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Wprowadzenie

Przedsiębiorczość defi niuje się jako aktywne działanie w sferze gospodarczej. 

Wynikiem przedsiębiorczości jest pomnożenie bogactwa nie tylko indywidualne-

go, ale też ogólnospołecznego. Przedsiębiorczość może dotyczyć ludzi, podmiotów 

gospodarczych. Na ich aktywność wpływają różne elementy makro – i mikrooto-

czenia. Zdolność do podejmowania uzasadnionego ryzyka w warunkach niepew-

ności jest ważną właściwością przedsiębiorczości menedżerów. Ryzyko określa się 

jako kwantyfi kowalną niepewność1. Zarządzanie w agrobiznesie jest związane 

z podwyższonym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to 

z cech szczegółowych rolnictwa, takich jak: zależność od warunków naturalnych, 

sezonowość, trwałość procesu produkcyjnego i inne.

Przedmiotem badań niniejszego opracowania jest związek procesu zarzą-

dzania ryzykiem z elementami oddziałującymi na przedsiębiorczość podmiotów 

agrobiznesu.

Cel niniejszego opracowania polega na poszukiwaniu odpowiedzi na nastę-

pujące pytania badawcze:

Jakie jest podstawowe ryzyko hamujące rozwój przedsiębiorczości na po-1. 

ziomie makrootoczenia, w tym instytucjonalnego?

1  J. Zawiła-Niedźwiedzki, Niepewność w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 455, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
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Jakie2.  są teoretyczne podstawy skuteczności zarządzania ryzykiem?

Jak rozwój przedsiębiorczości oddziałuje na skuteczność zarządzania ryzy-3. 

kiem na poziomie sektora oraz przedsiębiorstw agrobiznesu?

1.  Podstawowe ryzyko hamujące rozwój przedsiębiorczości 

na poziomie makrootoczenia oraz sposoby zarządzania ryzykiem

Udział wartości dodanej rolnictwa i sektora żywnościowego w strukturze 

PKB krajów wysoko rozwiniętych maleje. Przyszłość rozwoju agrobiznesu będzie 

uzależniona przede wszystkim od dynamiki rozwoju sfery informatycznej, czyli 

gospodarki opartej na wiedzy. W obrębie gospodarki informatycznej ważny jest 

rozwój „współczesnego agrobiznesu”. Współczesny agrobiznes oznacza ścisłą in-

tegrację oraz zrównoważony, innowacyjny rozwój wszystkich jego sfer produkcji, 

materialnej i usług. Dla każdej z nich charakterystyczna jest wysoka jakość kadr, 

wykorzystanie najnowszej wiedzy i technologii, zachowanie bezpieczeństwa śro-

dowiska naturalnego, zdolność do skutecznej globalnej konkurencji i inne2.

Jakie podstawowe ryzyko hamujące rozwój przedsiębiorczości można wyodrębnić 

na poziomie makrootoczenia?

Ryzyko związane z brakiem konstruktywnej polityki państwa wspierającej 

tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W wypadku 

braku wsparcia ze strony polityki państwowej rozwoju: kapitału ludzkiego oraz 

społecznego, przedsiębiorczości, innowacyjności, będących napędowym motorem 

rozwoju strategicznych i priorytetowych branż „nowoczesnej” gospodarki, wystę-

puje duże ryzyko braku postępu gospodarczego lub kryzysu.

Ryzyko związane z nasileniem globalizacji polega na braku możliwości wy-

korzystania szans oraz wyeliminowania zagrożeń procesów globalnych. Ryzyko 

niewykorzystanych szans oraz braku możliwości wyeliminowania zagrożeń glo-

balizacji powoduje, że kraje biedne stają się jeszcze biedniejsze. Natomiast kraje, 

które są zdolne aktywnie rozwijać „nowoczesną gospodarkę” na bardziej inno-

wacyjnych zasadach, będą uzyskiwały lepszą pozycję konkurencyjną w światowej 

gospodarce oraz coraz bardziej się wzbogacały. W związku z czym konieczna jest 

realizacja aktywnej polityki państwowej wspierającej wzrost konkurencyjności 

wewnętrznej i zewnętrznej.

2  S. Shevelova, Zdolność konkurencyjna sektora mleczarskiego Ukrainy z uwzględnieniem do-
świadczeń Polski, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
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Zarządzanie ryzykiem na poziomie makrootoczenia w celu wzrostu przedsiębiorczości

Teoria podejmowania decyzji w warunkach niepewności na poziomie makro-

otoczenia dotyczy decyzji formułowanych przez politykę państwową. Podejmowane 

decyzje powinny być nakierowane na wykorzystanie szans i minimalizację zagrożeń 

otoczenia. Najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem na poziomie makrooto-

czenia w celu rozwoju przedsiębiorczości jest realizacja aktywnej polityki państwa, 

wspierającej wzrost konkurencyjności. Aktywną politykę państwa, wspierającą wzrost 

konkurencyjności można defi niować jako regulowanie wszystkich elementów otocze-

nia kontrolowanych przez państwo oraz optymalne dostosowanie się do elementów 

niekontrolowanych w celu ciągłego rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego, bę-

dących napędowym motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Teoretyczne aspekty wzrostu przedsiębiorczości na poziomie makrootoczenia 

związane są z realizacją koncepcji lub modelu państwa innowacyjnego. W kon-

cepcji tej można połączyć następujące wątki teorii:

Teoria innowacji (wynikająca z teorii realnego cyklu koniunkturalnego lub 1. 

teorii wzrostu P.M. Romera i R.E. Lucasa), która widzi przyczyny wystę-

powania cyklów koniunkturalnych w falowym pojawieniu się innowacji 

organizacyjno-technicznych3.

Koncepcje J.M. Keynesa i J. Schumpetera. Keynes dostarcza instrumenta-2. 

rium ważnego z punktu widzenia ogólnych narzędzi oddziaływania pań-

stwa i roli popytu globalnego, natomiast Schumpeter – instrumentarium 

badawczego niezbędnego do analizy innowacyjności i przedsiębiorczości4. 

Rozwój innowacyjności oraz przedsiębiorczości jest związany z rozwojem 

kapitału ludzkiego, czyli nową teorią wzrostu endogenicznego.

Nowa teoria wzrostu endogenicznego. Jeden z przedstawicieli tej teorii 3. 

R.J. Barro, analizując model wzrostu M. Solowa (traktującego postęp tech-

niczny jako egzogeniczny, radykalny czynnik wzrostu), doszedł do wnio-

sku, że dynamika inwestycji w kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem 

powodującym przyrost realnego PKB. Różnice w wielkości i dynamice 

inwestycji w kapitał ludzki mogą doprowadzić do trwałych różnic tempa 

wzrostu gospodarczego między krajami5.

3  A. Jabłońska, Cykl koniunkturalny, w: Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, PWN, War-
szawa 1998.

4  W. Szymański, Globalizacja, wyzwanie i zagrożenia, Wydaw. Difi n, Warszawa 2001.
5  R.J. Barro, Economic Growth and Convergence, International Center for Economic Growth, 

Occasional Papers, nr 46, San Francisco 1994.
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Realizacja koncepcji państwa innowacyjnego przewiduje tworzenie przez 

państwo „innowacyjnych fal” w promowaniu inwestycji o silnych efektach ze-

wnętrznych (badania naukowe i rozwój, szkolnictwo, doradztwo i inne związane 

z rozwojem kapitału ludzkiego, infrastruktura), będących motorem rozwoju no-

woczesnej gospodarki oraz jej najbardziej perspektywicznych i priorytetowych 

sektorów. Koncepcja ta może być realizowana przy pomocy narodowej strategii 

rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, która powinna zawierać ściśle 

powiązane między sobą podsystemy polityki państwowej: socjalnej, strukturalnej, 
budżetowej, podatkowej i innej6.

Te podsystemy polityki państwowej pozwalają na osiągnięcie sprzyjających warun-
ków kreatywnego rozwój kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, innowacyjności 

jako podstawowego czynnika gospodarki opartej na wiedzy.

Teoretyczną podstawą aktywnej polityki państwa, wspierającej wzrost konku-

rencyjności w agrobiznesie, jest przede wszystkim teoria przemian strukturalnych 

w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

Aktywna polityka państwa wspierająca wzrost konkurencyjności w agrobiz-

nesie polega na:

transferze innowacji z branż informatycznych do rolnictwa i gospodarki a) 

żywnościowej za pomocą rozbudowania marketingowych kanałów prze-

kazywania wiedzy (systemy instytucji, doradztwa i inne);

skutecznym oddziaływaniu na czynniki niemobilne w rolnictwie (ziemia) b) 

oraz słabo mobilne (siła robocza);

osiąganiu równowagi na rynku produktów rolno-żywnościowych.c) 

Realizacja wymienionych kierunków polityki państwowej powinna odbywać 

się w sposób pośredni poprzez wspieranie innowacyjnego i socjalnego rozwoju 

wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Na poziomie instytucjonalnym istnieje podstawowe ryzyko hamujące rozwój przed-

siębiorczości: brak rozbudowania odpowiednich do polityki państwowej instytucji 

oraz ich efektywnego funkcjonowania. Chodzi przede wszystkim o instytucje 

naukowo-badawczo – rozwojowe, doradcze, system edukacji, infrastrukturę i inne. 

Te instytucje pozwalają na wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego jako naj-

ważniejszego czynnika wzrostu konkurencyjności w gospodarce informatycznej. 

Teoria nowej ekonomii instytucjonalnej wskazuje na prawidłowości w osiąganiu 

skuteczności systemu instytucjonalnego. Według tej teorii konieczne jest:

6  B. Winiarski, Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki ekonomicznej, w: Polityka gospodarcza, 
red. B. Winiarski, PWN. Warszawa 2002.



355
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODMIOTÓW AGROBIZNESU W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI...

SVITLANA SHEVELOVA

zagwarantowanie porządku ekonomicznego, czyli norm formalnych i nie-a) 

formalnych (etyczno-moralnych);

zastępowanie mniej efektywnych instytucji bardziej efektywnymi.b) 

Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego polega na instytucjonalizacji prze-

strzeni między jednostką a państwem, a w procesie tym decydujące znaczenie ma 

oddolna inicjatywa i aktywność obywateli7. Instytucjonalizacja przestrzeni między 

jednostką a państwem pomaga zredukować warunki niepewności oraz skutecz-

nie zarządzać ryzykiem. Przedsiębiorczość w procesie tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego z jednej strony występuje jako skutek oddziaływań państwowej 

polityki instytucjonalnej, a z drugiej strony jako aktywny proces inicjowany przez 

obywateli.

2.  Rozwój przedsiębiorczości a zarządzanie ryzykiem 

na poziomie sektorowym

Podstawowe ryzyko, które można wyodrębnić na poziomie sektorowym to 

dekoncentracja zasobów podmiotów gospodarczych, brak pogłębiania specjalizacji 

poszczególnych ogniw, niewykorzystanie możliwości i korzyści różnych form 

integracji, deregulacja droższych ogniw sektora na skutek dekonstrukcji łańcucha 

marketingowego ogniw sektora i inne.

Szczególne znaczenie w opracowaniu skutecznych sposobów zarządzania ry-

zykiem w sektorze mają teoretyczne koncepcje opracowane przez M.E. Portera:

koncepcja pięciu sił konkurencyjnych, –

koncepcja diamentowej struktury konkurencji, –

koncepcja łańcucha wartości, –

koncepcja kosztów transakcyjnych zasugerowana przez R. Coase’a, następ- –

nie rozwinięta przez O. Williamsona.

Koncepcja kosztów transakcyjnych ukształtowała nowy pogląd na mechanizm 

regulacji wymiany ekonomicznej w łańcuchu wartości oraz na rolę integracji 

pionowej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Wyniki zastosowania teorii 

kosztów transakcyjnych mają dwie strony oddziaływania na poszczególne ogniwa 

łańcucha marketingowego. Pierwsza strona – sens integracji pionowej powinien 

polegać na tym, aby uniknąć oportunistycznej wymiany, czyli aby korzyści oraz 

7  J. Wilkin, Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski 
z Unią Europejską, w: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, wyd. IERiGŻ, IRWiR, SGH, 
Warszawa 2002, s. 199-202.
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ułatwienia działalności w zintegrowanym łańcuchu ogniw sektora były wyższe 

niż na rynku. Druga strona – oddziaływanie koncepcji kosztów transakcyjnych 

na ogniwa zintegrowanego pionowo łańcucha marketingowego – polega na tym, 

że wycofują się z niego ogniwa droższe, ustępując miejsca tańszym (na rynku kra-

jowym czy globalnym), co prowadzi do dekonstrukcji łańcucha wartości8. W tym 

wypadku, kiedy któreś z ogniw łańcucha marketingowego może tworzyć dużą 

wartość dodaną, będzie ono atrakcyjne dla integracji oraz inwestowania, mniej 

atrakcyjne ogniwa wycofują się z niego.

Przedsiębiorczość w zarządzaniu ryzykiem na poziomie sektorowym polega na 

wykorzystaniu korzystnych możliwości integracji pionowej oraz poziomej przez 

podmioty gospodarcze będące ogniwami poszczególnych sektorów agrobiznesu. 

Skuteczność integracji pionowej oraz poziomej, fuzji oraz przejęć odbywa się na 

zasadach racjonalności, odpowiednio do strategii przedsiębiorstw w celu dostoso-

wania się do zmian otoczenia. Elastyczny rozwój integracji poziomej oraz pionowej 

ogniw poszczególnych sektorów sprzyja rozwojowi specjalizacji, koncentracji zaso-

bów podmiotów gospodarczych oraz ich powiązaniu w grupy fi rm (grona). W ten 

sposób tworzy się zbiorowa przewaga konkurencyjna oparta na kapitale ludzkim 

i procesach tworzonych przez ludzi, więc najtrudniejsza do odtworzenia9.

Realizacja strategii integracji pionowej oraz poziomej świadczy o przedsię-

biorczości podmiotów agrobiznesu, pomaga skutecznie działać w warunkach 

niepewności oraz minimalizować ryzyko na poziomie sektorowym.

3.  Rozwój przedsiębiorczości a zarządzanie ryzykiem 

na poziomie mikroekonomicznym

Teoria podejmowania decyzji w warunkach niepewności na poziomie mikro-

otoczenia skupia się wokół podejmowania decyzji nakierowanych na:

wykorzystanie szans i minimalizację zagrożeń makrootoczenia;a) 

minimalizację kosztów ryzyka i efektywność zarządzania ryzykiem w celu b) 

rozwoju potencjału strategicznego.

Przedsiębiorczość podmiotów agrobiznesu polega na osiągnięciu konkuren-

cyjności oraz utrzymaniu pozycji konkurencyjnej w długim okresie.

Jakie ryzyko jest najważniejsze w kształtowaniu konkurencyjności fi rm?

8  E. Cyrson, Nowy paradygmat strategii konkurencji, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe 
podejście, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa 2002.

9  S. Shevelova, Zdolność konkurencyjna sektora..., op. cit.
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Na Światowym Forum Gospodarczym w Davos w roku 2005 zaznaczono, 
że wyniki wywiadu przeprowadzone wśród menedżerów 1324 największych 
korporacji transnarodowych wskazują, iż 54% z nich wyodrębnia ryzyko utraty 
kluczowych zdolności fi rmy, a 41% utraty image’u10.

Kluczowe zdolności (kompetencje) to zespół zasobów i wartości materialnych 
i niematerialnych znajdujących się w posiadaniu fi rmy, które umożliwiają uzyska-
nie pozycji lidera nie tylko w chwili bieżącej, ale także w dalszej przyszłości. Na 
kluczowe kompetencje składają się systematycznie gromadzone w fi rmie umie-
jętności techniczne i technologiczne, zarządcze, organizacyjne, marketingowe, 
projektowe i inne11.

Według Hamela i Prahalada źródłem kluczowych kompetencji nie muszą być 
nowe technologie, lecz raczej nowe koncepcje zaspokajania powstających potrzeb 
nabywców, lub kreowanie nowych, których realizacji służą tworzone technolo-
gie. Rozwój kluczowych kompetencji podmiotów gospodarczych pozwala na 
budowanie trwałych przewag konkurencyjnych12. Tworzenie trwałej przewagi 
konkurencyjnej wymaga budowania przyszłościowej strategii organizacyjnej i jej 
wdrożenia przez podmioty oraz umiejętności zarządzania strategicznego. W tym 
procesie kluczowe znaczenie ma rozwój przedsiębiorczości.

Podsumowanie

Podsumowując można stwierdzić:
Zarządzanie ryzykiem na poziomie makrootoczenia powinno odbywać się 1. 
za pomocą aktywnej polityki państwa wspierającej wzrost konkurencyjno-
ści oraz kształtowania efektywnego sytemu instytucjonalnego dla realizacji 
tej polityki.
Przedsiębiorczość na poziomie sektorowym polega na tworzeniu zbioro-2. 
wej przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój integracji poziomej i piono-
wej podmiotów agrobiznesu.
Przedsiębiorczość podmiotów agrobiznesu w zarządzaniu ryzykiem na po-3. 
ziomie mikroekonomicznym polega przede wszystkim na rozwoju kluczo-
wych kompetencji pozwalających na budowanie trwałych przewag konku-
rencyjnych podmiotów agrobiznesu.

10  „Nowe Życie Gospodarcze” nr 3/2005, s. 6.
11  S. Shevelova, Zarządzanie nowym produktem a tworzenie przewagi konkurencyjnej, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 38, Poznań 2006.
12  G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the future, Cambridge 1994.
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THE ENTERPRISE OF AGRIBUSINESS COMPANY UNDER UNCERTAINTY 

CONDITIONS: THE THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE RISK

Summary

Th e work analyses: the basic risk inhibitory the development of enterprise on 
level of the macro surrounding; the theoretical aspects of risk management; in-
fl uence the development of enterprise on eff ectiveness of risk management.

Translated by Svitlana Shevelova


