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Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce
wybranych krajów na Ğwiecie3
Price risk management in agriculture in practice of selected
countries in the world
Synopsis. Procesy globalizacji gospodarki Ğwiatowej i liberalizacji handlu miĊdzynarodowego
powodują, Īe dziaáalnoĞü producentów rolnych jest naraĪona na coraz wiĊksze ryzyko, w tym ryzyko
związane ze zmiennoĞcią cen. Wymaga to opracowania i wdraĪania coraz szerszej gamy
instrumentów zarządzania ryzykiem. Celem publikacji jest zaprezentowanie narzĊdzi ograniczających
ryzyko cenowe, takich jak skoordynowany system produkcji, ubezpieczenia rolne czy transakcje na
rynkach terminowych. Opisane zostaáy przykáady rozwiązaĔ stosowanych w praktyce wybranych
krajów na Ğwiecie.
Sáowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, ryzyko cenowe, rolnictwo, skoordynowany system
produkcji, ubezpieczenia rolne, rynki terminowe.
Abstract. The processes of economic globalization and liberalization of international trade cause an
exposure of the agricultural producers activities to increasing risk, including that related to price
volatility. This requires development and implementation of a wider range of risk management
instruments. The purpose of the paper is to present the tools mitigating the price risk, such as a
coordinated system of production, agricultural insurance or futures market transactions. These tools
are exemplified by solutions practiced in selected countries in the world.
Key words: risk management, price risk, coordinated system of production, agricultural insurance,
futures market.

Wprowadzenie
Prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej, w tym szczególnie rolniczej, wiąĪe siĊ
z prawdopodobieĔstwem nieuzyskania przewidywanych wyników ekonomicznofinansowych, czy teĪ z koniecznoĞcią ponoszenia niespodziewanych wydatków
[Pawáowska-Tyszko 2009]. Nieodáącznym elementem podejmowania decyzji
gospodarczych jest zatem ryzyko. Jest ono zjawiskiem, które towarzyszy czáowiekowi
niemal we wszystkich sferach Īycia, a dziaáania go pozbawione wystĊpują
w rzeczywistoĞci niezwykle rzadko. Mogáoby siĊ wydawaü, Īe dziĊki rozwojowi
cywilizacyjnemu znacząco siĊ ono zmniejsza, jednak w kontekĞcie rolnictwa, gdzie
wystĊpuje wiele czynników niezaleĪnych od dziaáaĔ czáowieka, stwierdzenie to
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niekoniecznie musi byü prawdziwe [Kaczmarek 2008]. Dodatkowo, zmiany polityki rolnej
w kierunku jej liberalizacji (gáównie pod naciskiem organizacji miĊdzynarodowych, takich
jak WTO) oraz zachodzące w gospodarce Ğwiatowej procesy globalizacji powodują, Īe
ryzyko funkcjonowania producentów rolnych jest dzisiaj wyĪsze niĪ pod koniec XX wieku
[CzyĪewski i StĊpieĔ 2011].
Celem publikacji jest przedstawienie problematyki ryzyka w dziaáalnoĞci rolniczej, w
tym w szczególnoĞci ryzyka cenowego. Zaprezentowane są mechanizmy zarządzania tym
ryzykiem w wybranych krajach na Ğwiecie. Autorzy skupiają siĊ na takich rozwiązaniach,
jak skoordynowany system produkcji, ubezpieczania rolne, czy teĪ transakcje na rynkach
terminowych. Praca ma charakter przeglądowy, z elementami wnioskowania dedukcyjnego,
z wykorzystaniem polsko i anglojĊzycznej literatury przedmiotu.

Klasyfikacja ryzyka w dziaáalnoĞci rolniczej i strategie zarządzania
W dziaáalnoĞci rolniczej dominuje najczĊĞciej postawa awersji do ryzyka, co wynika
z faktu, Īe jest ono postrzegane jako zjawisko negatywne, a efektem jego wystĊpowania
jest ponoszenie strat. Tak pojmowane ryzyko okreĞla siĊ jako znaczne, nieprzewidziane
odchylenie od przeciĊtnej wartoĞci, normy, czy standardu, co skutkuje moĪliwoĞcią
nieosiągniĊcia zaáoĪonego efektu lub niebezpieczeĔstwem osiągniĊcia niekorzystnego
wyniku [Jajuga 2007; Jerzak 2005]. Najistotniejsze rodzaje ryzyka, oddziaáujące na sektor
rolny, dzieli siĊ najczĊĞciej na siedem grup, w ramach których dokonuje siĊ dodatkowego
podziaáu na te, których nasilenie w gospodarstwach rolnych jest niewielkie oraz te, których
moĪliwoĞü wystąpienia jest szczególnie wysoka. Do pierwszej grupy zalicza siĊ ryzyko
związane ze Ĩródáami finansowania operacji gospodarczych, ryzyko finansowe,
technologiczne, wiąĪące siĊ z moĪliwoĞcią pojawienia siĊ niespodziewanych zmian
w technologii produkcji rolnej i z przedwczesnym starzeniem siĊ posiadanego wyposaĪenia
technicznego lub z wysokimi kosztami związanymi z nieznajomoĞcią nowej technologii
przez pracowników przedsiĊbiorstwa rolnego [Klimkowski 2007], ryzyko osobowe,
wynikające z faktu istnienia zagroĪeĔ takich jak choroby, wypadki przy pracy, czy zgony
oraz ryzyko majątkowe, dotyczące zagroĪenia dóbr majątkowych, np. w przypadku
kradzieĪy czy poĪaru [Kucka 2009]. Do grupy ryzyk o szczególnym nasileniu w sektorze
rolnym naleĪą zmiany w polityce paĔstwa oraz przepisach wykonawczych, ryzyko
instytucjonalne, ryzyko produkcyjne, które pozostaje w Ğcisáym związku ze zmianami
klimatyczno-pogodowymi oraz moĪliwoĞcią wystąpienia chorób epidemicznych u zwierząt
i szkód powstaáych w procesie produkcji, a w koĔcu ryzyko cenowe, odnoszące siĊ do
niepewnoĞci wynikającej z wahaĔ cen páodów rolnych i ich relacji w stosunku do cen
Ğrodków produkcji. W literaturze funkcjonuje równieĪ pojĊcie ryzyka dochodowego,
stanowiącego poáączenie ryzyka produkcyjnego i cenowego [Pawáowska-Tyszko 2009].
Definiowane jest jako efekt szkód, jakie powstaáy w procesie produkcji w wyniku wpáywu
czynników pogodowych oraz jako konsekwencja istniejącej w gospodarce rynkowej
wolnoĞci.
W celu áagodzenia i ograniczania skutków ryzyka podejmowane są róĪne inicjatywy,
wymagające aktywnego samodzielnego zarządzania ryzykiem lub przeniesienia go na inny
podmiot. Jedną z metod stosowanych w praktyce jest unikanie ryzyka, polegające na
wycofywaniu siĊ z dziaáalnoĞci naraĪonej na stratĊ. Jest to bez wątpienia metoda
najskuteczniejsza, jednak prowadzi do utraty moĪliwoĞci osiągania dochodów z danej
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dziaáalnoĞci w dáugim okresie. Jest teĪ trudna do zastosowania z powodu niskiej
elastycznoĞci majątku zaangaĪowanego w produkcjĊ rolną i duĪe bariery wyjĞcia.
Zatrzymanie ryzyka polega na finansowaniu strat wewnątrz gospodarstwa i wymaga
zaangaĪowania wáasnych rezerw pieniĊĪnych lub pozyskania zewnĊtrznych Ĩródeá
finansowania, co w przypadku wielu mniejszych gospodarstw moĪe stanowiü istotne
ograniczenie. W ramach kontroli ryzyka wymieniü moĪna dywersyfikacjĊ dziaáalnoĞci,
udziaá w skoordynowanych systemach produkcji oraz transakcje na gieádzie towarowej.
W pierwszym przypadku moĪna przyjąü, Īe im wiĊcej rodzajów dziaáalnoĞci
w gospodarstwie, tym niĪsze ryzyko wynikające z niekorzystnej ceny danego produktu,
gdyĪ ewentualne straty pokrywane są przez zyski z pozostaáych produktów. Jednak tego
typu dziaáanie wydaje siĊ maáo racjonalne z punktu widzenia efektywnoĞci ekonomicznej,
wymaga bowiem zaangaĪowania wielu maszyn i urządzeĔ (podnosząc koszty ich
utrzymania) i uniemoĪliwia uzyskanie przewag z tytuáu specjalizacji i skali produkcji.
Dlatego za bardziej skuteczne moĪna uznaü dwie pozostaáe metody. Ostatnim z elementów
procesu zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym jest podjĊcie decyzji dotyczącej
transferu ryzyka. MoĪliwoĞü ubezpieczenia siĊ od finansowych konsekwencji strat
pojawiających siĊ w procesie produkcji stanowi bardzo istotny, aczkolwiek w opinii wielu
ekonomistów, niedoceniany element zarządzania gospodarstwem rolnym.
Wybór odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem uzaleĪniony jest od wielkoĞci
poniesionej straty i czĊstoĞci jej wystĊpowania. Trzeba takĪe braü pod uwagĊ moĪliwoĞü
zaangaĪowania paĔstwa w proces zapobiegania lub likwidacji ryzyka [Anton 2011]. I tak
przyjmuje siĊ, Īe w sytuacji niskich strat, ale które zdarzają siĊ czĊsto, producent rolny
powinien opracowaü strategiĊ dziaáania na poziomie gospodarstwa (tzw. on-farm strategy),
która sprowadza siĊ do dywersyfikacji dziaáalnoĞci lub finansowania szkód z oszczĊdnoĞci
bądĨ Ğrodków zewnĊtrznych. Udziaá paĔstwa jest w tym przypadku na ogóá niski i moĪe
dotyczyü np. dopáat do kredytów dla rolnika. W celu unikniĊcia wiĊkszych strat, rolnik ma
do wyboru instrumenty rynkowe, takie jak kontrakty terminowe czy skoordynowane
systemy produkcji (o tym mowa w dalszej czĊĞci pracy). PaĔstwo wspomaga te
mechanizmy miĊdzy innymi przez tworzenie gieád towarowych lub wsparcie procesów
integracyjnych w rolnictwie. W przypadku strat o duĪej skali (np. na skutek suszy,
powodzi, chorób zwierząt) najbardziej efektywną metodą ograniczania ryzyka są
ubezpieczania z dopáatą z budĪetu paĔstwa. PaĔstwo tworzy równieĪ specjalne fundusze na
wypadek klĊsk Īywioáowych lub kryzysów na rynku ĪywnoĞciowym4.

Skoordynowane systemy produkcji
W ramach skoordynowanych systemów produkcji wyróĪniü moĪemy dwie formy
wspóápracy rolnika z przetwórcą: umowĊ kontraktacyjną lub peáną integracjĊ pionową.
Umowa kontraktacyjna jest formą skupu opartą na dobrowolnej dwustronnej umowie
miĊdzy producentem rolnym i przedsiĊbiorstwem skupu lub przedsiĊbiorstwem
przetwórczym. Dotyczy ona kupna-sprzedaĪy okreĞlonej iloĞci produktów rolnych
o odpowiedniej jakoĞci i postawieniu ich do dyspozycji odbiorcy w okreĞlonym terminie
i miejscu na warunkach ustanowionych w umowie. Cechą takiej umowy jest to, iĪ
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nawiązywana jest ona przed podjĊciem produkcji, w związku z czym jednostka
kontraktująca zobowiązuje siĊ do odebrania zakontraktowanych produktów i zapáacenia za
nie ceny podanej w umowie. Za niedotrzymanie umowy przez jedną ze stron przewiduje siĊ
róĪnego rodzaju sankcje (kary umowne).
Przykáadem kontraktów stabilizujących produkcjĊ gospodarstw rolnych, rozwiniĊtych
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, są tzw. kontrakty ubezpieczające od ryzyka
wahaĔ cen. Mogą one przybraü postaü dwóch rodzajów umów: cost plus i price window.
Pierwsze są kontraktami, w których producent Īywca otrzymuje cenĊ równą kosztom
produkcji, obliczonym w oparciu o przyjĊte w negocjacjach koszty pasz i ewentualnie
innych skáadników, powiĊkszoną o premiĊ za jakoĞü surowca. Taka wycena jest korzystna
dla rolnika w sytuacji niskich cen trzody, natomiast w momencie wysokich cen zyskuje
podmiot skupujący. Umowy price window okreĞlają z kolei przedziaá, w którym
prawdopodobnie powinny siĊ znaleĨü przyszáe ceny rynkowe. Gdy tak siĊ stanie, producent
otrzymuje ustaloną cenĊ. JeĞli ceny rynkowe znajdą siĊ poniĪej lub powyĪej uzgodnionego
poziomu, stratĊ lub zysk dzieli siĊ po poáowie miĊdzy producentów i skupujących
[Zawadzka 2006]. Koordynacja pionowa ma jeszcze inną zaletĊ. Pozwala obniĪyü koszty
przez unikanie tzw. kosztów transakcyjnych, związanych z pozyskiwaniem partnera. W ten
sposób zagwarantowany poziom cen oraz niĪsze koszty transakcyjne zabezpieczają
gospodarstwa przed ryzykiem5.
W studiach Hornibrooka i Fearne’a [2005] na temat sektora miĊsnego w Wielkiej
Brytanii zauwaĪa siĊ, Īe kontraktacja jest obecnie dominującą formą organizacyjną
w przemyĞle miĊsnym. Ta wspóápraca dotyczy nie tylko producentów rolnych
i przetwórców, ale rozwija siĊ w kierunku handlu detalicznego z jednej strony i dostawców
Ğrodków do produkcji z drugiej. Podobnie jak wyĪej, za gáówny czynnik tego procesu
uznaje siĊ zmieniające siĊ postawy konsumentów miĊsa, legislacjĊ w zakresie
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego oraz kryzysy na rynku rolnym, związane z chorobami
zwierząt. Gáówny nacisk na zacieĞnianie wspóápracy káadą detaliĞci, którzy sprzedają
towary pod swoją marką i dlatego dbaü muszą o wáasny wizerunek. W ich interesie leĪy
dbaáoĞü o bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe i wysoką jakoĞü produktów finalnych.
Z kolei integracja pionowa traktowana jest jako najbardziej zaawansowana forma
koordynacji i oznacza kombinacjĊ róĪnych etapów procesu produkcji w tej samej firmie.
Cechą charakterystyczną jest kontrola kolejnych ogniw áaĔcucha marketingowego. W tej
sytuacji zminimalizowane zostają straty rolnika wynikające ze sáabej pozycji przetargowej
i przejĊta zostaje nadwyĪka, która w warunkach gospodarki rynkowej wycieka do dziaáów
przetwórczych. W warunkach braku kapitaáu alternatywą do tworzenia wáasnych ubojni
i przetwórni przez producentów rolnych jest udziaá (na zasadzie czáonkostwa) w takich
przedsiĊbiorstwach. Podziaá zysku jest wówczas rekompensatą za niĪsze ceny surowców
rolnych. Tego typu system kooperacji jest powszechny w Danii. Produkcja trzody chlewnej
w 90% jest ubijana, przetwarzana i sprzedawana przez spóádzielnie, bĊdące wáasnoĞcią
i zarządzane przez producentów trzody. RzeĨnie duĔskie są odpowiedzialne za planowanie
i koordynacjĊ caáego przemysáu wieprzowego. DziĊki temu sektor jest zdolny do szybkiego
5
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reagowania na zmiany [Stadejek 2007]. Nie oznacza to bynajmniej, iĪ rynek Īywca
wieprzowego w Danii pozbawiony jest wahaĔ cyklicznych, jednak ryzyko zmiennoĞci cen
i niĪszych dochodów niwelowane jest poprzez zyski wypracowane przez spóádzielniĊ.
PowyĪsze argumenty przemawiające na korzyĞü koordynacji pionowej mogą byü
poddane pod dyskusjĊ, jeĪeli weĨmiemy pod uwagĊ dwa czynniki: dynamiczną
koncentracjĊ przemysáu i związany z tym wzrost skali przetwórstwa oraz pojawienie siĊ
powszechnych systemów certyfikacji [Schulze i in. 2006]. W pierwszym przypadku chodzi
o to, Īe dla firm przetwórczych produkujących na wielką skalĊ bardziej korzystne moĪe byü
zawieranie transakcji rynkowych bez wczeĞniejszych umów, poniewaĪ mają one wtedy
moĪliwoĞü negocjowania lepszych dla siebie warunków (szczególnie w sytuacji spadku cen
surowca) ze sáabszym partnerem rynkowym, jakim jest na ogóá producent rolny.
JednoczeĞnie nie jest wymagany jednorodny surowiec od wszystkich dostawców, gdyĪ
firma taka wytwarza szeroki wachlarz produktów, dostosowanych do poszczególnych
rynków zbytu, a miĊso dzielone jest automatycznie wedáug danego segmentu. Przykáadem
takiej strategii jest firma Toennies, która jest najwiĊkszym przetwórcą miĊsa na rynku
niemieckim. Po drugie, pojawienie siĊ systemów certyfikacji w Europie stworzyáo bardziej
sprzyjające warunki dla transakcji rynkowych typu spot. Regularnie przeprowadzane przez
niezaleĪne organizacje inspekcje wymusiáy speánianie minimum standardów i zredukowaáy
poziom niepewnoĞci co do jakoĞci wytwarzanego miĊsa, a tym samym obniĪyáy koszty
kontroli, które w systemach skoordynowanej produkcji ponoszą dostawcy i odbiorcy
towaru.

Ubezpieczenia jako forma niwelacji ryzyka w rolnictwie
Ubezpieczenia produkcji rolniczej są umową, która w zamian za staáą skáadkĊ,
pozwala producentowi rolnemu domagaü siĊ od zakáadu ubezpieczeĔ wypáaty
odszkodowania w przypadku zajĞcia w procesie produkcji strat losowych. Nie wszystkie
rodzaje ryzyka wystĊpujące w produkcji rolnej moĪna jednak ubezpieczyü ze wzglĊdów
związanych gáównie z kosztami i opáacalnoĞcią. Wskazuje siĊ na dwa czynniki, które
ograniczają moĪliwoĞci ubezpieczenia ryzyka w rolnictwie. Pierwszy związany jest
z asymetrią informacji miĊdzy stroną wyraĪającą chĊü ubezpieczenia (np. rolnikiem)
a
ubezpieczycielem
(firmą
ubezpieczeniową
lub
okreĞlonym
programem
ubezpieczeniowym). Ubezpieczający siĊ producent rolny wie zazwyczaj znacznie wiĊcej
o potencjalnym ryzyku w produkcji niĪ ubezpieczyciel. Taka asymetria informacji
i rzeczywistej oceny ryzyka áączy siĊ z problemem pokusy naduĪyü, która pojawia siĊ
w chwili, gdy ubezpieczony po zakupieniu polisy celowo zmienia sposób produkcji
i zarządzania, by zwiĊkszyü prawdopodobieĔstwo strat i tym samym odszkodowaĔ.
W związku z tym przyjmuje siĊ, Īe ubezpieczenie w rolnictwie powinno jedynie pokrywaü
zdarzenia i wypadki prowadzące do niezamierzonych strat, w których moĪna wykluczyü
ewentualny wpáyw czynnika subiektywnego.
Drugim czynnikiem ograniczającym moĪliwoĞci ubezpieczania dochodów rolniczych
jest prawdopodobieĔstwo wewnĊtrznego skorelowania ryzyka miĊdzy gospodarstwami,
które mogą ponosiü podobne straty w tym samym czasie na skutek tych samych przyczyn.
Przykáadem takiego skorelowanego ryzyka są fluktuacje cen, powodzie, susze i epidemie
wĞród zwierząt hodowlanych. Skala Ğrodków wypáacanych w takich przypadkach jest
zwykle tak duĪa, Īe wymagaáaby wysokiego poziomu skáadek lub reubezpieczenia, co
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z kolei jest maáo realne. W rezultacie rozwiązania w tej materii wymagają zaangaĪowania
Ğrodków budĪetowych dla finansowania czy dofinansowania tego typu ubezpieczeĔ.
Rozwój rynku kapitaáowego, zwáaszcza instrumentów sekurytyzacji lub reubezpieczeĔ,
mógáby ograniczyü potrzebĊ zaangaĪowania Ğrodków publicznych w tym zakresie.
Pomimo opisanych wyĪej przeszkód, zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej,
znane są przykáady ubezpieczeĔ na wypadek wahaĔ cenowych, spadku przychodów ze
sprzedaĪy czy dochodów [Introduction… 1997]. Kanadyjscy rolnicy mogą uczestniczyü
w programie stabilizacji dochodów netto (NISA). Istota tego programu sprowadza siĊ do
tego, Īe rolnik deponuje okreĞlone kwoty na specjalnym rachunku bankowym, a rząd
dokáada do tego rachunku pozostaáą czĊĞü skáadki. Pieniądze te moĪna wypáaciü
w okreĞlonych sytuacjach losowych, wpáywających na spadek dochodów poniĪej
okreĞlonego wskaĨnika stabilizacyjnego [Collie i Skees 2008]. Rozwiązanie to wspomaga
klĊskowy program pomocy dochodowej (AIDA). Dziaáają teĪ programy ubezpieczeniowe
o charakterze lokalnym, a jednym z nich jest uruchomiony w prowincji Quebec w 1986
roku Assurance Stabilisation des Revenus Agricoles (ASRA). Jego celem jest zapewnienie
rolnikowi wynagrodzenia na poziomie Ğredniej páacy w sektorach pozarolniczych.
Podstawą páatnoĞci w tym systemie są koszty produkcji, szacowane co piĊü lat przez
agencjĊ rządową na podstawie reprezentatywnej grupy gospodarstw. Wypáaty ruszają
w momencie, kiedy róĪnica pomiĊdzy ceną danego surowca rolnego a kosztami jego
produkcji nie pokrywa przeciĊtnej stawki wygrodzenia parytetowego [Anton i in. 2011].
W USA prywatne firmy ubezpieczeniowe oferują instrumenty ubezpieczenia ryzyka
przychodów dla poszczególnych typów produkcji, np. zbiorów. Dostarczają teĪ i obsáugują
kompleksowe programy ubezpieczeĔ dochodów. Programy te są czĊĞciowo subsydiowane,
dlatego farmer páaci jedynie okoáo 25 procent skáadki ubezpieczeniowej. Subsydia
paĔstwowe pokrywają teĪ znaczną czĊĞü kosztów reasekuracji, jakie ponoszą firmy
ubezpieczeniowe z tytuáu ubezpieczeĔ dochodów gospodarstw rolnych. Dopáata do skáadek
i kosztów reasekuracji przysáuguje dopiero do sprzedanych i prawidáowo obsáugiwanych
pakietów ubezpieczeniowych, co z jednej strony zwiĊksza sprawnoĞü i efektywnoĞü
systemu, zarówno w sensie obsáugi farmerów, jak i minimalizacji kosztów budĪetowych,
z drugiej natomiast moĪe mieü pewne wady związane z monitorowaniem i audytem
oferowanych pakietów. Pojawiają siĊ bowiem pokusy naduĪyü ze strony zarówno spóáek
ubezpieczeniowych szukających áatwych zysków, jak i ubezpieczających siĊ farmerów
[Sikorska 2008].
Szczególnie interesujące w Stanach Zjednoczonych są ubezpieczenia ryzyka
przychodów w oparciu o ceny ustalane na notowaniach gieádowych (tzw. Group Risk
Income Protection, GRIP USA), oferowane dla produktów rolnych objĊtych kontraktami
terminowymi na Chicago Board of Trade [Rojewski 2008]. Odszkodowania przysáugują
ubezpieczonym rolnikom w sytuacji spadku przeciĊtnych przychodów dla danego regionu
poniĪej progu okreĞlającego stopieĔ zabezpieczenia. WyjĞciowe przychody obliczane są
jako iloczyn oczekiwanego plonu i tzw. ceny GRIP, którą okreĞla przeciĊtna cena
kontraktów na gieádzie w Chicago z piĊciu kolejnych dni roboczych poprzedzających dzieĔ
1 marca [Kang i Mahajan 2006].
Ubezpieczenia ryzyka cenowego w rolnictwie europejskim są dotychczas niewielką
i uzupeániającą formą w stosunku do instrumentów wspólnej polityki rolnej. W zasadzie
bardziej rozwiniĊte systemy ubezpieczeĔ wystĊpują w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Holandii i Niemczech, ale i tak skala tych rynków jest duĪo mniejsza aniĪeli w paĔstwach
Ameryki Póánocnej. WPR w okresie budĪetowym 2007-2013 przewiduje wsparcie tylko
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dla ubezpieczeĔ na wypadek klĊsk Īywioáowych lub chorób zwierząt. Dopiero po 2014
planuje siĊ wprowadziü nowy instrument stabilizacji dochodu (tzw. Income Stabilisation
Tool). Instrument taki, w formie funduszu ubezpieczeĔ wzajemnych, byáby uruchamiany
w sytuacji straty producenta rolnego na poziomie minimum 30% Ğredniego rocznego
dochodu, obliczonego na podstawie trzech lat wstecz lub piĊciu, przy wyeliminowaniu roku
o najwyĪszym i najniĪszym dochodzie. WysokoĞü odszkodowania stanowiü ma 70%
poniesionej straty6.

Wykorzystanie instrumentów pochodnych
Do instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym na rynku rolnym zaliczyü naleĪy
przede wszystkim transakcje terminowe typu forward i futures oraz opcje towarowe.
Generalnie ich funkcja sprowadza siĊ do tego, Īe sprzedający (w tym przypadku producent
rolny) stara siĊ ograniczyü ujemny wpáyw spadku cen skupu w przyszáoĞci i tym samym
minimalizowaü straty. Transakcje forward polegają na tym, Īe w momencie ich zawierania
ustalana jest przyszáa cena surowca, natomiast dostawa nastĊpuje w przyszáoĞci, w terminie
dowolnie ustalonym przez obie strony (dlatego umowa taka nosi nazwĊ rzeczywistej).
W tym sensie umowy tego typu zbliĪone są swoją konstrukcją do umów kontraktacyjnych,
okreĞlających termin, wielkoĞü dostawy oraz cenĊ skupu. Plusem umów forward jest
ponadto wzglĊdna przejrzystoĞü i prostota przepisów, co w przypadku producenta rolnego
ma istotne znaczenie. Wskazuje siĊ teĪ na pewne wady transakcji związane
z ograniczeniem elastycznoĞci stron kontraktu, co ma związek z koniecznoĞcią dostarczenia
lub odbioru towaru do/od konkretnego podmiotu, podczas gdy warunki rynkowe mogą ulec
zmianie. Dla dostawcy (odbiorcy) wystąpią wtedy tzw. koszty utraconych korzyĞci, jeĞli
cena rynkowa w momencie realizacji kontraktu jest wyĪsza (niĪsza) aniĪeli cena podpisana
w momencie zawarcia kontraktu. Z kolei transakcje futures nazywane są nierzeczywistymi,
poniewaĪ w terminie rozliczenia nie nastĊpuje fizyczne dostarczenie towaru, a jedynie
rozliczane są róĪnice cen (chyba Īe zaĪąda tego strona kontraktu). Z tego powodu
instrument ten ma charakter bardziej spekulacyjny niĪ zabezpieczający. Wbrew potocznej
opinii, dziaáalnoĞü spekulantów na gieádzie jest bardzo waĪna, bowiem zwiĊkszają oni
páynnoĞü rynku i podnoszą jego efektywnoĞü.
Dla sprawnego funkcjonowania rynku terminowego w sektorze rolnym niezbĊdna jest
instytucja gieády towarowej. Podstawową funkcją gieády jest uáatwienie obrotu w handlu
wewnĊtrznym i miĊdzynarodowym, a przez ksztaátowanie cen równowagi rynkowej
w wyniku koncentracji obrotów handlowych bardziej precyzyjne okreĞlenie mechanizmu
ich wahaĔ oraz stworzenie instrumentów ograniczania ryzyka fluktuacji [Szulce 2001].
Powstają takie formy transakcji, które umoĪliwiają transferowanie ryzyka niekorzystnej
zmiany ceny z producenta na nabywcĊ. Ryzyko staje siĊ wtedy swego rodzaju towarem,
którym moĪna obracaü w celach zarobkowych.
Transakcje terminowe na rynku rolnym stanowią obecnie kilka procent wszystkich
transakcji terminowych (w 2010 roku byáo ich dokáadnie 5,2%). Zdecydowanie najwiĊkszy
obrót wystĊpuje na rynku papierów wartoĞciowych (w 2010r. ok. 60% transakcji),
a w dalszej kolejnoĞci na rynku stóp procentowych (15%) i walutowym (11%). Za rynkiem
rolnym plasuje siĊ energia i metale, w tym metale szlachetne. Natomiast w ramach rynku
6

Art. 40 of the New EAFRD Regulation [The CAP… 2011].
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rolnego najwyĪszy udziaá mają cukier, soja, kukurydza, olej palmowy, baweána i pszenica.
Z kolei gieádami o najwiĊkszym znaczeniu dla surowców rolnych są gieáda Chicago
Mercantile Exchange oraz Euronext.Liffe (bĊdąca aliansem gieád w Londynie, Lizbonie,
Amsterdamie, Brukseli i ParyĪu). Niektóre gieády oferują równieĪ instrumenty pochodne na
indeksy towarowe, uwzglĊdniające sektor rolny. Na przykáad Chicago Board of Trade ma
w ofercie kontrakty futures na indeks Dow Jones AIG Commodity, w którego skáad
wchodzi m.in. Īywiec wieprzowy. Podobnie, New York Board of Trade posiada w ofercie
kontrakty futures i opcje na kontrakty futures wystawione na S&P Commodity Index,
w skáadzie którego znajduje siĊ subindeks dotyczący wybranych surowców rolnych
[Borkowski i in. 2008].
Warto zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ chociaĪ opisane wyĪej narzĊdzia rynku terminowego
realnie ograniczają ryzyko zmiennoĞci cen, to nie muszą powodowaü, iĪ uzyskane ceny
bĊdą wyĪsze niĪ przeciĊtnie (Ğrednio w dáugim okresie) na rynku. Potwierdzają to m.in.
wyniki „PilotaĪowego Programu Terminowego Kontraktowania Mleka” (Dairy Forward
Pricing Pilot Program), przeprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa USA w 2000 r.
[A study… 2002]. W ramach dziaáania producenci mleka mieli moĪliwoĞü jego zbytu po
cenach ustalonych w transakcjach forward, niezaleĪnych od gwarantowanych cen
minimalnych. Okazaáo siĊ, Īe kontrakty forward w znacznym stopniu ograniczyáy wahania
cenowe, jednak Ğredni poziom cen uzyskiwany przez uczestników programu byá niĪszy
aniĪeli poziom cen na rynku7. Mimo to, dziĊki umowom terminowym osiągniĊto korzyĞci
w postaci stabilizacji dochodów, a tym samym podniesienia zdolnoĞci kredytowej
i moĪliwoĞci inwestycyjnych, co w dáuĪszej perspektywie prowadziü moĪe do wzrostu
efektywnoĞci gospodarowania przez obniĪkĊ kosztów.

Podsumowanie
Na tle innych sektorów ryzyko dziaáalnoĞci w rolnictwie jest relatywnie wysokie
i wynika ze specyficznych uwarunkowaĔ czynnika ziemi. WystĊpujące coraz czĊĞciej
8
klĊski naturalne, które są wynikiem zmian klimatycznych , oraz zagroĪenia związane
z rozprzestrzenianiem siĊ chorób zwierząt jeszcze bardziej zwiĊkszają niepewnoĞü
gospodarowania. JeĞli dodamy do tego takie czynniki, jak liberalizacja handlu Ğwiatowego,
spekulacja na rynku ĪywnoĞci czy spadek poziomu zapasów surowców w warunkach
rosnącego popytu globalnego, nic dziwnego, Īe zmiennoĞü cen produktów rolnych jest
coraz wyĪsza. Stąd koniecznoĞü wdraĪania rozwiązaĔ mających na celu ograniczenie
wahaĔ cen.
Obserwując dziaáania poszczególnych krajów w zakresie ograniczania ryzyka
cenowego w produkcji rolnej wyróĪniü moĪemy kilka gáównych strategii. Stany
Zjednoczone, Kanada czy Australia posiadają rozwiniĊty system ubezpieczeĔ rolnych,

7
ĝrednia miesiĊczna cena mleka kontraktowego wynosiáa 14,02 USD/cwt. (cwt.: cetnar, okoáo 45,3 kg) i wahaáa
siĊ w przedziale 13,23-14,86 USD, a cena mleka na rynku ksztaátowaáa siĊ na poziomie 14,51, z przedziaáem
wahaĔ 12,04-17,75.
8
Niemieckie towarzystwo Munich RE, najwiĊkszy na Ğwiecie reasekurator specjalizujący siĊ w ubezpieczeniach
związanych z klĊskami Īywioáowymi, oszacowaáo, Īe w samym tylko 2010 roku doszáo do 950 klĊsk
Īywioáowych, a w latach 2000-2010 dochodziáo Ğrednio do 785 kataklizmów rocznie [Munich… 2012].
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wspieranych finansowo Ğrodkami publicznymi. W USA rozwiniĊta jest ponadto gieáda
i rynek kontraktów terminowych, a takĪe procesy integracyjne branĪy ĪywnoĞciowej.
W Unii Europejskiej przez wiele lat (do reformy MacSharry’ego z 1992 r.) stosowany byá
system wsparcia cen, poprzez ustalanie minimalnego ich poziomu i dokonywanie zakupów
interwencyjnych w sytuacji ich spadku. System ten byá efektywny wtedy, kiedy moĪna byáo
ustaliü niski poziom cen interwencyjnych. W warunkach globalnego wzrostu cen ĪywnoĞci
w ostatnich kilkunastu latach przestaá byü skuteczny (przy niskich cenach minimalnych
interwencji po prostu nie byáo). Ponadto, jak pokazuje praktyka pierwszych lat
funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, w systemie cen interwencyjnych rolnik dąĪyá do
zwiĊkszania produkcji tych surowców, które otrzymywaáy najwyĪsze wsparcie, co
doprowadziáo do nadwyĪki podaĪy tych surowców, i dalsze utrzymywanie wysokich cen
coraz bardziej obciąĪaáo budĪetu unijny. Dlatego w UE nastąpiáa reorientacja wsparcia
w kierunku dopáat bezpoĞrednich do dochodu. Na lata 2014-2020 opracowywane są takĪe
nowe narzĊdzia zarządzania ryzykiem, w postaci funduszy ubezpieczeniowych w zakresie
stabilizacji dochodów. W wiĊkszym stopniu wspierane mają byü ponadto procesy
integracyjne producentów rolnych.
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