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Prognozowanie opłacalności produkcji
żywca wieprzowego w Polsce
Streszczenie: W pracy analizowano trafność krótkoterminowych prognoz opłacalności produkcji trzody chlewnej na podstawie relacji cenowych żywca wieprzowego w stosunku do
cen targowiskowych żyta i jęczmienia oraz cen prosiąt. Do prognozowania targowiskowych
cen zbóż zastosowano model wyrównywania wykładniczego Wintersa, a do sporządzenia
prognoz targowiskowych cen żywca wieprzowego oraz cen prosiąt wykorzystano zmodyfikowaną metodę klasyczną opartą na modelu multiplikatywnym. Uzyskane prognozy posłużyły
do określenia relacji cenowych, które następnie poddano ocenie trafności.
Słowa kluczowe: prognoza, dokładność prognozy, błędy prognoz ex post.

1. Wstęp
Opłacalność chowu trzody chlewnej można analizować na podstawie granicznych
relacji cen trzoda–zboża (9 kg żyta lub 8 kg jęczmienia jest ekwiwalentem 1 kg żywca wieprzowego [Małkowski, Zawadzka 1995]) lub trzoda–prosięta (jedno prosię
jest ekwiwalentem ok. 27-30 kg żywca wieprzowego [Kisiel 2001]). Jeśli te relacje
rozszerzają się na korzyść żywca wieprzowego, to obserwujemy wzrost opłacalności
jego produkcji, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia ze spadkiem opłacalności.
Celem pracy jest ocena trafności krótkoterminowych prognoz opłacalności produkcji trzody chlewnej na podstawie relacji cenowych żywca wieprzowego w stosunku do cen targowiskowych żyta i jęczmienia oraz cen prosiąt. Empirycznej weryfikowalności poddano miesięczne prognozy wygasłe relacji cenowych uzyskanych
na podstawie 91 szeregów czasowych o 12-miesięczym horyzoncie prognozy [Makridakis, Hibon 2000]. Materiał badawczy stanowiły przeciętne miesięczne: targowiskowe ceny żywca wieprzowego, targowiskowe ceny żyta i jęczmienia oraz
ceny prosiąt od stycznia 1990 r. do czerwca 2011 r. opublikowane w Biuletynach
Statystycznych GUS w Warszawie.
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2. Metodologia badań
1. Prognozowanie z uwzględnieniem trendu i wahań sezonowych. Do prognozowania targowiskowych cen zbóż na podstawie szeregów czasowych zastosowano
model wyrównywania wykładniczego Wintersa [Winters 1960; Stańko 1999]. Opis
kształtowania się targowiskowych cen żyta i jęczmienia w układzie miesięcznym
można przedstawić za pomocą modelu multiplikatywnego: yt = f (t ) ⋅ si (t ) ⋅ e(t ) ,
gdzie: yt jest poziomem zjawiska w okresie t, f(t) – funkcją tendencji rozwojowej
(trendem), si(t) – funkcją wahań sezonowych w i-tym podokresie cyklu okresowości
(i = 1,2, ..., d), e(t) – składnikiem resztowym modelu, zwanym także składnikiem
nieregularnym.
2. Prognozowanie z uwzględnieniem trendu, wahań cyklicznych i sezonowych. Do
sporządzenia prognoz targowiskowych cen żywca wieprzowego oraz cen prosiąt wykorzystano model multiplikatywny o następującej postaci: zt = f (t ) ⋅ c(t ) ⋅ si (t ) ⋅ e(t ),
gdzie: zt jest poziomem zjawiska w okresie t, c(t) – funkcją wahań cyklicznych w okresie t, pozostałe oznaczenia bez zmian.
Prognozowanie cen na podstawie modelu multiplikatywnego według zmodyfikowanej metody klasycznej obejmowało etapy postępowania polegające na [Lira,
Witczak 2007]:
• obliczeniu średniej ruchomej scentrowanej 12-okresowej, która reprezentuje
trend f(t) i wahania cykliczne c(t),
• wyznaczeniu trendu f(t),
• wyodrębnieniu wahań cyklicznych c(t) jako ilorazu średniej ruchomej scentrowanej 12-okresowej i trendu f(t),
• usunięciu cykliczności z analizowanych cen (zt/ c(t)),
• zastosowaniu multiplikatywnego modelu wyrównywania wykładniczego Wintersa o liniowej postaci trendu do wyznaczenia wahań sezonowych, wartości
wygładzonych i prognoz ( yˆt ) dla cen pozbawionych cykliczności,
• sporządzeniu prognoz oraz wyznaczeniu wartości wygładzonych dla targowiskowych cen żywca wieprzowego, a także cen prosiąt z uwzględnieniem prognoz i wartości wygładzonych uzyskanych za pomocą modelu Wintersa i wahań
cyklicznych ( zˆt = yˆt ⋅ c(t ) ).
3. Błędy prognoz ex post. Do oceny trafności prognoz wykorzystano mierniki
błędów prognoz ex post [Zeliaś i in. 2003]: względny błąd prognozy (WBP), średni
kwadratowy błąd (ŚKB), średni błąd bezwzględny (ŚBB) oraz średni bezwzględny błąd procentowy (ŚBBP). Dla WBP i ŚBBP można przyjąć, że skonstruowane
prognozy są bardzo dobre dla miernika nieprzekraczającego 3%, prognozy są dobre
– w przedziale (3%, 5%>, prognozy są dopuszczalne (prognozy, które przez ich odbiorcę mogą być uznane za dostatecznie dokładne lub wiarygodne) – w przedziale
(5%, 10%> oraz prognozy są niedopuszczalne dla miernika powyżej 10%. W przypadku ŚKB i ŚBB prognozy są tym trafniejsze, im są bliższe 0.
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3. Wyniki badań empirycznych
Analizie poddano przeciętne miesięczne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach w Polsce od stycznia 1990 r. do czerwca 2011 r., tj. ceny: żywca wieprzowego, prosiąt oraz żyta i jęczmienia. Ceny te pogrupowano w 91 szeregów czasowych
dla każdego produktu rolnego. Pierwszy szereg złożony z 168 jednostek czasowych
obejmował poszczególne miesiące od stycznia 1990 r. do grudnia 2003 r., a kolejne szeregi były wydłużane o jeden wyraz w stosunku do poprzedniego szeregu,
przy czym ostatni szereg składał się z 258 miesięcy (od stycznia 1990 r. do czerwca
2011 r.).
1. Ocena modelu wyrównywania wykładniczego Wintersa. Dla miesięcznych
targowiskowych cen żyta i jęczmienia zastosowano multiplikatywny model wyrównania wykładniczego Wintersa o liniowej postaci trendu, przyjmując jako kryterium
minimalizacyjne ŚBBP. Dla każdego z 91 szeregów czasowych, zarówno dla żyta,
jak i dla jęczmienia, wyznaczono wartości wygładzone i skonstruowano prognozy
o horyzoncie 12-miesięcznym. Na podstawie cen i odpowiadających im wartości
wygładzonych obliczono względne błędy prognozy, a następnie sumaryczne błędy
prognoz ex post: ŚKB, ŚBB i ŚBBP.
2. Błędy prognoz ex post dla targowiskowych cen żyta. Analizując medianę
względnych błędów prognozy, zauważono szczególnie duże błędy, tj. powyżej 10%
lub poniżej –10%: w styczniu 1990 r. (19,0%), w marcu 1990 r. (–15,0%), w lipcu
1992 r. (22,6%), w sierpniu: 2004 r. (–16,0%) i 2010 r. (19,0%). Poza wyszczególnionymi odnotowano jeszcze w 6 miesiącach względne błędy prognozy o wartościach od 10,1% do 13,3%, a także w 2 miesiącach błędy o wartościach: –10,8%
i –11,2%. Wysokość tych błędów można powiązać z dużymi wahaniami cen, tj. z nagłymi pojedynczymi wzrostami lub spadkami cen w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tak więc w lipcu w stosunku do czerwca 1992 r. zauważono wzrost o 32,7%
ceny żyta, w sierpniu w porównaniu z lipcem 2004 r. – spadek o 19,1%, a w sierpniu
w odniesieniu do lipca 2010 r. – wzrost o 15,8%.
Analizując sumaryczne błędy prognoz ex post obliczonych na podstawie targowiskowych cen żyta i wartości wygładzonych tych cen, można stwierdzić, że przeciętne odchylenie prognoz od targowiskowych cen oscyluje wokół 1,42 zł za 1 dt
żyta. Z kolei obciążenie prognoz (co do bezwzględnej wartości) jest na poziomie ok.
0,88 zł za 1 dt. Przeciętne względne całkowite dopasowanie modelu do cen targowiskowych wynosi 2,91%, co świadczy o dość dobrym dopasowaniu zastosowanego
modelu do cen żyta.
3. Błędy prognoz ex post dla targowiskowych cen jęczmienia. Od stycznia
1990 r. do czerwca 2011 r. szczególnie wysokie wartości względnych błędów prognozy stwierdzono w styczniu 1990 r. (20,0%) oraz w lipcu 1992 r. (22,2%). Pierwszy błąd względny można powiązać z punktem startowym, a drugi – ze wzrostem
o 33,0% ceny jęczmienia w stosunku do czerwca 1992 r. Ogółem zauważono 6 błędów względnych powyżej 10%, a trzy – poniżej –10%. Ponadto przeciętne odchyle-
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nie prognoz od targowiskowych cen jęczmienia wynosi 1,51 zł za 1 dt, a przeciętne
dopasowanie modelu do cen – 2,62%.
4. Empiryczna weryfikowalność prognozy dla targowiskowych cen żyta
i jęczmienia. Dla każdego utworzonego szeregu czasowego przyjęto 12-miesięczny horyzont prognozy. Na podstawie pierwszego szeregu skonstruowano prognozy
na poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. Dla każdego kolejnego
szeregu horyzont prognozy był przesunięty o jeden miesiąc, tj. od lutego 2004 r. do
stycznia 2005 r., a ostatni szereg (91) obejmował kolejne miesiące od lipca 2011 r.
do czerwca 2012 r. Łącznie wyznaczono 1092 prognozy. Empirycznej weryfikowalności poddano miesięczne prognozy wygasłe od stycznia 2004 r. do czerwca 2011 r.,
a zatem po upływie czasu, na który prognozy były sporządzone. Analiza obejmowała 1014 prognoz wygasłych, w tym prognoz z wyprzedzeniem o jeden miesiąc było
90, o dwa miesiące – 89, …, o 12 miesięcy zaś – 79.
Badając strukturę względnych błędów prognozy ex post dla targowiskowych
cen żyta i prognoz wygasłych przedstawioną w tab. 1, można odnotować, że największy odsetek bardzo dobrych prognoz (57,78%) i zarazem najmniejszy odsetek
prognoz niedopuszczalnych (7,78%) wystąpił przy wyprzedzeniu prognozy o jeden
miesiąc, a na kolejnej pozycji – o 2 miesiące (odpowiednio: o 17,3 pkt proc. mniej
i o 15,8 pkt proc. więcej w stosunku do jednego miesiąca). Z kolei najniższym odsetkiem bardzo dobrych prognoz, tylko ok. 1,3%, a jednocześnie najwyższym odsetkiem prognoz niedopuszczalnych – aż 89,9%, charakteryzowało się wyprzedzenie
prognozy o 12 miesięcy.
Analizując względne błędy prognozy ex post wyznaczone na podstawie targowiskowych cen jęczmienia i odpowiadających im prognoz wygasłych, stwierdzono największy odsetek prognoz bardzo dobrych dla wyprzedzenia o jeden miesiąc
(63,33%) i jednocześnie najmniejszy odsetek prognoz niedopuszczalnych (6,67%).
Dla wyprzedzenia prognozy o 5 miesięcy i więcej odnotowano ponad 50% prognoz
niedopuszczalnych i odsetek ten wzrósł aż do 83,54% (dla wyprzedzenia o 12 miesięcy).
Ponad 50% ogółu bardzo dobrych i dobrych prognoz (błędy do 5%) targowiskowych cen żyta i jęczmienia za pomocą multiplikatywnego modelu wyrównania wykładniczego Wintersa o liniowej postaci trendu otrzymano tylko dla wyprzedzenia
o jeden miesiąc (77,78% dla cen żyta i 78,89% dla cen jęczmienia) oraz o 2 miesiące
(51,68% dla cen żyta i 61,80% dla cen jęczmienia). Z kolei już dla wyprzedzenia
o 3 miesiące ogółem prognoz tych było ok. 40%, a dla wyprzedzenia o 4 miesiące
– 1/3 dla obu zbóż (tab. 1).
5. Ocena zmodyfikowanej metody klasycznej. W pierwszym etapie dla każdego z 91 szeregów czasowych, zarówno dla targowiskowych cen żywca wieprzowego, jak i dla cen prosiąt, wyodrębniono średnią ruchomą scentrowaną 12-miesięczną, a następnie wyznaczono trend w postaci wielomianu stopnia 2. o poprawnych
własnościach statystycznych (etap 2). Kolejno wyodrębniono wahania cykliczne
(etap 3) i usunięto je z cen (etap 4). W etapie 5 do cen pozbawionych cykliczno-
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ści zastosowano multiplikatywny model wyrównywania wykładniczego Wintersa
– o liniowej postaci trendu oraz przyjmując jako kryterium minimalizacyjne ŚBBP
– w celu uzyskania wartości wygładzonych szeregu czasowego i sporządzenia prognoz o horyzoncie 12-miesięcznym. W ostatnim etapie (6) najpierw obliczono wartości wygładzone cen na podstawie wartości wygładzonych uzyskanych za pomocą
modelu Wintersa i wyodrębnionych wahań cyklicznych, a następnie w 12-miesięczym horyzoncie prognozy określono przewidywalne kształtowanie się wahań cyklicznych na podstawie poprzednich cykli. Posłużyły one wraz prognozami z modelu Wintersa do zbudowania 12 prognoz cen dla każdego szeregu czasowego.
Na podstawie miesięcznych cen targowiskowych żywca wieprzowego i cen prosiąt od stycznia 1990 r. do czerwca 2011 r. (pogrupowanych w 91 szeregów czasowych) oraz odpowiadających im wartości wygładzonych obliczono względne błędy
prognozy ex post.
6. Błędy prognoz ex post dla targowiskowych cen żywca wieprzowego. Rozpatrując medianę względnych błędów prognozy, można zauważyć szczególnie duże
błędy w kwietniu 1990 r. (23,6%) i we wrześniu 1991 r. (26,0%), a także w październiku 1998 r. (–17,5%). Ponadto odnotowano jeszcze w 6 miesiącach względny błąd
prognozy o wartości powyżej 10% lub poniżej –10%. Wysokość błędów powiązano
ze wzrostami lub spadkami miesięcznych cen targowiskowych żywca wieprzowego
w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tak więc w kwietniu w stosunku do marca
1990 r. zauważono wzrost o 36,7% targowiskowej ceny żywca, we wrześniu w porównaniu z sierpniem 1991 r. – wzrost o 40,4%, a w październiku w odniesieniu
do września 1998 r. – spadek o 18,8%. Ponadto przeciętne odchylenie prognoz od
targowiskowych cen oscyluje wokół 0,12 zł za 1 kg żywca wieprzowego. Z kolei
obciążenie prognoz (co do bezwzględnej wartości) jest na poziomie ok. 0,09 zł za
1 kg.
7. Błędy prognoz ex post dla cen prosiąt. Bardzo duże wartości względnych
błędów prognozy ex post wystąpiły w styczniu 1990 r. (−31,9%), w maju 1990 r.
(36,1%) oraz we wrześniu 1991 r. (25,6%). Łącznie odnotowano 11 względnych
błędów o wartości powyżej 10% lub poniżej −10%. Poza błędem ze stycznia i lutego
1990 r. (pierwszy i drugi wyraz szeregu czasowego) pozostałe błędy są związane
z dużymi wzrostami lub spadkami cen prosiąt w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Najwyższej o 62,8% wzrosła cena w maju w porównaniu z kwietniem 1990 r., a następnie o 39,9% we wrześniu w odniesieniu do sierpnia 1991 r. Ponadto przeciętne
odchylenie prognoz od cen prosiąt jest na poziomie 2,16 zł za szt., a względne całkowite dopasowanie modelu do cen – ok. 3,5%.
8. Empiryczna weryfikowalność prognozy dla targowiskowych cen żywca
wieprzowego i cen prosiąt. Analogicznie jak dla zbóż przyjęto 12-miesięczny horyzont prognozy, a empirycznej weryfikowalności poddano 1014 prognoz wygasłych.
Na podstawie struktury względnych błędów prognozy ex post dla prognoz wygasłych i targowiskowych cen żywca wieprzowego przedstawionej w tab. 1 stwierdzono, że największy odsetek bardzo dobrych prognoz (55,56%) i zarazem najmniejszy
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odsetek prognoz niedopuszczalnych (4,44%) wystąpiły przy wyprzedzeniu prognozy
o jeden miesiąc. Z kolei najniższym odsetkiem bardzo dobrych prognoz charakteryzowało się wyprzedzenie prognozy o 8 miesięcy (18,07%), a najwyższym odsetkiem
prognoz niedopuszczalnych o 6 miesięcy (42,35%).
Tabela 1. Struktura względnych błędów prognozy ex post dla prognoz wygasłych i targowiskowych
cen produktów rolnych w Polsce (%)
Względny błąd
prognozy ex post

Wyprzedzenie prognozy (miesiące)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Targowiskowe ceny żyta
(–3%; 3%)

57,78 40,45 22,73 20,69 12,79 11,76 10,72

8,43

3,66

4,94

3,75

1,27

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

20,00 11,23 15,91 12,64 10,47

9,41

8,33

6,02

7,32

1,23

1,25

1,27

(–10%; –5%> lub
<5%; 10%)

14,44 24,72 23,86 19,54 22,09 11,77

8,33

8,44

4,88

8,64

6,25

7,59

≤–10% lub ≥10%

7,78 23,60 37,50 47,13 54,65 67,06 72,62 77,11 84,14 85,19 88,75 89,87
Targowiskowe ceny jęczmienia

(–3%; 3%)

63,33 40,45 21,59 14,94 17,44 11,76

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

15,56 21,35 18,18 18,39

(–10%; –5%> lub
<5%; 10%)
≤–10% lub ≥10%

7,14

4,82

4,88

8,64

6,25

7,60

6,98 10,59 10,71 10,84

7,32

4,94

6,25

2,53

14,44 23,59 34,09 25,29 23,25 22,35 20,24 12,05 12,19

7,41

7,50

6,33

6,67 14,61 26,14 41,38 52,33 55,30 61,91 72,29 75,61 79,01 80,00 83,54
Targowiskowe ceny żywca wieprzowego

(–3%; 3%)

55,56 39,33 31,82 27,59 25,58 18,83 23,81 18,07 18,29 19,75 18,75 29,12

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

21,11 20,22 12,50 10,34

(–10%; –5%> lub
<5%; 10%)

18,89 29,21 27,27 32,18 29,07 22,35 26,19 27,71 32,93 35,80 31,25 22,78

≤–10% lub ≥10%

4,44 11,24 28,41 29,89 37,21 42,35 38,10 37,35 36,59 32,10 35,00 36,71

8,14 16,47 11,90 16,87 12,20 12,35 15,00 11,39

Ceny prosiąt
(–3%; 3%)

40,00 24,72 19,32 13,79 22,09 18,82 13,10 12,05

9,76

9,88 11,25

8,86

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

27,78 12,36 18,18 16,09

8,53

7,41

3,80

(–10%; –5%> lub
<5%; 10%)

27,78 41,57 29,55 27,59 25,58 24,71 21,43 18,07 21,95 25,92 25,00 27,85

≤–10% lub ≥10%

4,44 21,35 32,95 42,53 48,84 52,94 55,95 61,45 59,76 56,79 57,50 59,49

3,49

3,53

9,52

8,43

6,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [„Biuletyn Statystyczny”… 1990-2011].

Największy odsetek prognoz bardzo dobrych dla cen prosiąt zauważono dla
wyprzedzenia o jeden miesiąc (40%), jednocześnie odnotowując najmniejszy odsetek prognoz niedopuszczalnych (4,44%). Dla wyprzedzenia prognozy o 6 miesięcy
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Tabela 2. Struktura względnych błędów prognozy ex post dla relacji cenowych żywca wieprzowego
w Polsce (%)
Względny błąd
prognozy ex post

Wyprzedzenie prognozy (miesiące)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg żyta
(–3%; 3%)

51,11 31,46 22,73 13,79 12,79

7,06

0,00

4,82

7,32

6,17

3,75

1,27

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

16,67 14,61 10,23 14,94

2,35 10,71

1,20

2,44

2,47

6,25

3,80

(–10%; –5%>
lub <5%; 10%)

20,00 21,35 25,00 20,69 22,09 22,35 10,71 10,84

8,54

4,94

7,50

7,59

5,81

≤–10% lub ≥10% 12,22 32,58 42,05 50,57 59,30 68,24 78,57 83,13 81,71 86,42 82,50 87,34
Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg jęczmienia
(–3%; 3%)

47,78 32,58 25,00 22,99 16,28 17,65 11,90 10,84

2,44

3,70

8,75

5,06

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

18,89 16,85 13,64 12,64 10,47

4,88

7,41

1,25

6,33

(–10%; –5%>
lub <5%; 10%)

21,11 20,22 22,73 13,79 12,79 11,76 11,90 12,05 21,95 12,35 12,50 10,13

4,71

8,33

7,23

≤–10% lub ≥10% 12,22 30,34 38,64 50,57 60,47 65,88 67,86 69,88 70,73 76,54 77,50 78,48
Relacje cenowe prosiąt w kg żywca wieprzowego
(–3%; 3%)

50,00 31,46 23,86 20,69 15,12 14,12 13,10

9,64

8,54

9,88 20,00 10,13

(–5%; –3%> lub
<3%; 5%)

23,33 11,24 12,50 18,39 16,28 14,12

9,64

6,10

7,41

(–10%; –5%>
lub <5%; 10%)

22,22 39,33 34,09 21,84 26,74 18,82 26,19 24,10 23,17 24,69 18,75 20,25

≤–10% lub ≥10%

5,95

3,75

7,59

4,44 17,98 29,55 39,08 41,86 52,94 54,76 56,63 62,20 58,02 57,50 62,03

Źródło: jak w tab. 1.

i więcej stwierdzono ponad 50% prognoz niedopuszczalnych i odsetek ten osiągnął
poziom 61,45% (dla wyprzedzenia o 8 miesięcy).
Ponad 50% ogółu bardzo dobrych i dobrych prognoz targowiskowych cen żywca wieprzowego za pomocą zmodyfikowanej metody klasycznej otrzymano dla wyprzedzenia o jeden miesiąc (76,67%) oraz o 2 miesiące (59,55%). Ponadto najmniejszy odsetek bardzo dobrych i dobrych prognoz cen odnotowano dla wyprzedzenia
prognozy o 9 miesięcy (30,49%). Z kolei w przypadku cen prosiąt odsetek tych prognoz tylko dla wyprzedzenia o jeden miesiąc przekroczył 50% i wynosi 67,78%.
9. Empiryczna weryfikowalność prognozy dla relacji cenowych żywca wieprzowego. Uzyskane prognozy targowiskowych cen żyta, jęczmienia, żywca wieprzowego, a także cen prosiąt posłużyły do określenia relacji cenowych: trzoda–żyto, trzoda–jęczmień oraz trzoda–prosięta.
10. Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg żyta. Największy odsetek prognoz bardzo dobrych stwierdzono dla wyprzedzenia prognozy o jeden miesiąc
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(51,11%), a od wyprzedzenia o 4 miesiące odsetek prognoz niedopuszczalnych przekracza 50% (tab. 2).
11. Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg jęczmienia. Najmniejszy odsetek błędów niedopuszczalnych odnotowano dla wyprzedzenia prognozy o jeden
miesiąc (12,22%), a największy dla wyprzedzenia o 12 miesięcy (78,48%).
12. Relacje cenowe prosiąt w kg żywca wieprzowego. Poniżej 50% prognoz
niedopuszczalnych uzyskano dla wyprzedzenia prognozy od jednego miesiąca
(4,44%) do 5 miesięcy (41,86%).

4. Podsumowanie
Multiplikatywny model wyrównywania wykładniczego Wintersa pozwala na sporządzenie prognoz targowiskowych cen: żyta i jęczmienia w ujęciu miesięcznym
z uwzględnieniem wahań sezonowych. A przeciętne względne całkowite dopasowanie tego modelu do cen targowiskowych jest bardzo dobre (2,62% dla jęczmienia
i 2,91% dla żyta). Natomiast odsetek bardzo dobrych i dobrych prognoz wyższy
od odsetka prognoz niedopuszczalnych stwierdzono dla wyprzedzenia prognozy od
1 do 3 miesięcy.
Zmodyfikowana metoda klasyczna dla modelu multiplikatywnego umożliwia
konstruowanie prognoz targowiskowych cen żywca wieprzowego i cen prosiąt
z uwzględnieniem wahań cyklicznych i sezonowych. Przeciętne względne całkowite dopasowanie tego modelu do cen jest dobre (3,29% dla żywca wieprzowego
i 3,51% dla prosiąt). W przypadku cen żywca odsetek bardzo dobrych i dobrych prognoz większy od odsetka prognoz niedopuszczalnych zauważono dla wyprzedzenia
prognozy od miesiąca do 4 miesięcy, a także dla 12 miesięcy. Z kolei dla cen prosiąt
sytuacja ta występuje jedynie dla wyprzedzenia od miesiąca do 3 miesięcy.
Na ogół wzrost powyżej 10% lub spadek poniżej 10% cen w stosunku do poprzedniego miesiąca powoduje wystąpienie stosunkowo dużego niedoszacowania
lub przeszacowania prognozy. Ponadto im mniejsza wystąpi zmienność cen w horyzoncie prognozy, tym większa jest trafność prognoz.
Odsetek bardzo dobrych i dobrych prognoz przekraczający odsetek prognoz niedopuszczalnych odnotowano dla wyprzedzenia prognozy od 1 do 3 miesięcy dla relacji trzoda–żyto i trzoda–prosięta, a dla relacji trzoda–jęczmień – od 1 do 2 miesięcy.
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Forecasting of hog livestock production
profitability in Poland
Summary: The paper analyses the accuracy of short-term profitability forecasts of hog livestock on the basis of the price level of hog livestock compared to the market prices of rye and
barley and the price of piglets. For a linear trend with multiplicative seasonality, Winters’ exponential smoothing method was used to forecast the market prices of cereals, while to forecast the market prices of hog livestock and piglets was prepared with the use of the modified
classical method based on multiplicative model. The obtained forecasts were used to define
price relations that were further subjected to accuracy assessment.
Keywords: forecast, forecast accuracy, forecast error measures (ex post).
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