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Abstrakt. Celem badań było ustalenie dostępnych na rynku rolnym sposobów zabezpieczenia przed niepożą-
danymi skutkami ryzykownych działalności oraz możliwości ich wykorzystania w badanych gospodarstwach 
rolnych do stabilizowania dochodów. Materiał do badań uzyskano na podstawie wywiadu bezpośredniego, 
którym objęto wybrane gospodarstwa rolne województwa wielkopolskiego. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, iż badane podmioty wykazywały niski poziom aktywności w zarządzaniu ryzykiem. Jako główne 
zagrożenie prowadzonej działalności rolnicy wskazywali ryzyko produkcyjne, wynikające ze zmieniających 
się czynników klimatycznych. Zwracali także uwagę na wysokie ryzyko wynikające ze zmienności cen 
produktów rolniczych i środków produkcji. Przed wymienionymi zagrożeniami rolnicy zabezpieczali się 
przede wszystkim przez wielokierunkowość produkcji, integrację pionową i dobrowolne ubezpieczenia.

Wstęp
Funkcjonowaniu każdego podmiotu w warunkach gospodarki rynkowej nieodłącznie towarzy-

szy ryzyko najczęściej rozumiane jako niebezpieczeństwo niespełnienia zamierzonych efektów 
[Tarczyński, Mojsiewicz 2001, Kaczmarek 2008]. W ostatnich latach sektor rolno-spożywczy 
podlegał szybkim i gruntownym przeobrażeniom. W świetle obecnie realizowanej wspólnej 
polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE) można oczekiwać podwyższenia poziomu ryzyka 
rynkowego, ze względu na proces jej liberalizacji, prowadzącej do ograniczenia poziomu oraz 
modyfikacji zasad subsydiowania rolnictwa. Producenci swoje decyzje podejmują na podstawie 
sygnałów płynących z rynku, na którym w coraz większym stopniu narażeni są oni na ryzyko. 
Ze względu na ujemne skutki wymienionych zagrożeń, istotnym zadaniem tych podmiotów go-
spodarczych jest skuteczne zarządzanie ryzykiem, które polega na przewidywaniu potencjalnych 
strat i gromadzeniu środków, które mają rekompensować te straty [Jerzak 2000]. Zmuszone są 
one zatem do bardziej aktywnego dobierania odpowiednich strategii i techniki, umożliwiających 
redukcję ryzyka rynkowego, a w tym przede wszystkim cenowego, będącego efektem niepewności 
co do przyszłego przychodu. 

Celem badań było ustalenie dostępnych na rynku rolnym sposobów zarządzania ryzykiem oraz 
możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w stabilizowaniu dochodów.

Materiał i metodyka badań
Pierwotny materiał pozwalający zrealizować postawiony cel został uzyskany na podstawie 

empirycznych badań, którymi objęto wybrane gospodarstwa rolne na terenie województwa 
wielkopolskiego. Badania przeprowadzono w 2012 r. Dobór województw do badań był celowy. 
W badaniu uczestniczyły 184 gospodarstwa rolne. Metodą pomiaru był wywiad bezpośredni, w 
którym wykorzystano standaryzowany kwestionariusz ankietowy. Zebrane dane zostały poddane 
szczegółowej analizie, a następnie opisane za pomocą metody statystyki opisowej. Identyfikacji 
i oceny stopnia wykorzystania sposobów zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej przez 
ankietowanych dokonano przy wykorzystaniu klasycznych miar położenia oraz tabelarycznej i 
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graficznej prezentacji danych [Wysocki, Lira 2005]. Dodatkowo zbadano związek korelacyjny 
między wyborem sposobu zarządzania ryzykiem działalności a wielkością gospodarstwa rolnego 
oraz wiekiem i wykształceniem osoby zarządzającej. Do oceny siły związku korelacyjnego na 
podstawie tablicy dwudzielnej wykorzystano współczynnik kontyngencji oparty na statystyce 
χ2. Istotność związku korelacyjnego określono na podstawie prawdopodobieństwa p umożliwia-
jącego odrzucanie hipotezy zerowej o braku związku korelacyjnego przy przyjętym poziomie 
istotności 0,05.

Stosowane sposoby zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 

Działalność gospodarstw rolnych narażona jest nie tylko na trudne do przewidzenia działania 
siły natury wywierające wpływ na wielkość produkcji, a tym samym na dochody producentów, 
ale także na silne wahania i zmienność cen płodów rolnych. Niepewność co do cen uzyskiwanych 
i płaconych wywołuje wśród producentów wątpliwość uzyskania przychodów ze sprzedaży po-
zwalającej pokryć poniesione koszty produkcji, co przekłada się na ich rentowność [Florek 2012]. 
Postępująca liberalizacja, a także zmiana polityki interwencyjnej UE na rynku rolnym sprawiła, 
że problem ryzyka cenowego coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Podmioty (gospodarstwa) 
działające na rynku rolnym powinny indywidualnie i aktywnie dobierać odpowiednie strategie 
i techniki, umożliwiające redukcję ryzyka rynkowego (w tym cenowego), będącego efektem 
niepewności co do przyszłego przychodu. Wśród badanych gospodarstw rolnych prowadzących 
działalność, aż 61% w ciągu ostatnich 5 lat, zetknęło się z sytuacją zagrażającą funkcjonowaniu 
gospodarstwa. Najczęściej jako czynniki zagrożenia ankietowani wymieniali czynniki klimatyczne 
oraz  niekorzystną sytuację na rynku. W ciągu ostatnich 10 lat niespodziewana strata średnio 4 
razy przekroczyła 10% oczekiwanych plonów. Jako główne czynniki klimatyczne powodujące 
stary plonów w badanych gospodarstwach wskazano suszę i mróz. Część strat spowodowana była 
też podtopieniami i gradobiciem (w około 30% gospodarstw). 

Podczas badań dokonano identyfikacji wykorzystania przez gospodarstwa rolne podstawo-
wych sposobów zarządzania ryzykiem spekulacyjnym oraz czystym1 (rys. 1). Z otrzymanych 
danych wynika, że w badanych podmiotach podstawowym sposobem pozwalającym zmniejszyć 
skutki ryzyka prowadzonej działalności było różnicowanie kierunków produkcji (działalności). 
Idę dywersyfikacji stanowi więc fakt, że przychody z różnych przedsięwzięć lub aktywności 
nie są znacząco pozytywnie skorelowane [Jerzak, Rembisz 2008]. Dzięki temu możliwe staje 
się pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z niekorzystną zmianą cen jednego 
rodzaju produktu zyskami osiągniętymi z innego przedsięwzięcia. W ramach wielokierunkowości 
produkcji badane gospodarstwa prowadzą równocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą (71%). 
W 20 gospodarstwach (n = 184) w ramach dodatkowej działalności świadczono usługi sprzętem 
rolniczym i środkami transportu. Istotne znaczenie w redukcji ryzyka dochodowego w rolnictwie 
odgrywały również dochody z innych pozarolniczych źródeł, które pozwalają na zmniejszenie 
wartości potencjalnych strat produkcyjnych (tzw. dywersyfikacja dochodów). Konieczność zatrud-
nienia poza rolnictwem coraz częściej wynika ze zbyt niskiego, niepozwalającego na utrzymanie 
rodziny, dochodu rolniczego. Z badań GUS wynika, że w ostatnich latach odsetek półetatowych 
rolników w Polsce systematycznie wzrasta. Wśród badanych rolników 11% zatrudniona była 
dodatkowo poza gospodarstwem. 

W opinii badanych, metodą pozwalającą obniżyć ryzyko rynkowe była integracja pionowa (rys. 
1). Najbardziej powszechną formą integracji pionowej w rolnictwie są umowy kontraktacyjne, 
które umożliwiały zarówno gospodarstwom rolnym, jak i producentom rozłożenie na strony trans-
akcji przede wszystkim ryzyka niekorzystnej zmiany cen, a także zapewniają dopływ surowca 
i zbyt produktów, czyli zmniejszają ryzyko kontrpartnera. Powiązania te cechowały się jednak 
zdominowaniem producentów – przez silniejszych partnerów, naruszając charakter partnerskich 
1 Z ryzykiem czystym mamy do czynienia wówczas, gdy realizacja ryzyka może przynieść dwie możliwości – stratę lub 

jej brak. Natomiast ryzyko spekulacyjne charakteryzuje się tym, iż nieznane przyszłe zdarzenia mogą spowodować 
zarówno straty, jak i zyski [Tarczyński, Mojsiewicz 2001].
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porozumień, które powinny być domeną zintegrowanych łańcuchów produkcyjnych [Majewski i 
in. 2008]. Z badań wynika, że tylko 57% podpisanych w danym roku umów kontraktacyjnych było 
faktycznie zrealizowanych. Największy odsetek stanowiły kontrakty, w których obowiązywała 
cena z dnia dostawy. Umowy kontraktacyjne zawierane były najczęściej na okres 12 miesięcy. 
Stanowiły one przede wszystkim formę integracji z odbiorcami płodów rolnych (w ten sposób 
zbyt zabezpieczało sobie 50% ankietowanych). Niewielki odsetek rolników (zaledwie 10%) 
podpisało umowy z dostawcami środków produkcji.

Ze względu na obowiązujące przepisy wszystkie analizowane gospodarstwa były zobowią-
zane do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Jak twierdzi Burgaz [2000] ubezpieczenia rolnicze 
są skutecznym, nowoczesnym narzędziem, które mogą pomóc producentowi rolnemu osiągnąć 
ważny cel, jakim jest uniknięcie dużych strat oraz pozwolą utrzymać na odpowiednim poziomie 
standard jego życia i wspierać gospodarczy rozwój nie tylko całego gospodarstwa, lecz także wsi 
[Tzouramani, Mattas 2004]. Ubezpieczenie zmienia trudne do oszacowania prawdopodobieństwo 
zajścia określonych zdarzeń na dającą się ilościowo wyrazić składkę ubezpieczeniową. Ryzyko 
staje się wówczas dla producenta rolnego elementem kosztów [Ronka-Chmielowiec 2002]. 
Uwagę zwraca małe zainteresowaniem wśród badanych podmiotów ubezpieczeniami dodatko-
wymi. Tylko połowa ankietowanych (53%) ryzyko czyste przenosi dobrowolnie (dodatkowo) na 
zakłady ubezpieczeniowe. Badani rolnicy korzystali przede wszystkim z ubezpieczenia upraw 
rolnych oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Jako główny powód niezawierania ubezpieczeń 
respondenci podawali zbyt wysokie koszty oraz małe korzyści wynikające z ochrony ubezpie-
czonego przedmiotu. 

Jedną z form zarządzania ryzykiem cenowym i stabilizacji dochodów w gospodarstwach 
rolnych była integracja pozioma. W przypadku badanych gospodarstw tylko 26 z nich  (tj. 14%) 
zdecydowało się na współpracę w ramach formalnej grupy producenckiej. Biorący udział w badaniu 
rolnicy, którzy należeli do grup producenckich postrzegali tę formę gospodarowania za bardzo 
dobry instrument ograniczenia skutków ryzyka, który pozwalał uzyskać wyższą cenę i większa 
pewność zbytu. Dodatkowo podmioty zintegrowane poziomo posiadały możliwość uzyskania 
większych rabatów w przypadku zakupów nasion i środków produkcji. Prawidłowa współpraca 
przetwórców z producentami surowca lub integracja pozioma rolników determinują w dużym 
stopniu pozycję rynkową przedsiębiorstw oraz warunkują produkcję towarów o powtarzalnej, 
stałej i wysokiej jakości [Pondel 2006].

Rysunek 1. Wykorzystanie instrumentów 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 
rolnych (n = 184)
Figure 1. The use of risk management 
tools in farms (n = 184)
Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie badań ankietowych
Source: own study based on questionnaire 
survey
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Kolejnym instrumentem gospodarczym zarządzania ryzykiem może być tworzenie rezerw 
finansowych (rys. 1). Sposób ten umożliwia samodzielne finansowanie pewnego akceptowalne-
go poziomu ryzyka, które zostało zatrzymane w gospodarstwie. Oznacza to, że sfinansowanie 
ewentualnych strat będących następstwem realizacji działalności ryzykownej spoczywa wyłącznie 
na gospodarstwie. Przykładem zatrzymania ryzyka jest tworzenie specjalnego funduszu ryzyka 
pełniącego rolę samoubezpieczenia, z którego pokrywane są ewentualne straty. Fundusz taki 
tworzony jest z nadwyżek finansowych gospodarstwa. W skali pojedynczego podmiotu trudno 
zaplanować i ustalić wielkość tego funduszu w wysokości potrzebnej na pokrycie strat losowych 
[Dowgiałło 1992], dlatego częściej ta forma wykorzystywana jest w większych organizacjach, 
rzadko stosowana w gospodarstwach rolnych. Z danych przedstawionych  na rysunku 1 wynika, 
że metoda ta nie cieszyła się wśród ankietowanych dużym zainteresowaniem (20 wskazań). W 7 
gospodarstwach fundusz ryzyka stworzono na pokrycie strat wynikających z niekorzystnej zmiany, 
w 14 natomiast na zabezpieczenie ryzyka działalności gospodarczej. Z tego sposobu ograniczania 
poziomu ryzyka korzystały głównie gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha.

Do instrumentów zarządzania ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny w ramach strategii transferu 
ryzyka, zalicza się również instrumenty pochodne [Berg, Schmitz 2008]. W badaniach stwierdzono 
niewielkie praktyczne wykorzystanie oferowanych przez giełdę instrumentów rynku terminowego 
(rys. 1). Jako główne powody niestosowania instrumentów oferowanych przez giełdy respondenci 
wskazywali brak znajomości tych instrumentów oraz zbyt wysokie koszty, jakie wiążą się z ich 
wykorzystaniem, a także brak możliwości korzystania z tych instrumentów w Polsce. 

Rysunek 2. Klasyfikacja zagrożeń działalności gospodarczej według producentów rolnych (n = 184)
Figure 2. The classification of business risks according to agricultural producers (n = 184)
Ocena według skali od 1 – brak zagrożenia do 12 – duże zagrożenie/Grading scale from 1 – no risk, to 
12 – high risk
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Source: own study based on questionnaire survey
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W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono także, że prawdopodobieństwo umożliwiają-
ce odrzucenie hipotezy zerowej o braku związku korelacyjnego pomiędzy sposobem zarządzania 
ryzykiem działalności a wielkością gospodarstwa rolnego wyniosło 0,063, między sposobem 
zarządzania ryzykiem działalności a wiekiem osoby zarządzającej – 0,643, a pomiędzy sposobem 
zarządzania ryzykiem a wykształceniem osoby zarządzającej – 0,253. Zatem na poziomie istotności 
0,05 stwierdzono brak związku korelacyjnego w każdym z trzech analizowanych przypadków.

Badania dotyczyły również rodzaju ryzyka, którego należy obawiać się prowadząc gospo-
darstwo rolne (rys. 2). 

Według ankietowanych na rynku rolnym należy obawiać się głównie ryzyka produkcyjnego 
spowodowanego zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Wszyscy ankietowani zgodnie 
stwierdzili, iż prawdopodobieństwo wystąpienia klęsk żywiołowych i niekorzystnych warunków 
klimatycznych było duże. Na ryzyko działalności gospodarczej i destabilizację dochodów według 
badanych podmiotów duży wpływ miało także ryzyko cenowe, wynikające ze zmienności cen 
otrzymywanych (cen płodów rolnych) i płaconych (cen środków produkcji). Niewielkie zagrożenie 
ankietowani dostrzegali natomiast w zmieniającej się sytuacji politycznej, nie obawiali się także 
zmian w przepisach prawnych. Respondenci dobrze oceniają swoją sytuację finansową (obrazo-
waną przez wypłacalność i płynność finansową), zatem nie czuli oni zagrożenia wynikającego z 
braku środków na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowane gospodarstwa rolne cechowały się stosun-

kowo niskim poziomem aktywności w zakresie zarządzania ryzykiem, co znalazło potwierdzenie 
we wcześniejszych badaniach [Jerzak, Śmiglak 2004, Florek 2012]. Badania w zakresie identyfi-
kacji stosowanych sposobów zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w analizowanych 
podmiotach wykazały, że najpowszechniejszym sposobem ograniczania ryzyka było różnicowanie 
kierunków produkcji. W następnej kolejności jako sposób ograniczenia ryzyka wykorzystywa-
no, integrację pionową i dobrowolne ubezpieczenia. Stwierdzono także brak wpływu wielkości 
gospodarstwa oraz wieku i wykształcenia osoby zarządzającej na wybór metody ograniczania 
ryzyka. Na rynku rolnym jako główne zagrożenie prowadzonej działalności producenci uważali 
duże uzależnienie produkcji od warunków klimatycznych oraz wysoką zmienność cen surowców 
rolnych i środków produkcji. Ankietowani nie czuli natomiast zagrożenia wynikającego z braku 
środków na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 
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Summary
The aim of the paper was to determine the methods of protection from adverse effects of business risk, 

which are available on the agricultural market, and to explore the possibilities to use them in the farms under 
investigation in order to stabilise their income. The source material was obtained from empirical research 
(direct interview), which comprised selected farms from Wielkopolskie province. As results from the analysis, 
the entities under investigation exhibited relatively low activity in risk management. The farmers indicated 
the risk of production resulting from changing climatic conditions as the main danger to their business. 
They also pointed to the high risk resulting from price variability, both in agricultural products and means 
of production. The farmers protected themselves from those risks chiefly by the multidirectional character 
of their production, vertical integration and voluntary insurance.
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