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Streszczenie 
 
 System RAPEX s u y szybkiej wymianie informacji pomi dzy krajami cz onkow-
skimi Unii Europejskiej i Komisj  Europejsk  na temat produktów powoduj cych zagro-
enia dla konsumenta i podj tych wobec nich rodków. Najwi kszy udzia  w notyfika-

cjach systemu RAPEX maj  produkty pochodz ce z Chin, pomimo podejmowania przez 
Komisj  Europejsk  wspó pracy z w adzami chi skimi, by zmniejszy  t  ilo . Prognoza 
przeprowadzona na podstawie modelu regresji wielorakiej, z uwzgl dnieniem czasu 
wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz warto ci importu z Chin, wykaza a, i  ilo  
tych notyfikacji w roku 2015 znów wzro nie. 
S owa kluczowe: system RAPEX, powa ne zagro enia, Chiny, model regresji wielora-
kiej, prognoza. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 System RAPEX (The Rapid Alert System for Non-food Products), czyli Sys-
tem Szybkiego Powiadamiania o Niebezpiecznych Produktach Nie ywno ciowych, 
funkcjonuje od roku 2004 na podstawie dyrektywy nr 2001/95/WE w sprawie ogól-
nego bezpiecze stwa produktów (Parlament Europejski i Rada 2001). Umo liwia 
on wymian  informacji (poprzez narodowe punkty kontaktowe) na temat produk-
tów powoduj cych zagro enia dla zdrowia konsumentów (ale tak e u ytkowników 
profesjonalnych) i rodków, jakie zosta y podj te w celu ich wyeliminowania. Dzia-
                                                 

1  Akademia Morska w Gdyni, Wydzia  Przedsi biorczo ci i Towaroznawstwa, Katedra 
Towaroznawstwa i Zarz dzania Jako ci . 
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ania te mog  obejmowa  np.: wycofanie produktu z rynku, odebranie produktu od 
konsumentów lub wydanie ostrze enia. Cz onkami systemu s  kraje Unii Europej-
skiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz Komisja Europejska. Systemem 
RAPEX nie s  obj te produkty ywno ciowe, farmaceutyczne oraz wyroby me-
dyczne (Komisja Europejska 2014c). 
 Notyfikacje zg aszane w ramach systemu dotycz  g ównie powa nych zagro-
e  i odnosz  si  np. do: odzie y, tekstyliów i dodatków, zabawek (w ramach kate-

gorii produktów) czy zranienia, zagro enia chemicznego (w ramach kategorii za-
gro e ) (por. Bertolini 2014, s. 8, 12). Ponad po owa produktów zg aszanych 
w systemie RAPEX pochodzi z Chin (Komisja Europejska 2014a). Dlatego te  
Komisja Europejska oraz chi skie w adze podpisa y memorandum, którego nast p-
stwem by o uruchomienie w roku 2006 systemu RAPEX-China. Dzi ki temu sys-
temowi w adze chi skie zacz y uzyskiwa  informacje na temat produktów niebez-
piecznych pochodz cych z Chin (zg oszonych w systemie RAPEX), by prze ledzi  
te przypadki oraz zapobiega  dalszemu ich dostarczaniu na rynek Unii Europejskiej 
(Komisja Europejska 2014a; Romanowski 2006). 
 Celem artyku u jest przeprowadzenie prognozy ilo ci notyfikacji dotycz cych 
powa nych zagro e  wobec produktów pochodz cych z Chin na rok 2015, 
z uwzgl dnieniem czasu wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz warto ci im-
portu na rynek Unii Europejskiej. 
 
 
1. Dane i metody 
 
 Badania obj y okres 2004–2013 i dotyczy y produktów pochodz cych z Chin 
(w czaj c Hongkong). Z uwagi na zwi kszon  liczb  zmiennych niezale nych 
zastosowano model regresji wielorakiej, który mo e by  wyra ony za pomoc  wzo-
ru (1) (Jó wiak i Pogórski 2001, s. 418). 

Xy               (1) 
 Oznaczenie y  dotyczy macierzy zmiennej zale nej Y , a oznaczenie X  od-
nosi si  do macierzy zmiennej niezale nej (lub zmiennych niezale nych). Nato-
miast oznaczenia  i  dotycz  odpowiednio: macierzy wspó czynników oraz 
macierzy sk adników losowych. 
 Dane o ilo ci notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  (zmienna zale na 
Y ) pochodzi y z raportów rocznych RAPEX z lat 2004–2012 oraz dokumentu robo-
czego wydanego dla roku 2013, przedstawiaj cego ju  jednak pe ne dane. W tych 
latach zg oszono ponad osiem tysi cy notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  
wobec produktów z Chin (w czaj c Hongkong) (por. Bertolini 2014, s. 10; Komisja 
Europejska 2005, s. 4; Komisja Europejska 2006, s. 7; Komisja Europejska 2007, s. 
21; Komisja Europejska 2008, s. 24; Komisja Europejska 2009, s. 20; Komisja Euro-
pejska 2010, s. 21; Komisja Europejska 2011, s. 21; Komisja Europejska 2012, s. 20; 
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Komisja Europejska 2013, s. 22). Notyfikacje te dotyczy y przede wszystkim produk-
tów przeznaczonych dla konsumenta. Dla dost pnego bowiem w bazie danych 
RAPEX okresu (2005–2013) notyfikacje dotycz ce produktów do u ytku profesjo-
nalnego dotyczy y tylko dwóch przypadków. Odliczono natomiast notyfikacje zg o-
szone przez kraje spoza Unii Europejskiej, tzn. Norwegi , Islandi  i Liechtenstein – 
w latach 2005–2013 by o ich cznie 46 (por. Komisja Europejska 2014c). 
 Zmienne niezale ne oznaczono jako 1X , 2X , eX 3  i kX 3 . W najprostszym 
modelu przyj to jedn  zmienn  niezale n . W modelach z dwiema zmiennymi 
niezale nymi stosowano kombinacj  zmiennych: 1X  i 2X , 1X  i eX3 , 1X  
i kX 3 , 2X  i eX 3  oraz 2X  i kX 3 , a w modelach z trzema zmiennymi: 1X , 

2X  i eX 3  oraz 1X , 2X  i kX 3 . 
 Zmienna 1X  okre la a czas wyra ony jako numer roku z warto ci  1 dla roku 
2004 do warto ci 10 dla roku 2013. Zmienna 2X  by a zmienn  zero-jedynkow , 
przyjmuj c  warto  1 dla lat 2004 i 2005 i warto  0 dla lat 2006–2013, czyli od 
roku, kiedy wprowadzono system RAPEX-China, w zwi zku z czym ilo  notyfi-
kacji dotycz cych powa nych zagro e  powinna by  mniejsza. Zmienne eX 3  
i kX 3  odnosi y si  do importu z Chin (w czaj c Hongkong) do 28 krajów Unii 
Europejskiej, wyra onego odpowiednio: w mld euro lub mld kg2. 
 Warto  importu obj a tzw. „towary konsumpcyjne”3 wed ug klasyfikacji 
BEC (Broad Economic Categories), tzn. Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagra-
nicznego wg G ównych Kategorii Ekonomicznych. Uwzgl dniono nast puj ce 
kategorie produktów: 522* ( rodki transportu, nieprzemys owe), 61* (towary kon-
sumpcyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, trwa ego u ytku), 62* (towary kon-
sumpcyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pó trwa ego u ytku) i 63* (towary 
konsumpcyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, nietrwa ego u ytku). Dodatkowo 
uwzgl dniono tak e kategorie, które mog  by  wykorzystywane zarówno w prze-
my le, jak i gospodarstwach domowych: 321* (paliwa i smary, przetworzone, ben-
zyny silnikowe) i 51* (samochody osobowe). Dane na temat importu produktów 
kategorii 321* z Hongkongu by y oznaczone jako niedost pne, w zwi zku z tym 
przyj to, e warto  importu wynios a tutaj 0. Nie uwzgl dniono towarów kon-
sumpcyjnych z kategorii 112* ( ywno  i napoje, nieprzetworzone, g ównie dla 
gospodarstw domowych) i 122* ( ywno  i napoje, przetworzone, g ównie dla 
gospodarstw domowych) (Komisja Europejska 2014b, United Nations 2003, s. 7). 
 System RAPEX, poza ywno ci , nie obejmuje tak e pewnych innych katego-
rii produktów (por. Wprowadzenie), jednak jedyn  wyodr bnion  kategori , o zbli-

                                                 
2  W bazie danych Eurostat import podawany jest w innych jednostkach – euro i 100 kg 

(Komisja Europejska 2014b). 
3  Dalej w nazwach kategorii wed ug klasyfikacji BEC zachowano oryginalne ich nazew-

nictwo z terminem „towar”, jednak jest on tutaj uwa any za to samy z terminem „produkt”. 
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onej nazwie do wymienionych, by a kategoria 541* (produkty medyczne i farma-
ceutyczne) wed ug klasyfikacji SITC (Standard International Trade Classification), 
czyli Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu. Warto  importu z tej 
kategorii zosta a odliczona. 
 W tabeli 1 przedstawiono warto ci zmiennych do modeli regresji wielorakiej. 
Parametry dopasowania tych modeli przedstawiono w tabeli 2 w nast pnym roz-
dziale. 
 

Tabela 1 
Warto ci zmiennych do modeli regresji wielorakiej 

 
Rok Czas jako 

numer roku  
( 1X ) 

Wprowadzenie 
RAPEX China  

( 2X ) 

Import Ilo   
notyfikacji  

( Y ) 
w mld euro  

( eX3 ) 

w mld kg  

( kX 3 ) 

2004 1 1 50,64 11,06 147 

2005 2 1 64,22 12,78 343 

2006 3 0 73,63 13,81 449 

2007 4 0 84,16 15,71 698 

2008 5 0 87,83 15,57 906 

2009 6 0 81,72 13,72 1004 

2010 7 0 95,14 15,55 1129 

2011 8 0 96,38 15,23 832 

2012 9 0 95,42 13,67 1123 

2013 10 0 90,50 13,67 1484 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: (Bertolini 2014, s. 10; Komisja Europejska 
2005, s. 4; Komisja Europejska 2006, s. 7; Komisja Europejska 2007, s. 21; Komi-
sja Europejska 2008, s. 24; Komisja Europejska 2009, s. 20; Komisja Europejska 
2010, s. 21; Komisja Europejska 2011, s. 21; Komisja Europejska 2012, s. 20; Ko-
misja Europejska 2013, s. 22; Komisja Europejska 2014b; Komisja Europejska 
2014c). 

 
 Warto  prognozowana ilo ci notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  
w systemie RAPEX pŷ  dla roku 2015 zosta a obliczona na podstawie wzorów 

funkcji (przedstawionych w tabeli 3)4. Natomiast b d standardowy prognozy 
pyS ˆ  

obliczono ze wzoru (2) (por. Jó wiak i Podgórski 2001, s. 430). Warto ci te przed-
stawiono w tabeli 4. 

                                                 
4  W programie AcaStat warto ci wspó czynników  podane s  z dok adno ci  do 

czwartego miejsca po przecinku (i takie warto ci wykorzystywano w obliczeniach). W tabeli 3 
przedstawiono je jednak z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku. 
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 Warto  b du standardowego eS  zosta a obliczona w programie AcaStat. 
Oznaczenie X  odnosi si  do macierzy warto ci zmiennej niezale nej lub zmien-
nych niezale nych, a x  oznacza macierz warto ci za o onych (zadanych) do pro-
gnozy na rok 2015. Jako warto  zmiennej 1X  dla roku 2015 przyj to 12. Nato-
miast jako za o on  warto  importu dla zmiennej eX 3  (w mld euro) lub kX 3  (w 
mld kg) przyj to warto  z roku 2013 powi kszon  o dwukrotny (bo odnosz cy si  
do roku 2014 i 2015) redni wzrost importu z lat 2004–2013, tj. 99,36 mld euro 
i 14,25 mld kg. 
 Macierze z indeksem „ T ” we wzorze (2) oznaczaj  macierze transponowane 
do macierzy X  lub x  (powsta e z zamiany warto ci w kolumnach na warto ci 
w wierszach), a macierz z indeksem „ 1 ” oznacza macierz odwrotn  do iloczynu 
macierzy TX  i X . 
 W obliczeniach wykorzystano program Microsoft Excel i AcaStat. 
 
 
2. Wyniki i omówienie bada  
 
 Wprowadzenie systemu RAPEX China nie spowodowa o spadku ilo ci po-
wiadomie  dotycz cych powa nych zagro e  w systemie RAPEX (por. tabela 1). 
Wyj tkiem jest tylko rok 2011, gdzie spadek ilo ci powiadomie  jest wyra ny, 
potem jednak nast pi  znowu kolejny wzrost. Natomiast spadaj ca obecnie warto  
importu z Chin mo e mie  zwi zek z kryzysem gospodarczym. Co jednak wa ne, 
ro nie jednocze nie ilo  notyfikacji w systemie RAPEX, co mo e oznacza  przy-
wi zywanie wi kszej wagi do kontroli tych e produktów przez organy pa stw 
cz onkowskich Unii Europejskiej albo spadek jako ci produktów chi skich. 
 W tabeli 2 przedstawiono dopasowanie modeli regresji wielorakiej z poda-
niem warto ci nast puj cych parametrów: wspó czynnika determinacji 2R , skory-
gowanego wspó czynnika determinacji 2R , statystyki F  oraz statystyki krytycznej 

krytF  na poziomie istotno ci  wynosz cym 0,05, przy liczbie stopni swobody 1v  

wynosz cej k  (ilo  zmiennych niezale nych) i 2v  wynosz cej 1kn  (gdzie n  
jest liczebno ci  populacji równ  10). 
 W przypadku dwóch modeli (ze zmienn  kX 3  oraz ze zmiennymi 2X  i 

kX 3 ) warto  statystyki F  nie przekracza warto ci krytycznej krytF , co oznacza 

brak wp ywu tych zmiennych (cho  tylko w tych modelach) na ilo  notyfikacji 
dotycz cych powa nych zagro e  w systemie RAPEX. W przypadku pozosta ych 
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modeli zale no  pomi dzy zmiennymi istnieje (warto  statystyki F  przekracza 
warto  krytyczn  krytF ). 

Tabela 2 
Dopasowanie modeli regresji wielorakiej 

 
Model 2R  2R  F  krytF  

Ze zmienn  1X  0,87 0,86 54,93 5,32 
Ze zmienn  2X  0,53 0,48 9,18 5,32 
Ze zmienn  eX 3  0,72 0,68 20,11 5,32 

Ze zmienn  kX 3  0,24 0,15 2,58 5,32 

Ze zmiennymi 1X  i 2X  0,89 0,85 27,04 4,74 
Ze zmiennymi 1X  i eX3  0,88 0,84 24,80 4,74 

Ze zmiennymi 1X  i kX 3  0,88 0,85 26,61 4,74 

Ze zmiennymi 2X  i eX3  0,72 0,63 8,80 4,74 

Ze zmiennymi 2X  i kX 3  0,55 0,42 4,20 4,74 

Ze zmiennymi 1X , 2X  i eX 3  0,89 0,83 15,60 4,76 

Ze zmiennymi 1X , 2X  i kX 3  0,89 0,83 15,63 4,76 

ród o:  opracowanie w asne. 
 
 Dla sze ciu modeli (ze zmiennymi: 1X , 1X  i 2X , 1X  i eX 3 , 1X  i kX 3 , 

1X , 2X  i eX3  oraz 1X , 2X  i kX 3 ) warto  skorygowanego wspó czynnika 

determinacji 2R  przekracza 0,8, co oznacza ich dobre dopasowanie do danych empi-
rycznych (przedstawionych w tabeli 1) (por. Aczel 2000, s. 493). We wszystkich tych 
modelach wyst puje zmienna 1X  (czas), ma ona wi c najwi kszy wp yw na ilo  
notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  w systemie RAPEX. W innych modelach 
z jedn  tylko zmienn  niezale n  ( 2X , eX 3  lub kX 3 ) dopasowanie nale y uzna  za 
umiarkowane lub s abe. Dodatkowo wad  tych modeli jest tylko po rednie odniesienie 
do zmienno ci w czasie. Przy porównaniu modeli ze zmiennymi 1X  i eX 3  oraz 1X , 

2X  i eX 3 , a tak e ze zmiennymi 1X  i kX 3  oraz 1X , 2X  i kX 3  warto  skory-

gowanego wspó czynnika determinacji 2R  jest bardzo zbli ona (ró ni si  tylko nie-
znacznie na drugim miejscu po przecinku). Oznacza to, e zmienna 2X , odnosz ca si  
do wprowadzenia systemu RAPEX-China, ma niewielki wp yw na ilo  notyfikacji 
dotycz cych powa nych zagro e  w systemie RAPEX. 
 Nale y tak e przypuszcza , i  w przypadku modeli, gdzie warto  skorygowane-
go wspó czynnika determinacji 2R  wynosi powy ej 0,8, mog aby ona by  jeszcze 
wy sza (i wynosi  powy ej 0,9, co oznacza oby bardzo dobre dopasowanie), gdyby nie 
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zmiana relacji warto ci importu do ilo ci powiadomie  dotycz cych powa nych zagro-
e  w roku 2011. Przy najwi kszej w analizowanym okresie warto ci importu (w mld 

euro) i bliskiej najwi kszej warto ci w mld kg ilo  powiadomie  alarmowych by a 
wyra nie ni sza ni  we wcze niejszych i pó niejszych latach, co istotnie zaburzy o sta y 
trend wzrostowy tej ilo ci. Ponadto w latach 2012 i 2013 wzros a ilo  notyfikacji po-
mimo spadku warto ci importu, co równie  wp yn o na zmniejszenie dopasowania 
modeli. Na mniejsze dopasowanie mog a mie  tak e wp yw konieczno  uwzgl dnienia 
w warto ci importu dwóch kategorii produktów, które mog  by  stosowane zarówno do 
celów konsumpcyjnych, jak i przemys owych (paliwa i smary, przetworzone, benzyny 
silnikowe oraz samochody osobowe), a tak e brak mo liwo ci odliczenia warto ci 
importu kategorii urz dzenia medyczne, z uwagi na jej niewyodr bnianie jako oddziel-
nej w klasyfikacjach BEC i SITC. 
 Wzory funkcji dla modeli regresji wielorakiej, gdzie dopasowanie by o dobre 
(tzn. gdy warto  skorygowanego wspó czynnika determinacji 2R  wynios a powy-
ej 0,8), przedstawiono w tabeli 3. Natomiast warto  prognozowan  ilo ci notyfi-

kacji dotycz cych powa nych zagro e  pŷ  w roku 2015 oraz b d standardowy 

prognozy 
pyS ˆ  dla tych modeli przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 3 

Wzory funkcji dla wybranych modeli regresji wielorakiej 
 

Model Wzór funkcji 
Ze zmienn  1X  20,118106,126 xy  

Ze zmiennymi 1X  i 2X  06,229213,151140,111 xxy  

Ze zmiennymi 1X  i eX 3  43,73330,3169,111 exxy  

Ze zmiennymi 1X  i kX 3  80,293387,3139,119 kxxy  

Ze zmiennymi 1X , 2X  i eX3  07,404348,2297,193101,118 exxxy  

Ze zmiennymi 1X , 2X  i kX 3  93,0393,14227,103192,112 kxxxy  

ród o:  opracowanie w asne. 
Tabela 4 

Prognoza ilo ci notyfikacji w roku 2015 dla wybranych modeli regresji wielorakiej 
 

Model Warto  prognozowana pŷ  B d standardowy 
prognozy 

pyS ˆ  

Ze zmienn  1X  1631 196 
Ze zmiennymi 1X  i 2X  1566 213 
Ze zmiennymi 1X  i eX 3  1595 222 

Ze zmiennymi 1X  i kX 3  1593 206 
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Ze zmiennymi 1X , 2X  i eX3  1574 232 

Ze zmiennymi 1X , 2X  i kX 3  1569 229 

ród o:  opracowanie w asne. 

 Najwy sz  warto  prognozowan  ilo ci notyfikacji dotycz cych powa nych 
zagro e  pŷ  w systemie RAPEX w roku 2015 wskazuje model z jedn  zmienn  

odnosz c  si  tylko do czasu ( 1X ), co oznacza wzrost o ok. 8% wzgl dem warto-
ci z roku 2013. Mniejszy wzrost (ok. 6%) wskazuj  modele ze zmienn  1X  

i zmiennymi odnosz cymi si  do warto ci importu ( eX3  i kX 3 ). Natomiast mode-
le, w których wyst puje zmienna 2X  (dotycz ca wprowadzenia systemu RAPEX- 
-China), wskazuj  na wzrost ilo ci notyfikacji o ok. 4–5%. Oznacza to, i  uwzgl d-
niaj c czas oraz warto  importu, wprowadzenie systemu RAPEX-China pozwala 
zmniejszy  ilo  notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  o ok. 1–2% (w za-
kresie warto ci prognozowanych). 
 Nale y jednak tak e zauwa y , i  warto  b du standardowego prognozy 

pyS ˆ  jest w przypadku ka dego modelu stosunkowo wysoka i wynosi od 12 do na-

wet 15% prognozowanej warto ci pŷ . Wynika to przede wszystkim z tylko dobre-

go (a nie bardzo dobrego) dopasowania modeli do danych empirycznych. Dlatego 
te  mo na jedynie stwierdzi , i  ilo  notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  
wobec produktów pochodz cych z Chin (w czaj c Hongkong) b dzie nadal ros a 
do poziomu ok. 1600 w roku 2015 wed ug ka dego z modeli wybranych do prze-
prowadzenia prognozy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Najistotniejszy wp yw na ilo  notyfikacji dotycz cych powa nych zagro e  
w systemie RAPEX wobec produktów pochodz cych z Chin (w czaj c Hongkong) 
ma czas, nast pnie warto  importu na rynek Unii Europejskiej, a najmniejszy – 
wprowadzenie systemu RAPEX-China. 
 Tendencja ilo ci notyfikacji ma charakter rosn cy, pomimo i  w niektórych 
latach warto  importu spad a (nast pi  tak e spadek ilo ci notyfikacji przy wzro-
cie warto ci importu). By o to tak e g ówn  przyczyn  tylko dobrego (a nie bardzo 

dobrego) dopasowania modeli regresji wielorakiej do danych empirycznych. 
 Prognoza na rok 2015 wskazuje na dalszy wzrost ilo ci notyfikacji od 4 do 8% 
(zale nie od wybranego modelu regresji wielorakiej) wzgl dem roku 2013, kiedy 
wynosi a ona 1484, do poziomu ok. 1600 notyfikacji. 
 Ilo  notyfikacji mo na by oby ograniczy  poprzez zwi kszenie kontroli im-
portowanych produktów (cho  w pierwszej fazie nast pi by na pewno gwa towny 
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wzrost ich ilo ci), z bezwzgl dnym odsy aniem ich do importera czy chi skiego 
eksportera na ich koszt. 
 Nale a oby równie  nadal ogranicza  import z Chin, przenosz c jednocze nie 
produkcj  na rynek Unii Europejskiej. Spowodowa oby to wzrost kosztów produk-
cji (i ostatecznie cen produktów), podnios oby jednak bezpiecze stwo produktów, 
a tak e ograniczy oby nadmiern  konsumpcj . 
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THE PREDICTION OF NUMBER OF SERIOUS RISK NOTIFICATIONS 
IN THE RAPEX TO PRODUCTS ORIGINATED FROM CHINA 

 
 

Summary 
 
 The RAPEX is used to the rapid exchange of information between Member States 
of the European Union and the European Commission on products causing risk to the 
consumer and measures taken against them. The largest share in the RAPEX notifica-
tions have products originating from China despite making by the European Commis-
sion cooperation with the Chinese authorities to reduce this number. The forecast based 
on the multiple regression model, taking into account the time, the introduction of the 
RAPEX-China, and the value of import from China, showed that the number of those 
notifications in 2015 will rise again. 
Keywords: RAPEX, serious risks, China, multiple regression model, prediction. 
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