanie przez Komisjê
Europejsk¹ minimalnych cen zbytu podstawowych produktów pochodnych, bêd¹cych
towarami w wymianie miêdzynarodowej.
Z uwagi na aktualn¹ sytuacjê gospodarcz¹ pañstw cz³onkowskich UE i prawdopodobny
kierunek zmian, nale¿y prowadziæ badania nad bezpieczeñstwem ¿ywnociowym UE, nawet jeli
dotychczasowa WPR jest skuteczna. Przestrog¹ mo¿e byæ kryzys ¿ywnociowy, który pojawi³
siê w powojennej Europie i by³ przyczyn¹ powstania WPR, g³ównego filaru Traktatu Rzymskiego i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Globalna struktura produkcji i globalna
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struktura popytu wci¹¿ siê zmienia, dlatego nale¿y kontrolowaæ ceny na rynku produktów
¿ywnociowych i dbaæ o jego rozwój. Warto przypomnieæ, ¿e WPR silnie wp³ywa³a na politykê EWG, a obecnie oddzia³uje na UE. Dlatego os³abianie WPR mo¿e oznaczaæ os³abianie UE
jako ca³oci. St¹d wniosek, ¿e WPR powinna byæ jakociowo doskonalona, a nie likwidowana, choæ zmiany jakociowe WPR tak¿e s¹ konieczne, bo bez zmian nie jest mo¿liwy postêp.
Warto podkreliæ, ¿e sukces czy dobre rozwi¹zanie w warunkach rynkowych jest pojêciem wzglêdnym. Co innego oznacza dla rolnika, producenta mleka, a co innego dla konsumenta. Czynnikiem kluczowym dla producenta mleka jest maksymalny zysk. Oznacza to, ¿e
producenci i ich przedstawicielstwa bêd¹ d¹¿yæ do:
 utrzymania kwotowania produkcji przez jak najd³u¿szy czas, gdy¿ kwotowanie ogranicza nadprodukcjê mleka i czêciowo stabilizuje ceny skupu,
 jak najwy¿szej ceny skupu,
 jak najwy¿szych dop³at z ró¿nych tytu³ów,
 najkorzystniejszej intensyfikacji produkcji (do momentu zrównania siê kosztu krañcowego z cen¹ skupu),
 najkorzystniejszej skali produkcji w gospodarstwie poprzez zwiêkszanie kwoty (wiêksza kwota jest cenniejsza ni¿ mniejsza),
 zmniejszania jednostkowych kosztów produkcji, co jest najtrudniejszym dzia³aniem.
W tym kontekcie warto podkreliæ, ¿e w UE jest oko³o jednego miliona gospodarstw
produkuj¹cych mleko i oko³o piêæ tysiêcy mleczarni, najczêciej spó³dzielczych. A zatem
uwzglêdniaj¹c cz³onków rodzin, produkcja i przetwórstwo mleka oddzia³uje bezporednio lub
porednio na 5-6 milionów ludzi. Konsumpcja mleka i jego przetworów dotyczy wszystkich
mieszkañców UE, tj. oko³o 499,7 mln ludzi, których priorytety s¹ inne od priorytetów producentów. Zró¿nicowanie sytuacji ekonomicznej konsumentów w UE (zw³aszcza po kolejnych
rozszerzeniach) jest du¿e, od bogactwa do granicy ubóstwa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w UE oko³o
40 mln konsumentów ¿yje w warunkach ubóstwa, a kolejnych 40 mln na granicy ubóstwa. Na
rynku produktów mleczarskich, w zale¿noci od zamo¿noci, konsumenci mog¹ oczekiwaæ na:
 nowy, lepszy jakociowo produkt mleczny o du¿ej wartoci dodanej za rozs¹dnie wy¿sz¹ cenê,
 znany, ale lepszy jakociowo produkt za niezmienion¹ cenê,
 niezmieniony jakociowo produkt, ale po ni¿szej cenie,
 substytut dotychczasowego produktu za znacz¹co ni¿sz¹ cenê.
W procesie podejmowania decyzji konsument kieruje siê jakoci¹ i cen¹, natomiast
producent  maksymalnym zyskiem, co w praktyce oznacza maksymaln¹ nadwy¿kê bezporedni¹ z produkcji mleka [Juszczyk 2008].
Celem artyku³u jest zaprezentowanie na przyk³adzie gospodarki USA mo¿liwoci oddzia³ywania na po¿¹dany poziom ceny surowego mleka przez ceny odt³uszczonego mleka w
proszku (OMP), mas³a w blokach oraz sera cheddar, który jest najbardziej popularnym
serem twardym w USA i powszechnym przedmiotem w obrocie miêdzynarodowym.
CENY MLEKA SUROWEGO I PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH
W USA
Informacje dotycz¹ce rynku mleka w USA s¹ szczegó³owe i dostêpne w uk³adzie miesiêcznym za poszczególne lata. W badaniach wykorzystano dane dotycz¹ce cen OPM,
mas³a w blokach, sera cheddar i mleka surowego sprzedawanego przez farmerów. Z uwagi
na obszernoæ danych w tabeli 1. przedstawiono poziom tych cen dla lat 2000 i 2008. Do
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Tabela 1. Ceny hurtowe wa¿niejszych przetworów mleczarskich bêd¹cych w obrocie miêdzynarodowym
oraz surowego mleka w USA
Miesi¹ce

Cena [USD/t] w roku
2000

I

2008

O MP

mas³o

ser
cheddar

mleko
surowe

O MP

mas³o

ser
cheddar

mleko
surowe

2241,66

2003,97

3023,81

264,55

3407,69

2699,74

4822,31

451,95

II

2219,62

2038,14

2949,29

260,15

3091,77

2664,90

4861,77

421,08

III

2215,65

2248,68

2957,23

260,15

2913,85

2966,05

4787,04

399,04

IV

2215,65

2356,92

2941,80

262,35

2938,76

3065,48

4708,11

399,04

V

2215,65

2744,71

2921,08

264,55

3095,29

3251,76

5099,65

405,65

VI

2220,72

2742,50

3078,92

271,17

3229,33

3307,10

5290,78

425,49

VII

2241,66

2599,21

3236,99

277,78

3218,75

3391,75

4947,75

427,70

VIII

2246,95

2630,73

3228,40

275,58

3183,26

3588,84

4802,03

405,65

IX

2248,72

2585,32

3395,94

284,40

2933,69

3741,84

4880,73

401,24

X

2248,72

2526,90

2910,27

275,58

2404,14

3818,34

4947,31

392,42

XI

2255,33

3635,36

2805,56

275,58

2022,74

3563,71

4574,51

376,99

XII

2272,75

3020,28

2954,59

286,60

1940,07

2647,05

4439,59

341,72

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych USDA.

analizy przyjêto rednioroczne ceny zbytu (skupu) wyra¿one w dolarach amerykañskich
(USD), wa¿one wielkoci¹ produkcji w uk³adzie miesiêcznym. Do dalszych porównañ przyjêto rednioroczne wartoci euro do dolara, wyliczone na podstawie dziennych kursów na
rynku miêdzybankowym [Gruszczyñski 2002].
W latach 2000-2008 rednia cena skupu 100 kg surowego mleka wynosi³a w USA 26,56 .
W zwi¹zku z tym mo¿na w uproszczeniu przyj¹æ, ¿e po likwidacji kwot mlecznych d³ugoterminowe ceny surowego mleka w UE nie powinny obni¿yæ siê poni¿ej tego poziomu. Oznacza to spadek d³ugoletniej redniej ceny mleka w UE o nie wiêcej ni¿ oko³o 10%. W praktyce
mo¿na oczekiwaæ redniej d³ugoletniej ceny skupu w UE na poziomie 27-29 /100 kg. Ceny
spotowe mog¹ jednak okresowo istotnie odbiegaæ od podanej ze wzglêdu na zjawisko
sezonowoci oraz zmiany w trendach. Niezale¿nie od tego mo¿liwe wydaj¹ siê krótkoterminowe perturbacje, zw³aszcza bezporednio po likwidacji kwot mlecznych.
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Rysunek 1. rednia wa¿ona (miesiêczna wielkoci produkcji) cena skupu w surowego mleka w USA
w latach 2000-2008 w USD i EUR za 100 kg
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych USDA.
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Surowe mleko przy niskim stopniu przetworzenia (pasteryzacja, konfekcjonowanie) pozostaje produktem lokalnym. Mo¿na przyj¹æ, ¿e ceny mleka na oddalonych rynkach nie wp³ywaj¹
na siebie bezporednio. Ceny te wynikaj¹ jednak z cen towarów przetworzonych na danym
rynku i bêd¹cych jednoczenie przedmiotem handlu miêdzynarodowego. Dotyczy to OMP,
mas³a w blokach i serów twardych, zw³aszcza standaryzowanych jak np. cheddar. Na rynku tych
produktów dominuj¹cymi producentami s¹ Stany Zjednoczone, UE i Nowa Zelandia.
ZWI¥ZKI CEN MLEKA I PRODUKTÓW POCHODNYCH W USA
Badania przeprowadzono na podstawie zebranych danych z zastosowaniem metod statystyki matematycznej, a w szczególnoci wykorzystano rachunek regresji wielorakiej, rachunek
korelacji, a tak¿e metodê najmniejszych
Tabela 2. Wspó³czynniki korelacji miêdzy cenami mleka,
kwadratów [Borkowski, Dudek, Szczesny
O MP, mas³a oraz sera cheddar dla cen miesiêcznych
2004]. Do merytorycznej interpretacji wyz lat 2000- 2009 w USA
ników statystycznych wykorzystano doPrzesuniêcie
O MP/
mas³o/
cheddar/
tychczasowy stan wiedzy. Aby ustaliæ zamleko
mleko
mleko
le¿noæ korelacyjn¹ miêdzy cenami mleka i
K orelacja - 12
0,250
- 0,215
- 0,076
jego przetworów bêd¹cych przedmiotem
K orelacja - 11
0,308
- 0,179
- 0,020
handlu miêdzynarodowego, wykorzystano
K orelacja - 10
0,364
- 0,126
0,053
redniomiesiêczne dane USDA za lata 2000K orelacja - 9
0,423
- 0,075
0,137
2009. Ogó³em w badaniach uwzglêdniono
K orelacja - 8
0,486
- 0,016
0,222
120 szeregów czasowych cen skupu mleka, mas³a, OMP i sera cheddar. Obliczono
K orelacja - 7
0,547
0,054
0,305
wspó³czynniki korelacji dla ró¿nych
K orelacja - 6
0,605
0,133
0,383
wzglêdnych przesuniêæ szeregów czasoK orelacja - 5
0,662
0,216
0,462
wych [Kompa, Matuszewska, Witkowska
K orelacja - 4
0,713
0,309
0,555
2008]. Korelacja 0 oznacza brak przesuniêK orelacja - 3
0,755
0,424
0,671
cia czasowego, a np. komórka tabeli 2. zaK orelacja - 2
0,781
0,521
0,797
wieraj¹ca wartoæ 0,250 wskazuje wartoæ
K orelacja - 1
0,778
0,574
0,897
wspó³czynnika korelacji miêdzy cenami
Kore lacja 0
0,741
0,547
0,918
OMP sprzed 12 miesiêcy w stosunku do
cen skupu mleka bez przesuniêcia czasoK orelacja 1
0,673
0,464
0,856
wego. Za komórka z wielkoci¹ -0,018 oznaK orelacja 2
0,584
0,378
0,770
cza wartoæ wspó³czynnika korelacji miêK orelacja 3
0,485
0,303
0,692
dzy cenami OMP po 12 miesi¹cach a cenaK orelacja 4
0,391
0,250
0,632
mi skupu mleka bez przesuniêcia czasoweK orelacja 5
0,309
0,212
0,588
go. Na podstawie wartoci wspó³czynniK orelacja 6
0,242
0,172
0,545
ków korelacji z tabeli 2. mo¿na stwierdziæ,
K orelacja 7
0 , 18 3
0,120
0,490
¿e ceny skupu surowego mleka by³y najsilK orelacja 8
0,131
0,061
0,426
niej skorelowane z cenami sera cheddar,
nastêpnie z cenami OMP i mas³a. Ponadto
K orelacja 9
0,085
- 0,005
0,350
ceny OMP i mas³a by³y s³abo skorelowane
K orelacja 10
0,045
- 0,072
0,273
ze sob¹, co jest bardzo istotne dla jakoci
K orelacja 11
0,012
- 0,120
0,201
prognozy ceny surowego mleka z tymi
K orelacja 12
- 0,018
- 0,169
0,123
zmiennymi objaniaj¹cymi.
ród³o: obliczenia w³asne.
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Tabela 3. Wa¿niejsze charakterystyki statystyczne redniomiesiêNajwiêksza si³a zwi¹zku korelacznych cen skupu mleka, OMP, mas³a i sera cheddar na
cyjnego miêdzy cenami skupu mleka
rynku USA w latach 2000- 2009 [USD/t]
a cenami sera cheddar na rynku USA
W
y
s
z
c
z
e
g
ó
l
n
ienie
O MP Mas³o Cheddar Mleko
wystêpuje bez przesuniêcia czasowe[tona]
go. W przypadku ceny mas³a przesuniêcie wyprzedzaj¹ce mieci siê w gra- Cena min
1807,8 2004,0 2805,6 242,5
nicach jednego miesi¹ca, za cena Cena max
4819,3 4895,1 5290,8 482,8
OMP najsilniej koreluje z cen¹ skupu
Mediana
2143,1 2888,6 3628,0 316,4
mleka po dwóch miesi¹cach. Jedno
r
e
d
n
i
a
a
r
y
t
m
e
t
y
c
z
n
a
2
364,6 3034,9 3783,3 322,3
czenie dane w tabeli 2. wskazuj¹, ¿e
3,8
0,4
- 0,6
0,0
w warunkach wolnorynkowych zmia- Kurtoza
ny cen produktów mleczarskich zmie- Odchylenie standardowe
683,5 620,7
672,2 62,7
niaj¹ cenê surowego mleka a nie od- ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych USDA.
wrotnie.
Opracowano model regresji wielorakiej dla ceny surowego mleka. Do opracowania
modelu z dwóch przyczyn wykorzystano dane z rynku amerykañskiego. Po pierwsze rynek
produktów rolnych w USA jest w mniejszym stopniu regulowany administracyjnie; ceny w
wiêkszym stopniu ni¿ w Europie wynikaj¹ z gry rynkowej. Ponadto mo¿na oczekiwaæ, ¿e po
zniesieniu kwot mlecznych europejski rynek równie¿ bêdzie regulowany w mniejszym zakresie i upodobni siê do amerykañskiego rynku. Po drugie, dostêpne s¹ dane dobrej jakoci
o cenach z rynku USA, comiesiêcznie aktualizowane i siêgaj¹ce historycznie do lat 90. XX
wieku. W przypadku UE nie uda³o siê uzyskaæ podobnych danych z Eurostatu. Model
ekonometryczny opracowany zosta³ w dwóch wersjach: w jednej z nich cena surowego
mleka okrelona jest poprzez ceny OMP i mas³a, w drugim dodatkowo uwzglêdniono jako
zmienn¹ objaniaj¹c¹ cenê sera cheddar. Jest to standaryzowany produkt, podobnie jak
OMP i mas³o, bêd¹cy trwa³ym towarem handlowym, pozwalaj¹cym zagospodarowaæ nadwy¿ki produkcyjne mleka. Charakterystyka danych z tabeli 3. (zmiennoæ, symetria, kurtoza) pozwala na zastosowanie metod regresji liniowej.

MODEL DWÓCH ZMIENNYCH (CENY OMP I MAS£A) OKRELAJ¥CY CENY
MLEKA SUROWEGO
Zastosowano metodê najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem dwóch zmiennych
objaniaj¹cych. W rezultacie uzyskano nastêpuj¹c¹ postaæ modelu ceny surowego mleka
w dolarach amerykañskich.
Cena 1 t mleka surowego = 15,3249634 + 0,05051232 ×cena 1 t mas³a + 0,06497505×cena 1 t OMP
(t =0,99596703) (t =11,987283)

(t =16,9783126)

Uwzglêdniaj¹c parametry statystyczne, nale¿y stwierdziæ, ¿e jakoæ dopasowania otrzymanego modelu nie jest doskona³a, ale wystarczaj¹co satysfakcjonuj¹ca [Witkowska 2005].
Wspó³czynnik korelacji (r) wynosi³ 0,89309724, a tym samym wspó³czynnik determinacji
(R2) wyniós³ 0,79762268, co oznacza, ¿e 79,76% zmiennoci ceny skupu mleka wynika³o ze
zmiennoci cen zmiennych niezale¿nych, tj. cen mas³a i OMP. Pozosta³a czêæ zmiennoci
ceny mleka (20,24%) wynika³a ze zmiennoci innych czynników ni¿ ujête w modelu. Z
przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e statystyka Fischera-Snedecora wynios³a 230,5640011
i by³a wyranie wy¿sza ni¿ wartoci krytyczne, wynosz¹ce dla a=0,05 F=3,07, a dla a=0,01
F=4,78. Wynika z tego, ¿e ceny OMP i mas³a na rynku amerykañskim by³y w badanym
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okresie statystycznie istotne dla ceny surowego mleka oraz nieprzypadkowo oddzia³ywa³y
na jej wysokoæ. Ilustracj¹ otrzymanego modelu jest rysunek 2. Nale¿y dodaæ, ¿e przedstawiony model odzwierciedla g³ówne cechy zmiennoci, jednak gorzej sprawdza siê dla krótkich okresów, ponadto s³abo uwzglêdnia zmiany sezonowe.
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Rysunek 2. Rzeczywiste ceny surowego mleka w USA oraz ceny z modelu z dwoma zmiennymi
objaniaj¹cymi [USD/t]
ród³o: opracowanie w³asne.

MODEL TRZECH ZMIENNYCH (CENY OMP, MAS£A I SERA CHEDDAR)
OKRELAJ¥CY CENY MLEKA SUROWEGO
Stosuj¹c tê sam¹ metodê uzyskano nastêpuj¹cy model dla trzech zmiennych ceny
surowego mleka w dolarach amerykañskich.
Cena 1 t mleka surowego = - 26,6216549+ 0,01834192× cena 1 t mas³a + 0,0358455× cena 1 t OMP +
(t = - 2,8107818) (t =5,58555095)

+0,05509946×cena 1 t sera cheddar
(t =14,9209763)

(t =12,034802)

Nale¿y stwierdziæ, ¿e jakoæ dopasowania otrzymanego modelu jest wyranie lepsza
ni¿ w przypadku dwóch zmiennych objaniaj¹cych, tj. bez sera twardego. Wspó³czynnik
korelacji (r) w tym modelu wynosi³ 0,9647152, a zatem wspó³czynnik determinacji (R2) wyniós³ 0,93067541. Oznacza to, ¿e 93,07% zmiennoci cen skupu mleka wynika³o ze zmiennoci cen zmiennych niezale¿nych, tj. cen mas³a, OMP i sera cheddar. Pozosta³a czêæ zmiennoci ceny surowego mleka, czyli 6,93%, wynika³a ze zmiennoci innych czynników ni¿
ujête w modelu. Z przeprowadzonych obliczeñ wynika, ¿e statystyka Fischera-Snedecora
wynios³a 519,095985 i by³a znacznie wy¿sza ni¿ wartoci krytyczne wynosz¹ce dla a=0,05
F=2,68, a dla a=0,01 F=3,94. Nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e ceny OMP, mas³a i sera cheddar na
rynku amerykañskim by³y w badanym okresie statystycznie istotne wzglêdem ceny surowego mleka oraz nieprzypadkowo oddzia³ywa³y na jej wysokoæ. Ponadto statystyka t oraz
wspó³czynniki regresji zmiennych niezale¿nych wskazuj¹, ¿e zmiennoæ ceny sera twardego jest wa¿niejsza ni¿ pozosta³ych dwóch zmiennych, dlatego b³êdem by³oby pomijanie tej
zmiennej objaniaj¹cej w zamierzeniach predykcyjnych ceny surowego mleka w skupie.
Z danych przedstawionych na rysunku 3. wynika, ¿e model z trzema zamiennymi objaniaj¹cymi dobrze odzwierciedla zmiany, tak¿e krótkookresowe. Dlatego model ten mo¿e
byæ wykorzystywany do estymacji cen surowego mleka na podstawie cen omawianych
produktów pochodnych.
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Rysunek 3. Rzeczywiste ceny surowego mleka w USA oraz ceny z modelu z trzema zmiennymi
objaniaj¹cymi [USD/t]
ród³o: opracowanie w³asne.

Jednak mimo dobrych dopasowañ do rzeczywistoci, zw³aszcza modelu z trzema zmiennymi objaniaj¹cymi, powstaje pytanie, czy model mo¿e byæ jeszcze lepszy przy zastosowaniu trzech zmiennych objaniaj¹cych z uwzglêdnieniem przesuniêæ czasowych cen OMP o
dwa miesi¹ce wstecz i ceny mas³a o jeden miesi¹c wstecz wzglêdem ceny surowego mleka.
Jak wynika z danych w tabeli 2. ceny sera cheddar nie wymagaj¹ przesuniêcia z uwagi na
najsilniejsz¹ korelacjê z cenami mleka w tym samym czasie.
MODEL TRZECH ZMIENNYCH (CENY OMP SPRZED DWÓCH MIESIÊCY, MAS£A
SPRZED JEDNEGO MIESI¥CA I SERA CHEDDAR BEZ PRZESUNIÊCIA
CZASOWEGO) OKRELAJ¥CY CENY SUROWEGO MLEKA
Stosuj¹c tê sam¹ metodê uzyskano nastêpuj¹cy model w dolarach amerykañskich:
Cena 1 t mleka surowego = - 30,0522142 + 0,02752776×cena 1 t mas³a sprzed miesi¹ca +
(t = -3,93390805) (t =10,1255729)

0,04346385×cena 1 t OMP sprzed 2 miesiêcy + 0,04403773×cena 1 t sera cheddar bez
przesuniêcia czasowego
(t = 16,9504503)

(t =13,8205158)

Nale¿y stwierdziæ, ¿e jakoæ dopasowania otrzymanego modelu jest jeszcze lepsza ni¿
w przypadku trzech zmiennych objaniaj¹cych bez przesuniêæ czasowych. Wspó³czynnik
korelacji (r) w tym modelu wyniós³ 0,97767446, a zatem wspó³czynnik determinacji (R2) wyniós³ 0,95584734, co oznacza, ¿e 95,58% zmiennoci cen skupu mleka wynika³o ze zmiennoci
cen z przesuniêciami czasowymi zmiennych niezale¿nych (mas³a, OMP) oraz sera cheddar bez
przesuniêæ czasowych. Pozosta³a czêæ zmiennoci ceny surowego mleka (zaledwie 4,42%)
wynika³a ze zmiennoci innych czynników ni¿ ujête w modelu. Z przeprowadzonych obliczeñ
wynika, ¿e statystyka Fischera-Snedecora wynios³a 822,650364 i by³a wyranie wy¿sza ni¿
wartoci krytyczne wynosz¹ce dla a=0,05 F=2,69, a dla a =0,01 F=3,95. Zatem nale¿y stwierdziæ, ¿e ceny OMP sprzed dwóch miesiêcy, mas³a sprzed miesi¹ca i sera cheddar bez przesuniêcia czasowego na rynku amerykañskim by³y w badanym okresie statystycznie istotne
wzglêdem cen surowego mleka oraz nieprzypadkowo oddzia³ywa³y na jej wysokoæ. Ponadto
statystyka t wskazuje na bardziej wyrównane wartoci dla poszczególnych zmiennych objaniaj¹cych tego modelu [Starzyñska 2006]. Otrzymane wyniki s¹ wyranie zbie¿ne z rezultatami, które uzyskali badacze amerykañscy [Ahrendsen i inni 2007].
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Rysunek 4. Rzeczywiste ceny surowego mleka w USA oraz ceny z modelu z trzema zmiennymi
objaniaj¹cymi z uwzglêdnieniem przesuniêcia czasowego [USD/t]
ród³o: opracowanie w³asne.

Trzy modele zbudowane na podstawie szczegó³owych danych USDA mog¹ byæ pomocniczo wykorzystywane do predykcji ceny, któr¹ uzyska³by rolnik europejski, je¿eli zale¿noci cenowe w Europie i inne uwarunkowania dotycz¹ce produkcji mleka by³yby identyczne z amerykañskimi. Najwiêksz¹ wartoci¹ predykcyjn¹ charakteryzuje siê model z trzema zmiennymi objaniaj¹cymi z uwzglêdnieniem przesuniêcia czasowego.
WNIOSKI
1.
2.

3.

W latach 2000-2009 w USA ceny surowego mleka by³y najsilniej skorelowane z cenami
sera cheddar, nastêpnie z cenami OMP i mas³a.
Najwiêksza si³a zwi¹zku korelacyjnego miêdzy cenami skupu mleka a cenami sera cheddar na rynku USA wystêpuje bez przesuniêcia czasowego. W przypadku ceny mas³a
przesuniêcie wyprzedzaj¹ce wynosi jeden miesi¹c, za cena OMP najsilniej koreluje z
cen¹ skupu mleka po dwóch miesi¹cach. A zatem w warunkach wolnorynkowych zmiany cen produktów mleczarskich zmieniaj¹ cenê surowego mleka a nie odwrotnie.
Porednio mo¿na skutecznie oddzia³ywaæ na cenê skupu mleka przez ustanawianie z
odpowiednim wyprzedzeniem cen interwencyjnych OMP, mas³a i sera twardego. W
zwi¹zku z tym zbudowano modele regresji wielorakiej, które pozwalaj¹ doæ dobrze
przewidywaæ ceny mleka w USA. Ze wzglêdu na prawdopodobne upodabnianie siê
europejskich uwarunkowañ w produkcji mleka do amerykañskich najbardziej interesuj¹cy mo¿e byæ nastêpuj¹cy model.
Cena 1 tony mleka surowego = - 30,0522142 + 0,02752776×cena 1 tony mas³a sprzed 1
miesi¹ca +0,04346385×cena 1 tony OMP sprzed 2 miesiêcy + 0,04403773×cena 1 tony
sera cheddar bez przesuniêcia czasowego
Przeciêtnie w latach 2000-2009 w USA wzrost ceny 1 tony sera cheddar o 100 dolarów
powodowa³ wzrost ceny 1 tony mleka surowego o 4,40 dolara. Taki sam wzrost ceny
OMP po dwóch miesi¹cach skutkowa³ wzrostem ceny 1 tony surowego mleka o 4,35
dolara, a analogiczny wzrost ceny mas³a wi¹za³ siê ze wzrostem po miesi¹cu ceny 1
tony surowego mleka o 2,75 dolara.

UWARUNKOWANIA POZIOMU CEN SUROWEGO MLEKA W USA

4.

127

Przedstawione modele mog¹ byæ pomocniczo wykorzystywane do interpolacji cen
interwencyjnych sera twardego, OMP i mas³a w blokach w celu zapewnienia oczekiwanej ceny skupu mleka w UE.
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FACTORS DETERMINING THE PRICE LEVEL OF ROW MILK IN THE U.S.

Summary
The paper presents the concept of econometric models for predicting the level of prices of raw milk
in the U.S., based on the prices of SMP, butter and cheddar cheese blocks, as the products strongly
correlated with the prices of raw milk. The article also stated that the prices of basic products which are
a commodity in international exchanges shape the prices of raw milk and not vice versa.
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