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Synopsis. Artykuł prezentuje przykład wykorzystania zależności między ceną mąki pszennej sprzedawanej przez 
przedsiębiorstwa młynarskie a ceną kontraktów terminowych na ziarno pszenicy konsumpcyjnej notowanych na 
rynku FOREX. Jest to narzędzie do zabezpieczania się przedsiębiorstw z branży piekarniczej przed niekorzystnymi 
zmianami cen mąki pszennej. 

Wstęp
Spadek zbiorów pszenicy w Polsce i Środkowo-Wschodniej Europie w 2010 r. przyczynił się do 

znacznego wzrostu cen pszenicy na rynku krajowym. Ograniczona podaż surowca oraz jego wysoka 
cena zmusiły zakłady młynarskie do zwiększenia importu pszenicy konsumpcyjnej. Przełożyło się to się 
na wyższe ceny mąki pszennej i spowodowało, że udział kosztów mąki w cenie zbytu netto pieczywa 
wzrastał. W ciągu drugiego i trzeciego kwartału 2010 roku udział ten wzrósł dwukrotnie [Mielczarski 
2010]. Tak znaczący ruch cen mąki pszennej spowodował, że podwyżka cen zbytu produktów piekarskich 
stała się koniecznością i wyniosła od 20 do 30%. Implikacją był wzrost cen detalicznych pieczywa. 

W celu uniknięcia znaczących zmian cen mąki, przedsiębiorstwa piekarnicze mogą wykorzystywać 
kontrakty terminowe, które pozwalają ograniczyć ryzyko związane z wahaniami cen surowców [Reilly, 
Brown 2001]. Zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami cen mąki może pozwolić na utrzymanie 
przewagi kosztowej nad pozostałymi uczestnikami rynku, ponieważ daje to szansę na utrzymanie kosztów 
surowcowych na dotychczasowym poziomie, a tym samym nie powoduje konieczności podwyżki cen 
przez przedsiębiorstwo. Jest to znany mechanizm, niemniej obecnie nie stosowany powszechnie. Tym 
bardziej warto dodać, że kontrakty terminowe znane są już od ponad czterech stuleci.  Pierwsze wzmian-
ki na temat kontraktów terminowych pochodzą z XVII wieku, z Japonii, gdzie feudałowie potrzebując 
środków fi nansowych na wystawne życie, często sprzedawali swoje przyszłe zbiory. Mimo długiej historii 
stosowanie w praktyce kontraktów terminowych jest uznawane w dalszym ciągu za skomplikowane 
[Zalewski 2006]. W związku z tym nie są one popularne w Polsce i może dlatego mogą być skutecznym 
narzędziem, zwłaszcza w początkowym etapie do zabezpieczenia się przedsiębiorstwa piekarniczego 
przed ryzykiem surowcowym. Jednakże dotychczasowe badania wskazują, że stanowią one narzędzie 
o wysokiej skuteczności do ochrony cenowej przed niekorzystnymi zmianami, cen przede wszystkim 
dla hodowców zwierząt, odbiorców i producentów pasz oraz producentów płodów rolnych [Bliźniak, 
Gontarski 1996]. Można jednak pójść dalej i uznać, że kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane 
także w przemyśle piekarniczym do zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami cen mąki.

Cel i metodyka badań
Artykuł miał na celu zaprezentowanie metody pozwalającej ograniczać ryzyko zmiany cen mąki 

pszennej na rynku przy wykorzystaniu kontraktów terminowych futures notowanych na rynku poza-
giełdowym (OTC – Over The Counter), co może być istotne i przydatne dla mniejszych producentów 
pieczywa. W trakcie przeprowadzonych badań wykorzystano narzędzia analizy statystycznej pozwala-
jące określić siłę współzmienności cen mąki pszennej typ 750 i cen pszenicy konsumpcyjnej na rynku 
krajowym,  z uwzględnieniem cen kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną. Ponadto, do 
badań wykorzystano analizę porównawczą, która pozwoliła wybrać najkorzystniejszy tok postępowania 
w zakresie zabezpieczenia się przed ryzykiem cenowym w omawianym zakresie. 
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Do przeprowadzenia analizy wykorzystano tygodniowe dane dotyczące kształtowania się cen: mąki 
(zł/t), ziarna pszenicy konsumpcyjnej (zł/t), kontraktów terminowych na ziarno pszenicy (zł/buszel), 
notowań USD/PLN (zł/USD) w okresie od stycznia 2006 do października 2010 r. Ceny mąki pszennej 
pochodziły z opracowań Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
stanowiły średnie ceny netto sprzedaży mąki w przedsiębiorstwach młynarskich. Informacje na temat 
kontraktów terminowych na pszenicę oraz notowania USD/PLN odzwierciedlały rzeczywisty ich poziom 
na rynku FOREX. W badaniach przyjęto za jednostkę porównawczą cenę poszczególnych artykułów 
(zł/t). Ponadto, dokonano przeliczenia wartości kontraktu terminowego na pszenicę, uwzględniając że 
1 buszel pszenicy to 27,2 kg. Do wyznaczenia wartości tego kontraktu wykorzystano jego specyfi kację, 
której istotą jest to, że cena kontraktu oparta jest na wartości rynkowej 100 buszli pszenicy z dostawą w 
terminie 2 lub 3 miesięcy,  przemnożonej przez współczynnik równy 400 USD. Przy przeliczeniu war-
tości wyrażonej w walucie obcej wykorzystywano faktyczny kurs danej waluty na rynku terminowym 
na godzinę 24.00 danego dnia okresu badawczego. 

Wyniki badań
Przeprowadzona analiza wykazała, że ceny sprzedaży 1 tony mąki pszennej typ 750 przez polskie 

przedsiębiorstwa prowadzące przemiał ziarna są dość silnie skorelowane z ceną 1 tony pszenicy kon-
sumpcyjnej notowanej na rynku pozagiełdowym, współczynnik korelacji bowiem wyniósł w badanym 
okresie 0,763. Tym samym,  zmiana notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na 
rynku światowym przekładała się na zmianę ceny netto sprzedaży mąki pszennej na rynku polskim. Dla 
przedsiębiorstw piekarniczych, silna korelacja między tymi zmiennymi stanowi dobry punkt wyjścia 
do stosowania kontraktów terminowych w celu zabezpieczania przyszłych zakupów mąki pszennej. 
Wzrost cen mąki pszennej typ 750 na rynku krajowym przekłada się dla przedsiębiorstwa na wyższe 
koszty związane z zakupem surowców. Może to być z powodzeniem niwelowane przez zakup kontraktu 
terminowego na pszenicę, gdzie wzrost cen ziarna pszenicy może wygenerować dodatkowe przychody, 
które mogą pokryć wzrost kosztów wynikających ze wzrostu cen mąki na rynku spotowym. Tygodniowe 
zmiany ceny mąki pszennej i kontraktów terminowych na mąkę z tego ziarna przedstawiono na rysunku 1.

Cena 1 tony mąki wykazywała podobne tendencje wahań jak cena 1 tony kontraktu terminowego na 
pszenice konsumpcyjną. W związku z tym uznano, że uzasadnione jest wykorzystywanie kontraktów na 
pszenicę do zabezpieczania ryzyka zmiany cen mąki pszennej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że 
znaczący wpływ na rozbieżności między cenami mąki pszennej a notowaniami kontraktów terminowych 
na pszenicę na rynku FOREX miał kurs USD/PLN, gdyż współczynnik korelacji pomiędzy ceną 1 tony 
mąki typ 750 wyrażonej w PLN, a notowaniem 1 tony kontraktu terminowego na pszenicę konsumpcyj-

[PLN/t]

Rysunek 1. Ceny mąki pszennej piekarniczej typ 720 oraz kontraktów terminowychna pszenicę konsumpcyjną
Figure 1. Prices of bakery wheat fl our, type 750 and futures contracts for consumption wheat
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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ną wyrażonej w USD wyniósł ponad 
0,869. Oznacza to, że w przypadku 
rozliczania cen w USD skuteczność 
wykorzystania kontraktów termino-
wych do zabezpieczania zmian cen 
mąki była by bardziej skuteczna niż 
w przypadku dokonywania rozliczeń 
w walucie polskiej.

W celu rozpoznania skuteczności 
kontraktów terminowych do niwelo-
wania niekorzystnych zmian cen mąki 
pszennej na rynku krajowym przyjęto 
następujące założenia:
 – przedsiębiorstwo piekarnicze za-

kupuje co siedem dni 1 tonę mąki 
pszennej typ 750, która zostaje 
zużyta w całości do momentu do-
tarcia kolejnej dostawy, 

 – cena płacona przedsiębiorstwu 
młynarskiemu za dostawę jest 
rozliczana według stawki obowią-
zującej na dany dzień a dostawy realizowane są bez opóźnień. 
Do dalszych badań przyjęto siedem wariantów wykorzystania kontraktów terminowych do ograni-

czania wahań cen mąki, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa piekarnicze. Pierwszy wariant 
zakłada, że przedsiębiorstwo zakupuje kontrakt terminowy na 1 tonę pszenicy konsumpcyjnej w dniu 
dostawy, a następnie po siedmiu dniach (w dniu kolejnej dostawy) zamyka otwarty kontrakt, następnie 
zakupuje kolejny i tak postępuje przez cały badany okres począwszy od 1 styczna 2006 r. do października 
2010 r. (STRATEGIA I). 

W drugim wariancie założono, że przedsiębiorstwo każdego dnia dostawy 1 tony mąki zakupuje 1 
kontrakt na pszenice konsumpcyjną i utrzymuje pozycję do dnia ostatniej dostawy w danym miesiącu,  
następnie  powtarza ten sposób postępowania przez cały badany okres (STRATEGIA II). 

Wariant trzeci zakłada cotygodniowy zakup kontraktów na 1 tonę pszenicy konsumpcyjnej i utrzy-
mywanie ich od końca roku kalendarzowego, następnie w ostatnim dniu dostawy w danym roku przed-
siębiorstwo piekarnicze zleci zamknie wszystkich pozycji (STRATEGIA III). 

W kolejnym wariancie przedsiębiorstwo zabezpiecza  w dniu pierwszej dostawy planowaną wiel-
kość dostaw, a następnie w dniu ostatniej dostawy w miesiącu realizuje zyski bądź straty z transakcji na 
kontraktach terminowych (STRATEGIA IV). 

Piąty wariant zakłada zabezpieczanie zużycia kwartalnego w dniu pierwszej dostawy kwartału, a 
następnie realizację zysków w dniu ostatniej dostawy kwartału (STRATEGIA V). 

W następnym wariancie założono, że przedsiębiorstwo będzie zabezpieczać cotygodniowe zakupy 
mąki zakupem kontraktu terminowego na pszenicę konsumpcyjną w okresie półrocznym, co oznacza, że 
w dniu pierwszej dostawy w danym półroczu zabezpiecza całą planowaną wielkość dostaw dla danego 

Tabela 1. Symulacja skutków zabezpieczenia przed ryzykiem cenowym 
w zależności od zastosowanej strategii oraz braku zabezpieczenia [zł]
Tabela 1. Simulating the effects of protection against price risk 
depending on the strategy and the lackof security [PLN]
Strategia/
Strategy

 

Wynik z poszczególnych strategii [zł]/
The results of individual strategy [PLN]

2006 2007 2008 2009 2010 ogółem/
total

I -126 43 165 -51 -211 -180
II -8 984 -242 136 40 909
III 3 650 9 393 -3 249 -2 693 5 183 12 285
IV 348 1 198 -266 -183 596 1 694
V 1 518 3 810 -2 229 -675 2 163 4 586
VI 951 9 582 -4 823 -1 600 3 186 7 297
VII 6 779 14 688 -10 009 -3 415 7 934 15 978
Brak strategii/
No strategy

-261 -244 364 15 -401 -527

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 2. Wynik strategii
Figure 2. The result of the strategy
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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okresu, a następnie dokonuje re-
alizacji zysku z transakcji w dniu 
ostatniej dostawy w półroczu i 
tak postępuje w całym badanym 
okresie (STRATEGIA VI). 

Ostatnia zaproponowana przez 
autorów strategia zakłada zabez-
pieczanie rocznego zużycie mąki 
przez zakład piekarniczy, poprzez 
zakup kontraktu terminowego 
odpowiadającego szacunkowemu 
rocznemu zapotrzebowaniu na 
mąkę (STRATEGIA VII).

Wykorzystując powyższe za-
łożenia oraz zgromadzone dane 
obliczono roczne wyniki przedsię-
biorstwa wynikające z zastosowa-
nia powyższych strategii. Są one 
sumą przychodów z tytułu wyko-
rzystania kontraktów terminowych 
na pszenicę konsumpcyjną i zysku 
bądź straty, która  wynika ze zmian 
cen mąki na rynku. Przyjęto przy tym, że strata z kontraktu powinna zostać pokryta przez spadek cen mąki 
pszennej na rynku. Zysk z kontraktu natomiast powinien zniwelować koszt wzrostu cen surowca, jakim 
jest mąka typ 750.

Jak wynika z przedstawionych obliczeń, wszystkie prezentowane strategie charakteryzowały się 
wyższym całkowitym wynikiem niż zakup mąki pszennej bez zabezpieczania zmian jej cen za pomocą 
kontraktów terminowych. Analizując dane zawarte w tabeli 1 należy uznać, że  strategia VII generowała 
najlepszy wynik. Wyniki w poszczególnych latach charakteryzują się jednak znaczną zmiennością. Przy-
kładowo, w 2007 roku zysk wyniósł prawie 14,7 tys. zł, ale rok później wystąpiła strata na kwotę ponad 10 
tys. zł, w związku z tym stosowanie tej strategii w celu uzyskania trwałej w czasie przewagi kosztowej dla 
przedsiębiorstwa piekarniczego nie byłoby zadowalające ponieważ w jednym roku powodowałaby pokrycie 
niekorzystnych zmian cen mąki pszennej na rynku, w innym natomiast mogłaby powodować wzrost koszów 
zakupu mąki, a tym samym wymuszałaby podwyższenie cen na produkowane wyroby. Rozbieżności pomię-
dzy wynikami otrzymywanymi w poszczególnych latach objętych badaniem przedstawiono na rysunku 2.

Z danych na rysunku 2 wynika, że skuteczność poszczególnych strategii była uwarunkowana zmianami 
cen pszenicy konsumpcyjnej na rynkach światowych. W latach 2008-2009 prezentowane strategie charakte-
ryzowały się w większości ujemnymi wynikami, gdyż w tych latach następował spadek cen maki pszennej, 
jak i cen kontraktów terminowych na pszenicę. W celu znalezienia stabilniejszej w skutkach strategii, która 
byłaby skuteczna zarówno w latach kiedy ceny mąki wzrastają, jak i spadają należy poszukiwać odpowiedzi 
na pytanie – która strategia gwarantuje najmniejsze rozbieżności między uzyskiwanymi wynikami w po-
szczególnych latach. Okazuje się, że strategiami tymi są strategie I oraz II. W obu tych przypadkach wyniki 
były stabilne i korzystne. Ponadto, korzyści były wyższe aniżeli skutki braku zabezpieczenia zakupu mąki 
kontraktami terminowymi na pszenicę, niezależnie od kierunku zmian cen mąki pszennej.

Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki otrzymane ze strategii I i II. Nie zapewniały one w całym 
badanym okresie korzystnych wyników z punktu widzenia przedsiębiorstw piekarniczych, przykładem 
negatywnego skutku zastosowania strategii zabezpieczającej jest 2008 rok w przypadku strategii II, 
gdzie wynik z jej zastosowania przyniósł gorszy wynik aniżeli w sytuacji, gdyby nie stosować żadnego 
zabezpieczenia. Podobnie było w przypadku strategii I. W 2009 roku wynik zastosowania tej strategii 
był gorszy niż w przypadku braku wykorzystania strategii zabezpieczającej. 

Mimo pojawienia się w niektórych latach niekorzystnych wyników ze stosowania wybranych strategii, 
rezultaty fi nansowe otrzymywane przez przedsiębiorstwa piekarnicze w całym badanym okresie można uznać 
za korzystne, ponieważ w większości otrzymywane wartości ze stosowania wybranych strategii generowały 
wyniki powyżej wartości, jaką przedsiębiorstwa uzyskiwały w przypadku niestosowania kontraktów termino-
wych na pszenicę konsumpcyjną do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami cen mąki pszennej.

PLN

Rysunek 3. Wynik stosowania analizowanych strategii zabezpieczeń
Figure 3. The result of the analyzed security strategy
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Podsumowanie
W badaniach wykazano, że można skutecznie stosować kontrakty terminowe na pszenicę konsump-

cyjną, notowane na rynku FOREX do zabezpieczania się przedsiębiorstw piekarniczych przed niekorzyst-
nymi zmianami cen mąki pszennej typ 750. Stosowanie w praktyce strategii I i II przez fi rmy piekarnicze 
pozwoliłoby na osiągnięcie przewagi kosztowej poprzez ograniczenie skutków niekorzystnych zmian 
cen mąki. Jak wynika z analiz strategie,  które uznano za korzystne ze względu na osiągany wynik, są 
bardziej skuteczne w przypadku gdy ceny mąki na rynku krajowym rosną. Dowodem tego są wyniki 
otrzymywane w latach 2006-2007 oraz w 2010 roku, kiedy ceny mąki wyraźnie rosły. W przypadku, 
gdy ceny mąki spadały, co miało miejsce w latach 2008-2009 skuteczność wykorzystywania kontraktów 
terminowych na pszenicę konsumpcyjną była niższa. Należy stwierdzić, że kontrakty na ziarno pszenicy 
konsumpcyjnej są dobrym narzędziem do osiągania przewagi kosztowej w przemyśle piekarniczym, 
szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy ceny mąki pszennej na rynku krajowym rosną.
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Summary
The paper presents the example of using relations between the prices of fl our sold by the milling companies and 

the prices of futures contracts for wheat grains listed on the FOREX market to protect the bakery companies against 
adverse price movements of wheat fl our. The practical application of strategies I and II formed by the authors for 
the bakery company allowed to achieve cost advantages by reducing the effects of adverse changes in prices of fl our. 
These strategies are more effective if the prices of fl our on the domestic market are rising. When the prices were falling   
in years 2008-2009, the effectiveness of the use of futures contracts was lower. It should be noted that these contracts 
for wheat grain is a good tool to achieve cost advantages in the bakery industry,  particularly in the situation where 
the prices of wheat fl our on the domestic market are rising.
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