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Synopsis. Pos³uguj¹c siê modelowaniem VAR, analizowano powi¹zania pomiêdzy cenami ziemniaków w Polsce
i w Niemczech. Wyniki wskazuj¹ na bardzo s³abe powi¹zania w latach 1997/1998-2001/2002. Dla lat 2002/2003-
2007/2008 stwierdzono natomiast wyra�n¹ reakcjê cen w Polsce na ceny ziemniaków w Niemczech.

Wstêp
Rynki rozdzielone w przestrzeni zazwyczaj nie maj¹ charakteru autonomicznego. W konse-

kwencji zmiany warunków funkcjonowania jednego rynku powoduj¹ reakcje na innym. Przejawem
tego mo¿e byæ przep³yw produktów pomiêdzy rynkami, a przede wszystkim reakcje cenowe. W
przypadku gdy rynki s¹ z sob¹ powi¹zane mo¿na oczekiwaæ, ¿e w przypadku zmiany cen na jednym
rynku nast¹pi podobna zmiana na drugim. Analizuj¹c tego typu reakcje mo¿na wnioskowaæ o
poziomie integracji rynków i zmianach zachodz¹cych w tym zakresie.

Rynki rolne by³y obszarem wielu analiz dotycz¹cych powi¹zania cen. Wiêkszo�æ analiz wskazu-
je na silne powi¹zanie cen produktów rolnych na poszczególnych rynkach krajowych [Conforti
2004, Mund¿ak, Larson 1992]. W procesie przep³ywu impulsów cenowych wystêpuj¹ jednak zabu-
rzenia wynikaj¹ce m.in. z restrykcji handlowych (c³a, ograniczenia pozataryfowe), kosztów transportu,
niedoskona³ej informacji. Stwierdza siê wyra�ny wp³yw liberalizacji w handlu miêdzynarodowym oraz
deregulacji poszczególnych rynków krajowych na si³ê powi¹zañ cenowych [Baffes, Gardner 2003].

Wiêkszo�æ analiz cenowych dotyczy najwa¿niejszych dla poszczególnych regionów rynków rolnych.
Szczególnie czêsto przeprowadzane s¹ one dla zbó¿ [Rembeza 2009]. Wynika to z ich znaczenia dla rynku
miêdzynarodowego oraz ze wzglêdu na powszechno�æ uprawy. Rzadziej analizy transmisji cen przeprowa-
dzane s¹ dla mniejszych rynków rolnych. Tymczasem reakcje cenowe na takich rynkach mog¹ mieæ inny
charakter, zw³aszcza je¿eli poziom informacji oraz przejrzysto�æ rynków jest ni¿sza [Tomek 1980].

W opracowaniu przeprowadzono analizê powi¹zañ cenowych dla rynku ziemniaków w Polsce
i w Niemczech. Rynek ziemniaka w odró¿nieniu od rynku zbó¿ ma znacznie bardziej regionalny
charakter. Charakteryzuje siê równie¿ znacznie ni¿szym poziomem standaryzacji. Z drugiej jednak
strony rynek ten funkcjonowa³ w krajach europejskich w warunkach znacznie ni¿szej ingerencji
pañstwa. Na poziomie miêdzynarodowym poszczególne rynki krajowe czêsto chronione by³y jed-
nak relatywnie wysokimi c³ami. Dotyczy³o to m.in. Polski przed przyst¹pieniem do Unii Europej-
skiej. W opracowaniu starano siê okre�liæ szybko�æ i kierunek przep³ywu impulsów cenowych.
Uzyskane wyniki porównano z wynikami badañ w³asnych przeprowadzonych dla rynku zbó¿.

Metodyka badañ
W analizie wykorzystano dane dotycz¹ce cen ziemniaków na rynku niemieckim oraz polskim. Z

uwagi na ograniczony zasób informacji cenowych wziêto pod uwagê, w przypadku rynku niemiec-
kiego, �rednie ceny zbytu uzyskiwane przez producentów, natomiast w przypadku rynku polskie-
go � ceny w transakcjach targowiskowych. Nie s¹ to identyczne kategorie cenowe, poniewa¿
jednak celem analizy nie by³o porównanie poziomu cen, lecz wystêpowanie ewentualnych reakcji
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cenowych taka ró¿nica nie powin-
na mieæ dla uzyskanych wyników
istotnego znaczenia. Przeliczone na
euro ceny na obu rynkach przed-
stawiono na rysunku 1.

Szeregi cenowe maj¹ charakter
szeregów czasowych. W zwi¹zku z
tym analiza powi¹zañ cenowych na-
strêcza szereg trudno�ci. Wynikaj¹
one z typowych dla szeregów czaso-
wych problemów zwi¹zanych z nie-
stacjonarno�ci¹ danych, wystêpo-
waniem trendów d³ugookresowych
oraz sezonowo�ci. Dane zamieszczo-
ne na rysunku 2 wskazuj¹ na bardzo
siln¹ i maj¹c¹ podobny charakter se-
zonowo�æ cen na porównywanych
rynkach. Istotna ró¿nica tkwi we
wcze�niejszym o miesi¹c szczycie
cen w okresie letnim. Wynika to w
czê�ci z wcze�niejszego przebiegu
wegetacji w Niemczech. W zwi¹zku z
tym poda¿ ziemniaków bardzo wcze-
snych na rynku niemieckim notowa-
na jest od pocz¹tku czerwca.

Z uwagi na zak³ócaj¹cy cha-
rakter trendu oraz sezonowo�ci
sk³adniki te usuniêto z szeregów
cenowych. Wykorzystano w tym
celu filtr Hodricka-Prescotta (usu-
niêcie trendu) oraz Census X-12
(usuniêcie sezonowo�ci). Dla tak
przekszta³conych danych prze-

prowadzono modelowanie VAR [Enders 2004]. We wszystkich analizach pos³ugiwano siê da-
nymi przekszta³conymi do poziomu logarytmów. W obliczeniach wykorzystano pakiet ekono-
metryczny EViews 6.0.

Wyniki
W porównaniu z rynkiem zbó¿ miêdzynarodowy rynek ziemniaka jest znacznie mniejszy. Skon-

centrowany jest on na obszarze Europy. Polska i Niemcy nale¿¹ do najwiêkszych producentów
ziemniaków, choæ ich udzia³ w rynku miêdzynarodowym jest odmienny. Niemcy s¹ znacz¹cym
eksporterem zarówno ziemniaków �wie¿ych jak i ich przetworów. Przeciêtny eksport ziemniaków
z Niemiec znacznie przekracza 1 mln ton. Niemcy nale¿¹ równie¿ do najwiêkszych eksporterów
ziemniaków. Poziom obrotów miêdzynarodowych na polskim rynku ziemniaków jest znacznie
mniejszy, zarówno po stronie importu, jak i eksportu. �rednio wynosi oko³o 100 tys. ton. Nale¿y
jednak uwzglêdniæ, ¿e tak¿e rozmiary krajowego rynku ziemniaków jadalnych s¹ w Polsce znacz-
nie mniejsze ni¿ w Niemczech. Mimo relatywnie niezbyt du¿ego poziomu, import odgrywa istot-
ny wp³yw na funkcjonowanie rynku polskiego. W konsekwencji mo¿na oczekiwaæ wp³ywu cen
zagranicznych na ceny na rynku polskim.

W tabeli 1 przedstawiono parametry modelu VAR. Zawarto w niej wyniki dla lat 1997/1998-
2001/2002 oraz 2002/2003-2007/2008. Drugi z podokresów obejmuje ostatnie lata sprzed akcesj¹
Polski do UE, gdy dostosowywano polskie regulacje do regulacji unijnych oraz pierwsze lata po
akcesji, gdy zosta³y zniesione wszelkie ograniczenia w handlu produktami rolnymi w relacjach z
krajami cz³onkowskimi UE.

Rysunek 1. Ceny ziemniaków na rynku niemieckim i polskim
�ród³o:  opracowanie w³asne.

Rysunek 2. Sezonowe odchylenia cen ziemniaków na
rynku niemieckim i polskim
¯ród³o: opracowanie w³asne.
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Przeprowadzone analizy wskazuj¹ na
ró¿nice w reakcjach cenowych zachodz¹-
ce na poszczególnych rynkach oraz w pod-
okresach. Generalnie, wyniki wskazuj¹ na
przep³yw impulsów cenowych od rynku
niemieckiego w kierunku rynku polskiego.
Ten kierunek transmisji odzwierciedla stru-
mienie handlu ziemniakami oraz proporcje
w wielko�ci rynku. Polska jest importerem
netto ziemniaków z krajów UE i jest rela-
tywnie ma³ym rynkiem. W tej sytuacji zro-
zumia³e jest, ¿e rynek polski zachowuje siê
jak typowy biorca cenowy.

Na rysunku 3 przedstawiono dla ryn-
ku polskiego funkcje odpowiedzi na im-
puls. Pokazuj¹ one, ¿e pocz¹tkowo domi-
nuj¹ reakcje na impulsy cenowe p³yn¹ce
ze strony rynku w³asnego. Reakcje na
impulsy cenowe ze strony rynku niemiec-
kiego s¹ natomiast w poszczególnych
podokresach bardzo wyra�nie zró¿nico-

wane. W pierwszym podokresie rekcja uwidacznia³a siê dopiero po 4 miesi¹cach i by³a s³aba. W
drugim podokresie reakcja by³a widoczna ju¿ w drugim miesi¹cu i by³a znacznie silniejsza. Przepro-
wadzone dodatkowo analizy dekompozycji wariancji wskazuj¹, ¿e w pierwszym podokresie impul-
sy ze strony rynku niemieckiego praktycznie w ogóle nie wyja�nia³y zmienno�ci cen na rynku
polskim. W drugim podokresie, ju¿ od 4 miesi¹ca impulsy cenowe ze strony rynku niemieckiego
wyja�nia³y oko³o 40% zmienno�ci cen na rynku polskim.
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�Rysunek 3. Funkcje odpowiedzi na impuls dla rynku polskiego (linia ci¹g³a � ceny w Polsce, linia
przerywana � ceny w Niemczech)
�ród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie
Ceny ziemniaków na rynku polskim i niemieckim wykazuj¹ du¿¹ zgodno�æ. Zgodno�æ ta w

du¿ym stopniu wynika jednak z podobnego charakteru wahañ sezonowych, na który maj¹ wp³yw
uwarunkowane czynnikami klimatycznymi sezonowe wahania poda¿y. Niezale¿nie od tego mo¿na
stwierdziæ wystêpowanie reakcji na rynku polskim na zmiany cen ziemniaków na rynku niemieckim.
Powi¹zanie to ma wiêc równie¿ charakter transmisji cen. Zjawisko to uwidoczni³o siê jednak dopie-
ro w ostatnich latach. Przed 2002 r. nie stwierdzano go. W przypadku rynku ziemniaków, podobnie
jak i rynku zbó¿ oraz ¿ywca wieprzowego widoczny jest wp³yw akcesji Polski do UE na proces
powi¹zañ cenowych krajowych z rynkami zagranicznymi. Porównuj¹c uzyskane wyniki z analo-
gicznymi przeprowadzanymi dla rynku zbó¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e transmisja cen na rynku ziemnia-
ków jest zbli¿ona do obserwowanej na rynku zbó¿. Wskazuje to na podobn¹ efektywno�æ arbitra¿u
cenowego, pomimo tego, ¿e miêdzynarodowy rynek ziemniaków jest relatywnie ma³y.
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Summary
The paper examines price linkages between Polish and German potato markets. VAR model was used in the

analysis. Both potato market have highly similar seasonal fluctuation. According to the results for subperiod 1997/
1998-2001/2002 there existed almost any price linkage between Polish and German potato market. On the other
hand, results for subperiod 2002/2003-2007/2008 suggests strong influence of German prices on Polish prices.
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