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Wst�p 

Zmiany polityki rolnej jakie obserwujemy w ostatnich latach polegaj� na 
ograniczaniu regulowania rynku. Oznacza to, �e rolnictwo i jego sektory zostaj� 
poddane znacznie wi�kszemu oddzia�ywaniu praw popytu i poda�y oraz zasa-
dom konkurencji. Efektem tego jest wzrost zapotrzebowania na informacje  
o prawid�owo�ciach rz�dz�cych gospodark�, o przysz�ych warunkach rynko-
wych (poda�y, popycie i cenach surowców rolniczych), jak równie� na temat 
mo�liwo�ci ograniczania ryzyka rynkowego.  

Wobec takich wyzwa� niezwykle istotne staje si� zagadnienie zwi�zane 
ze stabilizacj� dochodów producentów rolnych we Wspólnocie nara�onych na 
wi�ksze spektrum czynników zewn�trznych ni� to mia�o miejsce w przesz�o�ci, 
w warunkach silnie chronionego rynku. Wykorzystywanie w przesz�o�ci w Unii 
Europejskiej szerokiego wachlarza instrumentów WPR maj�cych na celu ochro-
n� producentów rolnych przed turbulencjami cenowymi i dochodowymi uzale�-
ni�o producentów rolnych od interwencji rz�dowej i odci�gn��o ich uwag� od 
indywidualnych instrumentów i dzia�a� zwi�zanych z zarz�dzaniem ryzykiem. 
Nale�y przypuszcza�, �e wraz otwarciem na zewn�trz zarówno poziom cen jak  
i ich zmienno�� b�d� w coraz wi�kszym stopniu odzwierciedla�y ich, �wiatowe 
odpowiedniki. Liberalizacja obrotów handlowych i coraz wi�kszy wp�yw rynku 
i jego parametrów na wyniki ekonomiczne podmiotów sektora rolno-
spo�ywczego, stanowi� now� sytuacj� dla producentów. Rolnicy powinni indy-
widualnie i aktywnie dobiera� odpowiednie strategie i instrumenty, które umo�-
liwi� redukcj� ryzyka rynkowego (w tym cenowego), a tym samym ogranicz� 
niepewno�� co do osi�gni�cia za�o�onych celów dochodowych. 

Tym zagadnieniom po�wi�cono badania w ramach jednego z zada� Pro-
gramu Wieloletniego „Analiza, prognozowanie i zarz�dzanie ryzykiem cenowym 
na podstawowych rynkach rolnych – mo�liwo�ci stabilizowania dochodów pro-
ducentów rolnych”. Osi� bada� w zrealizowanym temacie by�y nast�puj�ce za-
gadnienia:  
� rozwój i wykorzystanie zaawansowanych metod analizy rynków rolnych  

w aspekcie cen i dochodów,  
� rozwój i wykorzystanie metod prognozowania cen na podstawowych rynkach 

rolnych,  
� analiza mo�liwo�ci oraz propozycje rozwi�za� dost�pnych dla uczestników 

rynku rolnego sposobów zarz�dzania ryzykiem cenowym, 
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� analiza mo�liwo�ci i propozycje sposobów ubezpieczania dochodów produ-
centów rolnych.  

Obok samej analizy empirycznej istotne znaczenie maj� rozwa�ania teore-
tyczne, które maj� charakter bardziej trwa�y i uniwersalny ni� te pierwsze. Za-
tem z punktu widzenia uczestników rynku niniejsze badania powinny u�atwia� 
podejmowanie indywidualnych wyborów za� najbardziej istotne znaczenie po-
winno mie� g��bokie zrozumienie mechanizmów, jakim podlega rynek. Dopiero 
na takim gruncie ka�dy z nich mo�e podejmowa� decyzje ponosz�c ich konse-
kwencje. Z punktu widzenia indywidualnego uczestnika rynku trwa�y charakter 
ma zrozumienie faktu, �e dzia�a on w otoczeniu rynkowym a odpowiedni po-
ziom dochodu rolniczego lub zysku, stanowi�ce ich funkcj� celu, musi sobie 
zagwarantowa� sam. Wykorzystuj�c do tego odpowiednie narz�dzia w celach 
analityczno-prognostycznych oraz narz�dzia i instrumenty zarz�dzania ryzykiem 
cenowym w celu zagwarantowania (kupienia) sobie przysz�ej ceny. Efektem 
prac jest pakiet narz�dzi i instrumentów umo�liwiaj�cych analiz�, prognozowa-
nie i zarz�dzanie ryzykiem, stanowi�cy aparat aplikacyjny bada�. 

Z punktu widzenia pa�stwa istotne znaczenie ma stworzenie odpowied-
nich warunków instytucjonalnych, w formie tzw. sytemu informacji rolniczej, 
które b�d� wspomaga�y racjonalno�� procesu decyzyjnego. Nale�y równie� 
prze�ama� istniej�ce stereotypy w�ród urz�dników, jak i uczestników rynku na 
temat rynku instrumentów pochodnych. Rozwój takiego rynku jest niezb�dny co 
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jako odniesienie do transakcji zawie-
ranych na rynku rzeczywistym. Po drugie, jako miejsca w którym dochodzi do 
przenoszenia ryzyka przez producentów rolnych czy kupuj�cych na tych którzy 
chc� to ryzyko zaakceptowa�. Pytaniem otwartym pozostaje, czy nale�y budo-
wa� rynek instrumentów pochodnych w naszym kraju czy te� promowa� jedn� 
siln� instytucj� na skal� europejsk�. 

W zwi�zku z liberalizacj� WPR i perspektyw� rozszerzania ekspozycji 
producentów rolnych na ryzyko cenowe rodzi si� pytanie, czy i jak� rol� powin-
ny odgrywa� instytucje UE w zarz�dzaniu ryzykiem. Zak�ada si�, �e specyfika 
polityki zarz�dzania ryzykiem nie mo�e zmieni� polityki wspierania dochodów, 
ale tylko zmniejsza� ich fluktuacj� w gospodarstwach. St�d te� wspieranie roz-
woju rynku zarz�dzania ryzykiem, a w tym instrumentów pochodnych, jako na-
rz�dzia zarz�dzania ryzykiem cenowym i stabilizuj�cych dochody wydaje si� 
by� ze wszech miar celowe i potrzebne. Wydaje si� równie�, �e istniej�ce obec-
nie instrumenty s� niewystarczaj�ce szczególnie w obliczu wzrastaj�cej zmien-
no�ci cenowej na rynku rolnym. St�d skuteczne zarz�dzanie ryzykiem cenowym 
b�dzie wymaga�o w coraz wi�kszym zakresie wykorzystywania prywatnych in-
strumentów rynku terminowego. 
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W badaniach bra� udzia� kilkunastoosobowy zespó�, w sk�ad którego 
wchodzili pracownicy IERiG	-PIB i SGGW w Warszawie, UP w Poznaniu czy 
WSFiZ w Warszawie. Przedstawione tutaj najwa�niejsze wnioski, stanowi�ce 
wynik prac ca�ego zespo�u, s� szerzej omówione w kilku artyku�ach oraz dwóch 
monografiach opracowanych w ramach Programu Wieloletniego:  
� Zarz�dzanie ryzykiem cenowym a mo�liwo�ci stabilizowania dochodów pro-

ducentów rolnych, red. M. Hamulczuk, S. Sta�ko, IERIG	-PIB, Warszawa 
2008. 

� Zarz�dzanie ryzykiem cenowym a mo�liwo�ci stabilizowania dochodów pro-
ducentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne, red. M. Hamulczuk,  
S. Sta�ko, IERIG	-PIB, Warszawa 2009. 

W powy�szych opracowaniach zawarto teoretyczne uwarunkowania ry-
zyka cenowego i dochodowego w rolnictwie, kwestie jego pomiaru, rol� pro-
gnozowania w zarz�dzaniu ryzykiem, strategie zarz�dzania ryzykiem oraz do-
st�pne instrumenty ograniczania ryzyka wraz z aplikacjami ich stosowania  
w warunkach polskiego rolnictwa. St�d te� wszystkich zainteresowanych bar-
dziej szczegó�owym uj�ciem problemu odsy�amy do tych opracowa�.  
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1. Uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego 

Podstaw� wszelkiej dzia�alno�ci gospodarczej cz�owieka jest informacja  
o tym, co stanowi podstaw� procesów rynkowych. Zatem w tym rozumieniu 
analiza powinna sprzyja� lepszemu zrozumieniu otoczenia i podejmowaniu w�a-
�ciwych decyzji gospodarczych. W tym kryje si� krótka odpowied
 na pytanie, 
po co analizujemy.  

W kontek�cie zadania, w ramach którego przeprowadzono badania, istot-
ne wydaj� si� kwestie wspomagaj�cej roli analiz w podejmowaniu takich decy-
zji na szczeblu mikroekonomicznym przez samych producentów rolnych jak i na 
szczeblu makroekonomicznym, które umo�liwi� maksymalne wykorzystanie 
potencja�u, czy to gospodarstwa czy te� rolnictwa jako ca�o�ci. Tak� funkcj� 
celu w przypadku gospodarstwa rolnego jest dochód rolniczy a w przypadku 
innych dzia�alno�ci – zysk. Realizacja tych funkcji celu w d�ugim okresie po-
winna by� �atwiejsza dzi�ki odpowiednim strategiom dzia�ania, za� w krótkim 
okresie – dzi�ki podejmowaniu dzia�a� operacyjnych na podstawie indywidual-
nych analiz. Podstaw� tych dzia�a� jest znajomo�� prawid�owo�ci rynkowych 
stanowi�cych uwarunkowania rozwoju tych przedsi�biorstw agrobiznesu.  

1.1. Istota mechanizmu rynkowego a ryzyko 

W gospodarce rynkowej wszelkie decyzje podejmuje samodzielny pod-
miot, który jest cz�stk� ca�ej gospodarki. Nie jest on obiektem izolowanym  
i podlega oddzia�ywaniu swego otoczenia. Otoczenie to czynniki, które wp�ywa-
j� na wszystkie dzia�aj�ce przedsi�biorstwa (w tym gospodarstwa rolne). Pod-
mioty nie mog� ich kontrolowa�, lecz jedynie obserwowa� i dostosowywa� si� 
do zmian. Od ich w�a�ciwej identyfikacji, szybko�ci i mo�liwo�ci przystosowa-
nia si� do warunków i wymaga� stanowionych przez te czynniki zale�y rozwój 
sfery produkcji �ywno�ci.  

Nie mo�na podej�� do zagadnienia ryzyka abstrahuj�c od istoty konku-
rencji w gospodarce rynkowej. 	ywio�owy charakter reakcji wielkiej liczby pro-
ducentów rolnych wytwarzaj�cych na rynek, a wi�c dla zaspokojenia potrzeb 
spo�ecznych, lecz niezale�nie od siebie i na w�asny rachunek, musi powodowa� 
wyst�powanie cz�stych dysproporcji popytowo-poda�owych. Reakcje na ceny  
z bie��cego okresu produkcyjnego doprowadzaj� za ka�dym razem do wytwo-
rzenia si� innej sytuacji rynkowej w przysz�o�ci, przy czym charakterystyczn� 
cech� ka�dej z tych sytuacji s� ci�g�e odchylenia od równowagi to w jednym, to 
w drugim kierunku. Wysokim cenom danych produktów rolnych z minionego 



 12

okresu produkcyjnego, na skutek wysokiej elastyczno�ci poda�y wynikaj�cej  
z podobnych zachowa� uczestników rynku, w okresie nast�pnym najcz��ciej 
odpowiadaj� niskie ceny.  

Zatem uwarunkowania ryzyka cenowego, które maj� decyduj�ce znacze-
nia dla ryzyka dochodowego, maj� w przewa�aj�cej mierze charakter rynkowy 
oparty na relacjach popytowo-poda�owych. Cena w tym przypadku jest wielko-
�ci� wynikow� oraz reguluj�c�, za� ca�y proces dochodzenia do równowagi jest 
oparty na wzajemnych zwi�zkach przyczynowo-skutkowych mi�dzy stronami 
wymiany rynkowej. Ta obiektywna wycena produktów nabywanych oraz sprze-
dawanych nast�puje, gdy spe�nione s� warunki równowagi konkurencyjnej oraz 
racjonalnych oczekiwa� i zachowa�.  

Procesy rynkowe, w których nast�puj� zmiany zarówno po stronie popytu 
jak i poda�y, uwarunkowane s� wieloma trudnymi do pe�nego obja�nienia przy-
czynami. S� to przyczyny o charakterze ekonomicznym, politycznym, prawno-
regulacyjnym, spo�ecznym, socjologicznym, psychologicznym, przyrodniczym, 
pogodowym itp. Rozmyty charakter tych przyczyn okre�la zmienno�� relacji 
popytowo-poda�owych o charakterze krótko-, �rednio- i d�ugookresowym. 
Efektem jest wysoka zmienno�� oraz ró�nego rodzaju fluktuacja cen. Te waha-
nia, przede wszystkim krótkookresowe, i brak pe�nej mo�liwo�ci ich obja�nienia 
oraz prognozowania, rodz� niepewno��. Brak pe�nej informacji mi�dzy innymi 
w tym zakresie ogranicza racjonalno�� wyborów (zachowa�). To z kolei rodzi 
ryzyko nie osi�gni�cia funkcji celów przez podmioty rynkowe.  

Ryzyko cenowe wi��e si� ze spadkiem cen otrzymywanych, jak i wzro-
stem cen �rodków produkcji. Oznacza to, �e w krótkim okresie obni�a si� op�a-
calno�� produkcji, co prowadzi do spadku zysku i dochodów. Efektem tego jest 
brak realizacji funkcji celu podmiotu na planowanym poziomie. Poj�cie krótkie-
go okresu jest tu wa�ne, bowiem oznacza ono okres, w którym producenci nie s� 
w stanie dostosowa� si� do zmian cen. Mo�liwo�ci przystosowania daje g�ównie 
poprawa efektywno�ci i zmiana struktury (kierunku) produkcji co wymaga zwy-
kle inwestycji oraz wykracza poza jeden cykl produkcyjno-handlowy. Zatem 
poj�cie krótkiego okresu ma wymiar ekonomiczny. W przypadku producenta 
rolnego jest ono do�� �cis�e z uwagi na biologiczno-przyrodnicze uwarunkowa-
nia procesu produkcji.  

Producent rolny, podobnie jak producenci w ka�dym innym sektorze go-
spodarki, musi odpowiedzie� mi�dzy innymi na pytania: co produkowa� i w ja-
kich ilo�ciach; w jaki sposób produkowa�; kiedy produkowa� oraz kiedy i za ile 
sprzedawa�. To ostanie pytanie wi��e si� z kwestiami zarz�dzania ryzykiem. 
Próba odpowiedzi na te i inne pytania wi��e si� z maksymalizacj� w�asnej funk-
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cji celu przy za�o�eniu pe�nej informacji i prowadzi do hipotezy racjonalnych 
zachowa� podmiotów gospodarczych. Zak�ada sie w niej, �e producent groma-
dzi i przetwarza informacje dotycz�ce przysz�o�ci w sposób racjonalny, tj. za-
pewniaj�cy maksymaln� u�yteczno�� tych informacji z punktu widzenia w�asnej 
funkcji celu. Widzimy wi�c, �e w�a�ciwie ka�da decyzja o charakterze ekono-
micznym podejmowana jest na bazie oczekiwa� dotycz�cych przysz�ych wyni-
ków i konsekwencji podejmowanych decyzji oraz w warunkach niepewno�ci co 
do kszta�towania si� parametrów ekonomicznych, w tym g�ównie cen. Zatem 
oczekiwania to nic innego jak swoistego rodzaju kalkulacja ryzyka. 

Zmiany na rynku rolnym, jak wspomnieli�my, powoduje wiele czynni-
ków, które mo�na podzieli� na trzy g�ówne typy. Po pierwsze, s� to czynniki 
zwi�zane z biologiczno-przyrodniczym charakterem produkcji rolniczej. Ozna-
cza to, �e rolnicy funkcjonuj� na niepewnym z natury pod�o�u zwi�zanym  
z dzia�aniem si� naturalnych. Wyró�ni� mo�na tutaj uwarunkowania klimatycz-
ne okre�laj�ce sezonowy charakter produkcji i zwi�zanego z tym zapotrzebowa-
nia na czynniki produkcji oraz sezonowo�� uzyskiwanych efektów. Je�eli do-
damy do tego przypadkowy charakter zmian zwi�zany z czynnikami pogodo-
wymi takimi jak susze, powodzie czy choroby to wy�ania si� obraz zagro�e� 
warunkuj�cych poziom ryzyka dochodowego. 

Po drugie, znaczn� rol� odgrywaj� uwarunkowania maj�ce charakter ty-
powo ekonomiczny wynikaj�cy z dzia�ania si� popytu i poda�y. Zaliczy� tutaj 
mo�na uwarunkowania makroekonomiczne wp�ywaj�ce na popyt na surowce 
rolne czy na koszt kapita�u. Ponadto s� to elementy specyficzne dla rynku rolne-
go wi���ce si� z samym procesem podejmowania decyzji w warunkach niepew-
no�ci. Szczególnie chodzi tutaj o opó
nienia czasowe mi�dzy decyzj�, co do 
struktury i wielko�ci produkcji wywo�an� dan� cen� a realizacj� produkcji  
w nowych warunkach rynkowych i cenowych. Producent rolny planuj�c pro-
dukcj� opiera si� na bie��cych cenach natomiast opó
nienie mi�dzy nak�adem  
a uzyskanym efektem powoduje, �e poda� realizuje si� ju� w ca�kiem nowych 
warunkach. Przyk�adem takiego mechanizmu jest tzw. cykl �wi�ski, b�d�cy em-
pirycznym odzwierciedleniem teoretycznego modelu paj�czyny. 

Relatywnie wy�sza elastyczno�� cenowa poda�y ni� popytu powoduje 
du�� zmienno�� cen surowców rolniczych, która znacznie odbiega od waha� cen 
produktów przemys�owych czy us�ug. Wskazuje to, �e ryzyko zmian cen, a tym 
samym dochodów osób zajmuj�cych si� dzia�alno�ci� rolnicz�, jest wy�sze ni� 
w pozosta�ych sektorach gospodarki. Jest to zasadnicza przyczyna relatywnie 
wysokiej ekspozycji ryzyka cenowego w rolnictwie. 
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Trzeci� grup� czynników stanowi� czynniki o charakterze psychologicz-
nym, rodz�ce si� pod wp�ywem dwóch pozosta�ych grup czynników, zwi�zane 
cz�sto z oczekiwaniami uczestników rynku, ale nie zawsze znajduj�ce uzasad-
nienie w sytuacji fundamentalnej. W konsekwencji powoduj� one masowe nie-
racjonalne decyzje producentów rolnych jako grupy, które prowadz� do jeszcze 
wi�kszej wra�liwo�ci cen. Warto doda�, �e pomimo owej nieracjonalno�ci dzia-
�a� zbiorowo�ci producentów rolnych, na p�aszczy
nie indywidualnej te same 
decyzje mo�na uwa�a� za racjonalne. Mo�liwo�� inwestowania na rynku surow-
ców rolnych przez instytucje sektora finansowego stwarza dodatkowy popyt, co 
powoduje jeszcze wi�ksz� wra�liwo�� cen na psychologiczne uwarunkowania 
uczestników rynku. 

Na gruncie rozwa�a� teoretycznych mo�na uzna�, �e zmienno�� cen sama 
w sobie ma charakter naturalny zwi�zany z mechanizmem rynkowym. Nie ka�-
da zmiana cen �wiadczy te� o wyst�pieniu ryzykownej sytuacji. Zale�y to od 
charakteru waha�, ich wielko�ci oraz od zakresu czasowego, w jakim s� one 
rozpatrywane. We
my na przyk�ad wahania sezonowe. Ka�dy praktycznie 
uczestnik gry rynkowej ma �wiadomo�� i wiedz� o wyst�powaniu sezonowych 
nadwy�ek poda�y i w swoich kalkulacjach powinien ten fakt uwzgl�dnia�.  
Z kolei d�ugookresowe zmiany cen zwi�zane z trendami wieloletnimi równie� 
nie nale�y traktowa� jako objawu sytuacji kryzysowej lub ryzykownej. Wynika 
to st�d, �e uczestnicy rynku maj� czas na dostosowanie si� do takich zmian 
okre�lanych jako trendy technologiczne. Je�eli nie s� w stanie tego dokona�,  
w d�u�szym okresie prowadzi to do eliminacji z rynku podmiotów s�abszych, 
niemog�cych sprosta� konkurencji rynkowej, co tak naprawd� stanowi istot� 
rynku. Prowadzi to wówczas do wi�kszej koncentracji produkcji, co z punktu 
widzenia rynku rolnego i efektywno�ci jest korzystne, bo zwi�ksza mo�liwo�ci 
poprawy wydajno�ci pracy. 

Dopiero nadmierne wahania krótkookresowe, czyli wahania losowe,  
a tak�e �redniookresowe w stosunku do przewidywalnych tendencji mo�na trak-
towa� jako przejaw ryzyka. Mamy na my�li tutaj szczególnie zmiany nieocze-
kiwane i trudne do obja�nienia, do których nie�atwo si� w danym okresie za-
adoptowa� poprzez wspomnian� wy�ej popraw� efektywno�ci. Uwarunkowania 
i przyczyny tych odchyle� i waha� mog� by� bardzo ró�ne, poczynaj�c od przy-
rodniczych, zawsze jednak skutkuj� zmian� ceny. Niezmiernie wa�ne s� waha-
nia koniunkturalne o charakterze �redniookresowym. Te ostanie mog� wyst�-
powa� w postaci tzw. cykli towarowych specyficznych dla sektora rolnego lub 
s� efektem oddzia�ywania cykli ogólnogospodarczych, jak np. wp�yw kryzysu 
finansowego na sfer� agrobiznesu. W takich zmianach kumuluje si� szereg 
czynników cz�sto pozornie niezale�nych od siebie, a które wraz z czynnikiem 
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psychologicznym powoduj� nawet kilkudziesi�cioprocentowe zmiany cen. Pro-
blem polega na tym, �e niezmiernie trudno jest uchwyci� moment osi�gni�cia 
tzw. masy krytycznej powoduj�cej odwrócenie trendu (osi�gni�cie punktu 
zwrotnego), gdy� dzieje si� to cz�sto przy du�ej zgodno�ci analityków i uczest-
ników gry rynkowej co do kontynuacji bie��cego trendu.  

1.2. Kategorie i czynniki ryzyka w rolnictwie 

Z punktu widzenia producenta rolnego, g�ówne 
ród�a niepewno�ci i ry-
zyka wp�ywaj�ce na poziom uzyskiwanych dochodów mo�na rozmaicie klasyfi-
kowa�. Z praktycznego punktu widzenia mo�na wyodr�bni� ryzyko w sferze 
dzia�alno�ci produkcyjnej, handlowej (rynkowe, cenowe) oraz otoczenia makro-
ekonomicznego (zmian parametrów polityki ekonomicznej, w tym rolnej).  
W tabeli 1.1 przedstawiono zbli�ony podzia� zaproponowany przez OECD, 
gdzie rozpatrywanie ryzyka ma charakter dwupoziomowy. Z jednej strony mó-
wimy tutaj o wspomnianych wcze�niej kategoriach, a z drugiej o zasi�gu tego 
ryzyka. Takie rozró�nienie ma du�e znaczenie dla analizy mo�liwo�ci podej-
mowania dzia�a� zaradczych i stosowanych strategii zarz�dzania ryzykiem. 
Wprowadzenie rozró�nienia pomi�dzy ryzykiem systemowym (skala makro)  
a specyficznym (mikroskala) w rolnictwie jest istotne z punktu widzenia strate-
gii zarz�dzania ryzykiem na szczeblu gospodarstwa, jak te� z punktu widzenia 
polityki rolnej. 

Tabela 1.1. Kategorie ryzyka w rolnictwie i ich charakterystyka wg kryterium  
zasi�gu oddzia�ywania 

Rodzaj ryzyka 
/ zasi�g  Mikro (specyficzne) Mezo (wspólne) Makro (systemowe) 

Rynkowe  
(cenowe) 

- 

Zmiana cen ziemi, 
nowe wymogi 
przemys�u spo-

�ywczego 

Zmiany cen produktów i �rodków 
do produkcji wywo�ane szokami, 
polityk� handlow�, nowymi ryn-
kami, endogeniczn� zmienno�ci� 

Produkcyjne 

Grad, przymrozki, 
choroby niezaka
ne, 

ryzyko osobiste, 
ryzyko aktywów 

Deszcze, osuwa-
nie si� ziemi, 

ska�enia  
�rodowiska 

Powodzie, susze, plagi, choroby 
zaka
ne, technologie 

Finansowe Zmiany w dochodach 
spoza gospodarstwa 

- Zmiany stóp procentowych i warto-
�ci aktywów finansowych 

Instytucjonalne  
i prawne 

Odpowiedzialno�� 
prawna 

Zmiany w polity-
ce lokalnej  

(regulacjach) 

Zmiany w: polityce regionalnej  
i krajowej, przepisach, regulacjach 
dotycz�cych ochrony �rodowiska, 

p�atno�ciach dla rolnictwa 

�ród�o: OECD, za Zarz�dzanie ryzykiem… 2008. 
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Ryzyko produkcyjne zwi�zane jest z niepewno�ci�, co do uzyskanego 
efektu: jako�ci i ilo�ci produktu finalnego. Wynika ono z wp�ywu czynników, 
których w �aden sposób nie jeste�my w stanie kontrolowa�, jak np. powodzie, 
susze czy choroby. Efekty cenowe i dochodowe ryzyka produkcyjnego s� 
wzmacniane przez biologiczne uwarunkowania produkcji ro�linnej i zwierz�cej 
polegaj�ce na tym, �e zmiany decyzji wymagaj� czasu na ich urzeczywistnienie, 
co w ekonomicznym uj�ciu nosi nazw� niskiej elastyczno�ci poda�y. Ten typ 
ryzyka objawia si� zarówno w skali mikro, mezo jak i makro. Oczywi�cie  
w przypadku wyst�pienia czynników powoduj�cych zmiany w skali gospodar-
stwa czy regionu brak jest naturalnych mechanizmów ochronnych (natural hed-
ge) w postaci zmian cen. W przypadku wyst�pienia ryzyka (np. suszy) w skali 
makro cz�sto negatywne efekty ryzyka produkcyjnego znajduj� odzwierciedle-
nie we wzro�cie cen otrzymywanych. Przy czym ostatni efekt w warunkach ryn-
ku globalnego jest coraz mniejszy. 

Ryzyko cenowe stanowi wyró�nik praktycznie ka�dej dzia�alno�ci gospo-
darczej, w którym ma swoje odzwierciedlenie wi�kszo�� przyczyn powoduj�-
cych ryzyko. Jednak w przypadku rolnictwa, z uwagi na wcze�niej wspomniane 
przesuni�cia czasowe, wynikaj�ce z uwarunkowa� biologicznych, mi�dzy pod-
j�ciem decyzji, jej realizacj� oraz uzyskiwanym efektem jest ono szczególnie 
du�e. Niema�e znaczenie ma fakt, �e gospodarstwa nie maj� mo�liwo�ci prze-
rwania rozpocz�tego procesu produkcyjnego ani regulowania poda�y przez 
zwi�kszenie lub zmniejszenie produkcji gotowej. W rozwa�aniach dotycz�cych 
ryzyka cenowego nie mo�na pomin�� wp�ywu zmian cen �wiatowych, a tak�e 
ryzyka zwi�zanego ze zmian� kursów walutowych, co oczywi�cie te� wp�ywa 
na konkurencyjno�� oferty krajowej.  

Ryzyko cenowe, w uj�ciu bezpo�rednim, wi��e si� z niepewno�ci� co do 
poziomu i kierunku zmian cen otrzymywanych jak i p�aconych. Ceny p�acone za 
�rodki produkcji odnosz� si� najcz��ciej do zakupywanych surowców i us�ug 
b�d�cych nak�adami w procesie ich przetwarzania i stanowi�cych g�ówn� sk�a-
dow� kosztów produkcji. Ponadto, niepewno�� odnosi si�, i to jest wa�niejszy 
wymiar, do zmian i waha� relacji cen produktów nabywanych do cen produktów 
sprzedawanych. To dotyczy� mo�e procesów przetwórczych, ale te� handlu 
(skup, przechowalnictwo, sprzeda�). Ryzyko oznacza, �e niekorzystny kierunek 
zmian cen oraz przede wszystkim zmian ich wzajemnych relacji, mo�e wp�yn�� 
na pogorszenie si� wyników gospodarowania. Nast�pi� to mo�e poprzez spadek 
op�acalno�ci, co prowadzi do zmniejszenia dochodu (zysku) lub wyst�pienia 
strat. Poj�cie ryzyka odnosi si� te� do mo�liwo�ci niezrealizowania zaplanowa-
nych wyników finansowych. Jest to uj�cie ryzyka z perspektywy producenta. Co 
wi�cej zaw��one jest to do ryzyka rynkowego, w tym skutków ryzyka cenowe-
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go. W takim uj�ciu ryzyko cenowe b�dziemy wi�za� ze zmienno�ci� cen otrzy-
mywanych i p�aconych oraz ze zmianami ich relacji. 

Nale�y mie� na uwadze, �e ryzyko cenowe powoduje okre�lone skutki 
kosztowe, bo spadek cen sprzedawanych albo wzrost cen nabywanych lub obie 
zmiany jednocze�nie, ujawniaj� si� zawsze we wzro�cie udzia�u kosztów  
w przychodach. Oznacza to spadek op�acalno�ci produkcji lub handlu. Przy tym 
ma to g�ównie miejsce w krótkim okresie i w okre�lonych warunkach rynko-
wych. Te okre�lone warunki rynkowe to równowaga konkurencyjna, która  
w uproszczeniu oznacza, �e dany podmiot jest cenobiorc�. 

Zasadnicz� ekonomiczn� podstaw� ekspozycji ryzyka cenowego jest to, 
�e w krótkim okresie podmioty rynku rolnego, zw�aszcza producenci rolni, prze-
twórcy, ale tak�e przedsi�biorstwa skupu i przechowalnictwa, nie s� w stanie 
skompensowa� lub zneutralizowa� spadku op�acalno�ci przez dzia�ania proefek-
tywno�ciowe. Poprawa efektywno�ci jest uwarunkowana endogennie i dokonuje 
si� w d�u�szych okresach. Natomiast zmiany op�acalno�ci s� uwarunkowane 
egzogennie i w tym sensie maj� charakter bardziej krótkookresowy. Przy czym 
zmiany 
róde� op�acalno�ci i efektywno�ci wzajemnie si� warunkuj�. Efektem 
ko�cowym s� zmiany op�acalno�ci, maj�ce odzwierciedlenie w zmianach do-
chodów lub zysków.  

Pomimo �e efekt wp�ywu zmian cen otrzymywanych i p�aconych na 
zmiany wska
nika op�acalno�ci jest taki sam w przypadku producenta i prze-
twórcy, to nieco odmienny jest mechanizm czy transmisja tego wp�ywu w obu 
tych przypadkach. Odmienne s� bowiem oczekiwania producenta i przetwórcy, 
co do kierunku zmian tych samych cen skupu b�d�cych dla pierwszego cenami 
otrzymywanymi, a dla drugiego – cenami p�aconymi.  

Trzecim 
ród�em niepewno�ci jest ryzyko zwi�zane ze zmianami polityki. 
Mamy na my�li obok instrumentów polityki rolnej równie� inne aspekty, takie 
jak podatki, stopy procentowe czy inne regulacje. Ryzyko polityczne wp�ywa na 
zachowania producentów rolnych zarówno w krótkiej, jak i w d�ugiej perspek-
tywie. Przyk�adem ryzyka politycznego mo�e by� liberalizacja handlu �wiato-
wego produktami rolnymi i reformy WPR, polegaj�ce na wi�kszym urynkowie-
niu sektora rolnego. W efekcie tych zmian producenci rolni Wspólnoty b�d� 
musieli przej�� odpowiedzialno�� za zarz�dzanie ryzykiem, które wcze�niej by-
�o niwelowane przez polityk� wspierania rynku i cen. Je�eli rolnicy b�d� nie-
przygotowani do nowej sytuacji, wi�za� si� to b�dzie ze wzrostem niepewno�ci. 
Równie� nadmierna interwencja, przesadna administracja rynkiem, dop�aty, ta-
ryfy itp., wszystko to zak�óca, je�li nie wypacza, sygna�y rynkowe i ogranicza 
racjonalno�� decyzji producentów. Jednak w sensie ryzyka cenowego oznacza to 
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przejmowanie odpowiedzialno�ci za skutki niekorzystnej sytuacji przez polityk� 
roln� a w konsekwencji przez podatników. Maj�c na uwadze te dwa aspekty na-
le�y odpowiedzie� na pytanie dotycz�ce udzia�u pa�stwa w regulacji sektora 
rolnego a w konsekwencji, z uwagi na jego substytucyjny charakter w stosunku 
do instrumentów rynkowych, modelu zarz�dzania ryzykiem dochodowym.  

1.3. Uwarunkowania ryzyka a narz�dzia jego ograniczania 

Producenci rolni maj� do dyspozycji ró�ne instrumenty zabezpieczania 
swojej produkcji i dochodów na wypadek wyst�pienia sytuacji kryzysowej. 
Obejmuj� one narz�dzia pocz�wszy od pomocy rz�dowej i dotacji w ramach 
interwencjonizmu pa�stwowego, poprzez ró�nicowanie produkcji i prywatnych 
polis ubezpieczeniowych a� do towarowych rynków pochodnych. Producent,  
w zale�no�ci od tego, jaka jest jego wiedza, awersja do ryzyka, typ ryzyka, na 
który jest nara�ony i mo�liwo�ci rynkowych i instytucjonalnych, wybiera sto-
sowne instrumenty zarz�dzania ryzykiem. 

Producenci dokonuj� wi�c subiektywnej oceny ryzyka ex-ante (perceived 
subjective risk) nie dysponuj�c pe�n� wiedz� o prawdopodobnym przebiegu zda-
rze�. Mi�dzy innymi ze wzgl�du na to, producenci-decydenci klasyfikowani s� 
wed�ug trzech typów postaw (nastawienia) wobec ryzyka, jako wykazuj�cy: 
� sk�onno�� do podejmowania ryzyka,  
� oboj�tno�� wobec ryzyka, 
� niech�� (awersj�) do ryzyka.  

W�ród podstawowych problemów zarz�dzania ryzykiem wymienia si� 
mi�dzy innymi w�a�ciwe zdefiniowanie tego, czym ryzyko jest i jaki jest jego 
poziom. Brak znajomo�ci metod okre�lania ryzyka i instrumentów pozwalaj�-
cych na minimalizacj� jego wp�ywu prowadzi do wzrostu awersji do ryzyka, 
która w najbardziej zaawansowanej formie skutkuje unikaniem ryzyka. Przeja-
wia si� to brakiem akceptacji sytuacji niepewnych, co oznacza wycofywanie si� 
z obszarów dzia�ania na których ryzyko wyst�puje. Wi�kszo�� producentów rol-
nych wykazuje znaczn� awersj� do ryzyka, szczególnie w gospodarstwach 
mniejszych, w których rolnicy znacznie cz��ciej wykazuj� wobec ryzyka posta-
w� biern�. Poniewa� jednak ryzyko jest w rolnictwie nieuniknione, w rzeczywi-
sto�ci wyst�puje zazwyczaj �agodniejsza forma awersji do ryzyka, przejawiaj�ca 
si� w cz��ciowym unikaniu ryzyka, co jednak prowadzi do ograniczania dzia�al-
no�ci produkcyjnej. Kluczowym elementem zarz�dzania ryzykiem wydaje si� 
wi�c w�a�ciwa percepcja i dobór odpowiednich narz�dzi jego ograniczania.  
W tym znaczeniu postrzeganie ryzyka, podobnie jak odbieranie poziomu op�a-
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calnej ceny, ma charakter indywidualny i wi��e si� równie� z indywidualnym 
podej�ciem przy doborze sposobów jego ograniczania. 

Zwi�kszaj�cy si� poziom ryzyka w polskim rolnictwie, wynikaj�cy cho-
cia�by z wi�kszej otwarto�ci na czynniki zewn�trzne, sprawia i� ro�nie potrzeba 
lepszej percepcji i stosowania aktywnych metod zarz�dzania ryzykiem przez 
producentów rolnych. Pasywna postawa b�d�ca w wi�kszo�ci przypadków skut-
kiem braku wiedzy i �wiadomo�ci ryzyka prowadzi do wzrostu awersji do ryzy-
ka, co przek�ada si� na uzyskiwane wyniki ekonomiczne. Z kolei umiej�tno�� 
identyfikacji i okre�lania poziomu ryzyka pozwala na podejmowanie dzia�a� 
minimalizuj�cych negatywne skutki jego wyst�powania. Pewna cz��� dzia�a� 
pozwalaj�cych ograniczy� wyst�powanie ryzyka, jak chocia�by stosowanie od-
powiednich praktyk w produkcji rolniczej, znajduje si� w zasi�gu wi�kszo�ci 
producentów. Od stopnia percepcji istniej�cych zagro�e� i znajomo�ci metod 
ich ograniczania zale�y wi�c skuteczno�� procesu zarz�dzania ryzykiem. 

Przeprowadzone w 2006 r. w kilku krajach UE badania1 wykaza�y, i� 
znaczna cz��� producentów rolnych ma �wiadomo�� wyst�powania ryzyka,  
a wielu z nich przynajmniej raz w okresie kierowania gospodarstwem znalaz�o 
si� w sytuacji kryzysowej zagra�aj�cej jego dalszemu funkcjonowaniu. Postrze-
ganie przyczyn ryzyka ma jednak w du�ej mierze charakter regionalny. Nato-
miast bez wzgl�du na region, producenci rolni uznali czynniki pogodowe za 
najwa�niejsze 
ród�o ryzyka, na drugim miejscu stawiaj�c choroby zwierz�t  
i wahania cen produktów rolnych. Pozosta�e czynniki w wi�kszo�ci ocenione 
zosta�y jako nieco mniej istotne. Warta podkre�lenia jest równie� wysoka ranga 
przypisywana czynnikom politycznym jako jednemu ze 
róde� ryzyka.  

Je�eli chodzi o metody/strategie zabezpieczania si� przed ryzykiem sto-
sowane przez producentów rolnych i innych uczestników rynku, to nale�y t� 
kwesti� rozpatrywa� na gruncie mo�liwo�ci realizacji funkcji u�yteczno�ci danej 
grupy zawodowej przy danych uwarunkowaniach instytucjonalnych. Je�eli cho-
dzi o uwarunkowania instytucjonalne, to mówimy o polityce rolnej i innych 
programach i dzia�aniach ad hoc, w ramach których mo�e dochodzi� do wspie-
rania producentów rolnych. Przyj�� mo�na za�o�enie, i� nie ma kraju czy te� 
uk�adu gospodarczego, w którym kwestie cen i dochodów w rolnictwie pozo-
stawiono by jedynie rynkowi i ograniczano si� do rynkowych metod zabezpie-
czania przed ryzykiem. Zawsze w jakim� zakresie wyst�puje wspomaganie 

                                           
1 Badania przeprowadzono w ramach projektu „Projektowanie i ekonomiczny wp�yw instru-
mentów zarz�dzania ryzykiem na rolnictwo europejskie” w Polsce, Holandii, Hiszpanii, 
Niemczech i na W�grzech. Szerzej na ten temat mo�na znale
� mi�dzy innymi w opracowa-
niu: Zarz�dzanie… 2008. 
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przez czynnik instytucjonalny w sensie dzia�a� bezpo�rednich, programów oraz 
okre�lonych preferencyjnych rozwi�za� regulacyjnych o charakterze admini-
stracyjno-prawnym. Kwesti� otwart� jest jedynie, w jakim zakresie wyst�puje to 
wspomaganie i za pomoc� jakich instrumentów. W sensie mikroekonomii meto-
dy interwencji rynkowej mog� by� zwi�zane z oddzia�ywaniem na ceny lub od-
dzia�ywaniem bezpo�rednim i po�rednim na dochody producentów rolnych.  
O ile w zarz�dzaniu ryzykiem chodzi o stabilizacj� cen, a tym samym docho-
dów, dla danego podmiotu, to w interwencji chodzi o stabilizacj� dla wszyst-
kich. Problemem w interwencji jest nie sama zmienno�� i wahania cen, ale ich 
poziom, wokó� którego wahaj� si� ceny oraz tendencja ich zmian. Poziom cen 
decyduje o op�acalno�ci produkcji, a zatem decyduje o wysoko�ci uzyskiwanych 
dochodów przez producentów rolnych. 

Powy�sze rozwa�ania w pewnym sensie ukazuj� substytucyjno�� mi�dzy 
metodami rynkowymi a interwencj� rynkow� w zakresie zmniejszenia ryzyka 
dochodowego. Ujmuj�c powy�sz� uwag� w nieco inny sposób, widzimy, �e 
mo�e to by� wybór, co do sposobu stabilizowania dochodów producentów rol-
nych zarówno w uj�ciu makroekonomicznym, jak i mo�liwo�� wyboru przez 
producenta rolnego. Przy czym obecno�� instrumentów polityki rolnej (dop�aty, 
interwencji itp.) powoduj�, �e brak jest wystarczaj�cego miejsca dla rozwijania 
instrumentów o charakterze rynkowym. Zatem producent rolny poprzez fakt, �e 
jego ekspozycja na ryzyko dochodowe si� zmniejsza dzi�ki np. dop�atom, nie 
jest zainteresowany zabezpieczaniem si� z wykorzystaniem ubezpiecze�, nie 
mówi�c o instrumentach pochodnych.  

Niebezpieczne dla rozwoju rynkowych form zabezpiecze� przed ryzy-
kiem wydaj� si� by� równie� ró�norodne dzia�ania ad hoc podejmowane przez 
pa�stwo, co ma wymiar nie tylko spo�eczny ale przede wszystkim polityczny,  
w kontek�cie funkcji celu partii politycznych. Dzia�ania takie stanowi� czytelny 
sygna�, �e nie ma sensu podejmowania indywidualnych dzia�a� w zakresie 
ubezpieczania si� przed ryzykiem, gdy� pa�stwo zawsze „przyjdzie z pomoc�”. 
Zatem wi�kszo�� rozs�dnie my�l�cych producentów rolnych nie zdecyduje si� 
na ubezpieczenie przed skutkami kl�sk �ywio�owych bo straci na tym wzgl�dem 
tych, którzy tego nie zrobili a uzyskali pomoc rz�dow�. 

W polskich gospodarstwach rolnych ró�nicowanie kierunków produkcji 
tradycyjnie stanowi podstawow� metod� ograniczania skutków wyst�powania 
dzia�alno�ci ryzykownych2. Osi�ga si� to przez roz�o�enie ryzyka niekorzystnej 

                                           
2 Badania w ramach projektu „Projektowanie i ekonomiczny wp�yw instrumentów zarz�dza-
nia ryzykiem na rolnictwo europejskie”. 
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zmiany ceny na wiele kierunków produkcji. W konsekwencji zyski z jednej pro-
dukcji pokrywaj� ewentualne straty innej produkcji osi�gaj�c w ten sposób efekt 
stabilizowania dochodów gospodarstwa. W przypadku polskich producentów 
rolnych uwag� zwraca niska ranga ubezpiecze� produkcyjnych, a jednocze�nie 
konserwatywne podej�cie, którego przejawem jest wysokie miejsce w hierarchii 
stosowanych instrumentów, utrzymywanie rezerw gotówki i unikanie kredytów. 
Warto jednak nadmieni�, i� na przysz�o�� deklaracj� odno�nie stosowania ubez-
piecze� upraw rolniczych z�o�y�o ponad 60% badanych producentów rolnych,  
a ubezpiecze� zwierz�t – ponad 40%. Mo�na s�dzi�, i� wobec uchwalonej  
w 2005 roku i znowelizowanej trzy lata pó
niej ustawy o dop�atach do sk�adek 
do ubezpiecze� upraw rolnych i zwierz�t gospodarskich sytuacja w tym zakresie 
mo�e ulec znacznej poprawie.  

Jednak�e nie mo�na wskazywa�, �e wszystkie podmioty winny stosowa� 
instrumenty zarz�dzania ryzykiem cenowym. Po pierwsze, nie jest konieczne by 
w pe�ni, ca�o�� produkcji i poda�y zabezpiecza� przed ryzykiem cenowym.  
W znacznej mierze sam mechanizm rynkowy ogranicza ryzyko dochodowe b�-
d�ce pok�osiem zmian cen. Po drugie, dany podmiot na podstawie w�asnych 
ocen i prognoz mo�e uzna�, �e nie op�aca si� mu stosowa� tych instrumentów. 
Na przyk�ad, wtedy gdy ma �wiadomo��, �e nie skorzysta z op�acalnego dla sie-
bie przysz�ego uk�adu cenowego daj�cego mu nadzwyczajny zysk. Oczywi�cie, 
je�li producent rolny jest przekonany, �e przysz�e ceny spot, czyli przysz�e ceny 
rynku rzeczywistego, b�d� wy�sze ni� notowane obecnie ceny futures na ten 
okres, oraz �e b�d� odpowiednio wy�sze ni� dzisiejsze ceny spot, to nie ma mo-
tywacji do ubezpieczenia ryzyka od spadku cen. Takie post�powanie ma charak-
ter pewnej spekulacji, podobnie jak i inne dzia�ania w warunkach wolnego ryn-
ku, gdy� przes�anki le��ce u podstaw podejmowanych decyzji mog� by� b��dne. 
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2. Uwarunkowania ryzyka cenowego – uj�cie empiryczne 

Z punktu widzenia podejmowania decyzji gospodarczych przez producen-
tów rolnych oraz przez decydentów polityki, istotne znaczenie obok teoretycz-
nego uj�cia ma uj�cie empiryczne. W zarz�dzaniu ryzykiem wst�pna ocena 
umo�liwiaj�ca skuteczne wdro�enie strategii inwestycyjnych czy te� stworzenie 
ram instytucjonalnych dla zarz�dzania ryzykiem powinna dotyczy� identyfika-
cji, analizy i oszacowania zagro�e�. Poni�ej krótko scharakteryzowano podsta-
wowe prawid�owo�ci rynkowe istotne dla podejmowania decyzji gospodarczych 
uczestników rynku. Nale�y podkre�li�, �e wybory te maj� charakter indywidu-
alny, optymalizuj�cy ich funkcje celu. Z kolei decyzje polityczne powinny by� 
podejmowane w sposób obiektywny, tak aby nie zak�óca� naturalnych prawi-
d�owo�ci rynkowych. 

2.1. Istota zmienno�ci cen surowców rolnych w Polsce 

Przeprowadzone badania wskazuj�, �e ceny najwa�niejszych produktów 
rolnych w Polsce w latach 1991-2008 charakteryzowa�y si� du�� zmienno�ci�3. 
W przypadku cen nominalnych mamy do czynienia z du�ym ich wzrostem, co 
jest wynikiem znacznej inflacji na pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych, po którym 
to okresie nast�pi�a wzgl�dna stabilizacja. Analiza cen realnych (wyk. 2.1) 
wskazuje na ich spadek w porównaniu do poziomu z roku 1990 (najwi�kszy 
�ywca drobiowego i wieprzowego). Jedynym wyj�tkiem s� ceny mleka, których 
realny poziom po wej�ciu do UE jest wy�szy ni� na pocz�tku lat dziewi��dzie-
si�tych. Jednak w tym znaczeniu zmiany wynikaj�ce z trendu nie s� wyznaczni-
kiem ryzyka cenowego, gdy� takowe uwarunkowane jest zmianami w ramach 
jednego cyklu produkcyjnego, za� trend jest wyznacznikiem zmian technolo-
gicznych, do których rolnicy mog� si� i powinni si� dostosowa�. Spo�ród zmian 
d�ugookresowych pewnym wyznacznikiem ryzyka s� trwa�e zmiany struktural-
ne. Samo wst�pienie do Unii Europejskiej maj�ce charakter trwa�ej zmiany 
strukturalnej najbardziej odbi�o si� na rynku wo�owiny. Z wydarzeniem tym ��-
czy si� konwergencja cenowa w postaci trwa�ego ponad 30-procentowego ich 
wzrostu. Spo�ród innych rynków, zmiany systematyczne o charakterze szoku 
mog�y mie� miejsce w przypadku cen mleka. Ewentualna zmiana nie jest tak 
wielka i jednocze�nie wkomponowuje si� w nast�pstwo cykli towarowych.  

                                           
3 Badaniom podlega�y ceny pszenicy, mleka, �ywca wieprzowego, drobiowego i wo�owego. 
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Wykres 2.1. Realne ceny skupu surowców rolnych w Polsce w latach 1991-2008  
wraz z d�ugookresowym trendem [TC] tendencj� rozwojow� [T]  

oraz wahaniami cyklicznymi [C] 
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�ród�o: opracowanie na postawie danych GUS z wykorzystaniem metody Census X-11. 
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W rolnictwie i jego otoczeniu zjawiska charakteryzuj� si� nie tylko okre-
�lon� tendencj� rozwojow�, ale równie� zmienno�ci� maj�c� charakter perio-
dyczny: wahaniami cyklicznymi i sezonowo�ci�. Sezonowo�� produkcji  
i poda�y jest oczywista, gdy� zwi�zana jest z czynnikami klimatycznymi i bio-
logicznymi maj�cymi bezpo�redni na ni� wp�yw. Taka okresowo�� zmian pro-
dukcji rolniczej poci�ga za sob� podobne skutki w poda�y (skupie) produktów 
rolnych, poziomie ich cen, dochodach producentów rolnych czy okresie pono-
szenia nak�adów. Pomiar i analiza waha� sezonowych oraz uwzgl�dnianie ich  
w procesie prognozowania stwarza warunki do podejmowania skutecznych de-
cyzji gospodarczych. Zmiany takie nie mog� te� by� uwa�ane za przejaw ryzyka 
cenowego, gdy� maj� w swej naturze charakter deterministyczny i zdecydowana 
wi�kszo�� uczestników rynku ma �wiadomo�� ich wyst�powania. 

Istotno�� wp�ywu waha� sezonowych na poziom poszczególnych cen oraz 
ich stabilno�� zosta�a potwierdzona przy wykorzystaniu testu stabilnej sezono-
wo�ci F. Najmniej stabiln� sezonowo�ci� po�ród analizowanych surowców rol-
nych charakteryzuj� si� ceny �ywca wo�owego, a najbardziej stabilna sezono-
wo�� jest w przypadku cen mleka. Z kolei najwi�kszym procentowym udzia�em 
sezonowo�ci w ca�kowitej zmienno�ci charakteryzuj� si� ceny �ywca wieprzo-
wego (oko�o 24 pp. w ostatnich latach). 

Wykres 2.2. Wska�niki waha� sezonowych realnych cen produktów rolnych  
w Polsce w roku 1992 i 2007 
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�ród�o: opracowanie na postawie danych GUS z wykorzystaniem metody Census X-11. 

Wyniki analiz przeprowadzonych na cenach realnych i nominalnych po-
szczególnych surowców rolnych prowadz� do zbli�onych wniosków co do skali 
zmian i charakteru wzorca sezonowo�ci. Na prze�omie badanego okresu charak-
ter (wzorzec) waha� sezonowych podlega� zmianom (wyk. 2.2.). Najwi�ksze 
zmiany w przebiegu waha� sezonowych obserwowane w ca�ym analizowanym 
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okresie wyst�pi�y w przypadku cen �ywca wo�owego i �ywca wieprzowego.  
W pierwszym przypadku zmiana taka dokona�a si� dosy� gwa�townie na prze-
�omie lat 2002-2004, co mo�na wi�za� z dostosowaniem cen krajowych do za-
chowa� na rynku Wspólnoty. W przypadku pozosta�ych surowców rolnych 
zmiany zachodzi�y w mniejszy stopniu i mia�y charakter ewolucyjny. Przepro-
wadzone obliczenia pokazuj�, �e �rednioroczne zmiany wska
ników sezonowo-
�ci cen surowców zawiera�y si� w przedziale od 0,18% (ceny mleka) do 0,59% 
(ceny �ywca wieprzowego). 

Ilo�ciowe uj�cie waha� cyklicznych jest znacznie trudniejsze ni� sezono-
wych. Wynika to st�d, �e charakteryzuj� si� one nieregularno�ci� zarówno pod 
wzgl�dem czasu ich trwania jak i amplitud. W przypadku analizowanych su-
rowców znaczenie sk�adnika cyklicznego jest wi�ksze ni� sk�adnika sezonowe-
go (por. wyk. 2.1, wyk. 2.2). Amplitudy zmian cyklicznych dochodz� do ponad 
70 pp. wokó� tendencji rozwojowej. Oznacza to, �e odzwierciedlaj� one w naj-
wi�kszym stopniu wyst�puj�ce na rynku czynniki ryzyka. W zwi�zku z czym 
samo prognozowanie powinno wi�za� si� w g�ównej mierze z ocen� momentów 
zwrotnych waha� cyklicznych i tempa ich zmian. 

Wyst�powanie waha� cyklicznych jest efektem zarówno czynników ma-
kroekonomicznych jak i efektem wyst�powania tzw. cykli towarowych na po-
szczególnych rynkach i ich wzajemnej wspó�zale�no�ci. Dodatkowym elemen-
tem kreuj�cym wahania cykliczne s� nag�e wahania produkcji wywo�ywane 
czynnikami pogodowymi powoduj�cymi odchylenia od stanu równowagi ryn-
kowej i powolne potem dochodzenie do niej. Przeprowadzone badania wskazu-
j�, �e cykle zawieraj�ce si� w przedziale 3-5 lat kszta�tuj� zmiany cen pszenicy, 
�yta, mleka, �ywca wieprzowego i �ywca drobiowego. W przypadku cen �ywca 
wo�owego ich znaczenie jest mniejsze. Podobny obraz waha� cyklicznych mo�-
na zaobserwowa� przy ich wyliczeniu z cen nominalnych i realnych. Nie nale�y 
wykluczy� wyst�powania cykli o d�u�szym okresie, szczególnie w przypadku 
cen �ywca wo�owego.  

Ogólnie, w badanych zmiennych zaobserwowano prawid�owo��, �e  
w miar� wzrostu horyzontu, w jakim analizowane s� zmiany wzrasta znaczenie 
sk�adnika d�ugookresowego za� maleje znaczenie waha� krótkookresowych). 
Je�eli porównujemy ceny w odst�pie jednego roku to w 95-99% s� one wyni-
kiem zmian d�ugookresowych. Natomiast w krótkim okresie relacje mog� by� 
ró�ne. Np. rozpatruj�c zmiany trzymiesi�czne okazuje si�, �e s� one w wi�kszo-
�ci wyja�niane przez d�ugookresowy trend (pszenica – 67%, wo�owina – 64%) 
lub sezonowo�� (mleko – 60%, wieprzowina 67%, drób 73%).  
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2.2. Skala zmienno�ci jako wyraz ryzyka cenowego 

Skala niepewno�ci zwi�zana ze zmianami cen ma podstawowe znaczenie 
dla powzi�cia decyzji o wdro�eniu odpowiednich procedur minimalizuj�cych 
negatywne ich skutki. Je�eli zmienno�� jest niewielka i akceptowalna przez pro-
ducenta rolnego czy innego uczestnika rynku, nie musz� oni podejmowa� �ad-
nych kroków zabezpieczaj�cych, gdy� nie stanowi to �adnego zagro�enia dla ich 
funkcji celu. Z kolei wysokiej niepewno�ci, co do przysz�ych uwarunkowa� ce-
nowych, towarzyszy wi�ksza ch�� zabezpieczenia si� przed negatywnymi skut-
kami zmian cen. Równie� jednym z warunków dla prawid�owego funkcjonowa-
nia rynku instrumentów pochodnych jest pewien minimalny poziom zmienno�ci. 
Je�eli chodzi o pomiar ryzyka cenowego (niepewno�ci), to najcz��ciej dokony-
wany jest on na podstawie zmienno�ci historycznej. Przy czym mo�emy wyró�-
ni� tutaj szereg podej�� umo�liwiaj�cych oszacowanie takiego ryzyka. Wi�k-
szo�� z nich wywodzi si� z analizy rynków finansowych. 

Z punktu widzenia oceny zmienno�ci jako jednego z elementów s�u��cych 
ocenie ryzyka przeanalizowano charakter zmian w uj�ciu procentowym (tab. 
2.2). Przeci�tna zmiana cen realnych powy�ej 10% ma miejsce ju� po trzech 
miesi�cach w przypadku �ywca wieprzowego i pszenicy, po sze�ciu miesi�cach 
w przypadku cen drobiu i po dziewi�ciu miesi�cach w przypadku cen mleka 
oraz �ywca wo�owego. Takie wyniki oblicze� wskazuj�, �e najwi�ksze zmiany 
wyst�puj� na rynku pszenicy a nast�pnie �ywca wieprzowego. Ryzyko cenowe 
na pozosta�ych rynkach jest zdecydowanie mniejsze. 

Wa�ne znaczenie w ocenie ryzyka ma kszta�towanie si� przyrostów cen. 
W ocenie ich zmienno�ci, ze wzgl�dów matematycznych, wykorzystuje si� naj-
cz��ciej logarytmowane stopy zwrotu )/ln( 1�� tti YYr  obrazuj�ce procentowe 
zmiany cen (Y) z okresu na okres. Syntetyczn� miar� zmienno�ci i ryzyka dla 
okresu rocznego mo�e by� w takim przypadku odchylenie standardowe postaci: 
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w badanym okresie. Symbol Z jest liczb� okresów w roku (12), dzi�ki której 
mo�na wyliczy� warto�� wspó�czynnika zmienno�ci dla okresu ca�ego roku. 
Przeprowadzone obliczenia dla cen realnych nieznacznie ró�ni� si� od analizy 
opartej na �rednich procentowych zmianach (dla okresu 12 miesi�cy). Wynika 
to st�d, �e w odchyleniu standardowym zawarta jest zmienno�� maj�ca charak-
ter deterministyczny, jak� jest sezonowo�� b�d�ca w gruncie rzeczy ca�kowicie 
przewidywalnym komponentem. St�d w drugim wariancie wzi�to pod uwag� 
dane skorygowane z waha� sezonowych, gdzie obliczone warto�ci odchyle� s� 
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mniejsze o kilka punktów procentowych. Na tej podstawie mo�na wyci�gn�� 
wniosek, �e najwi�ksze ryzyko cenowe wyst�puje na rynku pszenicy i rynku 
�ywca wieprzowego.  

Tabela 2.2. Wybrane statystyki zmienno�ci historycznej realnych cen surowców rolnych 
w Polsce w latach 1991-2008  

Zmienna Pszenica Mleko �. wo�owy �. wieprzowy �. drobiowy 
Horyzont zmian  Przeci�tne zmiany cen w zale�no�ci od okresu zmian (%) 

1 mies. 4,25 2,50 2,93 5,10 3,43 
2 mies. 7,74 4,61 4,66 8,57 5,96 
3 mies. 10,73 6,33 5,82 11,09 7,90 
6 mies. 17,16 9,84 8,79 14,68 10,71 
9 mies. 21,85 10,42 10,63 15,08 10,26 
12 mies. 24,86 10,66 11,13 14,95 9,88 

Rodzaj zmiennej Odchylenie standardowe stóp zwrotu w przedziale 12 miesi�cy (%) 
Ceny 21,17 10,62 12,74 22,57 14,20 

Ceny bez waha�  
sezonowych 18,79 7,09 11,17 16,80 9,70 

Stopie� / statysytka, 
istotno�� p-value Wyniki testu Engle’a LM ARCH dla cen realnych 

LM 8,46 28,31 50,19 0,18 10,81 
12 mies. 

p 0,73 0,05 0,00 0,99 0,54 
LM 15,25 38,15 124,33 0,43 13,07 

24 mies. 
p 0,91 0,03 0,00 0,99 0,96 

LM 53,49 74,77 111,6 23,84 117,36 
48 mies.  

p 0,27 0,00 0,00 0,99 0,00 

�ród�o: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Maj�c na uwadze przes�anki czysto teoretyczne mo�na s�dzi�, �e wst�-
pienie Polski do Unii Europejskiej powinno prowadzi� do cenowej integracji 
krajowych i unijnych rynków rolnych i �ywno�ciowych, a w konsekwencji 
sprzyja� ograniczaniu zmienno�ci i stabilizacji cen w kraju. Przeprowadzone 
analizy wskazuj�, �e generalnie nie mo�na takiego wniosku potwierdzi�. Nie 
zmniejszy�a si� (oprócz wo�owiny)4, jak mo�na by�o oczekiwa�, a wr�cz prze-

                                           
4 Przeprowadzona analiza wskazuje, �e odchylenia standardowe stóp zwrotu realnych cen 
skupu (po wyeliminowaniu sk�adnika sezonowego) w okresie od lipca 2004 do listopada 2008 
roku s� wy�e o 25% w przypadku cen �ywca drobiowego, o 48% w przypadku cen pszenicy, 
53% w przypadku cen mleka ni� w okresie od stycznia 2000 do kwietnia 2004 roku. Zmien-
no�� cen wieprzowiny nie uleg�a zmianom za� wo�owiny obni�y�a si� o 58%. 
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ciwnie raczej wzros�a, stochastyczna zmienno�� analizowanych cen skupu, co 
oznacza, �e zwi�zane z ni� ryzyko cenowe nie uleg�o ograniczeniu po akcesji 
Polski do UE. Wskazuje to, �e wprowadzenie spójnych z unijnymi regulacji 
rynków rolnych nie mia�o licz�cego si� znaczenia dla ograniczenia tego ryzyka 
w obliczu coraz wi�kszej liberalizacji rynków rolnych. Nie oznacza to, �e nie 
uleg�a zmianom wra�liwo�� dochodowa producentów rolnych na te zmiany  
z uwagi na wprowadzenie dop�at bezpo�rednich i innych instrumentów WPR. 

Wykres 2.3. Zmienno�	 historyczna realnych cen skupu w Polsce (skorygowanych  
z waha� sezonowych) mierzona za pomoc� modelu EWMA_0,7 
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�ród�o: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Operowanie warto�ciami przeci�tnymi dla ca�ego okresu daje pewien ob-
raz ryzyka cenowego, jednak nie odzwierciedla on nastrojów rynkowych, jakie 
panuj� w ró�nych okresach. Wyraz temu daje wykres 2.3, przedstawiaj�cy 
zmienno�� historyczn� oszacowan� w oparciu o metod� �redniej ruchomej wa-
�onej wyk�adniczo (EWMA), gdzie zauwa�y� mo�na okresy wzmo�onej zmien-
no�ci przeplatanej okresami stabilizacji. Zatem w tym kontek�cie wskaza� mo�-
na, �e poziom niepewno�ci praktycznie na wszystkich rynkach determinowany 
jest momentem obserwacji.  

Ocena ryzyka poprzez pryzmat zmienno�ci historycznej w oparciu o od-
chylenie standardowe miary budzi cz�sto w�tpliwo�ci z uwagi na mo�liwo�� 
wyst�pienia tzw. efektu ARCH. Polega on na tym, �e wariancje maj� tendencj� 
do skupiania si�, wi�ksza wariancja poci�ga za sob� kolejne wi�ksze warto�ci, 
mniejsza – mniejsze. Cz��ciowo jest to widoczne na rysunku 2.3, ale w niewy-
starczaj�cym stopniu. W celu identyfikacji tego efektu zastosowano test  
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ARCH-LM bazuj�cy na statystyce LM, zaproponowany przez Engle’a oraz mo-
del GARCH (p,q). W celu zastosowania obydwu testów skonstruowano modele 
zgodne na poziomach cen realnych i ich logarytmicznych stopach zwrotu, któ-
rych reszty by�y poddawane modelowaniu. 

Wyniki testu ARCH-LM potwierdzi�y wyst�powanie efektu ARCH  
w przypadku realnych cen mleka i �ywca wo�owego (tab. 2.2). Analiza warian-
cji warunkowej powy�szych cen w badanym okresie wykaza�a, �e zjawiska te 
charakteryzowa�y si� niejednorodno�ci� wariancji, a zmienno�� cen mleka wy-
ra
nie ros�a przy ko�cu analizowanego okresu. Natomiast nie stwierdzono po-
dobnego efektu za pomoc� testu ARCH-LM w przypadku pozosta�ych cen.  

Je�eli chodzi o wyniki modelowania z wykorzystaniem GARCH (p,q) to 
wyniki modelowania zale�a�y od zastosowanych rozwi�za�, tj. czy brano pod 
uwag� poziomy cen, ich ró�nice czy te� logarytmiczne stopy zwrotu. Efekt 
ARCH zosta� potwierdzony tutaj w ka�dym przypadku dla cen mleka. Sensow-
ny model GARCH oszacowano równie� dla wariancji warunkowej realnych cen 
dla logarytmicznych stóp zwrotu realnych cen pszenicy i �ywca wo�owego. 

Podsumowuj�c mo�na stwierdzi�, �e najwi�ksze ryzyko cenowe istnieje 
na rynku pszenicy i wieprzowiny. S� to rynki charakteryzuj�ce si� dosy� wyso-
kim stopniem liberalizacji. St�d te�, w tym przypadku, podejmowanie dzia�a� 
zabezpieczaj�cych ma najwi�ksze znaczenie. Równie� te towary rolne stanowi� 
potencjalne pole dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych w naszym kraju  
z uwagi na wysok� zmienno�� historyczn� mog�ca przyci�gn�� spekulantów. 
Analizuj�c kszta�towanie si� zmienno�ci, nale�y bra� pod uwag� mo�liwo�ci 
dalszej liberalizacji rynków rolnych, która mo�e zmieni� parametry obserwowa-
ne w przesz�o�ci. Przyk�adem mo�e tu by� rynek mleka, gdzie w wyniku zapo-
cz�tkowanych reform jest on coraz bardziej podatny na zmiany cen �wiatowych, 
co ma swój wyraz we wzro�cie zmienno�ci obserwowanej w ostatnich latach. 

Poziom i postrzeganie ryzyka przez uczestników rynku uwarunkowane s� 
momentem obserwacji. Wyst�puj�, szczególnie na rynku pszenicy, �ywca wie-
przowego i mleka, okresy wzmo�onej zmienno�ci przeplatane okresami 
wzgl�dnej stabilizacji. Ma to swoje konsekwencje zarówno w prognozowaniu, 
jak i przy ustalaniu wielko�ci zabezpiecze� stosowanych na rynkach instrumen-
tów pochodnych. 
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2.3. Ryzyko kursowe i cen �wiatowych 

Wyniki wielu bada� i obserwacji potwierdzaj� teori� mówi�c�, �e w go-
spodarce otwartej, a za tak� nale�y uzna� gospodark� Polski, poziom cen krajo-
wych jest determinowany zachowaniem si� cen europejskich i �wiatowych. To, 
jak reaguj� ceny krajowe na sytuacj� zewn�trzn�, zale�y zasadniczo od dwóch 
elementów. Po pierwsze, zale�y od zmian cen �wiatowych wyra�onych w walu-
cie zagranicznej. Po drugie, jest to konsekwencj� zachowa� kursów waluto-
wych, np. EUR/PLN. 

Producent rolny podejmuj�c swoje decyzje produkcyjne powinien w coraz 
wi�kszym stopniu zwraca� uwag� na to jak wygl�da sytuacja �wiatowa na da-
nym rynku surowcowym oraz na rynkach z nim powi�zanych. Producenci rolni 
s� nara�eni na ryzyko walutowe, i w konsekwencji dochodowe, co najmniej  
w trzech obszarach. Po pierwsze, obecnie obowi�zuj�ca polityka rolna Unii Eu-
ropejskiej w postaci bezpo�rednich transferów do rolnictwa powoduje, �e po-
ziom otrzymywanego wsparcia bezpo�rednio zale�y od kursu EBC przyjmowa-
nego do przeliczenia p�atno�ci5.  

Po drugie, kurs walutowy wp�ywa na poziom cen otrzymywanych za 
sprzedane produkty. Mo�na powiedzie�, �e poziom cen krajowych obecnie jest 
funkcj� cen �wiatowych oraz kursu walutowego. Jakakolwiek zmiana jednego  
z tych parametrów powoduje zmian� odniesienia dla cen krajowych. Os�abienie 
z�otego, ceteris paribus, powoduje wzrost nominalnych cen krajowych a umoc-
nienie ich spadek. Odniesienie tego do zmian sytuacji dochodowej producentów 
rolnych jest niezaprzeczalne.  

Po trzecie, kurs walutowy determinuje poziom kosztów. Efektem, podob-
nie jak w przypadku zmian cen surowców, s� wahania op�acalno�ci produkcji. 
Jednak dochodowy wp�yw zmian kursu walutowego jest tutaj odwrotny ni�  
w przypadku jego oddzia�ywania na ceny surowców. Os�abienie waluty krajo-
wej powoduje wzrost cen skupu a w efekcie wzrost dochodów producentów rol-
nych, ceteris paribus. Z kolei je�eli analizujemy dochodowy efekt takiej samej 
zmiany kursu walutowego, to jej konsekwencj� jest wzrost kosztów, spadek 
op�acalno�ci produkcji i spadek dochodów, ceteris paribus. Oczywi�cie te dwa 
elementy wyst�puj� jednocze�nie i cz��ciowo wzajemnie si� znosz�. Stopie� 

                                           
5 Zgodnie z rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 od 2005 roku stawk� jednolitej p�at-
no�ci obszarowej przelicza si� wg kursu Euro sprzed dnia 1 pa
dziernika. Praktycznie jest to 
30 wrze�nia danego roku. Zmiany kursów oznaczaj�, �e przy kursie obowi�zuj�cym w roku 
2009 (4,2295 EUR/PLN) p�atno�ci otrzymywane przez rolników b�d� o kilkadziesi�t procent 
wi�ksze z tego tytu�u ni� w roku 2008, kiedy kurs wymiany by� na poziomie 3,39 EUR/PLN.  
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tego znoszenia si� zale�y od charakteru produkcji6. Jednak, ja wynika z analiz, 
ceny �rodków produkcji w znacznie mniejszym stopniu reaguj� na zmiany kur-
sów walutowych ni� cen surowców rolnych. 

W krótkim okresie, a wi�c takim, którego dotyczy ryzyko cenowe, wi�k-
sza liberalizacja i wi�ksze powi�zania z rynkami �wiatowymi przyczyni� si� 
mog� do rozszerzenia spektrum czynników ryzyka dla producentów rolnych. 
Wynika to st�d, �e w takim przypadku nie dzia�a naturalny hedging w takim 
stopniu w jakim móg�by dzia�a� w gospodarce zamkni�tej. Polega on na spadku 
cen w przypadku nadprodukcji i vice versa. W jego efekcie okazuje si�, �e spa-
dek cen produktów rolnych nie przenosi si� w takim samym stopniu na zmiany 
dochodów. W przypadku zmian cen i poda�y w odwrotnym kierunku, np. niskie 
plony w kraju, które s� cz�sto efektem czynników pogodowych, a wi�c s� spo-
wodowane jednym z czynników ryzyka, i towarzysz�cy temu wzrost cen, nie 
powoduj� spadku dochodów producentów rolnych. Mo�na powiedzie� wr�cz, �e 
w takich latach dochody s� cz�sto wy�sze ni� w okresach urodzaju. Wi��e si� to 
z tzw. efektem Kinga.  

W przypadku gospodarki otwartej i du�ego powi�zania cen krajowych  
z cenami �wiatowymi, nie zawsze jest mo�liwe wykorzystanie wy�ej przedsta-
wionego mechanizmu zachowa� cen i poda�y. St�d te� mo�e okaza� si�, �e ni-
skim plonom w kraju nie b�d� towarzyszy�y wysokie ceny, gdy� sytuacja �wia-
towa (wysokie plony i niskie ceny na �wiecie) mo�e to uniemo�liwi�. Z drugiej 
strony istnieje mo�liwo�� uzyskania ponadprzeci�tnych korzy�ci, jak mia�o to 
miejsce w przypadku producentów zbó� w roku 2007, kiedy wysokiej produkcji 
towarzyszy�y wysokie ceny. Pokazuje to, �e modelowanie i prognozowanie cen 
staje si� coraz trudniejsze, a o poziomie cen krajowych decyduje szereg czynni-
ków, które stanowi� wyraz sytuacji �wiatowej.  

Z drugiej strony otwarcie gospodarki umo�liwia równie� pewn� redukcj� 
ryzyka i wzrost korzy�ci dla ca�ej gospodarki. Teoria handlu mi�dzynarodowego 
wskazuje, �e konwergencja cen krajowych z cenami �wiatowymi oznacza 
wzrost dobrobytu ogólnospo�ecznego. Dotyczy to jednak w wi�kszym stopniu 
odbiorców surowca, przetwórców czy finalnych konsumentów. Mo�liwo�ci 
uzupe�nienia niedoborów lub up�ynnienia nadwy�ek rynkowych na rynkach za-
granicznych prowadz� do wyg�adzenia, mniejszej zmienno�ci cen surowców  
i w efekcie mniejszej amplitudy waha� cen, co zwi�ksza efektywno�� dzia�ania 
podmiotów gospodarczych.  

                                           
6 Wynika to st�d, �e poziom ca�kowitego ryzyka jest mniejszy od sumy indywidualnych ry-
zyk o ile nie s� one skorelowane doskonale. 
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W empirycznej ocenie wp�ywu cen �wiatowych i kursów walutowych na 
ceny w Polsce zastosowano dwa podej�cia: model o roz�o�onych opó
nieniach 
oraz model VAR. W obydwu tych przypadkach zmiany cen krajowych (wyra-
�one w PLN) by�y wyja�niane za pomoc� cen zagranicznych (niemieckich  
w EUR) i kursu walutowego. Analizie poddano logarytmiczne stopy zwrotu 
miesi�cznych cen surowców dla trzech okresów: stycze� 2000 – kwiecie� 2004; 
maj 2004 – maj 2009; stycze� 2000 – maj 2009.  

W modelu pierwszym przyj�to, �e efekt krótkookresowy (natychmiasto-
wy) zmiany kursu walutowego i zmian cen �wiatowych jest wyra�ony w postaci 
wspó�czynnika elastyczno�ci stoj�cego przy opó
nieniu zerowym. Z kolei efek-
tem d�ugookresowym jest skumulowana warto�� (suma) elastyczno�ci ujmuj�ca 
wp�yw zmiany bie��cej i zmian maj�cych miejsce do czterech miesi�cy wstecz. 
Wyniki te przedstawiono w tabeli 2.3. W modelu VAR wp�yw zmian kursów 
walutowych i cen zagranicznych mierzono za pomoc� funkcji odpowiedzi na 
impuls (impuls response analysis). Kolejno�� równa� by�a nast�puj�ca: ceny 
�wiatowe => kurs walutowy => ceny krajowe. 

Tabela 2.3. Elastyczno�ci przenoszenia zmian kursu walutowego EUR/PLN oraz 
zmian cen europejskich na ceny krajowe 

Kurs walutowy Ceny europejskie 
Lata 

krótkookresowe d�ugookresowe krótkookresowe d�ugookresowe 
R2 F p 

Ceny pszenicy (Polska-Niemcy) 
2000-2004 0,51 1,09 0,12 0,38 0,41 2,50 0,02
2004-2009 0,70 0,92 0,41 1,29 0,64 8,24 0,00
2000-2009 0,36 0,92 0,19 0,95 0,45 7,75 0,00

Ceny mleka (Polska-Niemcy) 
2000-2004 -0,02 0,26 0,30 0,59 0,22 1,01 0,45
2004-2009 -0,12 0,34 0,30 0,68 0,69 10,70 0,00
2000-2009 -0,09 0,30 0,32 0,66 0,50 9,55 0,00

Ceny wo�owiny (Polska-Niemcy) 
2004-2009 0,02 0,41 0,15 0,36 0,32 1,55 0,04

Ceny wieprzowiny (Polska-Niemcy) 
2000-2004 -0,42 0,06 0,39 0,47 0,36 2,05 0,06
2004-2009 0,20 0,91 0,51 0,85 0,42 3,52 0,00
2000-2009 0,00 0,77 0,47 0,80 0,32 4,59 0,00

Ceny zbytu tuszek drobiowych (Polska-Niemcy) 
2004-2009 0,18 0,17 0,93 0,50 0,24 1,44 0,19

�ród�o: obliczenia w�asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej. 
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Generalnie wyniki bada� pokazuj�, �e poszczególne rynki nale�y rozpa-
trywa� indywidualnie, gdy� na proces transmisji cenowej niebagatelny wp�yw 
ma stopie� przetworzenia surowca, wielko�� handlu zagranicznego, charakter 
powi�za� (umów) handlowych w ramach �a�cucha marketingowego, stopie� 
liberalizacji rynku. Istotne znaczenie ma powi�zanie rynków mi�dzy sob� wyra-
�aj�ce si� np. dodatni� korelacj� stóp zwrotów kursów ze stopami zwrotów cen 
pszenicy a ujemn� z cenami mleka. Równie� wyniki otrzymywane za pomoc� 
tych dwóch sposobów nie s� do ko�ca jednakowe, chocia� kierunki g�ówne 
prawid�owo�ci s� zachowane. 

Najwa�niejszy wniosek, jaki nasuwa si� w wyniku przeprowadzonych ba-
da� mówi, �e mamy do czynienia z coraz silniejszym powi�zaniem cen krajo-
wych z cenami zagranicznymi (tab. 2.3). Potwierdzaj� to wyniki analiz wykona-
nych z wykorzystaniem modeli VAR. Obecnie (w okresie po wst�pieniu do UE) 
praktycznie idealna transmisja zarówno cen jak i kursu ma miejsce w przypadku 
cen pszenicy. Oznacza to (tab. 2.3, wyk. 2.4), �e jednoprocentowa zmiana nie-
mieckich cen pszenicy lub kursu EUR/PLN powoduje niemal�e tak� sam� 
zmian� cen pszenicy w Polsce w ci�gu oko�o 5-6 miesi�cy od pojawienia si� 
impulsu cenowego na rynku zewn�trznym. 

Wykres 2.4. Funkcje procentowych odpowiedzi impulsowych cen krajowych  
na szok zmiany cen niemieckich oraz kursu walutowego EUR/PLN 
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�ród�o: obliczenia w�asne na podstawie danych GUS i Komisji Europejskiej. 
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Zauwa�y� mo�na wi�ksze reakcje cen krajowych na zmiany kursów walu-
towych ni� na zmiany cen �wiatowych szczególnie na rynku mi�sa (wyk. 2.4). 
Porównuj�c je z reakcj�, jaka ma miejsce na rynku mleka (wyk. 2.4) mo�na po-
wiedzie�, �e im bardziej przetworzony produkt tym wi�ksze ryzyko kursowe. 
Niskie elastyczno�ci, b�d
 niskie warto�ci odpowiedzi na impuls walutowy lub 
cenowy w przypadku cen wo�owiny, mimo znacznego przetworzenia �wierci 
wo�owych wynikaj� z faktu, �e powi�zania marketingowe z partnerami zagra-
nicznymi s� dosy� s�abe oraz dlatego, �e w strukturze polskiego eksportu du�e 
znaczenie odgrywa�y �ywe zwierz�ta. 

Nale�y s�dzi�, �e stworzenie rynku instrumentów pochodnych surowców 
rolnych zwi�kszy�oby integracj� cen krajowych z cenami �wiatowymi. Wynika 
to st�d, �e istnia�by wtedy lepszy mechanizm arbitra�u, gdzie relacje popytowo- 
-poda�owe na rynku spot by�yby uzupe�nione arbitra�em na rynku terminowym.  

2.4. Wp�yw zmian WPR na ryzyko dochodowe  

Jak wspomniano wcze�niej istotnym elementem wp�ywaj�cym na poziom 
uzyskiwanych dochodów oraz wa�nym z punktu widzenia ryzyka cenowego  
i dochodowego jest kszta�t polityki rolnej. Z punktu widzenia ryzyka cenowego  
i dochodowego szczególne znaczenie dla warunków gospodarowania w przy-
sz�o�ci mo�e mie� rosn�ce otwarcie UE na rynki �wiatowe produktów rolnych  
i �ywno�ci oraz odchodzenie od systemu subsydiów eksportowych. Zwi�kszony 
dost�p krajów trzecich do rynku unijnego przy niedostatecznej konkurencyjno-
�ci produktów rolnych z krajów UE prowadzi do obni�ania poziomu cen  
wewn�trznych w odniesieniu do produktów obj�tych dotychczas silnym wspo-
maganiem, a zarazem, poprzez powi�zania z rynkiem globalnym, zwi�ksza 
wra�liwo�� na wahania cen w�a�ciwe dla cen �wiatowych. Podobnie, efekt de-
stabilizuj�cy dochody rolnicze mo�e mie� ograniczenie p�atno�ci bezpo�rednich. 

W ramach bada� z tego zakresu dokonano oszacowania ryzyka dochodo-
wego w polskim rolnictwie w zale�no�ci od scenariuszy kszta�towania si� poli-
tyki rolnej w perspektywie do 2018 roku. Do okre�lenia poziomu zmienno�ci 
dochodów rolniczych zastosowano symulacj� metod� Monte Carlo. Dla celów 
oszacowania zmienno�ci dochodów wykorzystano statyczny model symulacyjny 
gospodarstwa rolniczego z wykorzystaniem pakietu @Risk. Symulacj� prze-
prowadzono dla wybranych typów gospodarstw wyró�nionych w metodologii 
stosowanej w systemie rachunkowo�ci rolnej FADN wg klasyfikacji TF14. Go-
spodarstwa podzielono na grupy wed�ug wielko�ci ekonomicznej z zastosowa-
niem nast�puj�cych przedzia�ów: 8-16, 16-40, 40-100 i powy�ej 100 ESU.  
W analizie pomini�to gospodarstwa rolnicze z przedzia�u 2-8 ESU, z uwagi na 
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fakt, �e dochody rodzin rolniczych w tych gospodarstwach s� w znacznie wi�k-
szym stopniu zale�ne od pozarolniczych 
róde� dochodu. Do analiz wybrano 
typy gospodarstw najbardziej powszechne w rolnictwie polskim: zbo�owe  
(TF 13), mleczne (TF 41), trzodowe (TF 501), mieszane z przewag� produkcji 
ro�linnej (TF 60), mieszane zwierz�ce (TF 71) oraz mieszane (TF 81-82). 

Rezultatem symulacji by�y rozk�ady dochodu rolniczego oraz po�rednich 
kategorii przychodów i kosztów dla reprezentowanych w modelu typów gospo-
darstw. Najwa�niejsze wyniki rozwi�za� modelowych obejmuj�: �rednie, mini-
malne i maksymalne warto�ci dochodu rolniczego, dochody z 5 i 95 percentyla, 
odchylenia standardowe od �redniej, prawdopodobie�stwo osi�gni�cia okre�lo-
nego poziomu analizowanej zmiennej (Value at risk). Obliczenia modelowe wy-
konano przy za�o�eniu scenariuszy polityki rolnej prezentowanych w tabeli 2.4. 

Tabela 2.4. Za�o
enia do scenariuszy polityki rolnej 

Nazwa scenariusza Za�o�enia 

Bazowy  
2007 [BAZA] 

Aktualnie obowi�zuj�ce mechanizmy WPR, scenariusz odzwierciedlaj�cy 
realia gospodarowania w rolnictwie w okresie bazowym. 

Kontynuacja  
obecnej WPR 
 2018 [WPR] 

Przed�u�enie mechanizmów polityki rolnej na kolejn� perspektyw� bud�etow�, 
z uwzgl�dnieniem wdro�enia reform zapocz�tkowanych w latach 2003-2006. 
Docelowy poziom p�atno�ci bezpo�rednich na poziomie, jaki ma obowi�zywa� 
w 2013 roku zgodnie z phasing-in wraz z wprowadzeniem 10% modulacji 
p�atno�ci wy�szych ni� 5 tys. euro dla gospodarstwa. 

Liberalizacja WPR  
2018 [WTO] 

Dalsza liberalizacja WPR prowadz�ca do zmniejszenia wspomagania i ochrony 
rynków rolnych w krajach EU. Jednocze�nie, bior�c pod uwag� mo�liwe 
zmniejszenie bud�etu dla I filara WPR, do za�o�e� modelowych wprowadzono 
20% modulacj� p�atno�ci bezpo�rednich oraz limit p�atno�ci w wysoko�ci 
100 tys. euro na gospodarstwo. 

Liberalny  
2018 [LIB] 

Ca�kowita liberalizacja polityki rolnej w skali globalnej i praktyczna likwida-
cja wsparcia finansowego dla rolnictwa. Oznacza to rezygnacj� z p�atno�ci 
bezpo�rednich i innych form bezpo�redniego wsparcia. 

Protekcjonistyczny 
2018 [PRO] 

Wysoki poziom wsparcia cen poprzez dotychczas stosowane instrumenty 
ochrony rynku oraz utrzymanie maksymalnego poziomu p�atno�ci bezpo�red-
nich (bez modulacji) z 2013 roku. 

�ród�o: za�o�enia w�asne. 

Przyj�te do modelowania scenariusze obejmuj� wystarczaj�co szeroki za-
kres warunków wsparcia finansowego dochodów rolniczych. Scenariusze: „pro-
tekcjonistyczny” i „liberalny” nale�y traktowa� jedynie jako ramy odniesienia, 
bowiem �aden z nich nie ma praktycznych szans realizacji. Po�rednie scenariu-
sze na 2018 rok, zró�nicowane pod wzgl�dem poziomu i zmienno�ci cen oraz 
wielko�ci p�atno�ci bezpo�rednich mo�na traktowa� jako przybli�enie do wa-
runków wspólnej polityki rolnej w kolejnej perspektywie bud�etowej. 



 37

Jak wykaza�y wyniki symulacji, zwi�kszone ryzyko w sposób nierówno-
mierny rozk�ada si� na gospodarstwa ró�nych typów produkcyjnych i klas wiel-
ko�ci ekonomicznej. Niezale�nie od scenariusza polityki rolnej i typu produk-
cyjnego najwi�kszym ryzykiem poniesienia strat obarczone s� gospodarstwa  
z najni�szej klasy wielko�ci ekonomicznej. Im wy�sza klasa wielko�ci ekono-
micznej, tym mniejsza jest warto�� okre�laj�ca ryzyko ujemnych wyników fi-
nansowych. Wysoki poziom ryzyka niskich dochodów w gospodarstwach  
z najmniejszych klas wielko�ci ekonomicznej wynika z niskich, przeci�tnie, do-
chodów rolniczych, a zatem i wi�kszej podatno�ci na szoki wywo�ane wahania-
mi cen i kosztów.  

Wykres 2.5. Ryzyko wyst�pienia straty (Value at risk) w analizowanych typach  
gospodarstw (16 do 40 ESU) dla ró
nych scenariuszy zmian polityki rolnej 

 
�ród�o: obliczenia modelowe. 

Obecnie najwy�szym poziomem ryzyka cechuj� si� gospodarstwa prowa-
dz�ce chów trzody chlewnej. Wysoki poziom ryzyka w tych gospodarstwach 
wynika g�ównie z tytu�u du�ej zmienno�ci dochodów wywo�anej cykliczno�ci� 
produkcji i cen oraz mniejszego znaczenia dop�at powierzchniowych w porów-
naniu do gospodarstw prowadz�cych typow� produkcj� ro�linn�. Jednak�e po-
dobna zmienno�� cen wyst�puje na rynku zbó� a ryzyko dochodowe jest tutaj 
niewspó�miernie ni�sze. Potwierdza to, �e dop�aty powierzchniowe maj� znacz-
ny udzia� w redukcji ryzyka dochodowego. Jednocze�nie zauwa�y� mo�na, �e 
chow trzody chlewnej jest kierunkiem produkcji w najmniejszym stopniu nara-
�onym na zmiany WPR, o czym �wiadczy relatywnie niska rozpi�to�ci wska
-
nika Value at risk (por. wyk. 2.5).  
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Relatywnie wysokie ryzyko poniesienia strat wyst�puje obecnie równie� 
gospodarstwach mieszanych z przewag� produkcji ro�linnej (TF 60), szczegól-
nie w najni�szej klasie wielko�ci ekonomicznej (8-16 ESU). Nale�y podkre�li�, 
�e gospodarstwa te w stosunku do gospodarstw zbo�owych (TF13) maj� o nie-
mal po�ow� mniejsz� powierzchni� u�ytków rolnych. St�d ich w�a�ciciele osi�-
gaj� wyra
nie ni�sze dochody rolnicze.  

W przekroju scenariuszy ryzyko niskich dochodów wzrasta, podobnie jak 
zmienno�� dochodów, wraz z liberalizacj� polityki rolnej, i ogólnie – spadkiem 
�rednich warto�ci dochodów rolniczych na co ma wp�yw wielko�� gospodar-
stwa. Wzrost ryzyka dochodowego nast�puje wraz z liberalizacj� polityki rolnej 
równie� w gospodarstwach mlecznych, które historycznie, w warunkach kontro-
li poda�y mleka i wspomagania rynku, cechowa�a relatywnie wysoka stabilno�� 
dochodów. Zatem, je�eli post�powa� b�dzie liberalizacja WPR, w miar� nat��e-
nia skali tego procesu wzrasta� b�dzie ryzyko dochodowe w rolnictwie, g�ównie 
ze wzgl�du na zmniejszenie wsparcia finansowego i wra�liwo�� na pog��biaj�ce 
si� wahania cen na rynkach �wiatowych.  

Post�puj�ca liberalizacja WPR dla cz��ci mniejszych gospodarstw towa-
rowych w Polsce mo�e oznacza� trwa�e zagro�enie ich egzystencji, a dla prowa-
dz�cych je producentów rolnych konieczno�� poszukiwania dodatkowych 
róde� 
dochodu lub rezygnacj� z prowadzenia produkcji rolniczej. Nale�y jednak pod-
kre�li�, �e nawet w warunkach scenariusza pe�nej liberalizacji, przy pesymi-
stycznych prognozach cenowych, spadek dochodów rolniczych i wzrost ryzyka 
dochodowego maj� umiarkowan� skal�, nie zagra�aj�c� istnieniu sektora rolnic-
twa w Polsce.  

Rezultatem liberalizacji by�aby radykalna przebudowa struktury obszaro-
wej gospodarstw. Stopniowe ograniczanie wsparcia finansowego dla rolnictwa 
w ramach WPR i wi�ksza otwarto�� na rynki �wiatowe, wp�ywa� mo�e na po-
g��bianie si� procesów koncentracji, jakie obecnie zachodz� w stosunkowo wol-
nym tempie w rolnictwie polskim. Wzrost skali i optymalizacja struktury pro-
dukcji mog� skutkowa� nie tylko popraw� dochodowo�ci w gospodarstwach 
rolniczych, ale równie� obni�eniem poziomu ryzyka dochodowego. 

Przewidywany wzrost zmienno�ci dochodów powinien zwi�kszy� zainte-
resowanie producentów rolnych ró�nymi narz�dziami ograniczania skutków ry-
zyka, zarówno dochodowego, jak równie� produkcyjnego. Wskazuje to zarazem 
na celowo�� rozwoju instrumentów ubezpieczenia dochodów rolniczych, prak-
tycznie niedost�pnych obecnie na polskim rynku.  
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3. Prognozowanie w zarz�dzaniu ryzykiem cenowym 

Prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w warunkach niepewno�ci powo-
duje konieczno�� nieustannego przygotowania i podejmowania decyzji, których 
konsekwencje zale�� nie tylko od w�asnych dzia�a� ale i zachowania ca�ego oto-
czenia, w którym funkcjonuje dana jednostka gospodarcza. Gospodarka rynko-
wa wymaga od przedsi�biorcy takich metod zarz�dzania, które uczyni� go jed-
nostk� aktywn�, o du�ej zdolno�ci do reagowania na zmiany w otoczeniu. 
Przedsi�biorca nie mo�e troszczy� si� tylko o produkcj�, czy te� ogranicza� si� 
do rozwi�zywania bie��cych problemów, ale musi przewidywa� przysz�o��, 
okre�laj�c zakres i kierunki inwestowania. Musi wi�c na podstawie prognoz, 
programowa� swój rozwój na zasadzie strategii, tj. systematycznego dzia�ania, 
polegaj�cego na wytyczaniu kierunków i okre�laniu regu� post�powania nie-
zb�dnych do osi�gni�cia wa�nych wytyczonych celów.  

3.1. Funkcje prognoz w sektorze rolno-spo
ywczym 

Jedn� z form ograniczenia ryzyka i niepewno�ci w gospodarowaniu jest 
przewidywanie zjawisk i procesów gospodarczych. W tym znaczeniu progno-
zowanie stanowi substytut dla innych form ograniczania ryzyka. Prognozowanie 
ma równie� komplementarny charakter je�eli we
miemy pod uwag� bardziej 
aktywny sposób zabezpieczania si� przed ryzykiem zwi�zany z zarz�dzan� po-
zycj� inwestycyjn�, która to pozycja zale�y od przewidywa� konkretnego 
uczestnika rynku.  

Z praktyki �ycia gospodarczego i spo�ecznego wynika, �e mo�na znacznie 
poprawi� skuteczno�� i racjonalno�� dzia�ania, je�eli w procesie decyzji wyko-
rzystuje si� przewidywanie. Znajomo�� prognoz pozwala bowiem wykorzysta� 
je w przygotowaniu wyboru celów, kierunków dzia�ania, budowie planów i ich 
realizacji. Przed dokonaniem inwestycji lub przed przyst�pieniem do realizacji 
swojego planu warto jest rozezna� si�, jakie warunki b�d� panowa�y w przysz�o-
�ci. Jest to mo�liwe dzi�ki przewidywaniu przysz�ych cen, przysz�ego popytu, 
poda�y, itp. Na podstawie analiz i prognoz mo�na dowiedzie� si� o tendencjach 
rozwojowych badanych zjawisk i procesów, wp�ywie na nie ró�nych czynni-
ków, sile i rodzaju wspó�zale�no�ci mi�dzy procesami, mo�liwo�ciach i ograni-
czeniach rozwojowych, jak te� o prawdopodobnym poziomie kszta�towania si� 
zjawisk gospodarczych w przysz�o�ci. Jest to poznawcza funkcja prognoz po-
zwalaj�ca na oswojenie si� z mo�liwymi zmianami w przysz�o�ci. 



 40

G�ównym celem prognozowania w dzia�alno�ci gospodarczej jest podej-
mowanie na ich podstawie okre�lonych decyzji. St�d wynika podstawowa funk-
cja prognoz – funkcja przygotowawcza. W tym znaczeniu, zadaniem prognozy 
jest stworzenie dodatkowych przes�anek w procesie podejmowania decyzji  
a uzyskane na podstawie prognoz informacje umo�liwiaj�, u�atwiaj� lub uspraw-
niaj� wyznaczenie celów i okre�lanie warunków dzia�ania. Trafne odgadni�cie 
tego, co napotykamy w przysz�o�ci, pozwala na dobre zaplanowanie przysz�ej 
dzia�alno�ci i przyj�cie w�a�ciwej decyzji.  

Prognozy mog� dostarcza� tak�e na czas informacji o ewentualnych nie-
korzystnych z punktu widzenia uczestnika rynku zmianach kierunku czy nat��e-
niu badanego zjawiska, jakie mo�e wyst�pi� w przysz�o�ci. Jest to ostrzegawcza 
funkcja prognoz. Dzi�ki takim prognozom istnieje mo�liwo�� podj�cia dzia�a� 
zapobiegawczo-prewencyjnych w odpowiednim czasie. Prognozy mog� pobu-
dza� do podejmowania dzia�a� sprzyjaj�cych jej realizacji, gdy wynikaj� z nich 
zdarzenia korzystne dla jej odbiorcy, lub te� do podejmowania dzia�a� przeciw-
stawiaj�cych si� jej realizacji, gdy przewidywane zdarzenia s� oceniane jako 
niekorzystne. Ma to charakter aktywizuj�cy uczestników rynku do podejmowa-
nia dzia�a�. 

Ogólnie mo�emy powiedzie�, �e zadaniem prognoz jest stworzenie do-
datkowych przes�anek w procesie podejmowania decyzji i zmniejszenie niepew-
no�ci. Wi�kszo�� dzia�a�, jakie podejmuje cz�owiek, zw�aszcza w sferze zjawisk 
ekonomicznych dokonuje si� w warunkach niepewno�ci. Wynika to st�d, �e 
efekt decyzji podejmowanej dzisiaj w du�ym stopniu zale�y od tego, jaka b�dzie 
sytuacja jutro. Je�eli chodzi o u�ytkowników z sektora rolno-spo�ywczego zain-
teresowanych wykorzystaniem prognoz, to ich lista jest bardzo szeroka. Naj-
wa�niejszymi u�ytkownikami s� producenci rolni, przedsi�biorstwa skupu  
i przetwórstwa, przedsi�biorstwa handlowe czy te� instytucje obs�uguj�ce rynek 
(komercyjne czy te� publiczne). 

Producenci rolni, mimo �e rzadko sami wykonuj� prognozy (w sensie za-
stosowania rozbudowanego aparatu analitycznego), to bez w�tpienia s� najwi�k-
sz� grup� u�ytkowników prognoz z uwagi na struktur� rolnictwa w Polsce. Po-
trzebuj� oni prognoz najcz��ciej w dwóch obszarach decyzyjnych. Po pierwsze, 
prognoza powinna pomóc odpowiedzie� na pytanie co produkowa� a po drugie 
powinna umo�liwi� podj�cie optymalnych decyzji o charakterze operacyjnym. 
Odpowied
 na pierwsze pytanie nie ma charakteru bezpo�redniego i ma swój 
wyraz w przewidywaniu kszta�towania si� cen w kolejnym sezonie czy cyklu 
produkcyjnym. Sformu�owana na taki okres prognoza u�atwia podj�cie w�a�ci-
wych decyzji produkcyjnych w zale�no�ci od oczekiwanej sytuacji rynkowej. 
Odpowied
 na kwesti� cenow� jest jednocze�nie odpowiedzi� na sytuacj� popy-
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towo/poda�ow�. Decyzje produkcyjne opieraj� si� równie� na przewidywanych 
kosztach produkcji. St�d istotne s� prognozy cen �rodków produkcji. Kwestie 
prognozowania cen s� istotne zarówno z krótko- �rednio- jak i d�ugoterminowe-
go punktu widzenia. 

Producenci rolni chc� zna� odpowied
 na pytania, kiedy i za ile sprzeda�, 
które to dzia�ania maj� charakter operacyjny. Wi��e si� to z decyzjami dotycz�-
cymi przechowywania produktów, ��czy si� z wyborem odpowiednich kana�ów 
zbytu a tym samym z wyborem szerokiego wachlarza metod zabezpieczania si� 
przed ryzykiem cenowym i dochodowym. W krótkim okresie istotne znaczenie 
dla producenta rolnego ma projektowanie jego przep�ywów pieni��nych warun-
kuj�cych p�ynno�� finansow�. Zatem je�eli producent rolny na podstawie swo-
ich prognoz, b�d
 prognoz uzyskanych za po�rednictwem doradcy, zdecyduje 
si� na przechowanie produktów, bo ma du�� pewno��, �e uzyskane ceny  
w przysz�o�ci b�d� znacznie wy�sze ni� obecnie, to musi jednocze�nie zagwa-
rantowa� sobie odpowiednie finansowanie bie��cej dzia�alno�ci. St�d prognozy 
maj� charakter alternatywny w stosunku do zabezpieczenia si� przed ryzykiem 
cenowym np. z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. W tym znaczeniu, 
w warunkach ustalonej sezonowo produkcji rolniczej, mo�na mówi� o progno-
zach krótkookresowych.  

Pytanie, jakie si� cz�sto pojawia jest nast�puj�ce, czy producent rolny 
powinien sam formu�owa� prognozy czy te� inne instytucje powinny wspiera� 
go w tym zakresie. Stoimy na stanowisku, �e prognoza ma indywidualny cha-
rakter i nie mog� istnie� ogólnie dost�pne, dobre prognozy o zasi�gu krajowym 
czy �wiatowym, gdy� wyzwoli�oby to aktywno�� uczestników rynku, która 
spowodowa�aby ich samorealizacj� lub samounicestwienie. Zatem ka�dy produ-
cent ocenia sytuacj� rynkow� na swój sposób i to od niego zale�y jak wykorzy-
sta posiadane informacje i jakie decyzje podejmie, co prze�o�y si� na jego przy-
sz�e dochody.  

Nie ma natomiast przeszkód, aby rolnicy byli wspierani poprzez szeroko 
rozumiany system informacji rynkowej obejmuj�cy zarówno podmioty prywat-
ne jaki i instytucje publiczne. W�ród ogólnie odst�pnych 
róde� informacji ryn-
kowej mo�na wymieni� m.in. kwartalne prognozy cen skupu podstawowych 
produktów rolnych i cen zbytu produktów formu�owane przez ARR na podsta-
wie opinii ekspertów. IERiG	-PIB opracowuje w pó�rocznych odst�pach anali-
zy sytuacji poda�owo-popytowej na poszczególnych rynkach rolnych oraz per-
spektywy ich rozwoju. Od wej�cia do UE zosta� rozbudowany przez MRiRW 
Zintegrowany System Informacji Rynkowej przedstawiaj�cy sytuacj� cenowo-
ilo�ciow� na poszczególnych rynkach w kraju i w UE. Prognozy na krótkie 
okresy formu�uj� równie� niektóre zwi�zki producentów czy instytucje finanso-
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we (np. BG	) wpieraj�ce producentów rolnych b�d
 przetwórców. Dost�pne 
analizy i wyznaczane prognozy pe�ni� wa�n� rol� w poprawie efektywno�ci in-
formacyjnej rynku, zwi�kszaj� przejrzysto�� rynku i u�atwiaj� podejmowanie 
decyzji. Musimy pami�ta� jednak, �e decyzje jak i ich konsekwencje s� indywi-
dualn� kwesti� podmiotów gospodarczych. 

Przetwórcy rolni lub inni uczestnicy �a�cucha marketingowego s� kolej-
nym uczestnikiem rynku zainteresowanym uzyskiwaniem wiarygodnych pro-
gnoz. Generalnie zakres prognozowania jest tutaj zbli�ony do obowi�zuj�cego  
w ka�dym innym sektorze gospodarki. Przetwórcy i po�rednicy zainteresowani 
s� g�ównie wiedz� na temat popytu na oferowane towary oraz popytu i poda�y 
na surowce stanowi�ce podstaw� ich produkcji. Obydwa te elementy decyduj�  
o cenach zakupu surowców oraz cenach sprzeda�y (zbytu) przetworzonych to-
warów. Wiedza na temat przysz�ych kosztów si�y roboczej, kosztów produkcji, 
energii, paliw, czy inflacji jest równie� niezb�dna. S� to generalnie uwarunko-
wania makroekonomiczne podobne dla ró�nych dziedzin gospodarki.  

Najwa�niejszy obszar prognozowania wi��e si� z przewidywaniem cen 
surowców rolnych, które stanowi� koszt, oraz ceny produktów przetworzonych. 
Równie� w tym przypadku dobre prognozy stanowi� alternatyw� dla instrumen-
tów zabezpieczania si� przed ryzykiem cenowym umo�liwiaj�c jednocze�nie 
uzyskiwanie ponadprzeci�tnych korzy�ci. W krótkim okresie decyzje podejmo-
wane przez przetwórców kupuj�cych surowce do przetwórstwa dotycz� zasadni-
czo kwestii momentu zakupu. Czy kupi� teraz i zap�aci� za przechowanie pro-
duktu, czy te� zawrze� kontrakt dostawny forward dopóki s� warunki korzystne, 
czy te� wstrzyma� si� z decyzjami i dokonywa� zakupów licz�c, �e ceny b�d� 
charakteryzowa�y si� tendencj� spadkow�. Czy te� mo�e lepiej b�dzie zabezpie-
czy� si� przed ryzykiem za pomoc� opcji, bo warunki na jakich mo�na to zrobi� 
obecnie s� wystarczaj�co sprzyjaj�ce. S� to w pewnym stopniu dzia�ania oparte 
na spekulacjach, bo nie mamy stuprocentowej pewno�ci, ale jednocze�nie przy 
dysponowaniu dobr� prognoz� jeste�my w stanie zyska� przewag� nad konku-
rencj�. Zatem to równie� wskazuje, �e prognozy maj� charakter indywidualny, 
s� dobrem intelektualnym posiadaj�cym swoj� warto�� rynkow� i pozwalaj�cym 
budowa� przewagi nad innymi uczestnikami rynku. 

Z powy�szych rozwa�a� wynika, �e najwa�niejsz� zmienn�, jaka podlega 
prognozowaniu s� ceny. Mo�emy tutaj mówi� o cenach na ró�nych szczeblach 
�a�cucha �ywno�ciowego (surowców, zbytu czy detalicznych) jak i cenach wa-
runkuj�cych koszty prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej. W ograniczaniu ry-
zyka przydatne s� prognozy cenowe odnosz�ce si� do krótkich i �rednich okre-
sów. Rozumiemy przez nie taki czas, w którym producent nie ma, lub ma bardzo 
ograniczone, mo�liwo�ci zrównowa�enia spadku cen swoich produktów lub 
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skutków wzrostu cen nabywanych �rodków produkcji poprzez popraw� efek-
tywno�ci produkcji. Mo�e za to dokona� odpowiednich posuni�� w ramach po-
siadanych zasobów okre�laj�c termin sprzeda�y i zakupów. Z kolei prognozy 
d�ugookresowe mog� by� podstaw� do dokonania zmian w potencjale produk-
cyjnym i dostosowania produkcji do zapotrzebowania rynkowego. 

Skupili�my si� tutaj na ryzyku cenowym i najwa�niejszych uczestnikach 
�a�cucha marketingowego, niemniej jednak nale�y pami�ta�, �e prognozy istot-
ne s� równie� dla innych instytucji i podmiotów funkcjonuj�cych na rynku rol-
no-spo�ywczym. Mówimy tutaj o bankach, instytucjach finansowych, doradz-
twie czy te� instytucjach publicznych. Cel i zakres prognozowania mo�e by� 
jednak ró�ny w zale�no�ci od specyfiki podmiotu. Mo�e to by� dzia�alno�� do-
radcza, inwestycje na rynkach surowcowych, ocena inflacji czy wydatki bud�e-
towe. Wa�na rol� odgrywaj� w instytucjach prognozy budowane na zasadzie 
scenariusza i wyra�aj�ce mo�liwe �cie�ki rozwoju badanego zjawiska/zjawisk  
w zale�no�ci od uwarunkowa� o charakterze egzogenicznym. 

3.2. Proces prognostyczny i metody prognozowania cen 

Z punktu widzenia osób/instytucji samodzielnie wykonuj�cych prognozy 
istotne pytania dotycz� post�powania gwarantuj�cego wykonanie poprawnych 
prognoz. Na wst�pie nale�y powiedzie�, �e nie ma ogólnie dost�pnych i spraw-
dzonych metod, aplikacji gwarantuj�cych wysok� wiarygodno�� formu�owa-
nych s�dów i w konsekwencji niskich b��dów prognoz. Wynika to ze z�o�ono�ci 
zjawisk, mnogo�ci dost�pnych metod czy te� do�wiadcze� prognosty. Niemniej 
jednak sformu�owane s� ogólne zalecenia, które pozwalaj� zminimalizowa� ry-
zyko b��dnych prognoz. 

Uzyskanie prognozy interesuj�cego nas zjawiska wymaga wykonania 
wielu z�o�onych czynno�ci niezale�nie jak� metod� prognozujemy. Prognozo-
wanie jest procesem sk�adaj�cym si� z pewnych etapów pocz�wszy od okre�le-
nia celu, przez zebranie danych, zastosowanie odpowiednich metod progno-
stycznych, ocen� realno�ci prognoz a� po wykorzystanie prognoz w praktyce  
i monitorowanie sytuacji rynkowej. Etapy te maj� charakter umowny i przed-
stawiaj� kolejno��, w jakiej ca�y proces si� odbywa. Mo�na je znale
� szczegó-
�owo opisane w literaturze przedmiotu. Natomiast nale�y mie� na uwadze, �e to 
czynnik ludzki, wiedza i do�wiadczenie analityczno-prognostyczne ma decydu-
j�ce znaczenie. St�d te� g��bokie zrozumienie problemu i umiej�tno�ci analizy 
danych wydaj� si� by� niezb�dne przy prognozowaniu zjawisk gospodarczych, 
w tym w najtrudniejszym obszarze jakim s� ceny. 
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Ca�y proces prognostyczny rozpoczyna si� od okre�lenia celu prognozo-
wania, horyzontu czasowego czy cz�stotliwo�ci wykonywania prognoz. W tym 
momencie decydujemy o formie wyniku. Z punktu widzenia producenta rolnego 
czy te� innego uczestnika �a�cucha �ywno�ciowego proces budowy prognoz cen 
powinien mie� charakter sekwencyjny jako, �e plany i podejmowane na ich pod-
stawie decyzje maj� charakter procesu ci�g�ego. Oczywi�cie momenty, w któ-
rych podejmowane s� kluczowe decyzje zale�� od charakteru prowadzonej dzia-
�alno�ci: produkcji ro�linnej, zwierz�cej czy te� dzia�alno�ci przetwórczej. 

Wa�nym etapem w ca�ym procesie prognozowania jest okre�lenie prze-
s�anek prognostycznych, które obejmuj� mechanizmy le��ce u podstaw pro-
gnozowanego zjawiska. Wykorzystuje si� w tym celu wiedz� teoretyczn� oraz 
empiryczn� uzyskan� w oparciu o zgromadzony materia� statystyczny o natu-
rze danych zjawisk ich wzajemnych powi�zaniach oraz mechanizmach i czyn-
nikach je kszta�tuj�cych, co zawarto cz��ciowo w poprzednich rozdzia�ach. Do 
zbudowania prognozy niezb�dna jest poprawnie przeprowadzona diagnoza 
rzeczywisto�ci, czyli stwierdzenie przesz�ego oraz tera
niejszego stanu pro-
gnozowanych zjawisk, istniej�cych wspó�zale�no�ci i sprz��e�, ogranicze� 
oraz kierunków oddzia�ywania czynników wewn�trznych i zewn�trznych. 
Opieramy si� przy tym na dost�pnych informacjach w postaci danych staty-
stycznych, dost�pnych analizach i opracowaniach czy aktach prawnych. Dla 
samodzielnie wykonuj�cego prognoz� najbardziej istotne znacznie maj� dane 
statystyczne, i ich dost�pno��, pozwalaj�ce wyobrazi� sobie mechanizm le��cy 
u podstaw rynkowych zmian cen.  

Na ceny surowców rolnych i ich zmiany oddzia�uje wiele czynników: 
liczna rzesza producentów rolnych, po�redników, konsumentów w ramach po-
szczególnych rynków towarowych w skali kraju, powi�zania mi�dzyrynkowe, 
mi�dzysektorowe i mi�dzynarodowe. Zatem praktycznie nie ma mo�liwo�ci 
pe�nego uchwycenia wszystkich czynników. Zreszt� gdyby�my chcieli to zrobi�, 
to koszty zbudowania takiego modelu by�yby niewspó�mierne do uzyskiwanych 
korzy�ci. Ograniczeniem jest równie� brak danych statystycznych, ró�na cz�sto-
tliwo�� ich publikacji, co nie do ko�ca pozwala w wiarygodny sposób ocenia� 
wszystkie zale�no�ci. Dowody empiryczne równie� nie wskazuj� na jedno-
znaczn� przewag� skomplikowanych modeli nad prostymi, je�eli chodzi o ich 
zdolno�� do generowania trafnych prognoz. 

Przy okre�leniu przes�anek prognostycznych na gruncie empirycznym 
chodzi raczej o prób� odpowiedzi na pytanie, o czym „mówi�” zebrane informa-
cje, tzn. czy wyst�puje tendencja, wahania sezonowe czy cykliczne, jakie s� 
powi�zania mi�dzy zmiennymi (np. w zakresie substytucji, komplementarno�ci) 
i ich si�a. Ogólne prawid�owo�ci w zakresie kszta�towania cen zosta�y przedsta-
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wione w rozdziale 2. Struktura szeregów czasowych cen surowców rolnych 
obejmuje trend, wahania cykliczne, sezonowe i wahania przypadkowe. Trend  
i wahania sezonowe to sk�adowe w znacznym stopniu przewidywalne, mówimy 
nawet, �e nie s� 
ród�em ryzyka. Najwa�niejsz� zmienno�ci� z punktu widzenia 
prognozowania cen s� wahania cykliczne wyra�aj�ce zarówno wp�yw cykli to-
warowych, jak i wzajemne powi�zania mi�dzy cenami. �ród�o zachowa� cy-
klicznych cen stanowi zarówno koniunktura krajowa jak i zagraniczna. Niemniej 
jednak wyprzedzenia czasowe w tym zakresie s� bardzo ma�e, st�d sugerujemy, 
aby wp�yw sytuacji �wiatowej by� uwzgl�dniany w formie korekty nieformalnej. 
Odgadni�cie momentów zwrotnych, kierunków i tempa zmian cyklicznych sta-
nowi 
ród�o dobrych prognoz. Zatem, je�eli korzystamy z formalnych metod 
prognozowania to powinny one umo�liwia� przewidywanie zachowa� cyklicz-
nych a zw�aszcza ich punktów zwrotnych. Merytoryczna ocena prognoz b�d
 
prognozowanie w sposób nieformalny (tzw. ekspercki) musi k�a�� nacisk na 
ocen� tego elementu szczególnie w kontek�cie uwarunkowa� popytowo-
poda�owych. Nie jest to �atwe, bo wi��e si� cz�sto z postawieniem si� przeciw-
ko ca�emu rynkowi, tzn. obiegowym opiniom, analizom, czy te� ogólnie panuj�-
cej na rynku euforii.  

Efektem ko�cowym rozwa�a� na temat mechanizmu rynkowego powinno 
by� wyrobienie opinii przez prognost� na temat mo�liwo�ci przenoszenia  
w przysz�o�� prawid�owo�ci zaobserwowanych w okresie przesz�ym. Je�eli dys-
ponujemy danymi liczbowymi, zwi�zki i zale�no�ci s� stabilne oraz przypusz-
czamy, �e w przysz�o�ci uwarunkowania nie ulegn� zmianom, przyjmuje si� 
tzw. pasywn� postaw� przy okre�laniu przysz�o�ci. W innym przypadku nale�y 
przyj�� postaw� aktywn�, polegaj�c� na aktywnej roli prognosty przy wyzna-
czaniu prognozy i przy interpretacji wyników (ich korekty). Postawa pasywna 
oznacza postrzeganie przysz�o�ci jako nieuniknionego nast�pstwa przesz�o�ci  
a prognozowanie polega na odgadni�ciu praw ruchu i ekstrapolacji istniej�cych 
prawid�owo�ci. Np. je�eli obserwujemy pewn� trwa�o�� wzorców sezonowych 
to trudno jest przypuszcza� aby nagle w przysz�o�ci sezonowo�� zanik�a. Z kolei 
przyjmuj�c postaw� aktywn�, zak�adamy, �e przysz�o�� jest stosunkowo nieza-
le�na od przesz�o�ci. W tym przypadku prognozowanie zwi�zane jest poszuki-
waniem w tera
niejszo�ci faktów istotnych dla przysz�o�ci. Z regu�y dzieje si� 
tak przy pewnych zmianach strukturalnych, które maj� trwa�y wp�yw na przy-
sz�o��. W agrobiznesie taka sytuacja mo�e zaj�� w warunkach zmian polityki 
rolnej, niespodziewanego wprowadzenia interwencji rynkowej czy zmian podat-
kowych. W praktyce gospodarczej, z uwagi na mechanizm rynkowy, wi�kszo�� 
zjawisk ma charakter trwa�y niezale�nie od wyst�puj�cych zaburze� (stanów 
nierównowagi). W przypadku cen od dziesi�cioleci obserwowane s� zmiany cy-
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kliczne cen raz o d�u�szym, raz o krótszym okresie ich trwania i nic nie jest  
w stanie tego zmieni�. Generalnie sama �wiadomo�� w�ród uczestników rynku, 
�e taki mechanizm istnieje, u�atwia bardziej przemy�lane decyzje. 

Znajomo�� powy�szych prawid�owo�ci stanowi postaw� wyboru metody 
prognozowania. Sama metoda prognozowania obejmuje faz� diagnozowania 
przesz�o�ci i faz� okre�lania przysz�o�ci. Faza pierwsza odbywa si� przez budo-
w� modelu, który odwzorowuje zachowanie si� rzeczywistego obiektu w celach 
badawczych lub praktycznych i ma bezpo�redni zwi�zek z przes�ankami pro-
gnostycznymi. Faz� drug� okre�la si� jako regu�� prognozy i umo�liwia ona eks-
trapolacj� prawid�owo�ci obserwowanych w przesz�o�ci na prognoz�. Istotna 
jest przy tym odpowied
, na ile prawid�owo�ci obserwowane w przesz�o�ci  
s� trwa�e i czy mo�na przyj�� za warto�� prognozowan� warto�� wyznaczon� 
bezpo�rednio z modelu ilo�ciowego, czy te� nale�y dokona� pewnej korekty, 
gdy przesz�o�� nie jest prostym odzwierciedleniem przesz�ych zachowa�. Ko-
nieczno�� dokonywania korekt wynika z faktu, �e modele ilo�ciowe bior� pod 
uwag� tylko czynniki w nich uwzgl�dnione z przesz�o�ci. W rzeczywisto�ci sze-
roki zakres informacji ma charakter niemierzalny w postaci informacji praso-
wych, aktów prawnych a zbudowana prognoza tego nie uwzgl�dnia. 

Nasza wiedza o zjawisku mo�e sk�ania� nas do przyj�cia postawy pasyw-
nej lub aktywnej wobec przysz�o�ci. Z t� pierwsz� wi��� si� metody ilo�ciowe 
bazuj�ce na dotychczasowych prawid�owo�ciach i trendach. Podstaw� tych me-
tod jest wyst�powanie prawid�owo�ci w samym szeregu czasowym lub zwi�z-
ków z innymi szeregami, na tyle stabilnych, aby mo�liwa by�a ich ekstrapolacja 
w przysz�o��. Nale�y zwróci� uwag� na to, czy mamy do czynienia z trendem, 
wahaniami cyklicznymi (koniunkturalnymi), sezonowymi, czy zale�no�ci mi�-
dzy zmiennymi s� liniowe czy te� bardziej z�o�one. Wa�ne jest uj�cie dyna-
micznego aspektu w postaci opó
nie�, poniewa� producenci rolni reaguj� naj-
cz��ciej na bie��ce uwarunkowania (najcz��ciej ceny) za� efekty produkcyjne s� 
widoczne w okresach pó
niejszych. Trzeba okre�li�, na ile stabilne s� relacje 
mi�dzy zmiennymi, struktur� szeregu czasowego oraz czy mo�e nast�pi� ich 
za�amanie. W drugim przypadku, gdy nasza wiedza nie pozwala uzna� dotych-
czasowych zwi�zków za aktualne dla przysz�o�ci, nale�y stosowa� metody jako-
�ciowe np. oparte na opiniach ekspertów, b�d
 nale�y dokonywa� korekt pro-
gnoz budowanych metodami ilo�ciowymi.  

Nie ma jednej idealnej metody prognozowania, któr� mo�na zastosowa� 
w ka�dych warunkach, nawet dla tego samego zjawiska. W ca�ym procesie pro-
gnozowania wskazana jest integracja (��czenie) ró�nych metod. Wa�ne znacze-
nia ma integracja ilo�ciowych i jako�ciowych metod prognozowania. Nast�puje 
wtedy po��czenie „twardych faktów” kwantyfikuj�ce kluczowe zmiany w da-
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nych ilo�ciowych oraz „g��bokie zrozumienie” i poznanie, które mo�e zapewni� 
tylko podej�cie jako�ciowe. W�ród procedur integracji metod ilo�ciowych i ocen 
ekspertów mo�na wyró�ni� nast�puj�ce rozwi�zania: 
� korygowanie prognoz uzyskanych z modeli ilo�ciowych przez ekspertów; 
� korygowanie prognoz budowanych metodami jako�ciowymi; 
� kombinacje prognoz. 

Wyst�powanie znacznej liczby metod prognostycznych nie u�atwia ich 
wyboru w celu przewidywania konkretnego zjawiska gospodarczego. Informa-
cje prognostyczne s� najwa�niejszym czynnikiem decyduj�cym o zastosowanej 
metodzie. Czynnikami decyduj�cymi o mo�liwo�ci dysponowania danymi staty-
stycznymi s�: dost�pno�� (czy w ogóle istniej�), cz�sto�� danych (miesi�czne, 
roczne), czas oczekiwania na publikacj� danych i koszty ich pozyskania. Aby 
dobra� metod� do danej sytuacji prognostycznej nale�y uwzgl�dni� szereg 
aspektów. Chodzi o to aby pozna� zalety i wady poszczególnych metod oraz 
warunki ich stosowania. Dobrze jest zbudowa� prognoz� tego samego zjawiska 
wi�ksz� liczb� metod i porówna� uzyskane wyniki i ich dok�adno��. Wyznacza 
to pewne pole, w którym prawdopodobnie znajdzie si� prognozowane zjawisko.  

Je�eli wykonamy prognoz� to i tak nie jeste�my pewni jej jako�ci, nawet 
mimo tego, �e post�pujemy zgodnie ze wszystkimi regu�ami. Zatem nale�y  
za�o�y� sobie pewn� procedur�, wed�ug której prognozy b�d� weryfikowane  
i oceniana b�dzie ich dopuszczalno��. Mówimy tutaj przede wszystkim o mery-
torycznej ocenie w �wietle bie��cej sytuacji rynkowej, w tym o ocenie przez 
niezale�nych ekspertów. Skorzysta� mo�emy równie� z procedur statystycz-
nych, takich jak b��dy ex ante i ex post (prognozy wygas�e). Ten drugi sposób 
obejmuje ocen� zdolno�ci prognostycznej modelu do generowania dobrych pro-
gnoz dla konkretnego zjawiska. Zatem je�eli metoda generowa�a w przesz�o�ci 
(lub generowa�aby, gdyby zosta�a zastosowana) poprawne prognozy, to jest du-
�e prawdopodobie�stwo, �e jej ponowne wykorzystanie umo�liwi ponowne 
uzyskanie dok�adnych prognoz. Mo�na w�asne prognozy porówna� z progno-
zami ogólnie dost�pnymi (np. ARR). Zbyt wielkie odst�pstwa b�d� sk�ania�y 
nas do ponownego przeanalizowania naszego podej�cia. 

Z uwagi na fakt, �e uwarunkowania rynkowe mog� ulega� zmianom, na-
le�y na bie��co monitorowa� zmiany okre�laj�c stopie�, w jakim rzeczywisto�� 
odpowiada sformu�owanym prognozom i ewentualnie przy znacznych rozbie�-
no�ciach reagowa�, okre�laj�c na nowo prognozy i zmieniaj�c wcze�niej podj�te 
decyzje: inwestycyjne czy operacyjne. Monitoring jest jednocze�nie szans� na 
weryfikacj� swojego podej�cia prognostycznego i jego udoskonalenie. 
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4. Instrumenty i strategie zarz�dzania ryzykiem  

Zarz�dzanie ryzykiem okre�la si� jako systematyczne stosowanie procedur 
zarz�dzania do identyfikacji, analizowania, oszacowania, traktowania i monito-
rowania ryzyka. W tym znaczeniu poprzednie rozdzia�y wi�za�y si� ze sposobami 
identyfikacji, analizowania i szacowania ryzyka. Tutaj postaramy si� krótko 
przedstawi� jakie mo�liwo�ci (rzeczywiste i potencjalne) maj� producenci rolni  
i przedsi�biorcy sfery agrobiznesu w zakresie metod i strategii kontroli ryzyka,  
w szczególno�ci zwi�zanego ze zmianami cen.  

Nale�y mie� na uwadze, �e przyj�ta strategia b�dzie ró�na w zale�no�ci 
od relacji mi�dzy ró�nymi formami ryzyka i kosztami ró�nych instrumentów, 
dochodami producentów rolnych, mo�liwo�ciami przyj�cia ryzyka i jego per-
cepcji. Postawa wobec skutków ryzyka mo�e mie� charakter aktywny lub pa-
sywny. Je�eli podmiot zachowuje si� w sposób bierny, bez prób ograniczania 
skutków ryzyka, to mówimy o postawie pasywnej. Najcz��ciej wynika ona  
z braku wiedzy i umiej�tno�ci w tym zakresie. Podejmowanie dzia�a� ogranicza-
j�cych ryzyko i minimalizuj�cych straty jest charakterystyczne dla postawy ak-
tywnej, z któr� �ci�le wi��e si� umiej�tno�� identyfikacji i szacowania ryzyka 
oraz znajomo�� metod zabezpieczania si� przed niekorzystn� zmian�.  

W odniesieniu do trzech podstawowych kategorii ryzyka determinuj�cych 
stabilno�� dochodów rolniczych i sytuacj� finansow� producentów rolnych wy-
ró�ni� mo�na kilka typów instrumentów, sk�adaj�cych si� na obszar potencjal-
nych dzia�a� zwi�zanych z redukcj� ryzyka i skutków jego wyst�powania w go-
spodarstwie rolniczym. Zasadniczo odró�niane s� dwa typy strategii zarz�dzania 
ryzykiem w rolnictwie: strategie dotycz�ce przyjmowania ryzyka w gospodar-
stwie oraz strategia dzielenia si� ryzykiem z innymi uczestnikami rynku. Dodat-
kowo mo�na doda� tutaj interwencj� w postaci instrumentów polityki rolnej, 
której jednak posta� nie jest bezpo�rednio uzale�niona od aktywno�ci uczestni-
ków rynku, jest przez nich po prostu przyjmowana. 

Podstawowym sposobem zarz�dzania ryzykiem przez producentów rolnych 
jest odpowiednia organizacja gospodarstwa i zastosowanie poprawnych, dosto-
sowanych do warunków naturalnych technik wytwarzania. Zbli�ony charakter ma 
w�a�ciwa dywersyfikacja produkcji. Dzia�ania te mog� mie� istotne znaczenie dla 
ograniczania ryzyka, g�ównie produkcyjnego, chocia� niektóre z dzia�a� dotycz�-
cych organizacji gospodarstwa mog� wp�ywa� równie� na obni�enie poziomu 
ryzyka cenowego. 

Z kolei dzielenie si� ryzykiem poprzez rynek rozumiane jest jako rozk�a-
danie ryzyka pomi�dzy partnerów w �a�cuchu dystrybucji i instytucje rynkowe  
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i obejmuje takie rozwi�zania, jak: grupowy marketing, integracja pionowa, 
ubezpieczenia, kontrakty marketingowe (forward) i produkcyjne, czy instrumen-
ty pochodne, które umo�liwiaj� eksternalizacj� cz��ci ryzyka – g�ównie ceno-
wego, na inne podmioty.  

W ramach niniejszych bada� szczególn� uwag� skupiono na instrumen-
tach interwencji rynkowej lub cenowej. Przede wszystkim jednak na tych, które 
nie zast�puj�, nie wypieraj� i nie psuj� mechanizmu rynkowego. S� to instru-
menty i rozwi�zania koryguj�ce dzia�ania mechanizmu rynkowego i wspomaga-
j�ce uczestnika rynku w osi�ganiu za�o�onych celów. Zatem skupiono si� na 
instrumentach pochodnych, kontraktach forward, kwitach sk�adowych czy in-
strumentach ubezpieczeniowych, mimo �e prezentowane rozwi�zania nie zaw-
sze znajduj� zastosowanie w obecnej polskiej rzeczywisto�ci. Oceny dokonano 
w perspektywie dalszej liberalizacji rynku rolnego, staraj�c si� przy tym wska-
za� istot� i uwarunkowania funkcjonowania tych narz�dzi. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e metody te mog� si� w jakim� stopniu uzupe�-
nia�. Na przyk�ad konieczna jest znajomo�� punktu odniesienia dla potrzeb 
ubezpieczenia, czyli znajomo�� okre�lonych prognoz produkcji i cen w ramach 
danego cyklu produkcyjno-skupowego. Przydatne tu mog� by� na przyk�ad no-
towania cen w kontraktach futures, o ile takie dla danych produktów wyst�puj�. 
Ostateczny wybór nale�y nie tylko od producentów rolnych, ale i od edukacji 
oraz od sfery polityki ekonomicznej wobec rolnictwa. 

Jednak�e nie mo�na wskazywa�, co zosta�o ju� wcze�niej napisane, �e 
wszystkie podmioty winny stosowa� instrumenty zarz�dzania ryzykiem ceno-
wym. Po pierwsze, nie jest koniecznie by w pe�ni zabezpiecza� si� przed ryzy-
kiem cenowym. Po wtóre, dany podmiot na podstawie w�asnych ocen i prognoz 
mo�e uzna�, �e nie op�aca si� mu stosowa� tych instrumentów. Zatem chc�c 
skorzysta� z korzystnego dla siebie przysz�ego uk�adu cenowego nie zastosuje 
hedgingu z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nale�y podkre�li�, �e 
podej�cie takie ma charakter pewnej spekulacji a producent rolny musi si� liczy� 
z b��dn� ocen� przysz�o�ci i zwi�zanymi z tym stratami. 

4.1. Zarz�dzanie ryzykiem cenowym w oparciu o instrumenty  
pochodne 

Ryzyko cenowe polega na tym, �e przy zmienno�ci i wahaniach cen dany 
podmiot mo�e nie osi�gn�� zaplanowanych wyników ekonomicznych, np. do-
chodów, zysku, mar�y. Podmiot obawia si�, �e mo�e osi�gn�� ni�szy wynik lub 
przede wszystkim ponie�� straty, zatem chcia�by ograniczy� ryzyko cenowe po-
przez ustabilizowanie czy zaplanowanie swoich cen. Istotne jest to, �e nie cho-
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dzi tu o stabilizacj� cen dla wszystkich, dla ca�ego rynku, a o stabilizacj� cen na 
poziomie danego podmiotu. W zarz�dzaniu ryzykiem podmiot rynkowy planuje 
sobie swoje ceny, ale w warunkach naturalnej rynkowej zmienno�ci i waha� ce-
nowych. Wykorzysta� mo�na w tym celu rynek instrumentów pochodnych, czy-
li rynek futures i opcji. 

Kontrakt futures to umowa zawierana na regulowanym rynku dotycz�ca 
transakcji kupna i sprzeda�y okre�lonych aktywów (bazowych) po wcze�niej 
ustalonej cenie, w ustalonym terminie w przysz�o�ci. Wa�nym elementem kon-
traktu jest obustronne zobowi�zanie, tzn. obaj kontrahenci musz� wywi�za� si� 
z umowy, bez wzgl�du na jej skutki finansowe. O stronie umowy zobowi�zuj�-
cej si� sprzeda� aktywa mówimy, �e zajmuje pozycj� krótk�, a zobowi�zuj�cy 
si� zakupi� je – zajmuje pozycj� d�ug�. Przy zabezpieczeniu si� przed nieko-
rzystnymi zmianami cen producenci towarów zajmuj� pozycje krótkie, a odbior-
cy ich wyrobów – pozycje d�ugie. 

Omówione wy�ej kontrakty typu futures stanowi� instrument pochodny, 
który pozwala zabezpieczy� cen� towaru w planowanych zakupach lub sprzeda-
�y, jednak w przypadku korzystnej zmiany ceny towaru na rynku w momencie 
realizacji kontraktu, nie daje mo�liwo�ci uczestniczenia w dodatkowych zy-
skach. Dlatego te� dalsza ewolucja transakcji gie�dowych zmierza�a w kierunku 
zarówno zabezpieczenia ceny w przysz�ych transakcjach, jak równie� stworze-
nia mo�liwo�ci skorzystania z ewentualnych zysków, gdy cena na rynku zmieni 
si� pomy�lnie. Takie w�a�nie mo�liwo�ci stwarzaj� opcje towarowe. Opcje to 
prawo, a nie obowi�zek, jak to mia�o miejsce w kontraktach terminowych, do 
wykonania praw przypisanych instrumentowi finansowemu. Rozró�niamy dwa 
rodzaje opcji – opcje kupna i sprzeda�y. W przypadku opcji kupna (ang. call) 
wystawiaj�cy opcj� zobowi�zuje si� sprzeda� okre�lone aktywa bazowe w usta-
lonym terminie w przysz�o�ci, po wcze�niej ustalonej cenie. Natomiast druga 
strona umowy ma prawo do kupna tych aktywów, i z tego prawa mo�e skorzy-
sta� lub nie. Je�li mamy do czynienia z opcj� sprzeda�y (ang. put), to wystawca 
opcji b�dzie musia� kupi� aktywa bazowe, je�li nabywca opcji skorzysta ze swe-
go prawa do sprzeda�y. Dlatego nabywca opcji musi za ten przywilej zap�aci� 
tzw. premi�, która wyra�a wielko�� maksymalnych „strat” nabywcy tego instru-
mentu na rynku terminowym.  

4.1.1. Istota transakcji na rynku instrumentów pochodnych 

Rynki instrumentów pochodnych to pewien szczególny rodzaj instytucji 
s�u��cych zawieraniu kontraktów z wyprzedzeniem. W tym znaczeniu stanowi� 
one niedrogi sposób zabezpieczenia si� przed niekorzystnymi zmianami cen na 
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rynku gotówkowym. Na rynku instrumentów pochodnych, dany podmiot po 
prostu „kupuje” lub „sprzedaje” sobie cen� dla swoich produktów, które zamie-
rza odpowiednio sprzeda� lub kupi� na rynku rzeczywistym. Kupowanie  
i sprzedawanie ceny, a nie kupowanie czy sprzedawanie produktów, jest istot� 
handlu na rynku pochodnych instrumentów towarowych i wyra�a sens ekono-
miczny transakcji na rynku instrumentów pochodnych dla podmiotów dzia�aj�-
cych na rzeczywistym rynku rolnym i pozosta�ych rynkach. Nie b�dziemy 
omawiali tutaj kwestii spekulacji, z któr� zwi�zane jest ryzyko inwestycyjne. 

Dla producentów rolnych, tak jak i dla przetwórców rolno-spo�ywczych, 
rynek pochodnych jest istotnym weryfikatorem ich efektywno�ci i op�acalno�ci 
produkcji czy szerzej dzia�alno�ci w danym kierunku. Producent rolny przed 
rozpocz�ciem cyklu produkcyjnego, próbuj�c otworzy� pozycje krótkie na ocze-
kiwanym poziomie cenowym, wychodzi ze swoich kosztów i oczekiwa� co do 
op�acalno�ci, a w konsekwencji – dochodów. Rynek pochodnych mo�e jednak te 
oczekiwania automatycznie zweryfikowa�, gdy notowana cena futures na okres 
planowanej sprzeda�y jest zdecydowanie ni�sza od jego ceny oczekiwanej 
(kosztowej). Tak samo dla przetwórcy rolno-spo�ywczego notowania cen futu-
res na planowany okres zakupów mog� by� za wysokie, co negatywnie weryfi-
kuje jego za�o�enia odno�nie zysku, zw�aszcza przy rynkowo ustalonych cenach 
jego produktów finalnych. Zrozumienie tej funkcji rynku pochodnych jest klu-
czem do wiedzy o funkcjonowaniu tego rynku w�ród potencjalnych klientów 
gie�dy towarowej. 

Producent rolny dokonuj�c transakcji sprzeda�y pszenicy czy �ywca na 
ryku rzeczywistym, faktycznie je dostarcza. Ten sam producent dokonuj�c trans-
akcji na rynku pochodnych, sprzedaj�c futures, rozlicza jedynie ró�nic� cenow�. 
Natomiast celem tej operacji jest zabezpieczenie si� od skutków ryzyka nieko-
rzystnych zmian cen na rynku rzeczywistym, co nosi nazw� hedgingu sprzeda-
�owego. Zatem w przeciwie�stwie do realnego rynku rolnego, nie chodzi tu  
o rzeczywiste nabywanie lub zbywanie tych towarów, ale przedmiotem rozlicze� 
s� ró�nice cen mi�dzy kupnem (sprzeda��) a sprzeda�� (kupnem) kontraktu futu-
res lub opcji. 

Taka asekuracja ma dwie podstawowe i powi�zane ze sob� funkcje: pod-
niesienie zysków (dochodów) oraz przesuniecie ryzyka niekorzystnych zmian 
cen. Zaj�cie pozycji w kontrakcie futures lub zakup odpowiedniej opcji od-
zwierciedla zamiar lub plany dokonania zakupu albo sprzeda�y na rynku rze-
czywistym przez dany podmiot. Podstaw� do zaj�cia tej pozycji jest w�asna oce-
na przysz�ej sytuacji rynkowej oraz wskazana wcze�niej pozycja na rynku spot.  
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Producenci rolni zabezpieczaj� si� przed konsekwencjami ryzyka spadku 
cen otrzymywanych. W tym celu otwieraj� pozycje krótkie na poziomie noto-
wanej ceny futures, je�li ten poziom, w odbiorze danego uczestnika rynku za-
bezpiecza jego cel gospodarowania. Wed�ug oceny producenta poziom tej ceny 
najprawdopodobniej pokrywa jego koszty, które z definicji s� kategori� subiek-
tywn� i indywidualn�. Poziom tej ceny zapewnia mu te� akceptowany przez 
niego rynkowo ukszta�towany poziom zysku. Zamiast zajmowania pozycji krót-
kiej w kontrakcie, producent rolny mo�e równie� naby� opcje na otwarcie pozy-
cji w kontrakcie futures (d�ugi w opcjach sprzeda�y).  

Sytuacja taka dotyczy nie tylko producentów rolnych sprzedaj�cych swoje 
produkty, ale te� innych przedsi�biorców dzia�aj�cych na rynku rolno- 
-�ywno�ciowym. W taki sam sposób, jednak�e w odwrotnym kierunku, rozumu-
j� podmioty zabezpieczaj�ce si� przed ryzykiem wzrostu cen. Tym samym zaj-
muj� one pozycje d�ugie w otwartych kontraktach futures lub nabywaj� opcje na 
otwarcie pozycji d�ugiej w futures (d�ugi w opcji kupna). S� to podmioty, które 
zamierzaj� kupi� dany towar, który jest surowcem np. do produkcji m�ki i sta-
nowi g�ówny sk�adnik kosztów.  

Transakcje zabezpieczaj�ce na rynku pochodnym nie zdejmuj� te� ca�ko-
wicie ryzyka cenowego, lecz maksymalnie je ograniczaj�. Zawarcie kontraktu 
terminowego przysz�o�ciowego nie oznacza ca�kowitego wyeliminowania ryzy-
ka niekorzystnej zmiany ceny, ale zast�pienie ryzyka bezwzgl�dnej zmiany ceny 
towaru na rynku gotówkowym, ryzykiem zmiany warto�ci bazy rynku termino-
wego. Znaj�c jednak sk�adowe bazy mo�emy stwierdzi�, �e jest to zamiana ry-
zyka o du�ej skali na ryzyko o skali bezwzgl�dnie mniejszej.  

„Kupowanie” i „sprzedawanie” cen na rynku pochodnych nie by�oby 
mo�liwe, gdyby nie aktywno�� spekulantów (inwestorów). Ich aktywno��, wy-
nika z ch�ci zarobku na zmianach i wahaniach cen – zarówno na wzrostach, jak 
i na spadkach. Ponosz� oni przy tym ryzyko inwestycyjne. Dzi�ki ich aktywno-
�ci, rynek pochodnych jest p�ynny oraz zmniejsza si� amplituda waha� cen na 
rynku realnym. Jest to korzystne dla producentów i przetwórców produktów 
rolnych. Przede wszystkim jednak dzi�ki aktywno�ci spekulantów, producent 
rolny, tak samo jak i przetwórca oraz firma handlowa, mo�e w ka�dej chwili 
kupi� lub sprzeda� cen�, zajmuj�c odpowiedni� pozycj� w kontrakcie futures 
lub opcji bez wp�ywu na cen� rynkow�.  

Oponenci rynku terminowego wskazuj�, �e to spekulanci poprzez rynek 
doprowadzaj� do gwa�townych zmian cen na rynku rzeczywistym. Teoretycznie 
jednak to rynek rzeczywisty w postaci popytu i poda�y wyznacza kierunki 
kszta�towania si� cen i poprzez mo�liwo�� fizycznej dostawy ceny na obydwu 
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rynkach nie mog� znacz�co si� ró�ni�. Oczywi�cie problemem alienacji (krót-
kookresowej) rynków i zachowa� na rynku terminowym odbiegaj�cych od rze-
czywisto�ci mo�e wyst�powa� w przypadku, gdy mamy niewielu spekulantów 
lub gdy jedna lub kilka instytucji finansowych ma otwartych relatywnie wiele 
pozycji. Oznacza to wyst�powanie monopolu i powinno by� rozwi�zywane na 
drodze instytucjonalnej.  

4.1.2. Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów pochodnych 

Zarz�dzanie ryzykiem cenowym poprzez instrumenty pochodne mo�liwe 
jest jedynie poprzez w�a�ciw� gie�d� towarow� oferuj�c� us�ugi w tym zakresie. 
Niestety do tej pory w naszym kraju nie doczekali�my si� powo�ania takiej in-
stytucji. W�ród przyczyn takiego stanu rzeczy najcz��ciej wskazuje si� na nie-
wielkie zainteresowanie w�ród uczestników rynku. W rzeczywisto�ci sytuacja 
jest bardziej skomplikowana. Nale�y bowiem pami�ta�, �e efektywne dzia�anie 
rynku instrumentów pochodnych uwarunkowane jest szeregiem czynników, ta-
kich jak wysoka zmienno�� cen, wystarczaj�ce rozmiary i p�ynno��, polityka 
rolna nie deformuj�ca wolnorynkowego mechanizmu kszta�towania cen, czy 
odpowiednie przepisy i regulacje prawne. 

Podstawowym czynnikiem warunkuj�cym zasadno�� funkcjonowania 
rynku instrumentów pochodnych jest wystarczaj�ca zmienno�� cenowa towa-
rów. Bez odpowiedniej zmienno�ci cen uczestnicy rynku nie maj� powodów do 
korzystania z instrumentów rynku terminowego w celu zabezpieczenia przed 
niekorzystn� zmian� cen. Tym samym rynek staje si� nieatrakcyjny dla zabez-
pieczaj�cych si� i dla spekulantów, poniewa� potencjalne zyski b�d� ma�e. 
Przeprowadzone badania wskazuj�, �e warunek ten jest spe�niony w warunkach 
Polski. Z czego najwi�ksza zmienno�� cen wyst�puje na rynku zbó� i wieprzo-
winy. St�d te rynki wydaj� si� najbardziej spe�nia� to kryterium. Nale�y przy-
puszcza�, �e wraz z reformami polityki rolnej (liberalizacja) inne surowce rolne 
równie� mog� by� atrakcyjnym przedmiotem obrotu terminowego.  

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania tego rynku s� wspólne 
standardy jako�ciowe. Rynek terminowy odnosi si� bowiem do standaryzowa-
nych towarów (wielko��, gatunek, miejsce dostawy, data realizacji). Pszenica  
i �ywiec wieprzowy posiadaj� jednoznaczne standardy, co do gatunku i jako�ci, 
stanowi�ce podstaw� dla obrotu na tym rynku. Du�� rol� odegra�o tutaj przyst�-
pienie Polski do struktur unijnych, z którym wi�za�a si� konieczno�� dostoso-
wania do zasad wspólnej organizacji rynku. Przy rozliczaniu ró�nic cenowych 
ten problem ma hipotetyczne znaczenie i jest formu�owany dla podkre�lenia 
mo�liwo�ci realizacji kontraktu poprzez rzeczywist� dostaw�. 
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W celu zapewnienia p�ynno�ci rynku niezb�dna jest du�a liczba poten-
cjalnych handlowców i spekulantów. Je�eli wolumen obrotów jest zbyt ma�y, 
wówczas istnieje niebezpiecze�stwo, �e kilka transakcji wp�ynie znacz�co na 
cen� towaru (niebezpiecze�stwo manipulacji – nieefektywno�ci rynku). Jest to 
jeden z g�ównych problemów zw�aszcza na pocz�tku istnienia ka�dej gie�dy. 
Potencja� pochodnych rolnych w warunkach Polski, bynajmniej na pocz�tku, nie 
by�by wi�kszy ni� wskazane wy�ej dwa g�ówne rynki. Nale�a�oby te� przekona� 
potencjalnych spekulantów do tego rynku. 

Istotn� konkurencj� dla krajowej gie�dy stanowi�by rynek europejski 
LIFFE, szczególnie po przyj�ciu wspólnej waluty przez Polsk�. Obecnie, jak 
wykazuj� niektóre badania, podejmowane przez producentów próby wykorzy-
stania w tym celu rynków zagranicznych nie daj� oczekiwanych rezultatów. 
G�ównym powodem jest brak �cis�ego powi�zania i zbie�no�ci trendów ceno-
wych zagranicznego rynku terminowego i polskiego rynku gotówkowego, które 
w du�ej mierze wynikaj� z niepe�nej i roz�o�onej w czasie transmisji cen i kur-
sów walutowych. Natomiast nale�y mie� na uwadze, �e taki problem b�dzie 
zawsze istnia� równie� w przypadku gie�dy krajowej, z uwagi na znaczne regio-
nalne zró�nicowanie cen w Polsce.  

Rynek pochodnych z definicji jest rynkiem rozproszonym i stanowi istot-
n� informacj�, czyli cen� referencyjn� dla rynku rzeczywistego (spot). Cena spot 
to cena w danym miejscu i danym czasie, czyli cena lokalna, a wi�c mo�e by� 
ró�na dla poszczególnego producenta, odbiorcy lub firmy handlowej, chocia�by 
ze wzgl�du na koszty transportu. To, nawiasem mówi�c, ró�nicuje baz� dla ka�-
dego z uczestników rynku czy to w ramach danego kraju, czy te� UE. Baza to 
ró�nica mi�dzy najbli�sz� notowan� cen� futures a cen� spot weryfikuj�ca za-
miary producentów rolnych i jest podstaw� do podejmowania decyzji, co do 
otwierania i zamykania pozycji w kontraktach futures. Zatem im wi�ksze regio-
nalne zró�nicowanie cen i ich trendów, tym mniej skuteczne s� instrumenty po-
chodne. Zatem kluczow� spraw� jest okre�lenie sensu tworzenia krajowego ryn-
ku pochodnych rolnych w perspektywie szybkiego przyj�cia euro i ryzyka jego 
niewielkiej p�ynno�ci. 

Obok podmiotów pragn�cych zabezpieczy� si� przed skutkami nieko-
rzystnych zmian cen wyst�puj� inwestorzy pragn�cy zarobi� zarówno na spad-
ku, jak i wzro�cie cen, kursów walutowych i stóp procentowych. Podmioty te 
pe�ni� niezwykle po�yteczn� rol� przejmuj�c na siebie ryzyko skutków nieko-
rzystnych zmian warto�ci tych parametrów i zapewniaj� p�ynno�� rynku.  
W przeciwie�stwie do podmiotów pragn�cych si� zabezpieczy�, spekulanci nie 
dokonuj� rzeczywistych transakcji na realnym rynku towarów, produktów rol-
nych, walut, akcji czy obligacji, ale bez nich nie ma mo�liwo�ci sprawnego 
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funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. Dotarcie z ofert� pochodnych 
rolnych do inwestorów jest wi�c kluczow� spraw� dla ka�dej gie�dy towarowej. 
Priorytetow� kwesti� jest te� prze�amanie pewnego oporu �rodowiska, czy pejo-
ratywnego rozumienia roli inwestorów spekulantów dla rynku rolnego. 

Istotne znaczenie w rozwoju rynku rolnych instrumentów pochodnych 
odgrywa stopie� interwencjonizmu pa�stwowego (polityki rolnej). Je�eli polity-
ka rolna bezpo�rednio ingeruje w poziom cen towarów na rynku to najcz��ciej 
mechanizm rynkowy ulega zdeformowaniu, co ma prze�o�enie na niech�� do 
zabezpieczania si� przed ryzykiem oraz niech�� spekulantów do uczestnictwa  
w transakcjach. Transakcje na rynku towarowym musz� by� zatem wolne od 
bezpo�redniej ingerencji czynnika administracyjnego, a cena powinna kszta�to-
wa� si� wy��cznie pod wp�ywem aktualnego poziomu popytu i poda�y na rynku. 
W warunkach znacznego udzia�u polityki rolnej i jej oddzia�ywaniu na procesy 
decyzyjne uczestników rynku nie wykszta�ci�a si� mentalno��, i� to podmiot 
rynku rolnego, zw�aszcza producent rolny, sam musi dba� o zabezpieczenie re-
alizacji swoich wyników ekonomicznych na zaplanowanym poziomie. 

Mo�na uzna�, �e skala wp�ywu WPR na ceny maleje z ka�dym rokiem  
i obecnie na rynku pszenicy czy te� �ywca wieprzowego nie jest wielka. Nie-
mniej mechanizm ceny interwencyjnej, ce� czy dop�at do przechowywania wie-
przowiny stanowi pewien substytut dla rozwoju pochodnych rolnych. Przede 
wszystkim wymaga to jednak przekonania inwestorów, �e ten rynek jest dla nich 
bezpieczny, tj. ceny zmieniaj� si� pod wp�ywem przede wszystkim mechanizmu 
rynkowego a nie administracyjnych czy politycznie uwarunkowanych decyzji.  

G�ówny problemem funkcjonowania tego rynku jest odpowied
 na pyta-
nie, kto powinien ten rynek organizowa�, je�eli zdecydujemy si� na rynek kra-
jowy. Czy winna to by� wyspecjalizowana gie�da towarowa, niejako zwi�zana  
z rynkiem rolnym (w Polsce taka role pe�ni WGT S.A.), czy raczej istniej�ca 
gie�da kapita�owa, gie�da papierów warto�ciowych (w Polsce to GPW S.A.)  
z dobrze ju� zorganizowanym rynkiem pochodnych dla akcji, indeksów gie�do-
wych, walut i obligacji. Istnieje szereg przes�anek za ka�d� z opcji. W�ród tych 
przes�anek nale�y bra� pod uwag� przyzwyczajenia i postrzeganie gie�dy przez 
spekulantów (przewaga GPW), producentów rolnych (WGT), istnienie zorgani-
zowanego rynku rzeczywistego jako referencji dla rynku terminowego (WGT), 
know-how (GPW) czy obowi�zuj�ce regulacje ustawowe (GPW). Problemy te 
zosta�y szerzej omówione w drugiej monografii przytoczonej na pocz�tku ni-
niejszego opracowania. 

Bior�c pod uwag� pozyskanie inwestorów dla zapewnienia p�ynno�ci  
i efektywno�ci rynku pochodnych rolnych, co jest kwesti� kluczow� dla rozwoju 
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tego rynku, mo�na przyj��, �e najlepiej w polskiej rzeczywisto�ci by�oby, gdyby 
gie�da towarowa (rolna) mia�a jako g�ównego akcjonariusza GPW, czyli gdyby 
dosz�o do kooperacji GWP i WGT. Niemniej nie jest to �atwe mi�dzy innymi  
z uwagi na znaczne rozdrobnienie akcjonariatu WGT. Gdyby tak si� sta�o, by�a-
by to olbrzymia szansa, �e rynek pochodnych rolnych w Polsce b�dzie wreszcie 
pe�ni� swoj� w�a�ciw� funkcj�. Czyli oferuj�c instrumenty w zakresie zarz�dza-
nia ryzykiem cenowym i b�d�c jednocze�nie obiektywnym 
ród�em informacji 
rynkowej, w tym cenowej. Dobrze rozwini�ty rynek terminowy to drogowskaz 
cenowy dla wszystkich uczestników i podmiotów rynku rolnego, tak�e dla Mi-
nisterstwa, ARR, KE i organizacji rolniczych. 

4.2. Kontrakty forward 

Kontrakty forward (dostawne) s� umowami sprzeda�y produktu rolnego 
wed�ug z góry uzgodnionej ilo�ci i jako�ci na okre�lony termin w przysz�o�ci 
oraz wed�ug ustalonej formu�y cenowej. W wielu krajach, nawet w USA, pomi-
mo bardzo dobrze rozwini�tego rynku kontraktów futures i opcji, traktowane s� 
jako podstawowe narz�dzie ograniczania ryzyka dostawy, jako�ci czy ceny. Po-
pularno�� kontraktu forward wynika z jego prostoty, dzi�ki której jest on czytel-
ny i zrozumia�y dla producenta rolnego rozumuj�cego zwykle kategoriami pro-
dukcyjnymi i konkretnymi wielko�ciami a nie rozliczeniami depozytów i cen jak 
to ma miejsce w przypadku kontraktów futures.  

Kontrakt forward zatem idealnie odpowiada potrzebie planowania pro-
dukcji przez producenta rolnego. Podstaw� dla planowania stanowi odroczenie 
w czasie efektu produkcyjnego i dostawy w stosunku do poniesionych nak�adów 
zwi�zane z procesami przyrodniczo-biologicznymi, na które producent rolny nie 
ma wp�ywu w sensie ich przyspieszenia b�d
 skrócenia czy wyd�u�enia. Zwi�-
zane jest to te� z planowaniem przep�ywów finansowych, co uwarunkowane jest 
tymi samymi przyczynami, a wi�c zmusza do precyzyjnego planowania przy-
chodów i wydatków produkcyjnych nawet bez u�wiadamiania sobie, �e jest to 
planowanie finansowe czy bud�etowanie. Konstrukcja kontraktu forward i spo-
sób ustalania jego warunków i parametrów, niejako iteracyjny, idealnie trafia  
w sposób planowania produkcji i mo�e by� jego w�a�ciw� podstaw�. 

Kontrakty forward maj� pewne cechy podobie�stwa do systemu kontrakta-
cji z systemem przedp�at lub bez, integracji pionowej, systemu nak�adczego, bu-
dowania �a�cucha dostaw w �ywno�ciowym �a�cuchu marketingowym, struktur 
kierowania. Coraz wi�ksza rola tych kontraktów w tej integracji wi��e si� z co-
raz wi�ksz� konsolidacj� podmiotow� i przedmiotow� w przetwórstwie rolno- 
-spo�ywczym i w zaopatrzeniu rolnictwa. Coraz mniejsze znaczenie ma kwestia 
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dost�pno�ci oraz ceny produktów �ywno�ciowych a coraz wi�ksze – jako��  
i bezpiecze�stwo tych produktów. Zmieniaj� si� te� uwarunkowania technolo-
giczne w �a�cuchu �ywno�ciowym. Odnosi si� to do technologii transportowych 
i przechowalniczych, st�d inna logistyka dostaw. 

Kontrakt forward jest zwykle oferowany dostawcom przez nabywc� czy 
odbiorc�, a wiec przedsi�biorstwa przetwórcze. Kontrakty te s� niejako odpo-
wiedzi� na oczekiwania wi�kszo�ci producentów rolnych odno�nie planowania 
produkcji przed jej rozpocz�ciem, b�d�c jednocze�nie w interesie nabywcy. 
Podstaw� wspólnego interesu jest przede wszystkim zapewnienie sobie dostaw  
z jednej strony oraz zapewnienie sobie zbytu z drugiej strony. Z uwagi na ten 
dwustronny i mocno zindywidualizowany charakter kontrakt forward mo�e 
uwzgl�dnia� wiele szczególnych pozycji i rozwi�za� dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb obu stron.  

Kontrakty dostawne s� najprostsz� form� ograniczania ryzyka cenowego 
oraz ryzyka wielko�ci sprzeda�y i zakupu. Nast�puje to w trybie indywidual-
nym, co jest wa�n� cech� tego kontraktu, w sposób uzgodniony przez strony 
kontraktu. Ograniczane jest ryzyko dostawy, jak te� cz�sto ryzyko jako�ci do-
starczanych produktów, bowiem jedn� z podstawowych cech tego kontraktu jest 
uzgodnienie standardu jako�ciowego przedmiotu dostawy i sposobu jego egze-
kucji. Z tym wi��e si� cz�sto stosowane prefinansowanie nak�adów na produk-
cj� obj�t� umow� dla uzyskania zarówno uzgodnionych standardów jako�cio-
wych, jak i wielko�ci dostaw. Zatem kontrakt forward dotyczy� mo�e transakcji 
wielokrotnych, jak i jednorazowych.  

Istotn� cech� kontraktu forward jest jego bilateralny charakter oraz to, �e 
wszelkie jego zapisy s� negocjowane i ustalane indywidualnie przez obie strony. 
Przy czym charakter umowy i wynikaj�ce z niej transakcje s� regulowane insty-
tucjonalnie na gruncie kodeksowym. Stosowane mog� by� formy standardowe, 
jako pomoc czy wzór przy ustalaniu warunków i parametrów kontraktów, któ-
rych przestrzeganie w indywidualnych ustaleniach jest pomocne, ale jedynie  
w przypadku sytuacji spornych i gdy strony korzystaj� z arbitra�u oferowanego 
przez organizacje typu stowarzyszeniowego.  

Wykonalno�� kontraktu forward jest w praktyce zwykle zapewniana 
przez wy�szy poziom sankcji prawno-ekonomicznych, a tak�e tak zwan� utrat� 
dobrego imienia na rynku. To ostatnie, w warunkach dobrze ukszta�towanego 
rynku, wysokiej konkurencji i rozwini�tych stosunków instytucjonalnych jest 
warto�ci� sam� w sobie. W�a�nie z uwagi na powy�szy aspekt kontrakty for-
ward pomimo swoich ogranicze� s� popularne.  
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Powszechnie dominuj�c� form� zabezpieczenia wykonania tych kontrak-
tów s� okre�lone zapisy i sankcje prawne. W przypadku podmiotów stowarzy-
szonych w organizacjach handlowych i producenckich tak� form� jest arbitra� 
gospodarczy. Mniej rozwini�te s� ekonomiczne formy egzekucji wykonania 
kontraktu. Z bardziej popularnych form wymieni� mo�na zaliczk� jako gwaran-
cj� wykonania. Problem wykonalno�ci kontraktu forwardowego wi��e si� 
przede wszystkim z faktem, �e na moment dostawy uk�ad cen mo�e by� bardziej 
lub mniej korzystny dla dostawcy lub dla odbiorcy. Bardziej op�acalne mo�e by� 
niewykonanie kontraktu i sprzeda� produktu po wy�szej cenie do innego od-
biorcy lub zakup po ni�szej cenie od innego dostawcy.  

Istotn� kwesti� jest formu�a cenowa, na jakiej s� oparte te kontrakty. Roz-
wi�zania mog� tu by� bardzo ró�ne, z uwagi na bilateralny i negocjowany indy-
widualnie charakter tego kontraktu. Mog� to by� ceny z góry ustalone, ceny mi-
nimalne lub maksymalne, ceny dostosowane do danej sytuacji rynkowej, ceny 
relacjonowane do notowa� cen futures, ceny oparte na formule w przedziale FOB 
plus koszty, formule CIF minus koszty, ceny sztywne z zaliczkami z obu stron na 
pokrycie ewentualnych odchyle� od tej ceny. Cena ustalona w kontrakcie mo�e 
te� by� pokryta opcj� sprzeda�y lub zakupu na kontrakt futures. Mog� wyst�pi� 
te� inne indywidualnie przyj�te rozwi�zania. Ustalenie okre�lonego rozwi�zania 
zale�y od tego, czy w wi�kszym stopniu celem jest ograniczenie ryzyka dostawy, 
czy tak�e chodzi o ograniczenie ryzyka cenowego i ryzyka g�ównie jednej ze 
stron czy te� obu stron w jednakowym stopniu.  

Przyjmuje si�, i� jednoznaczne sprecyzowanie ceny stanowi form� zabez-
pieczenia przed niekorzystn� jej zmian�. Kontraktowe powi�zanie, w którym 
cena nie jest jednoznacznie sprecyzowana, gdzie kontrakt zawiera jedynie spo-
sób jej okre�lenia w momencie dostawy, nie niweluje ekspozycji stron kontrak-
tów na niekorzystne zmiany ceny. Sprecyzowanie jednak z góry ceny w kon-
trakcie nie eliminuje ryzyka utraconych korzy�ci cenowych, natomiast podobnie 
jak w kontrakcie futures pozwala na zaplanowanie cen i weryfikacj� efektywno-
�ci produkcji przez danego producenta rolnego. Pomocnym narz�dziem s� tutaj 
notowania kontraktów terminowych futures, które zdecydowanie u�atwiaj� usta-
lenie referencji cenowej dla transakcji rynku rzeczywistego.  

Na ile jest to skuteczna i efektywna metoda ograniczania tych ryzyk, zda-
nia i opinie mog� by� podzielone. Generalnie problemy zwi�zane s� z mo�liwo-
�ci� niezrealizowania dostawy, pozycj� przetargow� stron oraz formu�� ustala-
nia cen. Wyst�puje pewna substytucja mi�dzy wykonalno�ci� kontraktu forward 
w sensie realizacji dostawy, co jest ograniczeniem ryzyka dostawy z jednej stro-
ny a ograniczeniem ryzyka cenowego z drugiej strony. To, �e kontrakt forward 
zapewnia ograniczenie ryzyka dostawy (i standardu jako�ciowego), jest jego 
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zasadnicz� zalet�. Nie idzie to w parze z pe�nym i obustronnym ograniczeniem 
ryzyka cenowego. Przy czym ryzyko cenowe jest ograniczone do zaplanowanej 
ceny, co wp�ywa na planowane koszty. Nieograniczone jest jedynie ryzyko 
ewentualnych utraconych korzy�ci, czyli wykorzystania sprzyjaj�cej sytuacji 
rynkowej (podobnie jak w kontrakcie futures). Wydaje si�, �e ekonomiczne ko-
rzy�ci ze stabilno�ci dostaw, jako�ci i ceny przewa�aj� jednak ewentualne ryzy-
ko utraconych korzy�ci, jako �e celem wi�kszo�ci uczestników rynku jest stabil-
no�� przychodów a nie krótkookresowe i okazjonalne nadzwyczajne zyski.  

4.3. Kwity sk�adowe 

Alternatywnym rynkowym rozwi�zaniem usprawniaj�cym obrót rynko-
wy, przede wszystkim zbó�, s� kwity sk�adowe. Producent rolny wykorzystuj�c 
kwit sk�adowy nie jest przymuszony do sprzeda�y surowca w najgorszym mo-
mencie w sezonie, gdy ceny skupu s� z regu�y najni�sze. Kwity sk�adowe umo�-
liwiaj� zwi�kszenie p�ynno�ci finansowej rynku rolnego, oferuj�c producentom 
rolnym alternatywny w stosunku do skupu dost�p do gotówki w formie kredytu 
zabezpieczonego wielko�ci� sk�adowanych zbó�, na których ustanowiony jest 
zastaw i na które wystawiony jest kwit sk�adowy. Zwi�kszeniu p�ynno�ci finan-
sowej towarzyszy te� wzrost wielko�ci �rodków finansowych na rynku rolnym. 
To nie pozostaje bez wp�ywu na ostateczny poziom cen otrzymywanych przez 
producentów rolnych. W warunkach rozbudowanego rynku us�ug finansowych 
s� to korzy�ci znacznie mniejsze ni� w przypadku rynków rolnych charakteryzu-
j�cych si� struktur� z pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych.  

Regulacja w zakresie kwitu sk�adowego oraz warunków jego obrotu i eg-
zekucji w postaci regulaminu winna zapewnia�, aby kwit sk�adowy sta� si� do-
kumentem finansowym uznawanym przez wszystkich uczestników rynku. Kwit 
sk�adowy w obrocie i handlu na rynku powinien zast�powa� realny obrót rze-
czywistym towarem, na który jest wystawiony. Kwit taki mo�na sprzeda�, za-
stawi�, wykorzysta� do zap�aty lub trzyma�, tak jak papier warto�ciowy. Z tego 
powodu, istotnym uwarunkowaniem regulacyjnym jest kwestia zapewniania  
i egzekucji bezwzgl�dnie jednolitych standardów jako�ciowych oraz ilo�cio-
wych towaru, na który wystawiony jest kwit sk�adowy. Kwit sk�adowy musi by� 
zamienialny na towar, bez identyfikacji w�a�ciciela, w ka�dym czasie we wska-
zanym miejscu.  

Kwit sk�adowy umo�liwia producentowi rolnemu sprzeda� surowców  
w wybranym przez niego najlepszym momencie w ramach cyklu fluktuacji ce-
nowej. Umo�liwia on producentowi rolnemu, na równi z innymi przedsi�bior-
stwami �a�cucha �ywno�ciowego, wybór najlepszej strategii marketingowej, 
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czyli momentu sprzeda�y w trakcie sezonowej i koniunkturalnej zmienno�ci 
cen. Jednocze�nie przezwyci��any jest problem ogranicze� odpowiedniej jako-
�ci powierzchni magazynowych w gospodarstwach czy te� u innych uczestni-
ków �a�cucha marketingowego oraz problem aktywno�ci profesjonalnych opera-
torów magazynów. Dzi�ki temu kwity sk�adowe mog� by� jedn� z wa�niejszych 
dróg podniesienia i utrzymania standardów jako�ciowych sk�adowanych zbó�. 
System kwitów sk�adowych zwi�ksza udzia� profesjonalnych komercyjnych 
podmiotów prywatnych w wielko�ci przechowywanych zbó�, co czyni rynek 
bardziej przewidywalnym i efektywnym oraz mniej bud�etoch�onnym, w prze-
ciwie�stwie do systemu przechowywania zbó� w zasobach rezerw pa�stwowych 
i interwencyjnych.  

Producent rolny wstawiaj�c zbo�e do magazynu sk�adowego otrzymuje 
kwit sk�adowy potwierdzaj�cy ilo�� i jako�� wraz z pozosta�ymi zapisami uj�-
tymi w kwicie sk�adowym. Warto�� tego kwitu zale�y od danej sytuacji rynko-
wej i od celu, na jaki jest on przeznaczany. Ka�dorazowo cena jest przedmiotem 
bilateralnych ustale� mi�dzy zbywc� i nabywc� kwitu sk�adowego. Nie obowi�-
zuje jedna czy wspólna cena dla ca�ego systemu. Ryzyko cenowe spoczywa na 
kolejnym w�a�cicielu kwitu sk�adowego.  

W systemie kwitów sk�adowych wyst�puj� cztery podstawowe strony. S� 
to producenci rolni, operatorzy magazynów sk�adowych oraz banki i finalni na-
bywcy. Ka�da z tych stron powinna w tym systemie odnie�� korzy��. Producent 
rolny zarabia na sezonowej zwy�ce cen skupu, bank na odsetkach od udzielone-
go kredytu, operator magazynu sk�adowego na op�acie za sk�adowanie. Us�ugo-
w� funkcj� wobec systemu pe�ni� s�u�by inspekcyjne i kontrolne w zakresie 
standardów jako�ciowych. Niezb�dne jest tak�e stowarzyszenie operatorów ma-
gazynów sk�adowych dla uzgadniania zasad przechowywania, przestrzegania 
ich oraz arbitra�u. Dla sprawnego funkcjonowania systemu pomocne jest istnie-
nie gie�dy towarowej oferuj�cej us�ugi w zakresie, wspomnianego wy�ej, zarz�-
dzania ryzykiem cenowym za pomoc� instrumentów rynku pochodnego.  

System kwitów sk�adowych przyzwyczaja te� producenta rolnego do my-
�li, �e podstaw� rynku jest przede wszystkim popyt a nie produkcja. Ko�cowym 
p�atnikiem w tym systemie, tak jak w ka�dym systemie rynkowym, jest konsu-
ment. Efektywne wprowadzenie kwitów sk�adowych wymaga rynkowego me-
chanizmu kszta�towania cen, co odnosi si� zarówno do cen spot jak i futures. 
Oznacza to, �e rynek jest niemal wy��cznym regulatorem procesów gospodaro-
wania w rolnictwie i jego otoczeniu. Je�li istniej� gwarantowane ceny interwen-
cyjne lub minimalne w ca�ym okresie od �niw do �niw, w dodatku z odpowied-
nim wska
nikiem wzrostu w ka�dym miesi�cu, to jest oczywistym, i� nie ma 
ekonomicznego sensu korzystania z kwitów sk�adowych.  
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Zasadnicze pytanie brzmi, czy jest sens wprowadzania tego rozwi�zania 
w polskiej rzeczywisto�ci. Zdania s� tutaj podzielone mimo wskazanych wy�ej 
zalet w postaci poprawy p�ynno�ci, jako�ci przechowywania czy te� cz��ciowe-
go ograniczania ryzyka. G�ównym problemem mo�e by� niski udzia� waha� se-
zonowych na rynku zbó� w porównaniu do zmienno�ci wynikaj�cej z waha� 
cyklicznych, co nie gwarantuje zabezpieczenia przed spadkiem cen. A to by�oby 
priorytetem w kontek�cie prowadzonych rozwa�a�. Równie� okresowe wyizo-
lowanie pewnej poda�y zbó� w okresie zbiorów nie mia�oby zbyt du�ego wp�y-
wu na utrzymanie czy podniesienie si� cen skupu zbó� w warunkach coraz 
wi�kszego powi�zania z cenami �wiatowymi. Równie� podstawowa funkcja 
kwitów sk�adowych, jak� jest podniesienie p�ynno�ci producentów rolnych, ma 
coraz mniejsze znaczenie w miar� dojrzewania rynku i ustalania si� coraz sil-
niejszych powi�za� pionowych. Nie bez znaczenia jest tutaj równie� system 
wspierania producentów rolnych w ramach WPR, gwarantuj�cy im p�atno�ci 
bezpo�rednie przez co producenci rolni stanowi� coraz wa�niejszy i bezpiecz-
niejszy segment konsumentów us�ug instytucji finansowych.  

4.4. Instrumenty ubezpieczeniowe 

Fundamentem dzia�ania klasycznych ubezpiecze� jest mechanizm dywer-
syfikacji przekrojowej ryzyka. Polega on na roz�o�eniu ci��aru finansowania 
losowo pojawiaj�cych si� strat na ogó� posiadaczy polis, którzy nara�eni s� na 
dzia�anie danego ryzyka. Sytuacj� idealn� jest, gdy warto�� strat w kolejnych 
okresach pozostaje warto�ci� sta��, a ryzyko wyst�pienia strat pomi�dzy po-
szczególnymi ubezpieczonymi nie jest zbyt silnie skorelowane. Niestety w rze-
czywisto�ci gospodarczej, z ró�nych przyczyn, powy�sze warunki nie zawsze s� 
spe�nione. Powoduje to, �e wydawa�oby si� prosty mechanizm funduszu ubez-
pieczeniowego, nie zawsze cieszy si� zrozumieniem, nie jest powszechnie sto-
sowany przez producentów rolnych oraz nie jest równie� powszechnie, i co naj-
wa�niejsze tanio, oferowany przez ubezpieczycieli tej grupie zawodowej. 

4.4.1. Uwarunkowania funkcjonowania ubezpiecze� 

Nie wszystkie rodzaje ryzyka wyst�puj�ce w produkcji i na rynku rolnym 
mo�na – jak si� przyjmuje – ubezpieczy� metodami konwencjonalnymi, tj. w ko-
mercyjnych firmach ubezpieczeniowych. Wynika to z wielu problemów g�ównie 
zwi�zanych z op�acalno�ci� i kosztami produkcji rolniczej jako kategoriami 
kszta�towanymi przez czynniki subiektywne i obiektywne. W literaturze przed-
miotu w zakresie ubezpiecze� wskazuje si� w zwi�zku z tym na dwa czynniki, 
które ograniczaj� mo�liwo�ci ubezpieczenia ryzyka producentów rolnych. 



 63

Pierwszy czynnik zwi�zany jest z asymetri� informacji pomi�dzy pragn�cym si� 
ubezpieczy� producentem rolnym a firm� ubezpieczeniow�. Problem polega na 
tym, �e ubezpieczaj�cy si�, a wi�c producent rolny, wie znacznie wi�cej o po-
tencjalnym ryzyku i jego przyczynach ni� ubezpieczyciel. Taka asymetria, co do 
informacji i rzeczywistej oceny ryzyka mo�e si� ��czy� z problemem pokusy 
nadu�y�, z powodu którego zmniejsza si� sk�onno�� firm ubezpieczeniowych do 
zawierania takich umów. Pokusa nadu�y� pojawia si� wtedy, gdy ubezpieczony 
po zakupieniu polisy ubezpieczeniowej �wiadomie obni�a dba�o�� o poziom wy-
ników produkcyjnych, czy ekonomicznych, z powodu mo�liwo�ci otrzymania 
rekompensaty w formie odszkodowania. W zwi�zku z tym przyjmuje si�, �e 
ubezpieczenie w rolnictwie winno jedynie pokrywa� zdarzenia i wypadki prowa-
dz�ce do niezamierzonych strat, gdzie mo�na wykluczy� ewentualny wp�yw 
czynnika subiektywnego, zale�nego od producenta rolnego. Wprowadzane s� 
st�d tzw. zobiektywizowane miary i klasyfikacje ryzyka w produkcji rolniczej. 
Problemem jest jednak zawsze w�a�ciwa wycena strat, w tym w dochodach,  
i wskazanie obiektywnych przyczyn oraz ich zwi�zku z przedmiotem ubezpie-
czenia. Efektem tego jest ma�a dost�pno�� ubezpiecze� dochodów rolniczych  
z uwagi na ich wysok� cen�, b�d�ca wynikiem trudnego oszacowania poziomu 
ryzyka przejmowanego przez ubezpieczycieli. 

Kolejnym czynnikiem, który wp�ywa na ograniczanie mo�liwo�ci ubezpie-
czania dochodów rolniczych jest fakt, �e najcz��ciej wyst�puj� te same uwarun-
kowania i przyczyny strat u wi�kszo�ci producentów rolnych w danym regionie 
lub nawet kraju. Problemem w ubezpieczeniach dochodów rolniczych jest we-
wn�trzne skorelowanie ryzyka i jego skutków pomi�dzy gospodarstwami rolnymi 
w danym czasie i przestrzeni. Powodowa� to mo�e, �e straty staj� si� zjawiskiem 
wzgl�dnie masowym, co mo�e powodowa�, i� warto�� wyp�aconych odszkodo-
wa� mo�e przekracza� mo�liwo�ci finansowe ubezpieczyciela. Skala �rodków 
wyp�acanych w takich przypadkach jest zwykle tak du�a, �e wymaga�oby to  
z kolei du�ego poboru sk�adki lub adekwatnego, reubezpieczenia w instytucjach 
finansowych, co czyni ca�y proces zbyt kosztownym i z definicji nieop�acalnym.  

Dla producenta rolnego bardziej atrakcyjne jest ubezpieczenie dochodu  
z ca�ego gospodarstwa ni� ubezpieczenie przychodów z poszczególnych produk-
tów przez niego wytwarzanych. Wynika to st�d, i� to dochód jest bezpo�rednio 
zwi�zany z celem gospodarowania i z bytem gospodarstwa rolnego jako jednost-
ki produkcyjnej i zwi�zanej z nim rodziny. Tymczasem firmy ubezpieczeniowe 
raczej preferuj� ubezpieczenie ryzyka przychodów z poszczególnych ga��zi pro-
dukcji, czyli przychodów z konkretnej produkcji ro�linnej czy zwierz�cej. �a-
twiej jest to uj�� w umowie w sensie zwi�zków przyczynowych, �atwiej okre�li� 
kr�g przyczyn i sytuacji upowa�niaj�cych do odszkodowa�, �atwiej wreszcie 
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kontrolowa�. Trudno jest bowiem obiektywnie wyliczy� utracone dochody pro-
ducenta rolnego na skutek okre�lonych w ubezpieczeniu zdarze� losowych. 

Mniejsze trudno�ci zwi�zane s� z pomiarem wielko�ci produkcji, zw�asz-
cza plonów, jako drugiego komponentu przychodów dla celów ubezpieczenio-
wych. Prognozy s� oparte na sprawdzonych metodach i dost�pnych mierzalnych 
wielko�ciach odno�nie plonów i wielko�ci zasiewów a tak�e pog�owia i obrotu 
stada czy przyrostów produkcji. Nie ma te� trudno�ci w odniesieniu tych wska
-
ników do indywidualnego producenta rolnego. Zazwyczaj wyst�puje tu wysoka 
korelacja mi�dzy wska
nikami statystycznymi dla wielko�ci przeci�tnych dla 
danej ga��zi produkcji i konkretnego regionu, a wska
nikami odniesionymi dla 
pojedynczego przypadku. Przy czym, w produkcji polowej �atwiej oddzieli� 
wp�yw czynników zwi�zanych z uwarunkowaniami niezale�nymi, losowymi od 
czynnika subiektywnego (jako�ci zarz�dzania) ni� w produkcji zwierz�cej. St�d 
wi�ksza atrakcyjno�� zarówno dla producentów rolnych, jak i firm ubezpiecze-
niowych, ubezpieczenia przychodów w produkcji ro�linnej.  

Do oceny rzeczywistego ryzyka danego kierunku produkcyjnego istotna 
jest znajomo�� wspó�czynników korelacji mi�dzy wielko�ci� uzyskanej produk-
cji (zbiorów, plonów, pog�owia itp.) oraz poda�y a wysoko�ci� cen skupu. Spa-
dek np. plonów i produkcji rolniczej, a co za tym idzie poda�y, nie musi prze-
cie� prowadzi� do odpowiedniego, o ile w ogóle, spadku dochodów. Zawarty 
jest w tym bowiem pewien rynkowy mechanizm neutralizacji ryzyka dochodo-
wego w rolnictwie. To znaczy, �e wy�szej produkcji i wi�kszej poda�y towarzy-
sz� ni�sze ceny i odwrotnie – ni�szej poda�y odpowiadaj� wy�sze ceny. Je�li 
si�a tego zwi�zku jest wysoka, to koszty ubezpieczenia dochodu winny by�, lo-
gicznie rzecz bior�c, relatywnie niskie. Kwesti� otwart� jest jedynie stopie� 
kompensacji ubytku przychodów i dochodów z tytu�u spadku produkcji przez 
dochodowy efekt wzrostu cen.  

Powy�sze prawid�owo�ci dotycz� ca�ego rynku w uj�ciu globalnym. Na-
tomiast lokalnie niskim cenom mo�e odpowiada� niska produkcja. Podobnie 
rzecz ma si� w przypadku ca�ego kraju, gdzie jak wspomniano wcze�niej niskiej 
produkcji nie musz� towarzyszy� wysokie ceny z uwagi na powi�zanie rynków 
krajowych z cenami �wiatowymi. 

Uzasadnieniem teoretycznym potrzeby korzystania z ubezpiecze� jest to, 
�e produkcja gospodarstw rolnych bardziej ni� w przypadku innych podmiotów 
jest wra�liwa na ryzyko nie tyle o charakterze koniunkturalnym, co przede 
wszystkim losowym o naturze przyrodniczo-klimatycznej. Dlatego powinny 
wyst�powa� zach�ty czy bod
ce zwi�kszaj�ce zainteresowanie producentów 
rolnych samodzielnym ubezpieczeniem ryzyka dochodu. Mog� to by� na przy-
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k�ad zwolnienia z podatku wyp�at ubezpieczeniowych, czyli „dotacja”, która 
nast�powa�aby po szkodzie. Mo�e to by� wliczanie w koszty uzyskania przy-
chodów komercyjnych producentów rolnych sk�adek ubezpieczeniowych. Po-
trzebny jest pewien wspó�udzia� �rodków publicznych w prywatnym ubezpie-
czaniu ryzyka dochodów producentów rolnych. Wydaje si� to by� nieodzowne 
w obliczu wspomnianego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i je�eli 
traktujemy to jako pewn� alternatyw� do programów interwencyjnych.  

Rz�dy s� i tak zmuszane do uruchamiania bud�etowych �rodków pomoco-
wych w przypadku zdarze� losowych o charakterze przyrodniczo-klimatycznym 
typu powód
, epidemia, susza. Dzieje si� to zwykle ad hoc, gdy dramat sytuacji 
prze�amuje inercj� urz�dnicz� i �rodki s� uruchamiane. Tak wi�c, pomimo braku 
formalnego wsparcia, ponosi si� okre�lone koszty bud�etowe. Dofinansowuj�c 
koszty ubezpiecze� dochodów producentów rolnych zainteresowanych produ-
centów rolnych mo�na zaoszcz�dzi� na wydatkach publicznych zwi�zanych  
z wyp�acanymi odszkodowaniami.  

Pomoc pa�stwa poprzez dop�aty do ubezpiecze� umo�liwia bardziej adre-
sowane, w porównaniu do interwencji, kierowanie �rodków publicznych na dofi-
nansowanie wyp�aty odszkodowa� tym producentom rolnym, którzy ubezpieczyli 
okre�lony racjonalny poziom dochodów, a nie osi�gn�li go z przyczyn od nich 
niezale�nych. Rz�d dokonuje wtedy wsparcia ze �rodków bud�etowych tylko dla 
tych producentów i tylko wtedy, gdy ich dochody spadn� o okre�lony procent lub 
wielko�� w stosunku do poziomu ubezpieczonego. Jest to de facto inaczej reali-
zowana interwencja dochodowa polegaj�ca na wyzwoleniu indywidualnej troski  
o stabilizacj� czy ubezpieczenie w�asnych dochodów. Jest to zatem w pewnym 
sensie alternatywna forma w stosunku do tradycyjnej interwencji rynkowej (np.  
w postaci wsparcia poprzez dop�aty do cen czy wsparcia poprzez dop�aty bezpo-
�rednie do hektara).  

Prze�amuje si� tu przy okazji pasywn�, a tak�e roszczeniow� wobec rz�du 
postaw� producentów rolnych. Zapewnienie przez rz�d reasekuracji (gwarancji 
ubezpiecze� na okre�lonych warunkach) i cz��ciowa ewentualna partycypacja  
w przypadku nieregularnych, wyj�tkowo wysokich odszkodowa� powinny si� 
przyczynia� do obni�ania kosztów ubezpieczenia dla producentów rolnych. Je�li 
taki system wsparcia ubezpiecze� dochodów producentów rolnych mia�by zaist-
nie�, to powstawa�oby pytanie, czyje �rodki – krajowe czy unijne – by�yby pod-
staw� tego wsparcia. Je�li unijne – to istotn� kwesti� by�by rozdzia� korzy�ci na 
poszczególne kraje, tym bardziej, �e pa�stwa �ródziemnomorskie cechuj� si� 
wy�szym poziomem zmienno�ci. Je�li krajowe, z czym wi��e si� pewna rena-
cjonalizacja polityki rolnej, to prowadzi� to b�dzie do du�ych zró�nicowa� ko-
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rzy�ci w zale�no�ci od mo�liwo�ci bud�etowych poszczególnych pa�stw. Zatem 
najlepszym rozwi�zaniem mog�aby by� pewna ich kombinacja. 

4.4.2. Rozwi�zania s�u��ce ubezpieczaniu cen i dochodów 

Mechanizm dzia�ania polis ubezpieczeniowych ró�ni si� znacz�co od 
dzia�ania instrumentów rynku terminowego, takich jak kontrakty futures czy 
opcje. Przede wszystkim klasyczne ubezpieczenia nie okazuj� si� pomocne  
w zarz�dzaniu ryzykiem cenowym. Skutki spadku cen dotykaj� jednocze�nie 
wszystkich uczestników rynku, co powoduje kumulacj� roszcze�, z któr� zak�a-
dy ubezpiecze� nie by�yby w stanie sobie poradzi�.  

Kolejnym czynnikiem decyduj�cym o do�� cz�stym wspieraniu ubezpie-
cze� produkcji rolniczej by�a mo�liwo�� wykorzystania go jako zakamuflowa-
nego instrumentu wsparcia dochodów rolniczych. Coraz wi�ksze warto�ci dota-
cji przeznaczanych na rozwój ubezpiecze� rolnych przez takie pa�stwa jak 
USA, Kanada, czy Hiszpania sprawi�y jednak, �e obecnie zdecydowana wi�k-
szo�� programów ubezpieczeniowych nie jest ju� przez WTO zaliczana do zie-
lonego koszyka (green box), lecz do koszyka bursztynowego (amber box), co 
oznacza, �e rz�dy powinny ogranicza� wydatki na te cele.  

Jednym z typów ubezpiecze�, finansowanie którego zakwalifikowane zo-
sta�o przez WTO do zielonego koszyka jest ubezpieczenie dochodów rolni-
czych. Ten typ ubezpiecze� posiada kilka istotnych przewag nad klasycznymi 
ubezpieczeniami strat w produkcji. Wyp�ata odszkodowa� z tytu�u tego typu 
polis wyst�puje wy��cznie wtedy, gdy producent rolny tego potrzebuje, dotyczy 
bowiem wielko�ci dochodu, a nie przychodów z pojedynczego kierunku pro-
dukcji. Z punktu widzenia ogranicze� WTO korzystn� cech� jest mniejsza za-
le�no�� wsparcia od wielko�ci konkretnej produkcji rolniczej. Konstruuj�c takie 
polisy firmy ubezpieczeniowe mog� wykorzysta� fakt istnienia ujemnej korela-
cji pomi�dzy wysoko�ci� zbiorów w danym roku a cenami produktów rolnych, 
co wp�yn��oby korzystnie na wielko�� wyp�acanych odszkodowa�, a dodatkowo 
obni�y�oby cen� tych polis. Ubezpieczenia te wymagaj� jednak prowadzenia 
zaawansowanej sprawozdawczo�ci, co poci�ga za sob� du�e koszty transakcyj-
ne. Ponadto konstrukcja wi�kszo�ci rodzajów ubezpiecze�, gdzie wyp�ata uza-
le�niona jest od poziomu cen, wymaga korzystania z notowa� cen na rynkach 
terminowych, gdy� pozwala to firmom ubezpieczeniowym odpowiednio osza-
cowa� ryzyko. Powy�sze ograniczenia powoduj�, �e ubezpieczenia dochodów 
wyst�puj� obecnie wy��cznie w USA i w Kanadzie. Nale�y jednak pami�ta�, �e 
s� to ubezpieczenia silnie dotowane. W Wielkiej Brytanii próba zaoferowania 
ubezpiecze� dochodów rolniczych na zasadach wolnorynkowych nie powiod�a 
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si� wskutek niewielkiego zainteresowania. Podobnie w Hiszpanii prowadzone-
mu przez dwa lata programowi ubezpieczenia przychodów producentów ziem-
niaków towarzyszy�o niewielkie zainteresowanie.  

Ciekawym typem ubezpiecze�, których konstrukcja sprawia, �e nie s� one 
nara�one na wi�kszo�� ogranicze� klasycznych polis s� ubezpieczenia indekso-
we. Ich dzia�anie przypomina sposób funkcjonowania opcji. Za cen� opcji po-
siadacz ubezpieczeniowego kontraktu indeksowego nabywa prawo otrzymania 
odszkodowania, w przypadku, gdy warto�� okre�lonego indeksu przewy�szy 
warto�� progow�. W przypadku rolnictwa tego typu indeksem mo�e by� przy-
k�adowo wielko�� opadów, b�d
 �rednia wysoko�� plonów w danym regionie. 
W ka�dym przypadku, gdy warto�� indeksu skorelowana jest z wynikami pro-
dukcyjnymi, b�d
 ekonomicznymi gospodarstw rolnych, producenci b�d� mieli 
motywacj� do zakupu danego kontraktu. 

Indeksowe kontrakty ubezpieczeniowe s� pozbawione wad klasycznych 
ubezpiecze� zwi�zanych z asymetri� informacji, czy hazardem moralnym. Ob-
ni�eniu ulegaj� koszty administracyjne zwi�zane z gromadzeniem danych, li-
kwidacj� szkód, czy procesem dystrybucji polis. Dodatkowo nabywcami polis 
mog� by� nie tylko producenci rolni, lecz wszyscy, którzy postrzegaj� w�asn� 
sytuacj� za uzale�nion� od sytuacji w rolnictwie. Istnieje tak�e mo�liwo�� wy-
tworzenia rynku wtórnego tak skonstruowanych polis. Indeksowe kontrakty 
ubezpieczeniowe nie eliminuj� jednak problemu kumulacji roszcze�, a ich wad� 
jest istnienie ryzyka bazy, definiowanego podobnie jak w przypadku instrumen-
tów rynku terminowego. Dotyczy to w szczególno�ci gospodarstw, które s� sil-
niej ni� pozosta�e nara�one na straty. W ich przypadku jedynym rozwi�zaniem 
jest zawarcie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. 

Indeksowe kontrakty ubezpieczeniowe s� promowane przez Bank wia-
towy, który nadzorowa� wprowadzenie pilota�owych programów w wielu kra-
jach rozwijaj�cych si�, takich jak Malawi, Mongolia, czy Nikaragua. Niskie 
koszty administracyjne i mniejsze wymogi techniczne w porównaniu do kla-
sycznych ubezpiecze�, czyni� bowiem polisy indeksowane szczególnie przydat-
nymi w tych krajach. Przyk�adowo, w Mongolii, w której produkcja zwierz�ca 
stanowi o blisko 25% PKB uruchomiono program, w którym wyp�ata odszko-
dowa� uzale�niona by�a od warto�ci indeksu licz�cego liczb� padni�� zwierz�t 
w stadach w danym regionie.  

Oprócz pilota�owych programów w krajach biedniejszych, ubezpieczenia 
indeksowe s� tak�e popularne w takich krajach jak Brazylia, USA, czy Kanada. 
W USA oferuje si� je ju� od ponad 15 lat. Jako indeks wykorzystuje si� tam 
mi�dzy innymi �redni poziom plonów wybranych upraw w regionie. Od blisko 



 

10 lat oferowane s� tak�e ubezpieczenia, gdzie indeksem jest �rednia warto�� 
przychodów osi�ganych z upraw soi i kukurydzy w danym regionie.  

Zainteresowanie tego typu polisami obserwowa� mo�na równie� w Euro-
pie. Pilota�owy program zaimplementowano mi�dzy innymi na Ukrainie, w Au-
strii i w Wielkiej Brytanii. W Austrii ubezpieczenia te chroni�y przed ryzykiem 
suszy, a warto�� indeksu uzale�niona by�a od danych meteorologicznych.  
W Wielkiej Brytanii wykorzystano dane dotycz�ce �rednich plonów w regionie 
pomno�one przez ceny zbó�. Do gromadzenia tych ostatnich skorzystano z to-
warowego rynku terminowego LIFFE. 

Obserwacja do�wiadcze� wielu krajów pozwala zauwa�y�, �e ubezpie-
czenia produkcji rolniczej borykaj� si� z wieloma problemami. Wsparcie rynku 
tych ubezpiecze� przez �rodki bud�etowe najcz��ciej nie pozwala na rozwi�za-
nie tych problemów, jednak zwi�ksza stopie� korzystania przez producentów 
rolnych z ochrony ubezpieczeniowej. Niemniej jednak zapewnienie powszech-
no�ci stosowania ubezpiecze� pozostaje bardzo kosztowne. Najcz��ciej u�ywa-
nym rodzajem ubezpiecze�, z przyczyn wskazanych wcze�niej, s� te, chroni�ce 
straty w produkcji. Znacznie rzadziej wykorzystuje si� ubezpieczenia przycho-
dów, b�d
 dochodów, co zwi�zane jest niejednokrotnie z brakiem rozwini�tych 
rynków terminowych. W ostatnich latach coraz cz��ciej wykorzystuje si� ubez-
pieczenia indeksowane, które z racji mniejszych wymaga� technicznych i ni�-
szych kosztów funkcjonowania stanowi� ciekaw� alternatyw�. Jednak z powodu 
wyst�powania ryzyka bazy nie mog� one stanowi� jedynego sposobu ochrony 
przed stratami w produkcji rolniczej. 
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