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Synopsis. Celem niniejszego artyku³u jest ocena wielko�ci ryzyka gospodarczego w wybranych wielkoobsza-
rowych gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. Pomiaru ryzyka gospodarczego dokonano za pomoc¹
klasycznych statystycznych miar ryzyka: odchylenia standardowego, wspó³czynnika zmienno�ci oraz wspó³-
czynnika asymetrii, przy wykorzystaniu elementów finansowej analizy wska�nikowej.

Wstêp
Sytuacja, w której powstaj¹ mo¿liwo�ci wyst¹pienia nieprzewidywalnych odchyleñ od za-

mierzonych efektów okre�lana jest mianem ryzyka. Z ryzykiem spotykamy siê we wszystkich
dziedzinach aktywno�ci cz³owieka, jest ono nieod³¹cznym elementem ka¿dej dzia³alno�ci go-
spodarczej. W odniesieniu do rolnictwa, które charakteryzuje siê du¿¹ zmienno�ci¹ warunków
produkcji ryzyko ma wiele sk³adowych. Tradycyjnie najwiêksze znaczenie przypisuje siê ryzy-
ku produkcyjnemu wynikaj¹cemu ze specyfiki produkcji oraz ryzyku rynkowemu, g³ównie w
odniesieniu do niestabilno�ci cen produktów rolnych.

Analiza ryzyka dzia³alno�ci gospodarczej wykorzystywana jest g³ównie jako jeden z naj-
wa¿niejszych elementów analizy fundamentalnej w dzia³alno�ci na rynku kapita³owym. Obej-
muje niepewno�æ osi¹gniêcia dochodów z dzia³alno�ci operacyjnej z powodu samej natury tej
dzia³alno�ci [Tarczyñski, Mojsiewicz 2001]. Tego typu ryzyko skupiaj¹ce w sobie kategorie
zarówno ryzyka systematycznego, jak i specyficznego w przedsiêbiorstwie wynika ze zmian
zachodz¹cych na rynku pod wp³ywem zarówno czynników makro, jak i mikroekonomicznych i
nie mo¿na go unikn¹æ. St¹d te¿ niezwykle wa¿ne dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych
i gospodarczych jest poznanie wielko�ci tego ryzyka, by w sposób racjonalny nim zarz¹dzaæ.

Wielkoobszarowe przedsiêbiorstwa rolne z racji specyfiki i charakteru produkcji szczegól-
nie nara¿one s¹ na ten rodzaj ryzyka, choæ dot¹d nie by³o ono przedmiotem szerszych badañ i
analiz. Praktyka wskazuje jednak na d¹¿no�æ zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami do realizowa-
nia za³o¿onych celów gospodarczych przy jak najni¿szym poziomie ryzyka. Wyniki analiz wska�-

1 Artyku³ powsta³ przy wykorzystaniu danych opracowanych w ramach projektu badawczego, nr
1H02C04927, finansowanego przez KBN.
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ników ekonomicznych natomiast sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e cele te czêsto wymagaj¹ podej-
mowania decyzji bardzo ryzykownych.

W artykule podjêto zatem problematykê oceny wielko�ci ryzyka gospodarczego zwi¹zane-
go z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi w wybranych wielkoobszarowych gospodarstwach
rolnych w Wielkopolsce. Osi¹gniêcie tak postawionego celu wymaga³o podjêcia próby za-
adoptowania metodyki oceny ryzyka dzia³alno�ci gospodarczej do warunków wielkoobszaro-
wych gospodarstw rolnych. Pomiaru ryzyka gospodarczego dokonano za pomoc¹ klasycz-
nych statystycznych miar ryzyka: odchylenia standardowego, wspó³czynnika zmienno�ci oraz
wspó³czynnika asymetrii, wykorzystuj¹c przy tym elementy finansowej analizy wska�nikowej.

Pierwotny materia³ badawczy zosta³ uzyskany na podstawie badañ empirycznych, które prze-
prowadzono na terenie województwa wielkopolskiego, na próbie 21 gospodarstw rolnych skarbu
pañstwa. Populacja ta stanowi 62% wszystkich gospodarstw w badanym regionie prowadz¹cych
pe³n¹ rachunkowo�æ finansow¹ niezbêdn¹ do oceny ryzyka gospodarczego. Badania zrealizowa-
no w 2004 roku. Przy wyborze gospodarstw do badañ oprócz dostêpno�ci niezbêdnych danych
ksiêgowych przyjêto kryterium wielko�ci powierzchni powy¿ej 300 ha. Przeprowadzone badania
by³y badaniami czê�ciowymi, gdy¿ nie objê³y wszystkich gospodarstw spe³niaj¹cych powy¿sze
kryteria. Zebrane dane zosta³y poddane szczegó³owej analizie, a nastêpnie opisane przy zastoso-
waniu metody statystyki opisowej (�rednia harmoniczna, odchylenie standardowe).

Analiza ryzyka gospodarczego
Jednym ze sposobów pomiaru ryzyka gospodarczego jest wyznaczenie wska�ników eko-

nomiczno-finansowych przedsiêbiorstw w ujêciu dynamicznym i na tej podstawie obliczenie
miar ryzyka. Tabela 1 prezentuje wyniki obliczonych w ten sposób: warto�ci �redniej wska�ni-
ka, odchylenia standardowego i wspó³czynnika zmienno�ci dla czterech grup wska�ników:
p³ynno�ci finansowej, zad³u¿enia, rentowno�ci, sprawno�ci zarz¹dzania. Przedstawione w ta-
beli 1 dane omówione zostan¹ w dalszej czê�ci artyku³u w ramach wymienionych grup wska�-
ników ekonomiczno-finansowych.
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Ryzyko utraty p³ynno�ci finansowej
P³ynno�æ finansowa pokazuje zdol-

no�æ jednostki gospodarczej do wywi¹-
zywania siê z krótkoterminowych zobo-
wi¹zañ. Do oceny ryzyka p³ynno�ci
finansowej wykorzystano dane dotycz¹-
ce wska�ników p³ynno�ci bie¿¹cej oraz
szybkiej (rys. 1).

Przedstawione w tabeli 1 wyniki wska-
zuj¹, ¿e warto�æ �rednia wska�ników p³yn-
no�ci bie¿¹cej w latach 2001-2003 osi¹-
gnê³a poziom, przy którym zachowana
zosta³a równowaga finansowa badanych
gospodarstw. Wielko�æ ryzyka mierzona
odchyleniem standardowym dla wska�ni-
ków p³ynno�ci bie¿¹cej w latach 2001-2003
przyjmuje wysokie warto�ci, jednak utrzy-
muje siê w poszczególnych latach na po-
dobnym poziomie. Najwy¿szy poziom ry-
zyka w zakresie p³ynno�ci bie¿¹cej
gospodarstw stwierdzono w 2002 roku. Podobn¹ tendencjê wykazuj¹ w badanym okresie wspó³-
czynniki zmienno�ci (tab. 1). Bardzo wysoki ich poziom w 2002 roku (83,7%), �wiadczy o du¿ym
udziale wahañ losowych w zmienno�ci tej miary.

Warto�æ �rednia wska�nika p³ynno�ci szybkiej w 2001 roku utrzymywa³a siê na poziomie
0,56. W kolejnych latach wykazywa³a jednak tendencjê spadkow¹ obni¿aj¹c siê do 0,49 w 2002
r. i 0,47 w 2003. Na podstawie wyników analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ w gospodarstwach wystê-
puje napiêta sytuacja p³atnicza i niemo¿no�æ sprostania bie¿¹cym zobowi¹zaniom. Odchylenie
standardowe i wspó³czynnik zmienno�ci w badanym okresie przyjmuje wysok¹ warto�æ. Wska-
zuje to na dzia³alno�æ przedsiêbiorstwa pod presj¹ wysokiego ryzyka utraty p³ynno�ci finanso-
wej. Szczególnie dotyczy to 2002 roku, gdzie warto�æ odchylenia standardowego wzros³a do
poziomu 1,3, a wspó³czynnik zmienno�ci wzrós³ do poziomu 266,08, st¹d te¿ ryzyko w danym
roku jest bardzo du¿e i sytuacja taka mo¿e doprowadziæ do niewyp³acalno�ci.

Ryzyko wzrostu zad³u¿enia
�rednia warto�æ ogólnego zad³u¿enia

badanych gospodarstw przyjmuje w ko-
lejnych latach warto�ci: 0,44 (2001 r.), 0,38
(2002 r.) oraz w 2003 r. �  0,49, co wskazuje
na bezpieczny poziom ogólnego zad³u¿e-
nia badanych gospodarstw (tab. 1). Naj-
wy¿szy poziom ryzyka wzrostu zad³u¿enia
mierzony odchyleniem standardowym
(3,32) zanotowano w 2001 r., po czym w
roku 2002 nast¹pi³a stabilizacja na pozio-
mie 1,66 i na podobnym poziomie utrzy-
ma³o siê w roku 2003 (rys. 2).

Rysunek 1.  Poziom ryzyka mierzony odchyle-
niem standardowym dla wska�nika p³ynno�ci
finansowej
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie bilansów
oraz rachunków zysku i strat 21 gospodarstw rol-
nych Skarbu Pañstwa.
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Rysunek 2. Poziom ryzyka mierzony odchy-
leniem standardowym dla wska�nika rotacji
zad³u¿enia kapita³u w³asnego
�ród³o: jak na rys. 1.
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Ryzyko spadku rentowno�ci
W badanej grupie gospodarstw wiel-

koobszarowych znacz¹cym ryzykiem
obarczona jest rentowno�æ kapita³u w³a-
snego. Wskazuje na to wielko�æ odchy-
lenia standardowego, które osi¹gnê³o
najwy¿szy (12,8) poziom w 2001 � (rys.
3). W kolejnych latach 2002-2003 ryzyko
utraty rentowno�ci charakteryzowa³o siê
tendencj¹ spadkow¹.

Podobn¹ tendencj¹ charakteryzowa-
³y siê wspó³czynniki zmienno�ci dla ren-
towno�ci kapita³u w³asnego i wynosi³y
od 186 w 2001 r., do 107,29% w 2002 r., co
�wiadczy o du¿ym udziale wahañ loso-
wych w zmienno�ci tej miary (tab. 1).

Analiza ryzyka utraty
sprawno�ci dzia³ania

W grupie wska�ników sprawno�ci
dzia³ania badanych przedsiêbiorstw, naj-
mniejszym ryzykiem obarczona jest utra-
ta produktywno�ci maj¹tku obrotowego,
gdzie odchylenie standardowe w latach
2001-2003 przyjê³o warto�æ od 0,50 do
0,57 (tab. 1). Stwierdzono równie¿, ¿e ba-
dane gospodarstwa znacznie lepiej win-
dykuj¹ nale¿no�ci ni¿ same reguluj¹ zo-
bowi¹zania. Rotacja zobowi¹zañ w
kolejnych latach ro�nie i wynosi w 2001 r.
169 dni, a w 2003 r. 198 dni. Rotacja nale¿-
no�ci nie przekracza 31 dni (tab. 1). Od-
chylenie standardowe dla wska�ników
rotacji nale¿no�ci ukszta³towa³o siê na
wysokim, lecz sta³ym poziomie od 16,97
w 2001 r. do 15,48 w 2003 r.

Ryzyko zwi¹zane z rotacj¹ zobowi¹-
zañ jest bardzo du¿e, co potwierdzaj¹
wysokie warto�ci odchylenia standardo-
wego (129,56) w szczególno�ci w 2003
roku  (rys. 4).

Gwa³towny wzrost warto�ci odchyle-
nia standardowego w 2003 roku �wiad-
czy, i¿ w badanych gospodarstwach
znacznie wzros³o ryzyko niewyp³acalno-
�ci zobowi¹zañ wobec kontrahentów.
Przedsiêbiorstwa maj¹ napiêt¹ sytuacjê

Rysunek 3. Poziom ryzyka mierzony odchyle-
niem standardowym dla wska�nika rentow-
no�ci  kapita³u w³asnego
�ród³o: jak na rys. 1.

Rysunek 4. Poziom ryzyka mierzony odchyle-
niem standardowym dla wska�nika rotacji zo-
bowi¹zañ
�ród³o: jak na rys. 1.

Rysunek 5. Poziom ryzyka mierzony odchyle-
niem standardowym dla wska�nika rotacji za-
pasów
�ród³o: jak na rys. 1.
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p³atnicz¹, co potwierdzaj¹ równie¿ wysokie warto�ci odchylenia standardowego dla wska�nika
p³ynno�ci bie¿¹cej (rys. 1).

W badanych gospodarstwach wystêpuje bardzo niska rotacja zapasów (w szczególno�ci w
2002 roku � 320 dni). Ryzyko zwi¹zane z rotacj¹ zapasów jest du¿e, potwierdzaj¹ to bardzo wyso-
kie warto�ci odchylenia standardowego. W 2001 roku odchylenie standardowe wynosi³o 57,78,
w 2002 roku nieco spad³o i ponownie w 2003 roku osi¹gnê³o najwy¿szy poziom 67,92 (rys. 5).

Wnioski
1. W przeprowadzonych badaniach w próbie 21 wielkoobszarowych gospodarstw rolnych

stwierdzono wystêpowanie du¿ego zró¿nicowanie poziomu ryzyka gospodarczego w po-
szczególnych latach.

2. W badanym okresie najmniejszym poziomem ryzyka gospodarczego obarczone by³y sfery
dzia³alno�ci przedsiêbiorstw zwi¹zane z produktywno�ci¹ maj¹tku obrotowego oraz ogól-
nym zad³u¿eniem gospodarstw. Najwiêksze ryzyko gospodarcze mierzone warto�ci¹ od-
chylenia standardowego stwierdzono w przypadku rotacji zapasów, rotacji nale¿no�ci i
rotacji zobowi¹zañ.

3. Okre�lony w badaniach poziom ryzyka gospodarczego wskazuje na zasadno�æ zastosowa-
nia okre�lonych strategii zarz¹dzania poszczególnymi rodzajami ryzyk w gospodarstwie.
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Summary
Abstract: The main goal of the article was evaluation of economic risk among large sized farms in

Wielkopolska Region. Primary data was collected from 21 selected research units, among large sized farms
(lease farms) in Wielkopolska region. The project research was implemented in 2004; the area of farms was
300- 2000 hectares. For identification the economic risk protection methods was used questionnaire method
(direct interview), for evaluation the economic risk was used financial balance and profit and loss account.
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