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Michał Soliwoda 

 

Wstęp 
Rynek majątkowych ubezpieczeń rolnych, a w szczególności ubezpieczeń 

upraw (crop insurance), rozwija się dynamicznie na świecie. Jak wynika 
z raportu Allied Market Research (AMR) pt.: Crop Insurance Market by 
Coverage and Distribution Channel: Opportunity Analysis and Industry 
Forecast, 2020-2027, wartość rynku agroubezpieczeń, zawężonego jednak tylko 
do ubezpieczeń upraw, szacuje się na poziomie ok. 34 mld USD. W latach 2020-
27 prognozowana tzw. złożona roczna stopa wzrostu (compound annual growth 
rate) ww. rynku wyniesie aż 6,1%. Ubezpieczenia upraw są traktowane jako 
„jądro” systemów zarządzania ryzykiem w agrobiznesie większości państw. Te 
instrumenty zarządzania ryzykiem, w formie ubezpieczeń od pojedynczych czy 
od wielu ryzyk, zapewniają ochronę przed spadkiem dochodu, będącego m.in. 
następstwem obniżenia wysokości plonów z powodu zjawisk pogodowych. 
W wielu krajach UE (np. w Niemczech) dominującą rolę w systemie 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie odgrywają nadal ubezpieczenia od 
pojedynczych ryzyk (w tym, historycznie najdłużej funkcjonujące ubezpieczenia 
od gradobicia)1. 

Jedną z cech bardzo wyraźnie odróżniających ubezpieczenia 
upraw/zwierząt gospodarskich od innych rodzajów ubezpieczeń majątkowych 
jest dość silne subsydiowanie tych pierwszych. Należy podkreślić, że nie 
dotyczy to tylko krajów UE, ale również całego świata, czego przykładem jest 
system chiński. Choć WTO dopuszcza wsparcie publiczne w zakresie 
ubezpieczeń rolnych, to, w konsekwencji, prowadzi do deformacji światowego 
rynku rolno-żywnościowego.  

Strona podażowa rynku ubezpieczeń rolnych wykorzystuje innowacje 
znane są w sektorze ubezpieczeniowym in genere. Innowacje technologiczne 
w zarządzaniu ryzykiem są szczególnie istotne z punktu widzenia rodzinnych 
gospodarstw rolnych, którym doskwiera często niedobór środków finansowych 
na projekty inwestycyjne. Strategie zarządzania ryzykiem, które są stosowane 
przez podmioty gospodarcze, w tym mitygacja, transfer czy radzenie sobie 

                                                           
1 Odzwierciedla to m.in. nazwa firmy ubezpieczeniowej Vereinigte Hagelversicherung 
VVaG. 
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z ryzykiem, wymagają dostępu do różnych źródeł finansowania, w tym 
instrumentów dotacyjnych.  

W analizach popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych istotną rolę 
odgrywa uwzględnienie zjawiska asymetrii informacji. Choć można zauważyć, 
że dostęp do informacji jest znacznie łatwiejszy dla strony popytowej dzięki 
zdobyczom ICT (w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale 
głównie dotyczących wykorzystania Internetu), to wyłania się problem przewagi 
poszczególnych uczestników umowy ubezpieczenia w zakresie posiadanych 
informacji. 

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie okazuje się szczególnie ważnym 
obszarem zarządzania (zarówno strategicznego, jak i operacyjnego) dla 
rodzinnych gospodarstw rolnych, którym często brakuje środków na łagodzenie, 
przenoszenie i radzenie sobie z ryzykiem, co również powstrzymuje podmioty 
zewnętrzne przed inwestowaniem w rolnictwo. Zdaniem wielu organizacji 
międzynarodowych, chociażby ekspertów Banku Światowego, postęp 
innowacyjny w sektorze ubezpieczeniowym wiąże się także 
z upowszechnieniem innowacji ICT, które umożliwiają opłacalny proces 
gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o ryzyku. Istotną rolę 
odgrywa publiczna infrastruktura dotycząca monitoringu otoczenia gospodarstw 
rolnych, m.in. aplikacje czy serwisy informacyjne, oferujące rolnikom 
ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach pogodowych, rozwoju epidemii chorób 
zwierzęcych i szkodników roślinnych czy też sytuacji na rynkach rolnych2.  

Niniejsza publikacja jest tzw. „kamieniem milowym” z zadania 2 projektu 
pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem 
w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji 
i technologii i przeciwdziałanie zmianie klimatu (akronim: UBROL), który 
uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
z programu GOSPOSTRATEG3 w ramach Umowy nr Gospostrateg 
1/390422/25/NCBR/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zadanie 2 (Analizy popytu 
i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych) realizowane było w okresie od 
1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przez Konsorcjum AGRI-RISK, w skład którego 

                                                           
2 Są one dostępne na stronach internetowych MRiRW https://www.gov.pl/web 
/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej czy KOWR (https://www. 
kowr.gov.pl/analiza/aktualnosci-rynkowe 
3 Jest to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych (przygotowany przez 
Radę NCBR, a zatwierdzony przez MNiSzW)  pod tytułem „Społeczny i gospodarczy rozwój 
Polski w warunkach globalizujących się rynków.  
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wchodzą: MRiRW – Lider, IERiGŻ-PIB – Lider Finansowy, Koordynator 
Naukowy, UE w Poznaniu, SGGW w Warszawie oraz IUNG-PIB. 

Przyjęto dwa równorzędne cele monografii: po pierwsze, przedstawienie 
wybranych problemów dotyczących popytu i podaży na rynku ubezpieczeń 
rolnych, a po drugie, podjęcie próby zidentyfikowania strategii zarządzania 
ryzykiem w polskim rolnictwie i zarysowanie jej operacjonalizacji (w tym, 
z wykorzystaniem produktów ubezpieczeniowych). W przypadku analizy 
popytu wykorzystano różne narzędzia ekonometryczne, ale w szczególności 
wiele wersji modeli logitowych. Próbę badawczą stanowiły gospodarstwa osób 
fizycznych skupione w Polskim FADN. Gospodarstwa te posłużyły  ponadto 
jako baza oceny opłacalności i efektywności nabycia ochrony ubezpieczeniowej. 
Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, wywiadów kierowanych 
z zakładami ubezpieczeniowymi, agentami i brokerami, by określić m.in. zakres 
występowania asymetrii informacji i jej pochodnych w formie negatywnej 
selekcji i hazardu moralnego. Pozwoliło to przejść do analizy różnych 
schematów subsydiowania ubezpieczeń rolnych i ich regulacji. Wszystkie te 
działania pozwoliły sformułować II wariant pięciu propozycji 
produktów/schematów ubezpieczeniowych, który powstał w zadaniu pierwszym 
projektu UBROL. Za pomocą m.in. badań ankietowych oraz wywiadów 
kierowanych i dokonano klasyfikacji stosowanych przez polskich rolników 
strategii zarządzania ryzykiem oraz determinant ich projektowania.  

Monografia ta składa się ze wstępu, dziewięciu części (spajających ze 
sobą trzydzieści jeden rozdziałów) oraz zakończenia. Część I, obejmująca 
rozdziały 1. i 2, koncentruje się wokół problemu subsydiowania ubezpieczeń 
rolnych. Część II (rozdział 3.) przedstawia założenia metodyczne do badań 
empirycznych, z kolei część III (tj. rozdziały 4-5.) poświęcona jest problemowi 
asymetrii informacji na rynkach rolnych. Kolejna część, tj. IV (obejmująca 
rozdziały 6-8.),  zawiera wyniki badań empirycznych nad stroną podażową 
i popytową rynku ubezpieczeń rolnych.  Część V (tj. rozdziały 9-11.) dotyczy 
strategii zarządzania ryzykiem oraz decyzji ubezpieczeniowych rolników. 
W części VI (obejmującej rozdziały 12-14.) przedstawiono wyniki badań 
dotyczących zależności między zarządzaniem ryzykiem (przede wszystkim 
korzystaniem z ubezpieczeń rolnych jako jednym z instrumentów) 
a zrównoważeniem i postępem biologiczno-technologicznym gospodarstw 
rolnych. W części VII, składającej się z rozdziałów 15-17, przedstawiono kilka 
metod wyznaczania obszarów upraw rolniczych dotkniętych klęskami lub 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (w tym suszą rolniczą, złym 
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przezimowaniem upraw i przymrozkiem). Część VIII, obejmująca rozdziały  
18-24, prezentuje analizy dotyczące wybranych problemów strategicznych 
i operacyjnych zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w sektorze rolnym, 
istotnych w kontekście polityki publicznej. Zwieńczeniem prac teoretycznych, 
metodycznych czy empirycznych jest część IX, mająca charakter koncepcyjny. 
Obejmuje ona rozdziały 25-31. W ostatniej części monografii zaprezentowano 
drugą wersję holistycznego systemu zarządzania ryzykiem, a także zestaw 
produktów ubezpieczeniowych w rolnictwie polskim Zakończenie monografii 
zawiera podsumowanie, a także wnioski i rekomendacje, kierowane dla 
wszystkich interesariuszy systemu ubezpieczeń rolnych w polskim rolnictwie, tj. 
administracji rządowej, firm ubezpieczeniowych i rolników. 

Celem rozdziału 1. było uporządkowanie i przedstawienie krytycznego 
przegląd argumentów za i przeciw subsydiowaniu ubezpieczeń rolnych oraz 
dokonanie swoistej syntezy tych skrajnych stanowisk w postaci sformułowania 
rekomendacji dotyczących jak najbardziej racjonalnego wspierania 
budżetowego produktów transferu ryzyka produkcyjnego, cenowego, 
przychodów i dochodów rolniczych z gospodarstw rolnych profesjonalnych 
pośredników rynku asekuracji, reasekuracji i finansowego.  

W rozdziale 2. pt.: przedstawiono analizę doświadczeń 
z subsydiowaniem i regulacją sektora ubezpieczeń rolnych, w szczególności 
dotyczących Polski. Najczęściej realizowaną formą pomocy jest budowanie 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w którym najczęściej prywatne 
zakłady ubezpieczeń przejmują funkcję w zakresie niwelowania skutków 
zjawisk katastroficznych przypisane dla rządu. W rozdziale tym 
przeprowadzono identyfikację zagrożeń w funkcjonowania PPP na przykładzie 
rynku ubezpieczeń dotowanych upraw w Polsce. 

Rozdział 3. przedstawia założenia badań empirycznych dotyczących 
wpływu asymetrii informacji na rynek dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt, strategii zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji reguł podejmowania 
decyzji ubezpieczeniowych w gospodarstwach rolnych. Należy podkreślić, że 
dane pierwotne zebrano, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, przy 
wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. 

Celem rozdziału 4. było jest określenie stopnia występowania asymetrii 
informacji na polskim rynku ubezpieczeń rolnych. W rozdziale tym dokonano 
także oceny wpływu asymetrii informacji na udział rolników w systemie 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. Rozdział 5. przedstawia 
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zjawisko asymetrii informacji w dorobku wielu naukowców oraz 
w doświadczeniach uczestników rynku. W porównaniu do rozdziału 
poprzedniego zawiera on analizę zjawiska asymetrii informacji z perspektywy 
strony podażowej. Przytoczono w tym miejscu wyniki badania empirycznego w 
formie wywiadów z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń, wskazując nie 
tylko obszary występowania asymetrii, ale również narzędzia, którymi posługują 
się w zakresie niwelowania skutków tego zjawiska, czyli negatywnej selekcji 
ryzyka czy hazardu moralnego. 

W rozdziale 6. dokonano analizy strony podażowej rynku ubezpieczeń 
upraw, Przedstawiono identyfikację czynników wpływających na 
zainteresowanie zakładów ubezpieczeń tym obszarem działalności. Wskazano 
na znaczenie akceptacji ryzyka, likwidacji szkód czy konieczność zupełnie 
innych narzędzi w kształtowaniu samego produktu ubezpieczeniowego, jak 
i budowania dystrybucji nowych rozwiązań. W rozdziale tym znalazły się 
wyniki badania, przeprowadzonego na zakładach ubezpieczeń czynnie 
oferujących ubezpieczenia upraw w Polsce, w zakresie gotowości do wdrożenia 
5 nowych obszarów rozwiązań produktowych.  

W rozdziale 7. podjęto analizę strony popytowej rynku ubezpieczeń. 
W rozdziale tym kwestię skłonności do korzystania z ubezpieczeń powiązano 
z endogennymi (wewnętrznymi) uwarunkowaniami prowadzenia działalności 
produkcyjnej w rolnictwie. Kompleksowe badania empiryczne zostały 
zrealizowane z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium analitycznego, 
w tym modele deterministycznych, logitowych i probitowych, a także metody 
Propensity Score Matching (PSM). Celem rozdziału 7. było zatem 
zidentyfikowanie czynników determinujących korzystanie z ubezpieczeń upraw 
rolnych oraz dokonanie oceny efektu przyczynowego zakupu ubezpieczeń dla 
wybranych charakterystyk gospodarstw. 

W rozdziale 8. przedstawiono wyniki badań, których celem było 
określenie czynników determinujących uczestnictwo rolników w systemie 
ubezpieczeń rolnych w Polsce. W rozdziale tym zaprezentowany też 
kompleksowych przegląd literatury dotyczący determinant skłonności rolników 
do uczestnictwa w systemach ubezpieczeń produkcyjnych. W celu zbadania 
determinant decyzji o ubezpieczeniu upraw autorzy skonstruowali model regresji 
logistycznej na podstawie próby FADN i wyników badań ankietowych 600 
gospodarstw rolnych, przeprowadzonych ramach projektu UBROL w 2019 r. 
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W rozdziale 9. przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące 
strategii zarządzania ryzykiem stosowanych przez rolników i ich determinant. 
Rozdział 9. zawiera także analizę uzyskanych rezultatów kompleksowych badań 
empirycznych wraz z dyskusją, opartą na dorobku polskiej i zagranicznej 
literatury z zakresu zarządzania ryzykiem. Ponadto w rozdziale tym zwrócono 
uwagę na sposób postrzegania i możliwość wdrożenia poszczególnych strategii 
zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem transferu ryzyka za 
pomocą ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 

W rozdziale 10. zidentyfikowano podstawy podejmowania decyzji 
ubezpieczeniowych. Rozdział ten zawiera kompleksowy przegląd literatury 
polskiej i zagranicznej, który stanowi ujęcie teoretyczne reguł podejmowania 
decyzji kierujących gospodarstwami rolnymi na rynku usług 
ubezpieczeniowych. W rozdziale tym zidentyfikowano na podstawie wyników 
badań ankietowych postawy rolników wobec wprowadzenia obowiązkowego 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt oraz przedstawiono czynniki wpływające na 
te postawy. Dodatkowo w rozdziale tym zaprezentowano postawy doradców 
rolnych wobec obowiązkowości zakupu ubezpieczeniu upraw i/lub zwierząt. 

W rozdziale 11. podjęto próbę oceny racjonalności zakupu ubezpieczeń 
upraw przez kierującego gospodarstwem rolnym. Do realizacji tego celu 
posłużono się metodą kalkulacyjną oraz modelem opracowanym przez zespół 
Barry’ego.  

W rozdziale 12. przedstawiono problem relacji zachodzącej między 
zarządzaniem ryzykiem a zrównoważeniem gospodarstw rolnych. Za cel 
opracowania przyjęto ustalenie zakresu zrównoważenia gospodarstw rolnych 
w zależności od praktyk związanych z niwelowaniem ryzyka produkcyjnego. 
W rozdziale tym wyróżniono gospodarstwa, w których ubezpieczano uprawy 
rolnicze i/lub zwierzęta gospodarskie. Badania przeprowadzono w oparciu 
o dane rachunkowości rolnej FADN oraz studium literatury.  

W rozdziale 13. podjęto dyskusję teoretyczną, a także przedstawiono 
wyniki badań empirycznych nad zależnością między postępem technologicznym 
a ryzykiem w sektorze rolnym. Tempo postępu technologicznego w rolnictwie 
coraz częściej wyprzedza tempo udoskonaleń obecnie stosowanych w nim 
technologii. Nowe technologie oferują producentom większe możliwości, 
zazwyczaj pozwalające im osiągnąć wyższą efektywność funkcjonowania. 
Niosą one jednak również zagrożenia. Należy bowiem zwrócić uwagę, że wraz 



13 

z postępem technologicznym rośnie znaczenie ryzyka technologicznego 
w rolnictwie. 

W związku ze zmianami klimatycznymi wzrosła w naszym kraju 
częstotliwość susz, a tym samym ryzyko obniżenia dochodów gospodarstw 
rolnych. W rozdziale 14. zidentyfikowano rolę postępu odmianowego oraz 
konkretnych działań agrotechnicznych w ograniczaniu tego ryzyka. 

W rozdziale 15. podjęto próbę rozwiązania istotnego dla krajowej 
polityki rolnej problemu, mianowicie wyznaczono obszar naszej kraju z suszą 
rolniczą. Brano pod uwagę czynniki pogodowe oraz podatność gleby na suszę. 
Na podstawie warunków pogodowych obliczono klimatyczny bilans wodny 
(KBW) za pomocą, którego wyznaczane są obszary objęte suszą. Natomiast 
wykorzystując dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazowano 
przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej gleb. Wyznaczono również dla 
gatunków i grup roślin wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego dla 
poszczególnych okresów sześciodekadowych oraz kategorii gleb. Informacje 
dotyczące suszy przedstawiono dla wszystkich gmin Polski, dla 14 grup 
i gatunków roślin oraz 4 kategorii gleb w 14 raportach sześciodekadowych 
w okresie wegetacyjnym.  

W rozdziale 16. podjęto próbę wyznaczanie obszaru złego 
przezimowania upraw wyznaczono datę oznaczającą koniec zimy i początek 
przedwiośnia oraz okresu gospodarczego, a także opisano też warunki 
powodujące wystąpienie złego przezimowania upraw: wymarzania, wyprzenia, 
wysmalania, wysadzania oraz wymoknięcia. Dokonano oceny stanu 
przezimowania zbóż i rzepaku dla zimy 2018/2019 za pomocą metod: 
agrometeorologicznej, teledetekcji satelitarnej oraz in situ na polach 
produkcyjnych.  

W rozdziale 17. wyznaczono obszar Polski z przymrozkami. 
W przeprowadzono analizach uwzględniono daty przymrozku wiosennego 
występującego w ostatnich latach (2015-2020). 

Rozdział 18. dotyczy istotnych zagadnień dotyczących otoczenia 
legislacyjnego systemu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń w rolnictwie. 
Celem tego rozdziału było przedstawienie wyników monitoringu krajowych, 
unijnych, OECD i WTO regulacji dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń 
rolnych oraz warunków udzielania pomocy publicznej w tym sektorze.  

Rozdział 19. przedstawia kluczowe problemy z punktu widzenia 
zarządzania ryzykiem w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. 
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W pogłębionej analizie uwzględnione ryzyka produkcyjne, cenowe, 
katastroficzne, instytucjonalne i osobowe, z którymi konfrontowani są 
producenci rolni. Skoncentrowano się jednak tylko na niektórych zagrożeniach 
i ryzykach, istotnych w subiektywnej ocenie autora rozdziału. 

Rozdział 20. dotyczy zarządzania ryzykiem społecznym w polskim 
rolnictwie. Celem tego rozdziału było zaproponowanie pewnych zmian, które 
uwzględniałyby procesy zachodzące w rolnictwie oraz w systemie 
ubezpieczenia społecznego w ZUS.  

W rozdziale 21. przedstawiono wybrane podstawy teoretyczne nad 
ubezpieczeniami od wielu ryzyk w rolnictwie. Podjęto też pogłębioną dyskusję 
nad problemami aplikacyjnymi i  ewentualnymi perspektywami rozwoju tego 
rodzaju instrumentu zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym. Wykazano liczne 
trudności w stosowaniu ubezpieczenia od wielu ryzyk, a także potrzebę ich 
subsydiowania przez władze publiczne. 

Rozdział 22. dotyczy ustalania maksymalnych stawek 
ubezpieczeniowych w ramach obowiązującego systemu ubezpieczeń rolnych 
w Polsce. W rozdziale tym skupiono się na analizie cen i możliwości ich 
ustalania na potrzeby ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych. 

W rozdziale 23. przeprowadzono analizę powiązania krajowego rynku 
towarów rolnych z giełdowym rynkiem Euronext-Matif oraz ocenę użyteczności 
wykorzystania towarowych instrumentów pochodnych w ubezpieczeniach 
rolnych. W badaniach wykorzystano tygodniowe ceny pszenicy konsumpcyjnej, 
kukurydzy oraz rzepaku na podstawie notowań z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 
Rynkowej. Analizie poddano średnie ceny netto płacone dostawcom z lat  
2016-2020 oraz tygodniowe ceny terminowe (futures) z paryskiej giełdy 
Euronext-Matif. 

W rozdziale 24. podjęto analizę zmian w plonach upraw 
wyszczególnionych w ustawie o ubezpieczeniach rolniczych w latach  
2015-2019. Przestawione wyniki prac analitycznych miały na celu określenie, 
czy zmienność plonów, a więc ryzyko produkcyjne zależało od miejsca 
prowadzenie produkcji (wg regionów FADN), specjalizacji (typy rolnicze), siły 
ekonomicznej. Dodatkowo poddano analizie rozkłady plonów 
w gospodarstwach prowadzonych przez tzw. ‘młodych rolników’. 

Rozdziały 25-31. przedstawiają II wersję holistycznego systemu 
zarządzania ryzykiem (HZR) i produktów ubezpieczeniowych. W rozdziale 25. 
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uwzględniono w ramach II wersji HZR propozycję OECD dotyczącą 
wzmacnianie odporności (resilience) całego sektora rolnego i gospodarstw 
rolniczych. W rozdziałach 26-27. przedstawiono odpowiednio aktualizację 
obecnej ubezpieczeń rolnych i zmiany systemu subsydiowania tych 
instrumentów zarządzania ryzykiem. Rozdziały 28-31. prezentują kolejne już 
wersje produktów ubezpieczeniowych, których założenia zostały zarysowane 
w monografii finalizujące prace z fazy A projektu UBROL, mianowicie 
ubezpieczenia przychodów z działalności rolniczej (rozdział 28.), ubezpieczenia 
nadwyżek (rozdział 29.), instrument stabilizacji dochodów (rozdział 30.) 
i kontrakty indeksowe (rozdział 31.).  

Mamy nadzieję, że wyniki prac badawczych, przeprowadzonych 
w ramach zadania 2 projektu UBROL, zaprezentowane w niniejszej publikacji, 
przyniosą wymierne korzyści kilku grupom jego beneficjentów, tj.: 

• administracji rządowej i samorządowej, 

• rolnikom, 

• firmom ubezpieczeniowym, 

• doradztwu rolniczemu, 

• pracownikom naukowym. 
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I. Problemy subsydiowania ubezpieczeń rolnych 

 
Jacek Kulawik 

1. 
Przesłanki i wpływ na decyzje ubezpieczeniowe oraz skutki  
i zasady racjonalnego subsydiowania ubezpieczeń rolnych 

 

Wstęp 
Jedną z cech bardzo wyraźnie odróżniających ubezpieczenia rolne od in-

nych rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest rozległe i powszechne w skali 
świata subsydiowanie tych pierwszych. Prawdopodobnie roczne wydatki budże-
towe na ten cel w skali całego świata przekraczają już znacznie poziom 20 mld 
USD. Wprawdzie istnieją zasady WTO dopuszczalnego w tym obszarze wspar-
cia przez podatników, ale nie są one zbyt jednoznaczne i zbyt rygorystycznie 
przestrzegane. Można zatem przypuszczać, że kraje konkurują między sobą, 
przekraczając często ustalone limity stóp subsydiowania. To w dalszej kolejno-
ści deformuje międzynarodowy handel rolno-żywnościowy, bo nie jest do końca 
dobrze rozpoznany związek subsydiów do ubezpieczeń rolnych a decyzjami 
produkcyjnymi rolników. 

Władze publiczne w bardzo rozmaity sposób uzasadniają interwencję 
w rynek ubezpieczeń rolnych i subsydiowania produktów ochronnych. W naj-
węższym ujęciu przytacza się argumenty wskazujące na zawodność powyższych 
rynków, a szczególnie niekorzystne następstwa panującej na nich asymetrii in-
formacyjnej. Istnieją jednakże argumentacje bardzo szerokie, odwołujące się do 
ważnych celów społeczno-ekonomicznych, które chce się osiągnąć dzięki tym 
ubezpieczeniom. Równolegle podaje się szereg dowodów, które kwestionują 
powyższe uzasadnienia interwencji i subsydiowania, konkludując, iż współcze-
sny rozwój finansowy umożliwia radzenie sobie nawet z ryzykami systemowy-
mi i katastroficznymi w rolnictwie za pomocą instrumentów czysto rynkowych. 

W powyższym kontekście podstawowym celem niniejszego rozdziału jest 
uporządkowanie i krytyczny przegląd argumentów za i przeciw subsydiowaniu 
ubezpieczeń rolnych oraz dokonanie swoistej syntezy tych skrajnych stanowisk 
w postaci sformułowania rekomendacji dotyczących jak najbardziej racjonalne-
go wspierania budżetowego produktów transferu ryzyka produkcyjnego, ceno-
wego, przychodów i dochodów rolniczych z gospodarstw rolnych profesjonal-
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nych pośredników rynku asekuracji, reasekuracji i finansowego. Odpowiednio 
do tego dostosowano też układ treści rozdziału. 

 
Wprowadzenie do problemu 

Rządy w zdecydowanej większości krajów świata wspierają sektor ubez-
pieczeń rolnych. Może się to odbywać poprzez: 

1. Udzielanie dotacji do składek ubezpieczeniowych oraz procesów ich kal-
kulowania. Mogą być to płatności stałe lub zmienne oraz z wyraźnie usta-
lonym maksymalnym poziomem.  

2. Wspieranie reasekuracji albo tworzenie wręcz monopoli państwowych. 
3. Rekompensowanie przez budżety całości lub części kosztów operacyj-

nych i administracyjnych ponoszonych przez zakłady ubezpieczeniowe 
obsługujące rolników. 

4. Finansowanie operacji likwidacji szkód. 
5. Wdrażanie i finansowanie programów ubezpieczeniowych specjalnie ad-

resowanych do małych i marginalnych gospodarstw. 
6. Dotowanie sfery badań i wdrożeń oraz innowacji z zakresu ubezpieczeń, 

szkoleń, edukacji i doradztwa. 
7. Realizowanie inwestycji publicznych o charakterze infrastrukturalnym dla 

tradycyjnych i indeksowych ubezpieczeń. 
8. Uchwalanie ustawodawstwa specjalnie zorientowanego na potrzeby ubez-

pieczeń rolnych [Glauber i in., 2020; Mahul, Stutley, 2010]. 
 Interwencje powyższe w zdecydowanej swej masie realizowane są na po-
trzeby ubezpieczenia upraw.  

Już K.J. Arrow w latach 60. ubiegłego wieku dowiódł, że całe społeczeństwo 
może zyskać z racji dobrze funkcjonującego rynku ubezpieczeniowego i rynków 
innych roszczeń warunkowych. Ma to wynikać z faktu, iż firmy i gospodarstwa 
domowe z awersją do ryzyka są gotowe poświęcić część swoich dochodów bieżą-
cych w zamian za zrekompensowanie im przez asekuratorów co najmniej pewnego 
odsetka przyszłych strat, które w istocie równoznaczne są z uszczupleniem ich do-
chodów. Jeśli mechanizm ten funkcjonuje sprawnie, ryzyko może być internalizo-
wane w procesach decyzyjnych. Taki podział ryzyka daje z kolei impuls do specja-
lizacji. Problemy zaczynają się jednak pojawiać, gdy ubezpieczający się zaczynają 
więcej zyskiwać w postaci odszkodowań niż zapłacili składek. System staje się po 
prostu wtedy niezbilansowany aktuarialnie. Najprostszą drogą do takiego stanu 
rzeczy jest subsydiowanie ubezpieczeń [Skees 1999]. 

Syntetycznym wyrazem budżetowego podtrzymywania sektora ubezpie-
czeniowego jest upowszechnianie się praktyk jego trwania oraz realokacja zaso-
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bów w ramach całej gospodarki narodowej i w jej poszczególnych częściach. 
W konsekwencji na ogół angażuje się więcej zasobów, niż byłoby to potrzebne 
w warunkach rynkowych. W sferze podziału natomiast zyskują wówczas przede 
wszystkim właściciele czynników produkcji. Sprawa na tym się jednak nie koń-
czy. Dotowanie ubezpieczeń zachęca bowiem do podejmowania działań bardziej 
ryzykownych i poszerzenia aktywności na bardziej ryzykowne obszary i sektory. 
W rolnictwie przejawia się to głównie w postaci zagospodarowania gruntów mar-
ginalnych, często położonych w trudniejszych warunkach przyrodniczo-
klimatycznych. Jeśli wówczas wzrośnie produkcja rolnicza, to mogą spaść ceny 
oferowane rolnikom, co w prostej drodze może prowadzić do żądania poprawie-
nia ich sytuacji za pomocą innych rodzajów interwencji. Dotykamy w tym mo-
mencie kwestii stopnia odłączenia subsydiów ubezpieczeniowych od produkcji 
rolniczej. Innym przykładem jest nadmierne zadłużanie się. Na to nakłada się 
konstrukcja samych dopłat do ubezpieczeń rolnych, które mogą być ustalane jako 
odsetek składki brutto. W ślad za tym relatywny większy transfer dochodowy 
otrzymują rolnicy płacący wyższe składki, a więc z natury bardziej ryzykowni. 
W sumie dotacje do ubezpieczeń rolnych czynią cały system społecznie mniej 
efektywnym, mniej sprawiedliwym i mniej przyjaznym środowisku naturalnemu.  

Przejście w praktyce ubezpieczeń rolnych od transferu na zewnątrz pojedyn-
czych ryzyk do wielu, w uproszczeniu wszystkich, ryzyk znacznie skomplikowało 
ich konstrukcję oraz możliwość zracjonalizowania wielkości oraz form subsydio-
wania. Ochrona przed wieloma ryzykami cechuje się bowiem nasileniem negatyw-
nej selekcji i hazardu moralnego, co utrudnia oddzielenie źródeł ryzyka pochodzą-
cych z wpływów naturalnych od tych, które są pochodną złego zarządzania. 
W ubezpieczeniach all risks rośnie także poziom skorelowania ryzyk między po-
szczególnymi gospodarstwami. Sytuację powyższą określa się jako pojawienie się 
ryzyka systemowego. W konsekwencji koszty monitorowania zachowań rolników 
znacząco rosną, a zainteresowanie rolnictwem ze strony prywatnych ubezpieczy-
cieli wyraźnie maleje. Rynek się kurczy i staje się niekompletnym. 

Prywatni ubezpieczyciele w przypadku budżetowego wspierania ubezpie-
czeń rolnych od wielu ryzyk mają słabsze bodźce do wdrażania innowacji, 
a z drugiej strony zachęcani są do zwiększania sprzedaży wszystkich produktów 
i podwyższania ich cen. To z reguły implikuje konieczność intensywniejszego nad-
zoru i regulacji ze strony władz publicznych. To zwrotnie może jednak redukować 
zainteresowanie rzeczywistymi innowacjami ubezpieczeniowymi. Rozległa inter-
wencja publiczna wzmaga jeszcze zabiegi polityków lokalnych i regionalnych do 
stałego zwiększania zasięgu przedmiotowego i podmiotowego dotowania ubezpie-
czeń. W sposób naturalny rosną wtedy koszty regulacji i zainteresowanie, by sub-
sydiowaniem objęto także firmy ubezpieczeniowe oraz sieć dystrybucji produktów 
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ochronnych (agenci i brokerzy) i reasekurację portfeli ubezpieczeń rolnych. System 
staje się wtedy mało przejrzysty i z reguły niezbilansowany aktuarialnie. Zasadne 
jest wtedy pytanie, czy ubezpieczenia rolne są nadal instrumentem zarządzania ry-
zykiem, a na ile przeistoczyły się w transfer dochodowy?  

Powrót do rynku, zdaniem J.R. Skeesa, z silnie subsydiowanego systemu 
ubezpieczeń rolnych nigdy i nigdzie nie jest sprawą łatwą [Skees 1999]. Mimo to 
warto przynajmniej w części zmienić istniejący stan. Potrzebny jest do tego m.in. 
rozwój rynkowych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem cenowym i pro-
dukcyjnym oraz transakcji pochodnych samymi kontraktami ubezpieczającymi 
i reasekuracyjnymi. W celu ograniczenia zjawiska wspierania rynku przez inter-
wencję rządową warto również rozważyć zastąpienie subsydiów do poszczegól-
nych ryzyk jednolitą na jednostkę ziemi kwotą sumaryczną dotacji i pozwolić rol-
nikom wybierać ryzyka, na które są najbardziej narażeni, oraz inne instrumenty 
zarządzania ryzykiem oferowane prze sektor prywatny. Mogłoby to również zre-
dukować bodźce wśród rolników do użytkowania gruntów marginalnych i często 
niepotrzebnego wzrostu produkcji. Postęp techniczny z kolei, a w szczególności 
rolnictwo precyzyjne i cyfryzacja całej gospodarki, są podstawą obniżenia kosz-
tów monitorowania zachowań rolników. Zwrotnie zmniejszenie skali dotowania 
ubezpieczeń rolnych powinno przywrócić zainteresowanie wdrażaniem przez 
prywatnych pośredników ubezpieczeniowych rzeczywistych innowacji. 

Jednym z kluczowych argumentów na rzecz subsydiowania ubezpieczeń 
rolnych, a upraw w szczególności, ma być ich przewaga nad pomocą ad hoc 
udzielaną rolnikom poszkodowanym przez zdarzenie katastroficzne. Ma to wyni-
kać z niższych kosztów programów ubezpieczeniowych, bardziej sprawiedliwego 
ich charakteru, mniejszego nasilenia się w nich hazardu moralnego, wyrażającego 
się zachowaniami i praktykami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpie-
nia szkód, oraz łatwiejszego poddawania się ich długookresowemu planowaniu 
[Skees 2001]. W większości krajów, dziś wiemy, że nazbyt optymistycznie, za-
kładano, iż będzie można kiedyś nawet zrezygnować ze wsparcia doraźnego. 

W rzeczywistości gęstości rozkładów strat plonów mają najczęściej skośny 
kształt, a nie normalny. To tylko rolnicy mają na ten temat dokładniejszą wiedzę, 
którą nie zawsze dzielą się z zakładami ubezpieczeniowymi. Te ostatnie w krajach 
wysoko rozwiniętych wymagają wprawdzie od rolników historii plonów z 4-10 
ostatnich lat, ale sam proces ratingu polis bywa często uśredniany dla pewnych re-
jonów. To powoduje, że składki ubezpieczeniowe nie do końca są poprawne aktua-
rialnie. W sumie asymetria informacji i ww. praktyki ratingu skutkują negatywną 
selekcją i hazardem moralnym tak, że najmniej ryzykowni rolnicy mają małe szan-
se uzyskania kiedykolwiek odszkodowania. W pewnym momencie mogą skonsta-
tować, że taki system jest dla nich nieopłacalny i wycofują się z rynku ubezpiecze-



20 

niowego. Pozostają na nim zatem rolnicy najbardziej ryzykowni, a to zaczyna 
szkodzić prywatnym ubezpieczycielom. Oni również mogą po pewnym czasie zre-
zygnować z obsługi rolników. Odpowiedzią rządzących na ogół jest wtedy podję-
cie decyzji o wsparciu ubezpieczeń rolnych funduszami budżetowymi. 

Według Skeesa subsydiowanie ma co najmniej dwa negatywne następstwa: 
1. Pogarsza się jakość aktuarialna wyceny polis. 
2. Rolnicy o niskim poziomie ryzyka wcale nie poprawiają swojej relacji: 

wpłacone składki vs. otrzymane odszkodowania, co podtrzymuje niezrów-
noważenie systemu obserwowane już przed udzieleniem subwencji. 

Do tego dochodzą typowe dla wszelkiego wsparcia budżetowego problemy, tj. na-
stępuje jego kapitalizacja w cenach ziemi i innych aktywów rzeczowych oraz czyn-
szach dzierżawnych, co utrudnia wejście do sektora rolnego nowym podmiotom. 
Struktura i zasady udzielania wsparcia mogą zachęcić też do bardziej ryzykownych 
zachowań i prowadzenia działalności rolniczej w bardziej ryzykownych rejonach. 

Subsydia ubezpieczeniowe wielokanałowo oddziaływują również na pry-
watnych asekuratorów i reasekuratorów oraz agentów i brokerów ubezpiecze-
niowych. Generalnie strona podażowa rynku bardzo szybko wypracowuje różne 
metody przejęcia części wsparcia budżetowego. Rozpowszechniają się również 
praktyki tzw. poprzecznego subsydiowania. Chodzi tu o jednoczesne oferowanie 
produktów subsydiowanych i komercyjnych, najlepiej rolnikom najmniej ryzy-
kownym, co w sumie zwiększa jednak łączną sprzedaż. Z drugiej strony pry-
watni pośrednicy ubezpieczeniowi prawdopodobnie są efektywniejsi niż insty-
tucje państwowe i chętniej wdrażają innowacje. Mimo wszystko jednak Skees 
udowadnia, że przynajmniej w USA dzięki rozległemu subsydiowaniu powstał 
system drogi, nieefektywny i niesprawiedliwy. Per saldo może być to rozwiąza-
nie nawet gorsze niż udzielanie pomocy ad hoc. 

Interesującą kwestią jest zależność między subsydiowanymi ubezpiecze-
niami upraw i zwierząt a kształtowaniem się wielkości produkcji rolniczej i ce-
nami otrzymywanymi przez rolników. Nie da się przy tym całkowicie wyklu-
czyć sytuacji, że korzyści z powyższych ubezpieczeń zostaną okupione niższymi 
przychodami z racji równoległego wzrostu produkcji i spadku cen jej realizacji. 
Że jest to jednak możliwe, przekonują liczby zestawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Spadek cen ziarna kukurydzy spowodowane subsydiowaniem ubez-
pieczenia tej uprawy w dolarach amerykańskich za buszel wywołany  

wzrostem produkcji tej uprawy 
 

Oszacowany wzrost 
produkcji (w%) 

 
Autorzy badań 

 
Oszacowana elastyczność popytu 

 
     -0,3     -0,6 

0,28 Orden (2001) -0,02 -0,01 

2,20 Goodwin i Vandeveer (2000) -0,14 -0,07 

3,30 Goodwin i Vandeveer (2000) -0,22 -0,11 

4,10 Orden (2001) -0,27 -0,23 

Źródło: przedstawiono na podstawie: Glauber W.J., Collins J.K., Barry J.P., Crop Insuran-
ce, disaster assistance, and the role of the federal government in providing catastrophic risk 
protection, „Agricultural Finance Review”, vol. 62, no. 2, 2002. 

 
Uzasadnienie interwencji publicznej i subsydiowania 

Niekompletność rynków i ich zawodność z jednej strony, a z drugiej 
zwiększanie odporności sektora rolnego na różne szoki, szczególnie zagrażające 
dochodom rolniczym, to najbardziej ogólne uzasadnienie ingerencji rządów 
w ubezpieczanie upraw. Co do rynków, to jednak pojawiają się kontrowersje. 
Niewątpliwie skorelowanie przestrzenne niektórych ryzyk, uzyskujące przez to 
cechę systemowości i niekiedy również ich uzależnienie od stanów natury, mo-
gą poważnie utrudnić rozwój rynku ubezpieczeń rolnych. Jednakże nie można 
stawiać znaku równości między ich brakiem a istnieniem niedoskonałości. Bar-
dzo często jest po prostu tak, że rolnicy mają inne wewnętrzne instrumenty za-
rządzania ryzykiem i nie muszą zgłaszać popytu na produkty ubezpieczeniowe. 
Może się też tak zdarzyć, że nawet pojawią się jakieś niedoskonałości, a popyt 
ubezpieczeniowe i tak może pozostać niski, mimo ich łagodzenia. Widocznie 
wciąż utrzymują się inne jego blokady, np. w postaci wysokich kosztów trans-
akcyjnych i administracyjnych (Santeramo, Ramsey 2017). 

H. Chang i D. Zilbermann proponują jeszcze inne uzasadnienie dla pu-
blicznego wspierania ubezpieczeń rolnych nawet na rynkach zadawalająco 
funkcjonujących (Chang, Zilbermann 2014). Dobrze zaprojektowany program 
ubezpieczeń rolnych może powodować bowiem mniej deformacji niż na przy-
kład ex-post pomoc klęskowa, bardzo podatna na wpływy rolniczych grup inte-
resu, a więc i zawierająca komponent redystrybucyjny i zachęcająca do pogoni 
za rentą. Programy takie można też elastycznie łączyć z innymi politykami pu-
blicznymi, np. ze sfery środowiskowej. Często wręcz dostęp do subsydiowanych 
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ubezpieczeń rolnych warunkuje się przestrzeganiem określonych praktyk agro- 
i zootechnicznych oraz środowiskowych cross-complance. Innym rozwiązaniem 
może być konieczność ubezpieczenia się rolnika przed ryzykami katastroficz-
nymi, by mógł mieć on możliwość uzyskania wsparcia płynnościowego i/lub 
związanego z obsługą zadłużenia. Swoiste pakietowanie instrumentów należą-
cych do różnych programów rządowych może zwiększać popyt ubezpieczenio-
wy, redukując np. negatywną selekcję. 

P. Hazell, R. Sberro-Kessler oraz P. Varangis, dalej HSV, widzą dwie sze-
rokie grupy uzasadnień dla subsydiowania ubezpieczeń rolnych: 

1. Jako narzędzie korygowania niedoskonałości i efektów zewnętrznych 
na rynkach ubezpieczeniowych. 

2. Możliwość osiągania szerszych celów społeczno-politycznych [Hazell 
i in.,2019].  

W grupie pierwszej subsydia mogą służyć wspieraniu inwestycji, które 
będą miały cechy dóbr publicznych , a polegać będą na tworzeniu infrastruktury 
w postaci sieci stacji do pomiaru parametrów pogodowych i innych informacji 
niezbędnych do projektowania i oferowania produktów ubezpieczeniowych. Co 
równie ważne, taki rodzaj wsparcia budżetowego może generować korzyści sie-
ciowe dla całego sektora finansowego i udzielania pomocy klęskowej. Jak wi-
dać, chodzi tu o inwestycje typu „non-regret”, które OECD traktuje jako ważny 
składnik wzmacniania resilience rolnictwa systemu holistycznego zarządzania 
ryzykiem. 

Drugim przykładem w grupie pierwszej uzasadnionego udzielania subsy-
diów jest sytuacja pojawiania się dodatnich efektów zewnętrznych, gdy ubodzy 
rolnicy dzięki tańszym ubezpieczeniom mogą wdrożyć technologie, które po-
prawią ich położenie dochodowo-finansowe. Dotacje wówczas pozwalają takim 
rolnikom stać się osobami mniej ryzykownymi z punktu widzenia kredytodaw-
ców i/lub dostawców innowacyjnych technologii. Z drugiej strony instytucje te 
mogą pełnić rolę agregatorów ryzyka. 

Ograniczone w czasie subsydiowanie może być także sensowne, gdy rol-
nicy lub asekuratorzy nie są pewni, czy nowy produkt ubezpieczeniowy spotka 
się z dostatecznym zainteresowaniem, gdyż brakuje jeszcze wystarczającej wie-
dzy do oceny jego potencjału redukcji ryzyka, innych jego korzyści i całości ge-
nerowanych kosztów. Ten deficyt informacji o nowym produkcie zazwyczaj 
wynika z trudności porównania go z już znanymi. Ważną rolę mogą tu odegrać 
dostawcy środków produkcji, którzy mogą je dostarczać przez pewien czas za 
darmo, by rolnicy mogli się do nich przekonać. W przypadku ubezpieczeń 
w początkowym okresie ich rozpowszechniania zwykle stosuje się wysokie na-
rzuty na składki, bo występują problemy z oszacowaniem ich poziomu popraw-
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nego aktuarialnie. Dotacje do składek lub do reasekuracji mogą ułatwiać skró-
cenie początkowej fazy uczenia się wszystkich uczestników rynku i nabywanie 
doświadczeń. Idealnie byłoby, gdyby w pewnym momencie potaniała oferta 
ochrony.  

Argumentem za czasowym subsydiowaniem ubezpieczeń jest również 
chęć udzielenia wsparcia rolnikom w ich działaniach związanych z dostosowy-
waniem się do zmieniającego się klimatu, co mieści się w ogólnym obszarze 
wzmacniania odporności rolnictwa. Szczególną uwagę trzeba zwrócić tu na po-
łożenie mniejszych gospodarstw, bo te prawdopodobnie najbardziej ucierpią 
przez nasilenie się anomalii pogodowych.  

Kolejny powód sensownego dotowania ubezpieczeń to możliwość prze-
noszenia się strat w rolnictwie na cale wiejskie ekonomiki. Mechanizm ten ła-
two daje się zrozumieć, gdy odwołamy się do ograniczeń popytowych w rolnic-
twie, które wpływają na niższe zakupy towarów i usług przez producentów rol-
nych. W tym przypadku, jak zawsze, zanim podejmie się decyzję o subsydiowa-
niu ubezpieczeń rolnych, należy zastanowić się, czy podobnych efektów nie 
uzyskałoby się, zapewniając dostateczną ochronę ubezpieczeniową nie-
rolnikom. 

Ostatnia przesłanka w grupie pierwszej, to możliwość pojawienia się po-
zytywnych efektów dla konsumentów. W tle ma zostać uruchomiony przez to 
następujący ciąg zależności: dotowanie ubezpieczeń rolnych → potanienie pod-
stawowych surowców rolnych i żywności → większy popyt konsumpcyjny → 
wzrost podaży produktów rolnych. Kluczową sprawą jest tu elastyczność ceno-
wa popytu na surowce rolne i żywność. Im jest ona niższa, tym wyższe powinny 
być stopy subsydiowania ubezpieczeń rolnych. W rzeczywistości może się oka-
zać, że nadwyżka społeczna będzie jednak mniejsza od społecznego kosztu sub-
sydium. Dotowanie ubezpieczeń rolnych przypomina przecież swym charakte-
rem redukowanie kosztów nakładów obrotowych w rolnictwie. W ich przypadku 
okazuje się, że per saldo uzyska się korzyść netto tylko wtedy, gdy pojawią się 
dodatkowo jeszcze inne korzyści zewnętrzne.  

Wśród szerszych celów społeczno-ekonomicznych, jakie starają się osią-
gać rządy dzięki subsydiowaniu ubezpieczeń rolnych, HSV wymieniają: 

(1) zwiększenie rozmiarów produkcji rolniczej lub eksportu rolno-
żywnościowego; 

(2) wyrównanie dostępu do rynku ubezpieczeniowego i uczynienie go trwal-
szym zjawiskiem przez uprzywilejowanie pozycji mniejszych gospo-
darstw; 

(3) podwyższenie dochodów drobnych producentów rolnych przez stosowa-
nie takich stóp subsydiowania, które spowodują, iż otrzymywane przez 
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rolników odszkodowania będą wyraźnie większe od płaconych przez nich 
składek. Polityka taka jest równoznaczna z traktowaniem dotacji ubezpie-
czeniowych jako dodatkowego transferu dochodowego; 

(4) uczynienie z subsydiów ubezpieczeniowych podstawowego składnika 
siatki bezpieczeństwa finansowego w rolnictwie, a tym samym rekom-
pensowania producentom rolnym szkód katastroficznych; 

(5) ubezpieczanie programów pomocy klęskowej, przez co jej wypłacanie ma 
stać się pewne oraz szybkie. Ma to się odbywać przez ustalenie odpo-
wiednio wysokich stawek ubezpieczeniowych, z których wpływy będą 
wyższe od jednorazowych wydatków na powyższą pomoc; 

(6) tworzenie ochrony dla banków kredytujących rolników i specjalnych pro-
gramów kredytowych przed kumulacją złych kredytów, głównie jako na-
stępstwa materializowania się ryzyka systemowego w sektorze rolnym. 
Mahul i Sutley widzą pięć ogólnych uzasadnień dla angażowania się 

władz publicznych w ubezpieczenia rolne: 
(1) niedoskonałość rynków i regulacji W ujęciu szczegółowym chodzi tu o: 

asymetrię informacji i jej powszechnie znane następstwa w postaci nega-
tywnej selekcji (antyselekcji) i hazardu moralnego (pokusy nadużycia); ry-
zyko systemowe, które prowadzi do materializacji się ryzyka katastroficz-
nego, co na porządku dnia stawia kwestię reasekuracji ubezpieczeń rolnych 
z możliwością stawania się rządów reasekuratorami ostatniej instancji 
i pomocy klęskowej ex post dla poszkodowanych rolników; brak odpo-
wiedniej infrastruktury techniczno-informacyjnej dla projektowania, dys-
trybucji i egzekwowalności kontraktów ubezpieczeniowych oraz tworzenia 
i wdrażania innowacji; niską świadomość istnienia ryzyka oraz szeroko ro-
zumianą niską kulturą ubezpieczeniowa wśród rolników i mieszkańców 
wsi, której częstym źródłem są bieda i ubóstwo; niedostosowanie otoczenia 
prawno-regulacyjnego do bezstronnego i szybkiego rozstrzygania sporów 
w ramach ubezpieczeń tradycyjnych oraz do szerszego upowszechniania 
się kontraktów indeksowych i innych ubezpieczeń, w których szkody nie 
oznaczają prostego uszczuplania aktywów fizycznych (na przykład ubez-
pieczenia utraty zysków). 

(2) wycena i subsydiowanie. Podstawowym wyzwaniem jest tu redukcja kosz-
tów ochrony przed różnymi ryzykami transferowanymi z gospodarstw rol-
nych do ubezpieczycieli. W tym kontekście kluczową sprawą jest cały ciąg 
czynności składających się na kalkulowanie i taryfikację stawek oraz skła-
dek ubezpieczeniowych. Jak wiadomo rozpoczyna się on od fazy odzwier-
ciedlenia częstości i wielkości szkód w samych gospodarstwach rolnych, 
następnie mamy fazę ubruttawiania wynagrodzeń za ryzyko czyste przez 
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naliczanie różnych narzutów przez ubezpieczycieli , a w końcu można po-
kusić się o oszacowanie narzutów związanych z możliwością pojawienia 
się ryzyka systemowego i katastroficznego. W całym tym ciągu w praktyce 
rządy mogą wykorzystać wszystkie osiem ww. narzędzi intewencji. Z kolei 
w przypadku subsydiów należy się skoncentrować na tym, by możliwie jak 
najbardziej precyzyjnie powiązać je z indywidualnymi ryzykownościami 
rolników oraz dzięki nim powiększać obszar sprawnego funkcjonowania 
rynków ubezpieczeniowych i finansowych. Innymi słowy, chodzi o to, by 
wsparcie rządowe służyło dostarczaniu dóbr publicznych. W praktyce jest 
to bardzo trudne, gdyż politycy bardzo często traktują subsydia jako okazję 
do tworzenia i umacniania układów paternalistyczno-klientystycznych, 
a ponadto wypierają inne instrumenty zarządzania ryzykiem. Oddzielnym 
zagadnieniem jest natomiast zgodność krajowego, czy na przykład unijne-
go, subsydiowania ubezpieczeń rolnych z regulacjami WTO. 

(3) ubezpieczenia obowiązkowe a ubezpieczenia dobrowolne. Odwoływanie 
się do tych pierwszych wynikać może z wielu powodów: chęci uniknięcia 
lub zredukowania pomocy klęskowej ad-hoc; uwrażliwienia rolników na 
istnienie ryzyka katastroficznego; dążenia do wyeliminowania negatywnej 
selekcji; wsparcia mechanizmu łączenia i dzielenia ryzyka oraz obniżenia 
kosztów stałych funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego. Specyficzną 
formą ubezpieczeń obowiązkowych jest nakaz zakupu polis przez rolników 
korzystających z kredytów i pożyczek. Nie wszystkie te uzasadnienia są 
przekonujące (na przykład mechanizm poolingu ryzyk pojedynczych), ale 
najwięcej kontrowersji w tych ubezpieczeniach wywołuje fakt, iż rolnicy 
mało ryzykowni, zmuszeni są do krzyżowego dotowania producentów 
o wysokiej ekspozycji na ryzyko. Nie może więc zaskakiwać, że ci pierwsi 
często traktują obowiązek ubezpieczania się jako rodzaj podatku. 

(4) Zmiana klimatu. Umieszczenie tego uzasadnienia obecnie wydaje się 
czymś naturalnym, ale pond dziesięć lat temu było decyzją odważną. 
Z kontekstu jednak wydawała się na wskroś logiczną, gdyż Mahul i Stutley 
wiele miejsca w swojej analizie poświęcili ryzyku katastroficznemu, a su-
szy przede wszystkim. Prezentowali przy tym rozmaite możliwości radze-
nia sobie z nim, głównie za pomocą kontraktów indeksowych. 

(5) Modernizacja wsi i rolnictwa. W pierwszym rzędzie trzeba tu wymienić 
ułatwienie dostępu do kredytów dzięki ubezpieczeniom, zachęcanie do po-
dejmowania aktywności o korzystniejszych charakterystykach między ry-
zykiem a rentownością, racjonalizację pomocy klęskowej ex-ante i ex-post. 
Ten ostatni problem należy rozumieć wielorako. Po pierwsze, ubezpiecze-
nia mogą redukować taką pomoc. Po drugie, narzędzia ubezpieczeniowe 
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wyceny ryzyka można wykorzystywać do planowania wsparcia poklęsko-
wego. Po trzecie wreszcie, samą tę pomoc można ubezpieczać albo nawet 
reasekurować i zabezpieczać za pomocą alternatywnych narzędzi transferu 
ryzyka. 

Według B.K. Goodwina i V.H. Smitha ogólnoświatowe problemy z ni-
skim zainteresowaniem rolników ubezpieczaniem upraw, nawet subsydiowa-
nym, nie mogą być wprost utożsamiane z zawodnością rynków, gdyż raczej do-
wodzą, że rolnicy mają szereg bardziej atrakcyjnych instrumentów zarządzania 
ryzykiem [Goodwin, Smith, 2013]. Co gorsza, subsydiowanie może wypierać 
prywatnych ubezpieczycieli z rynku rolnego, podobnie jak i hamować rozwój 
instrumentów hedgingu. W długim okresie traktowanie natomiast ubezpieczeń 
rolnych jako głównego składnika siatki bezpieczeństwa socjalnego producentów 
rolnych zniechęca do wdrażania innowacji oraz osłabia wzrost produktywności 
i konkurencyjności sektora rolnego. Jedynym realnym przejawem niedoskonało-
ści rynku ubezpieczeniowego w rolnictwie jest, według tej dwójki ekonomistów 
rolnych, zagrożenie, iż ryzyko z niego „rozleje się” na innych agentów ekono-
micznych oraz na całe wiejskie ekonomiki. Jest to sensowne uzasadnienie dla 
interwencji publicznej, a zastosowane w niej subsydia tworzą dodatni sieciowy 
efekt zewnętrzny (a spillover). Przesłanką interwencji i ewentualnego wsparcia 
budżetowego nie wydaje się być natomiast nawet ryzyko katastroficzne w rol-
nictwie, bo można go reasekurować i/lub absorbować za pomocą wyspecjalizo-
wanych instrumentów finansowych oraz ubezpieczeniowych. 

Jeśli chodzi o deformacje powodowane przez subsydiowanie ubezpieczeń 
rolnych, Goodwin i Smith jednoznacznie stwierdzają, że polegają one w pierw-
szym rzędzie na zachęcaniu rolników do większego ryzyka. W tym momencie 
odwołują się do dwóch pojęć: „the intensive margin” i „the extensive margin”. 
Pierwsze dotyczy intensywności użytkowania lub zastosowania danego zasobu. 
Konkretyzując je na gruncie ubezpieczeń, oznacza ono zmianę praktyk rolni-
czych na bardziej ryzykowne. Jak wiadomo, są one przejawem występowania 
hazardu moralnego. Zagrożenie takimi postawami rośnie, gdy poprawia się rela-
cja: oczekiwane odszkodowanie – faktycznie zapłacona składka. Kraniec eks-
tensywny to po prostu rozmiar zaangażowania zasobów. W ubezpieczeniach je-
go istotą jest zwiększenie areału bardziej ryzykownych upraw lub szersze użyt-
kowanie bardziej ryzykownych gruntów. Oczywiście, obydwa krańce mogą 
współwystępować. Dzieje się tak, gdyż rolnicy jednocześnie podejmują decyzje 
o nabyciu ubezpieczenia i alokacji użytkowanej ziemi. 

W uzasadnieniu subsydiowania sfery ubezpieczeń w rolnictwie stale po-
wtarzają się dwa sposoby argumentowania: 1) fundusze te mają zredukować nie-
doskonałości rynków ubezpieczeniowych, wynikające z asymetrii informacji i jej 
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następstw (negatywna selekcja i hazard moralny), ich niekompletność oraz koszty 
transakcyjne na tyle, by wygenerowany został zadowalający popyt ze strony rol-
ników; 2) ważne są także względy mieszczące się w obszarze sprawiedliwości 
społecznej i siatki bezpieczeństwa życiowego rolników. Innymi słowy, ciągle 
konfrontowani jesteśmy z pytaniem: na ile subsydia te mają być wsparciem dla 
przesunięcia ryzyka z rolnictwa do branży ubezpieczeniowej, a na ile czystymi 
transferami dochodowymi i instrumentem osiągania innych celów polityki rolnej. 

Skutki stosowania subsydiów ubezpieczeniowych, podobnie jak i innej 
pomocy budżetowej, każdorazowo powinny być analizowane w kontekście ryn-
ku, a więc głównie ich wpływu na popyt i podaż [Coble, Barnett, 2013]. Jeśli 
chodzi o popyt, to w przypadku ubezpieczeń upraw uważa się, iż jest on cenowo 
nieelastyczny. Dlatego też, aby uzyskać zadowalające uczestnictwo w rynku 
rolników, potrzebne jest potanienie dla nich zakupu polis. Decyzja o ewentual-
nym nabyciu ochrony zależy jeszcze jednak od awersji rolnika względem ryzyka 
i nasilenia negatywnej selekcji oraz hazardu moralnego. 

Wpływ wspomnianej selekcji na popyt nie jest jednak jednoznaczny, bo 
zależy istotnie od percepcji ryzyka rolniczego przez obydwie strony kontraktu. 
Producenci rolni, którzy uważają, że stawki ubezpieczeniowe są zbyt wysokie 
(niskie) dla danego wyobrażenia o ich ekspozycji na ryzyko, będą mniej (bar-
dziej) skłonni do zakupu ubezpieczenia. Zazwyczaj przyjmuje się przy tym, że 
to rolnicy mają dokładniejszą wiedzę odnośnie ekspozycji. Niestety, w tym 
momencie pojawia się problem tzw. deformacji postrzegania (a cognitive bias 
lub failure albo errors). Generalnie chodzi tu o deformacje procesów postrzega-
nia i przetwarzania informacji. Mikroekonomia klasyczna i tradycyjna teoria 
podejmowania decyzji zakładają w tym momencie, że informacja jest pełna 
(symetryczna) i jej percepcja oraz przetwarzanie nie są zniekształcone. Tymcza-
sem behawioryści argumentują, że subiektywnie odbierane procesy postrzega-
nia, wspominania i oceny nie zawsze zgadzają się z obiektywnym stanem rzeczy 
[Burby, 2001; Döring, 2015; Kunreuther, 1996]. W ślad za tym aktorzy ekono-
miczni nieadekwatnie odzwierciedlają wszystkie warunki i cały kontekst podej-
mowania decyzji. Deformacje postrzegania są w istocie pewnym agregatem po-
jęć ze sfery psychologii (przykładowo obejmują: nadmierne zaufanie i opty-
mizm, efekt stanu posiadania i pewności, awersję do strat). Na gruncie ubezpie-
czeń i zarządzania ryzykiem powyższe deformacje najjaskrawiej manifestują się 
w różnicach między ocenami prawdopodobieństwa obiektywnego i subiektyw-
nego wystąpienia zdarzeń ryzykownych, szczególnie widocznymi w przypadku 
ryzyk katastroficznych. 

Hazard moralny implikuje możliwość takiego kształtowania poziomu 
i struktury nakładów przez producenta rolnego, by maksymalizować oczekiwane 
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odszkodowanie. W perspektywie statycznej może to nawet niekiedy zwiększać 
popyt rolników na produkty ochronne. Jeśli jednak część rolników spostrzeże, iż 
swoimi składkami skośnie subsydiują ubezpieczonych często wykazujących 
straty, ci pierwsi mogą się po prostu wycofać z rynku. 

Coble i Barnett bardzo interesująco odnoszą się do popytu na ubezpiecze-
nie upraw. Punktem wyjścia jest oczekiwany wskaźnik szkodowości: 
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gdzie � �E � jest operatorem wartości oczekiwanej. Jeśli zakład ubezpieczeniowy 

dysponuje wystarczająco dużymi zasobami danych historycznych, oszacowany 
wskaźnik może być uznany za stawkę składki poprawną aktuarialnie. 

W praktyce jednak asekuratorzy mają różnego typu ograniczenia informa-
cyjne, liczyć się muszą też z wystąpieniem w przyszłości zdarzeń nieprzewi-
dzianych, niekiedy o charakterze katastroficznym. Powszechnie zatem oczeki-
wany wskaźnik szkodowości powiększają oni o narzuty bezpieczeństwa. Stąd 
stawka składki ofertowej może być określona w następujący sposób: 
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Zestawiając teraz obok siebie determinanty popytu i podaży, bardzo często rów-
nowaga rynkowa ustala się przy społecznie nieoptymalnych lub politycznie nie-
akceptowalnych niskich poziomach zainteresowania rolników ubezpieczeniami. 
Okoliczność ta bywa przywoływana w momencie uzasadnienia subsydiowania 
sfery całego pośrednictwa ubezpieczeniowego w rolnictwie. 

W najprostszym ujęciu kwota subsydium jest funkcją sumy ubezpiecze-
niowej, stawki składki i stopy subsydiowania: 

, , ,Subsydium f sumaubezpieczeniowa stawkaubezpieczeniowa stopa subsydiowania
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gdzie „+” oznacza dodatnią pochodną cząstkową. Suma ubezpieczeniowa, na 
przykład w uprawach, da się z kolei wyrazić poniższą funkcją: 
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Stawka ubezpieczeniowa w zapisie funkcyjnym to: 
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Wreszcie, dochodzimy do stopy subsydiowania: 
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gdzie „-” informuje o ujemnej pochodnej cząstkowej. Oczywiście, stopa 

ta w dalszym ciągu jest też ilorazem otrzymanego subsydium i zapłaconej cał-
kowitej składki. 

Analiza Mahula i Statley’a jest bez wątpienia jest dokonaniem unikalnym 
w skali światowej, jeśli uwzględnimy choćby to, że przetworzono w niej infor-
macje aż z 65 krajów, wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Samo to powo-
duje, że warto jeszcze przytoczyć ich rekomendacje odnoszące się do polityki 
w zakresie ubezpieczeń rolnych i form zaangażowania się w nie rządów. Wy-
mińmy je zatem w sposób syntetyczny. 
1. Ubezpieczenia te muszą być składnikiem całościowego systemu zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie. Będą przy tym funkcjonowały efektywnie, jeśli 
wszystkie inne instytucje i rynki będą dobrze zorganizowane i dostatecznie 
rozwinięte. 

2. Produkty ochronne i zabezpieczające powinny być dobrze dopasowane do 
potrzeb końcowych ich adresatów i mieszkańców wsi, chociaż to nie wyklu-
cza ich daleko posuniętej standaryzacji. Najlepiej byłoby, gdyby ich dystry-
bucja odbywała się przez instytucje komercyjne. Władze publiczne muszą 
mieć jednak wizje, jak zorganizować i wdrożyć inne ich kanały dystrybucji. 

3. Działalność ubezpieczeniowa ze swej natury należy raczej do złożonych, 
gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy i radzenia sobie ze skomplikowanymi 
procesami i operacjami. Problem komplikuje się jeszcze przez to, że sektor 
komercyjny dostosowany jest dobrze do przyjmowania głównie ryzyk nieza-
leżnych, gdy tymczasem rolnictwo wystawione jest coraz bardziej na ryzyka 
katastroficzne i systemowe. Nikt nie zdejmie z władz publicznych odpowie-
dzialności za zarządzanie całością ekspozycji na ryzyka, z którymi konfron-
towani są producenci rolni. 
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4. Podstawą transferu ryzyka z rolnictwa do ubezpieczycieli jest jego wycena 
oparta o doskonałość aktuarialną. By to przełożyło się jednak na możliwie 
niskie składki ubezpieczeniowe płacone przez rolników, potrzebny jest jesz-
cze konkurencyjny, efektywny i innowacyjny sektor ubezpieczeniowo-
reasekuracyjny. Tylko wtedy też wydatki budżetowe na ubezpieczenia rolne 
będą ponoszone w sposób racjonalny. 

5. Wszelkie subsydia ubezpieczeniowe muszą być starannie zaprogramowane, 
zaplanowane, modyfikowane, a w razie nieskuteczności redukowane bądź 
całkowicie wycofywane. Ich stosowanie deformuje bowiem funkcjonowanie 
mechanizmu cenowego oraz układy motywacyjne rolników i pozostałych 
uczestników rynku ubezpieczeniowego. W praktyce napotyka to na poważne 
problemy, gdyż pojawiają się silne grupy interesów, które są zainteresowane 
utrzymaniem status-quo. 

6. Rozwój ubezpieczeń rolnych zawsze i wszędzie tworzy nowe wyzwania 
techniczne i operacyjne dla wszystkich interesariuszy. Ich nasilenie szcze-
gólnie dotyka jednak rolników. Władze publiczne w związku z tym powinny 
zadbać, by otrzymywali oni adekwatne wsparcie i pomoc w postaci subsy-
diowanych i w formie partnerstw publiczno-prywatnych programów eduka-
cyjnych, szkoleniowych i doradczych. 

Z kolei J. Glauber i in. bardzo interesująco uogólnili również dotychcza-
sowe ogólnoświatowe doświadczenia w zakresie projektowania efektywnych 
programów ubezpieczeniowych w rolnictwie wspieranych środkami publiczny-
mi [Glauber i in., 2021]. Warto je przybliżyć. 
1. Subsydia powinny być stosowne, gdy rolnikom dostępne są prywatne pro-

dukty zabezpieczające. 
2. Procesy ustalania stawek ubezpieczeniowych muszą być przejrzyste i bazują-

ce na wiarygodnych informacjach, które minimalizować będą zagrożenie ne-
gatywną selekcją i zagwarantują ich solidność aktuarialną. Najlepiej byłoby, 
gdyby określano je dla konkretnych gospodarstw, a wszystkie zastosowane 
procedury i wykorzystywane bazy danych oraz wysokość dotacji były pu-
blicznie dostępne i podlegały kontroli zewnętrznej, co w końcu powinno 
przynieść wyższą konkurencyjność ubezpieczycieli. 

3. Rozwiązaniem optymalnym byłoby dotowanie tylko kosztów dystrybucji 
produktów ubezpieczeniowych i zapewnienie, że stawki poprawne aktuarial-
nie byłyby niższe od oczekiwanych odszkodowań. Jedynie incydentalnie 
i okresowo, najlepiej poprzez ustalenie jednoznacznego czasu ich obowiązy-
wania (tzw. sunset clause), można by dopuszczać dotowanie stawek popraw-
nych aktuarialnie. W przeciwnym razie następuje deformowanie motywacji 
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i rolników, i asekuratorów. Niestety, powszechną praktyką jest kontynuowa-
nie raz rozpoczętego subsydiowania. 

4. Cztery poniższe zasady powinny zwiększyć efektywność subsydiowania 
i ograniczać powodowane przez nie deformacje zachowań i bodźców: 

4.1. Dotowanie składek nie może uprzywilejowywać określonych upraw 
i powinno być w maksymalnym stopniu odłączone od decyzji produk-
cyjnych rolników; 

4.2. Subsydiowanie składek powinno być ograniczane do ryzyk produkcyj-
nych, a więc nie należy subsydiować ryzyka cenowego i przychodów; 

4.3. Jeśli franszyzy redukcyjne zgodnie z regulacjami WTO nie są równe co 
najmniej 30% plonu gwarantowanego, subsydia nie powinny być udzie-
lane. Tyle teoria. Praktyka jest najczęściej zupełnie inna, a „liderami” są 
tu USA, UE i Chiny; 

4.4. Dotacje powinny być jednoznaczne i przejrzyste dla opinii publicznej. 
5. Ubezpieczenia indeksowe generują niskie koszty i są bardziej konkurencyjne 

niż produkty tradycyjne, szczególnie gdy nie stosuje się subsydiów. Jeśli jed-
nak te ostatnie są dostępne, to również najlepszym rozwiązaniem jest rekom-
pensowanie kosztów ich oferowania, a unikanie dotowania stawek popraw-
nych aktuarialnie. 

6. Prywatni ubezpieczyciele są w stanie dostarczać ochronę na warunkach kosz-
towo efektywnych, o ile stosowne kontrakty będą zmuszały ich do konkuro-
wania opłatami i narzutami oraz przeciwdziałały oszustwom. 

7. Wszystkie informacje dotyczące monitorowania, ewaluacji, uczestnictwa, 
składek, odszkodowań, sum ubezpieczeniowych i beneficjentów wsparcia 
budżetowego powinny być ogólnie dostępne bez żadnych ograniczeń. 

Rozpoczęte w 1938 roku programy ubezpieczeń rolnych w USA oferują 
unikatową możliwość analizowania ich ewolucji od fazy obejmowania ochroną 
pojedynczych ryzyk i ich pakietów odnoszących się do plonów niewielkiej licz-
by upraw, aż do chwili obecnej, gdy chroni się około 130 roślin (Shields, 2015). 
Początkowo polisy oferowano tylko pojedynczym farmom, później można było 
nabywać także produkty konstruowane na bazie plonów i przychodów wielu 
ziemiopłodów z poszczególnych farm. Druga dekada obecnego stulecia, to moż-
liwość ubezpieczania przychodów upraw całych farm oraz marż w produkcji 
zwierzęcej. Historia amerykańskich ubezpieczeń rolnych to również doskonały 
przykład do analizowania zmiennej ich skuteczności w zakresie redukowania 
pomocy klęskowej ad hoc oraz wpływu subsydiów budżetowych na wskaźniki 
penetracji ochrony i tworzenia siatek bezpieczeństwa finansowego i socjalnego 
w rolnictwie, a więc procesów, które w 2014 roku doprowadziły do wycofania 
płatności bezpośrednich. Wreszcie, ewolucja tych ubezpieczeń pozwala śledzić 
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w jaki sposób można zbliżać się do doskonałości aktuarialnej całego systemu, 
której syntetycznym wyrazem jest kształtowanie się wskaźnika szkodowości 
(iloraz odszkodowań i sumy składek) w pobliżu jedności. Możemy też zauwa-
żyć, jakie znaczenie ma w tym procesie systematyczny monitoring całego sys-
temu oraz funkcjonowania jego poszczególnych elementów, doskonalenie part-
nerstwa publiczno-prywatnego i kompleksowa ocena efektywnościowo-
kosztowa, zorientowana m.in. na dbałość o pieniądze podatników. 

Shields bardzo dogłębnie przeanalizował ewolucję i stan amerykańskich 
ubezpieczeń rolnych. Poniżej przedstawia się te fragmenty, które mają bardziej 
uniwersalny charakter i mogą być wykorzystywane także w Polsce. 

Pierwsza sprawa to system subsydiowania. W USA wsparcie dla firm 
ubezpieczeniowych uczestniczących w systemie udzielane jest oddzielnie jako 
rekompensata za poniesione przez nich koszty administracyjne i organizacyjne 
(A&O). Zasady to regulujące zawarte są w Standard Reinsurance Agreement 
(SRA) i renegocjowane są co pięć lat, z zastrzeżeniem, że ewentualne zmiany 
muszą być neutralne dla budżetu. Od roku 2011 asekuratorzy otrzymują rekom-
pensaty w wysokości 12% całkowitej składki (płatności rolników powiększone 
o subsydia budżetowe). Poprzednio było to 20%. Rozwiązanie takie jest przej-
rzyste i prowadzi do niższych składek ubezpieczeniowych naliczanych rolni-
kom, w szerszym zaś planie są bardzo pożądaną cechą całego systemu: jego 
neutralnością aktuarialną. Stawki subsydiów do tych składek generalnie są funk-
cją wybranego przez rolników poziomu ochrony ubezpieczeniowej (tzw. pokry-
cie). Zasada jest prosta: im wyższe pokrycie, równoważne z niższym udziałem 
własnym rolnika w szkodzie, tym stawka subsydiów niższa. Warto jeszcze do-
dać, że płatności z tytułu A&O są limitowane. Górna granica służy rządowi do 
kontroli swoich wydatków, gdy ceny ziemiopłodów rosną, a z nimi bezpośred-
nio powiązane są składki ubezpieczeniowe. Z kolei limit dolny ma chronić za-
kłady ubezpieczeniowe przed nadmiernymi stratami technicznymi, gdy ceny te 
maleją. 

Drugi problem podjęty przez Shieldsa to reasekuracja portfeli ubezpie-
czeń rolnych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w SRA, każdy zakład ubezpie-
czeniowy w ciągu miesiąca musi zdecydować, czy daną polisę ulokuje w the 
Assigned Risk Fund lub Commercial Fund zarządzanych przez publiczną the 
Federal Crop Insurance Corporation (FCIC). Oczywiście, najmniej ryzykow-
nych polis zakład nie musi reasekurować. Pierwszy z funduszy reasekuracyj-
nych skupia polisy bardziej ryzykowne, tj. te, które odznaczają się wyższymi 
wskaźnikami szkodowości. 
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Shields dogłębnie analizuje również budżetowe koszty programów ubez-
pieczeniowych i kontrowersje wokół możliwej ich redukcji. Koszty te składają 
się z następujących pozycji: 
1. Zysk/strata techniczne na ubezpieczeniach. Jest to rachunek nadzwyczaj 

uproszczony , gdyż porównuje się tu wypłacone odszkodowania z zebranymi 
składkami. Gdy różnica ta jest dodatnia, mamy do czynienia ze stratą. 
W sytuacji przeciwnej pojawia się zysk. 

2. Subsydia do składek. 
3. Dotacje dla zakładów ubezpieczeniowych rekompensujące im A&O. 
4. Inne koszty (utrzymanie instytucji publicznych związanych z systemem 

ubezpieczeń rolnych oraz finansowanie badań i wdrożeń z tego zakresu). 
Kontrowersje dotyczące kosztów dla podatników zaostrzyły się po roku 

2014, kiedy to ubezpieczenia stały się podstawowym składnikiem siatki bezpie-
czeństwa finansowego i socjalnego w rolnictwie amerykańskim. Krytycy syste-
mu utrzymują, że subsydia są zbyt wysokie, ubezpieczenia wypierają wewnętrz-
ne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie i wchodzą w różne interak-
cje, nie zawsze pozytywne, z innymi programami interwencji. Zwolennicy z ko-
lei kontrargumentuję, że redukcja wsparcia mogłaby zagrozić kondycji ubezpie-
czycieli i zachęcać ich do redukcji swojego zaangażowania w rolnictwie. 
Wreszcie, grupa trzecia, szczególnie złożona z polityków, reprezentuje stanowi-
sko kompromisowe, że ewentualne oszczędności budżetowe nie powinny 
zmniejszać uczestnictwa rolników w rynku ubezpieczeniowych, które mogłoby 
skutkować pojawieniem się na nowo żądań o udzielanie pomocy klęskowej ad 
hoc.  

Shields prezentuje również prosty schemat do analizy sprawozdawczości 
z zakresu ubezpieczeń rolnych. Zawiera on następujące kategorie: 
1. Chroniony areał użytków rolnych. 
2. Składki brutto (sumy płacone przez samych rolników oraz subsydia rządo-

we). 
3. Odpowiedzialność brutto albo inaczej suma ubezpieczeniowa. To maksymal-

na kwota możliwych odszkodowań. 
4. Wskaźnik szkodowości (iloraz odszkodowań i składek brutto). 
5. Wynik techniczny prywatnych zakładów ubezpieczeniowych (różnica mię-

dzy składkami zatrzymanymi a wypłaconymi odszkodowaniami). 
 

Subsydia a decyzje ubezpieczeniowe rolników 

Na prywatnym, konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym, gdy nie sto-
suje się żadnych subsydiów, jego uczestnicy nie powinni osiągać ekstra zysków 
z zawieranych kontraktów w warunkach efektywnej równowagi [Walters i in. 
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2014]. Byłoby to też zgodne z zasadą, że ubezpieczenie nie powinno być źró-
dłem wzbogacania się jednostek ubezpieczających się. Wprowadzenie subsy-
diów wpływa jednak na zmiany w ekspozycji na ryzyka i generuje niepewność. 
To przekłada się na problemy z aktuarialną optymalizacją kontraktów ubezpie-
czeniowych, co w połączeniu z asymetrią informacji i z jej pochodnymi (nega-
tywna selekcja/antyselekcja i hazard moralny) zaowocować może pojawieniem 
się odchyleń od warunku neutralności aktuarialnej ubezpieczeń. Oznacza to, że 
rolnicy kierujący się w swoich decyzjach maksymalizacją zysków, zachowując 
się oportunistycznie, uzyskują nadwyżkę subsydiów ponad ich pierwotną czę-
ścią motywacyjną. W ten sposób mogą jednak wzrastać obciążenia podatników, 
a alokacja zasobów w samym rolnictwie staje się nieefektywna. W tych warun-
kach może się również pojawić zarzut, że projektanci i administratorzy progra-
mów ubezpieczeniowych są osobami niekompetentnymi. Dodajmy w tym miej-
scu od razu, że sam fakt subsydiowania ubezpieczeń może zachęcać rolników do 
zachowań oportunistycznych. Przykładowo, może maleć wówczas znaczenie 
awersji do ryzyka jako motywu ubezpieczania się na rzecz chęci uzyskania 
wsparcia lub skorzystania z niższych składek ubezpieczeniowych, niż wynika-
łoby to z ryzyka, na skutek działania mechanizmu antyselekcji. 

 Z asymetrią informacji i jej pochodnymi w rolnictwie jest jednakże pe-
wien problem. Chodzi o to, że w tym sektorze granica między uczestnictwem 
w programie ubezpieczeniowym, a zmianą zachowań już po zawarciu odpo-
wiedniej umowy nie jest jednoznaczna. Dzieje się tak, bo decyzje ubezpiecze-
niowe i produkcyjne zazwyczaj podejmuje się równocześnie. To, rzecz jasna, 
przekłada się na trudności empirycznej identyfikacji i pomiaru antyselekcji i ha-
zardu moralnego. Nie może zatem zaskakiwać wielki rozrzut wyników badań 
empirycznych. W jakiejś części wynika to z faktu, iż oportunizm może być rów-
nież następstwem elementów składowych kontraktów ubezpieczeniowych. Do 
tego dochodzi jeszcze często spotykana szczupłość danych o ryzykowności hi-
storycznej upraw w gospodarstwach rolnych i problematyczna ich wiarygod-
ność.  

 Przeanalizujmy bliżej mechanizm zachowań oportunistycznych, które są 
wyrazem strategicznego wykorzystywania asymetrii informacji, w decyzjach 
ubezpieczeniowych rolników, posługując się jego ujęciem formalnym Waltersa 
i in. Przyjmijmy zatem, że rolnik odznacza się awersją do ryzyka i stara się 
maksymalizować swoją użyteczność. Zapiszmy wobec tego najpierw jego funk-
cję użyteczności: 

 
 
 
 



35 

U=E( )−f[V( )], 
 
 

gdzie: U – użyteczność; E(π) – zysk oczekiwany; f[V(π)]– funkcja wariancji zy-
sku. Przy braku ubezpieczenia zysk na akr będzie równy: 
 

π = py – wx, 
gdzie: p – ceny produktów; y – produkcja/plony; w – wektor cen nakładów; x – 
wektor ilości nakładów na akr. 
Niestety, w samej formule określania zysku ukryta jest jego zmienność.  

Wprowadźmy teraz do analizy nabycie przez rolnika ubezpieczenia, które 
staje się tym samym dolną granicą zysku. Ubezpieczenie to opisano następują-
co: I(y, y*, z) – u(z,s), przy czym I( ) oznacza odszkodowanie; y* – plon gwaran-
towany; z – typ kontraktu ubezpieczeniowego; s – stopa subsydiowania; u(z,s) – 
składka płacona przez rolnika. Oczywiście, jeśli plon rzeczywisty będzie więk-
szy od gwarantowanego, rolnik nie otrzyma żadnej rekompensaty. Samo nato-
miast równanie zysku będzie miało teraz poniższą postać: 

 

π =py−wx+I(y,y ,z)−u(z,s). 
 

Oportunizm może pojawić się, gdy składka ubezpieczeniowa u(z,s) nie 
jest precyzyjnie powiązana z oczekiwanym odszkodowaniem. W warunkach 
braku subsydiów ubezpieczeniowych można uzyskać neutralność systemu, tj. 
dany kontrakt nie daje wyższej użyteczności oczekiwanej niż inny. W przypad-
ku subsydiów z kolei sposób ich stosowania może prowadzić do odchyleń od 
neutralności. Wynika z powyższego, że neutralne aktuarialnie ubezpieczenie to 
takie, w którym zachowana jest następująca równość: 

 

składka całkowita = oczekiwanemu odszkodowaniu, 

przy czym składka jest sumą składki płaconej przez rolnika oraz subsydium rzą-
dowego pomniejszonego o refundowane usługi asekuratorów. Z kolei odszkodo-
wanie obejmuje całość płatności na rzecz rolników dokonanych przez ubezpie-
czycieli. Składkę płaconą przez rolników ustala się według poniższej formuły: 

składka rolników = składka całkowita × (1 – subsydium), 

gdzie subsydium należy rozumieć jako stopę. Stąd możemy zapisać pierwszy 
sposób wyrażenia neutralności ubezpieczenia:  

oczekiwane odszkodowanie × (1 – subsydium)– składka rolników = 0 

Drugi sposób jest następującą modyfikacją pierwszego: 

wartość oczekiwana (odszkodowanie – subsydium – składka rolników) = 0 



36 

Obydwa warianty Walters i in. zastosowali w modelach empirycznych ja-
ko zmienne zależne. Ogólnie natomiast możemy skonkludować, że jeśli składki 
były skalkulowane w sposób poprawny aktuarialnie oraz subsydia zostały udzie-
lone zgodnie z przyjętymi regulacjami, to neutralność powinna być zachowana, 
a więc rolnicy nie powinni otrzymywać ekstra zysków z ubezpieczenia. Wystar-
czy jednak, by tylko jeden z tych warunków nie został spełniony, a takie zyski 
mogą się pojawić. Będzie to dowód na występowanie oportunizmu wśród rolni-
ków. 

W części empirycznej swojej analizy Walters i in. wykonali szereg obli-
czeń regresyjnych i testowań, bazując na danych z pięciu regionów USA z lat 
1996-2009 dotyczących ubezpieczeń plonów i przychodów kukurydzy, soi oraz 
pszenicy. Łącznie dysponowali aż 392 035 obserwacjami. W tym momencie 
ograniczymy się tylko do przedstawienia trzech najbardziej ogólnych wniosków: 
1. Zmniejszenie oportunizmu wśród ubezpieczających się rolników oznacza 

poprawę efektywności kosztowej tego instrumentu zarządzania ryzykiem, 
a więc przybliżenie się do ideału jego aktuarialnej neutralności. Oczekiwanie 
to jest sprawą ważniejszą w przypadku ubezpieczeń plonów niż przycho-
dów. Na cztery typy rozważanych kontraktów aż w trzech stwierdzono osią-
ganie ekstra zysków z ubezpieczenia. Zachętę do ich czerpania stanowiła 
zróżnicowana jakość użytków rolnych. 

2. Ubezpieczenia subsydiowane mogą generować pewną nieefektywną alokację 
zasobów, której wyrazem są ww. ekstra zyski. W tym kontekście warto 
przeanalizować statystyki ubezpieczeniowe pod kątem wyselekcjonowania 
umów z odszkodowaniami szczególnie częstymi. W dalszej kolejności 
można by rozważyć podniesienie stawek i składek ubezpieczeniowych dla 
takich umów. 

3. W sumie niezbyt duży zakres odchylania się rzeczywistych wyników od 
zasady neutralności aktuarialnej kontraktów ubezpieczeniowych wskazuje na 
solidność ich zaprojektowania. To podważałoby sensowność często 
formułowanego wniosku o nieefektywności działania agend publicznych 
związanych z ubezpieczeniami rolnymi. Według Waltersa i in., zarzuty takie 
często bywają motywowane ideologicznie, a nie w oparciu o solidne dowody 
naukowe. 

Ogólnie przyjmuje się, że ubezpieczenie nie powinno prowadzić do 
wzbogacania się jednostki ubezpieczającej się , co równoznaczne jest z neutral-
nością stosownego kontraktu, a więc z zerowym zwrotem z niego osiąganym. 
Fundamentalną kwestią jest zatem doskonałość aktuarialna ubezpieczeń wyraża-
jąca się równością wartości oczekiwanej odszkodowań i płaconych składek. 
W praktyce może się jednak zdarzyć, że zwrot z ubezpieczeń będzie dodatni. 
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Dla rolnika może to oznaczać, iż istniały jakieś nieuwzględniane przez asekura-
tora parametry w kalkulacji stawek i składek. Dla władz publicznych z dodatniej 
rentowności ubezpieczeń wynika natomiast, że w przypadku ich subsydiowania 
mamy do czynienia z nieefektywnością alokacji zasobów i rosnącymi obciąże-
niami podatników oraz, być może, z hazardem moralnym. 

Problemy powyższe zainteresowały S. Sharmę i C.G. Waltersa, ale szcze-
gólnie relacje między wielkością farm, mierzoną ich areałem, oraz typem kon-
traktów użytkowania ziemi [Sharma, Walters 2020]. Wielkość farmy 
/gospodarstwa w badaniach oraz polityce ubezpieczeniowej pojawia się w kon-
tekście jej związków z ryzykownością działalności oraz zwrotami z ubezpie-
czeń. Przy założeniu, że są one dodatnie, pojawiają się dwie implikacje. Po 
pierwsze, można rozważać nakładanie górnych granic subsydiów ubezpiecze-
niowych w przeliczeniu na jedno gospodarstwo, tzw. capping. Zamiar taki 
w USA uzasadniony bywa jeszcze tym, że stosuje się tam wskaźnik zniżek 
w zależności od rosnącej wielkości jednostki ubezpieczeniowej. Po drugie, do-
datnie zwroty poprawiałyby pozycję konkurencyjną dużych farm w dostępie do 
ograniczonych zasobów. Gdyby jednak rządy chciały się temu przeciwstawić, 
powodowałyby pogorszenie się struktury portfeli ubezpieczeniowych. W ślad za 
tym należałoby się liczyć ze wzrostem składek dla rolników pozostających 
w systemie, a więc i subsydiów rządowych. W konsekwencji szybciej też go-
spodarstwa ubezpieczone natrafiałyby na górny limit wsparcia budżetowego. 

Forma użytkowania ziemi, tj. pełna jej własność, przewaga dzierżawy lub 
jakiś mieszany kontrakt, pojawia się w kontekście rozstrzygania, kto rzeczywi-
ście sprawuje kontrolę nad ponoszonymi nakładami, bo to może być źródłem 
hazardu moralnego, a w konsekwencji osiągania dodatnich zwrotów z nabywa-
nych polis. Jako hipotezę roboczą Sharma i Walters przyjęli, że bardziej ryzy-
kowni są dzierżawcy i to oni w pierwszym rzędzie uzyskiwać będą nadwyżkę 
odszkodowań ponad płaconymi składkami. 

Prześledźmy kluczowe elementy ujęcia formalnego Sharma i Waltersa, 
które w całości wyrażono w przeliczeniu na 1 akr. Załóżmy, że nabycie polisy 
spowoduje, iż w równaniu zysku/dochodu farmy pojawi się następujący człon: 

 

I(y,y*,q,c,d,) – v(q,b,s), 
 

gdzie: I( ) – odszkodowanie jako funkcja plonu aktualnego y, plonu gwaranto-
wanego y*, typu kontraktu ubezpieczeniowego q, poziomu pokrycia c oraz cha-
rakterystyki gospodarstw d; v( ) – składka płacona przez rolnika jako funkcja 
typu kontraktu q, stawki ubezpieczeniowej b i stopy subsydiowania s. 

Usunąwszy przejściowo subsydium do składki, skonstruowano zmienną 
zależną do modelu empirycznego z wartością oczekiwaną zero. Stąd neutralne 
aktuarialnie ubezpieczenie ma następującą postać: 
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TP = E(I), 
 

gdzie: TP – suma płaconych przez rolnika składek i udzielonych do nich subsy-
diów; E(I) – aktuarialnie neutralne oczekiwane odszkodowanie. 

 

Zastępując całkowitą składkę składką płaconą przez rolnika oraz dotacją 
do składki, otrzymujemy nowe równanie neutralności kontraktu ubezpieczenio-
wego: 

E[I*(1 - s) - PP] = 0, 
 

gdzie: PP – składka płacona przez rolnika. 
 

 Po drobnych modyfikacjach ostatecznie zmienną zależną zapisano jako: 
 

E[I - s - PP] = 0. 
Jeśli zatem wielkość farmy i typ użytkowania ziemi miałyby prowadzić 

do uzyskiwania dodatnich zwrotów z ubezpieczenia, to hipotezę o ich neutralno-
ści , tj. (E[  = 0), należałoby odrzucić. 

W części empirycznej swojej analizy Sharma i Walters przebadali dane 
z czterech stanów: Iowa. Montana, Nebraska i Oklahoma, dla pięciu roślin: ba-
wełna, jęczmień ozimy, kukurydza na ziarno, pszenica jara i soja. Okres analizy 
obejmował lata 1996-2009. Ogólnie ustalono, że duże farmy nie osiągały wyż-
szych zwrotów z ubezpieczenia, a w Iowa i Nebrasce zależności te układały się 
nawet odwrotnie. Ponadto okazało się, że dzierżawcy w Montanie i Oklahomie 
uzyskiwali nieco wyższe zwroty z ubezpieczenia niż właściciele ziemi. To suge-
rowałoby, iż w tych dwóch stanach mieliśmy do czynienia z hazardem moral-
nym, ale o niskim natężeniu. 

Bardzo interesujące implikacje subsydiowania ubezpieczeń rolnych po-
jawiają się, gdy władze publiczne nałożą obowiązek, by stawki ubezpiecze-
niowe naliczane rolnikom były poprawne aktuarialnie. Tak dzieje się np. 
w USA. To zainspirowało X. Du, H. Fenga i D.A. Hennessy’ego, dalej DFH, 
do przeanalizowania dostosowanych do powyższego założenia rekomendacji 
teoretycznych i skonfrontowania ich później z decyzjami ubezpieczeniowymi 
producentów rolnych [Du i in., 2014; Du i in., 2017]. Wymieniona trójka ba-
daczy swój model formalny skonstruowała w oparciu o hipotezę oczekiwanej 
użyteczności von Neumann-Morgensterna, natomiast jego weryfikacja empi-
ryczna dokonana została przy użyciu mieszanego modelu logitowego autor-
stwa K. Traine z 2009 roku. 

Niech będzie dana kategoria stochastyczna z, z którą związane ryzyko chce 
się transferować z gospodarstwa rolnego do zakładu ubezpieczeniowego. Może 
być to, jak w przypadku DFH, plon lub przychód. Jej wartość średnią oznaczmy 
przez z , a funkcję gęstości i dystrybuantę odpowiednio przez f(z) i F(z), przy 
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czym 0 z� � � . Jeśli przez �  rozumieć będziemy zakres (pokrycie) ochrony ubezpie-
czeniowej z warunkiem 0 1�� � , to odszkodowanie możemy zapisać następująco: 

� � � �; max ,0M z z z� ��  . Niech teraz p(ϕ) będzie kwotą składki zapłaconej za areał 

chroniony przy danym ϕ, a l(ϕ) narzutem bezpieczeństwa zakładu ubezpieczeniowe-
go. Jak zwykle, � �E �  traktować będziemy jako operator wartości oczekiwanej. Stąd 

składka poprawna aktuarialnie będzie równa: � � � � � � � �
0

;
z

p E M z z z dF z
�

� � �� � � �� � � ; 

narzut bezpieczeństwa: � � � �1 l p� ��� �� � , a jego reakcja na zmianę zakresu: 

� � � � � � � � � � � � � � � �1 1 ;l p l p l zF z l E M z� � �� � � � � � � �� � � � �� � � � � �� � � � � � , przy czym � �p� �  

i � �l� �  są symbolami odpowiednich pochodnych. Pozostaje nam teraz wprowa-
dzić jeszcze oznaczenia związane z subsydiowaniem. Przez s(ϕ) rozumieć bę-
dziemy stopę subsydiowania, czyli kwotę wsparcia na jednostkę składki przy 
pokryciu ϕ. Wtedy łączna kwota subsydium wyniesie: � � � � � � � �1S s l p� � � �� �� �� � , 

ale rolnik zapłaci składkę: � � � � � � � �1 1h s l p� � � ��  �� � � �� � � � . Z kolei reakcja kwoty 
subsydium na zmiany pokrycia będzie równa: 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 1S s l p s l p s l p� � � �� � � � � � � � � �� � � � �� � � �� � � � , przy czym � �s� �  
jest pochodną funkcji stopy subsydiowania. Jeśli składka ma być poprawna ak-
tuarialnie, to l(ϕ) = 0 a � � � � � � � � � �S s p s zF z� �� � � � �� � . 

Następnie DFH badali wpływ skonstruowanego powyżej kontraktu ubezpie-
czeniowego na zmiany użyteczności oczekiwanej dochodu rolnika w, czyli za pomocą 
funkcji użyteczności U(w), dla której � � � �0w wwU U� � � � , gdzie dolne subskrypty ozna-
czają odpowiednio pierwszą i drugą pochodną. Przyjęto ponadto, że koszty produkcji, 
c , nie będą zmienną losową, ale inne źródła dochodów, η, będą miały charakter sto-
chastyczny. Stąd mamy następujące ujęcie dochodu gospodarstwa domowego: 
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przy czym η jest niezależne od z, mając podporę ,� �� �� �  i dystrybuantę G(η). Mo-
żemy teraz zapisać użyteczność oczekiwaną gospodarstwa domowego: 
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Przyjęto standardowo, że rolnik będzie zachowywał się racjonalnie, tzn. 

większy dochód i jego użyteczność cenił będzie bardziej, ale równocześnie wy-
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kazywać będzie awersję do ryzyka. Optymalny zakres ochrony ubezpieczenio-
wej można teraz określić następująco: 
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Z wzoru tego wynika, że dla niskich wartości plonu i przychodu trzeba ustalić 
większą dolną granicę, odzwierciedlającą prawdopodobieństwo ex ante jej wy-
stąpienia. Wyniki te otrzymują wagę � �zF z� . Dla pozostałych poziomów plonu 

i przychodu koszt składki netto wzrasta o � �h� � , a więc pojawia się tu negatyw-
ny wpływ na krańcową użyteczność dochodu, który musi być zrównoważony 
przez � �h� � , by koszty dały się wyrazić w jednostkach użyteczności. 

Po wykonaniu pewnych przekształceń i dodając formułę na � �S� �  oraz za-
chowując warunek, że chodzi o składkę poprawną aktuarialnie, ostatecznie DFH 
dochodzą do następującej formuły: 
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Z uwagi na wklęsłość funkcji użyteczności mamy, że efekt ubezpieczeniowy, tj. 
wpływ kontraktu poprawnie aktuarialnego na produkcję, jest dodatni. Natomiast 
efekt narzutu bezpieczeństwa może być zarówno dodatni, jak i ujemny. Wyraża 
to uwaga 1. Zgodnie z nią, jeśli � � 0l � � , to ostatni efekt jest ściśle dodatni, o ile 

� �/ 1l l�� � � , ale ściśle ujemny, gdy � � 0l� � � . 
Transferowy efekt subsydium ubezpieczeniowego ma znak zgodny 

z � �S� �  lub zależny od tego, jak zmienia się kwota wsparcia wraz ze zmianą po-
krycia, ale w ostateczności wynika z reakcji stopy składki i samej składki na 
zmiany ϕ. Oczywiście, jeśli � � 0s � � , to dla wszystkich ϕ powyższy efekt jest 

równy 0. Gdy � � 0S� � � , wówczas efekt transferowy będzie dodatni i zgodny ze 

znakiem efektu ubezpieczeniowego. Można także łącznie rozpatrywać efekt 
transferowy i narzutu, precyzując warunki nieujemności ich sumy. Gdy jednak 
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stopy subsydiowania i narzutu są stałe, ta pierwsza musi być zawsze mniejsza 
od tej drugiej, by suma efektów nie była ujemna. 

Interesujący jest przypadek, odzwierciedlający warunki ubezpieczenia 
upraw w USA, gdy władze publiczne kalkulują stawki i składki ubezpieczenio-
we, przyjmując, że mają być one poprawne aktuarialnie. Wtedy, rzecz jasna, 
efekt narzutu bezpieczeństwa znika, a rolnik powinien wybrać najwyższy moż-
liwy poziom ochrony (ϕ). Zależności te DFH ujęli w hipotezie pierwszej: jeśli 
kwota łącznego subsydium do składki rośnie w miarę powiększania się pokry-
cia, powinno się wybierać najwyższy jego poziom. Gdy jednak związki te są 
prawdziwe tylko dla niskich pokryć, a potem kwota subsydium maleje, rolnik 
nie powinien wybierać niższego pokrycia od tego, które maksymalizuje tą kwo-
tę. Jak widać, rolnicy cały czas muszą szukać równowagi między wyższą ochro-
ną przed ryzykiem a większą kwotą wsparcia budżetowego. Natomiast warun-
kiem wystarczającym, by wraz z rosnącym poziomem ochrony powiększał się 
także transfer, tzn. � � 0S� � � , jest następująca tożsamość: 
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przy czym S�  należy teraz traktować jako elastyczność stopy subsydiowania, � �s � , 
względem ϕ. 

W tym momencie w rozważaniach formalnych DFH pojawia się wydatek 
gotówkowy rolnika na zakup produktu ubezpieczeniowego. Oczywiście, zmie-
nia się on w zależności od stawek ubezpieczeniowych i wybranych poziomów 
ochrony. Jeśli ma on wzrosnąć, to powinno to być odpowiednio zrekompenso-
wane w odszkodowaniu. Zależność ta ma ujmować parametr θ. Jego wpływ na 
zmianę użyteczności rolnika jest jednak bardzo złożony, o czym przekonuje po-
niższy wzór: 

  
� �� �

� �� � � � � � � �� � � �

� �� � � � � � � � � �� �
0

, ;
, max ,0 1

, ; ,max ,0 1 .

w

w

dE U w z
E U w z z z s p dF z

d

Cov U w z dG z z s p
�

�

� �
� � � �

�

� � � � � �

�� �� � � ��   � �� �� �

�   � �� �

�

�
 

 
Jeśli jednak stawka i składka ubezpieczeniowa mają być poprawne aktuarialnie, 
to wzrost wydatków gotówkowych (oczyszczonych o otrzymane subsydium), któ-
remu towarzyszy przyrost korzyści z racji zakupu ochrony, w ostateczności powi-
nien przekładać się na wyższą oczekiwaną użyteczność rolnika. Atrakcyjność 
ubezpieczenia się powinien także per saldo zwiększać wzrost cen otrzymywa-
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nych przez rolników i zachęcać ich do wyboru wyższych pokryć, bo wtedy moż-
na oczekiwać większej kwoty subsydium, a więc przyrostu użyteczności oczeki-
wanej. Generalnie w podobny sposób powinna zachowywać się również rosnąca 
gwarancja co do plonu lub przychodu. Wniosku tego jednak DFH nie byli w sta-
nie potwierdzić empirycznie, gdyż nie dysponowali odpowiednimi danymi. 

Weryfikacji empirycznej swojego modelu teoretycznego DFH dokonali 
z wykorzystaniem danych z 2009 roku dla 997 hrabstw, dla kukurydzy i soi oraz 
trzech planów ubezpieczeniowych i poziomów pokrycia między 50 a 85%. Uzy-
skane rezultaty jednak w większości przypadków nie zgadzały się z predykcjami 
teoretycznymi, tzn. rolnicy nie wykorzystali okazji, by równocześnie powięk-
szać swoje dochody i wynikającą stąd użyteczność oraz redukować ich zmien-
ność. Okazało się bowiem, że prawdopodobieństwo wyboru danego produktu 
ubezpieczeniowego malało, gdy rosły wydatki netto (po odliczeniu subsydium) 
ponoszone przez rolnika na jego zakup, nawet gdy decyzja taka mogłaby po-
prawić jego dobrobyt. Innymi słowy, rolnik wyżej ważył ten wydatek niż przy-
szłe niepewne korzyści, w tym w postaci transferu budżetowego. Rozbieżność tą 
DFH, wzorem innych badaczy, nazywają anomalią. Na szczęście nie poprzestają 
na tej konstatacji, podejmując wysiłek jej objaśnienia. To bardzo interesujący 
i ważny fragment ich rozważań, na pewno zasługujący na przybliżenie. 

Początkowe fragmenty wyjaśniania powyższej anomalii sugerują, że DFH 
maja pewne problemy z selekcją istniejących w tym zakresie propozycji. Mimo to 
decydują się na tezę, że to rolnicy raczej są słabo zainteresowani równoczesnym 
powiększeniem swych oczekiwanych dochodów i ich stabilnością. Z drugiej stro-
ny od razu zauważają, że być może rolnicy, podobnie jak większość ubezpiecza-
jących się, mają tendencję do nadubezpieczania się. Wyraża się to w nabywaniu 
polis z niskim udziałem własnym [Sydnor, 2010]. Przypuszczenie to jednak nie 
sprawdziło się w badanej próbie. To samo stwierdzono w przypadku niezgłasza-
nia drobnych strat ubezpieczycielom w obawie o wzrost cen nowych polis oraz 
w odniesieniu do niepotrzebnego nabywania ochrony dla takich szkód. 

Dużo miejsca w poszukiwaniu przyczyn stwierdzonych anomalii poświęcają 
natomiast niedoubezpieczeniu. W literaturze ubezpieczeniowej tłumaczy się je 
zwiększonym popytem na polisy w okresach po wystąpieniu poważnych katastrof, 
hiperbolicznym dyskontowaniem (stosowaniem wyższych stóp dyskontowych dla 
wydatków wcześniejszych niż późniejszych), ograniczeniami płynnościowymi po-
tencjalnych nabywców, ich nadmiernym optymizmem („mnie nigdy nie przytrafi 
się nieszczęście”) oraz przesadną ufnością we własne kompetencje i zasoby, a z 
drugiej strony problemem z ustaleniem efektu netto kosztów zrozumienia istoty 
pewnych produktów oraz korzyści z ich zakupu. Nie są one przekonujące, zdaniem 
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DFH, jeśli uwzględnimy chociażby to, że rolnicy konfrontowani są w pierwszym 
rzędzie ze zmiennością pogody, której nie są w stanie kontrolować. 

Być może ważniejszym powodem ewentualnego niedoubezpieczenia się 
części rolników jest koncepcja żalu (a regret), a więc swoistej kary ex ante, na-
kładanej w przenośni samemu sobie, za odchylanie się użyteczności oczekiwa-
nej od maksymalnie możliwej do uzyskania przy założonym stanie natury. Wy-
raża się to w wysokim ważeniu przeszłych zakupów polis, gdy zdarzenie ubez-
pieczeniowe nie wystąpiło, i, odwrotnie, niedoważania przypadków, gdy zakup 
rekompensował przynajmniej w części poniesione szkody. Motyw żalu może 
odgrywać szczególną rolę wśród rolników, którzy nabycie polis traktują jako 
wydatek inwestycyjny. W ślad za tym dokonują oni retrospektywnych rachun-
ków opłacalności, zestawiając w kolejnych latach wydatki z otrzymywanymi 
odszkodowaniami, następnie je ważąc (np. w formie hiperbolicznego dyskonto-
wania) i próbują dojść do jakiegoś salda końcowego. Odtworzenie tego procesu 
decyzyjnego rolnika w badaniach empirycznych jest niezwykle trudne, bo do-
datkowo pojawiać się może jego przeświadczenie, że oferowane im produkty 
w istocie nie były poprawne aktuarialnie. Złożoność problemu komplikuje się 
jeszcze w przypadku rolników korzystających z kredytów, kiedy to banki z re-
guły zmuszają ich do zakupu polis, które, na dobrą sprawę, często nie zapewnia-
ją im żadnej realnej ochrony. 

Na zasadzie eliminacji przyczyn niedoubezpieczenia rolników, a więc 
i często obserwowanego braku szerszego ich zainteresowania dotowanymi ubez-
pieczeniami, DFH dochodzą w końcu do wniosku, że prawdopodobnie chodzi 
o teorię perspektywy D. Kahnemana i A. Twersky’ego z 1979 roku, jako źródła 
anomalii, w której to teorii kluczowe miejsce zajmuje awersja do strat. Sytuacja 
jest tu jednak niezwykle skomplikowana. Może się przecież zdarzyć tak, że punk-
tem odniesienia, nazywanym w teorii perspektywy punktem referencyjnym, mogą 
być wyniki bardzo zbliżone do potencjalnych. Plony rzeczywiste w latach dobre-
go urodzaju będą się zatem skupiały wokół tego punktu, a więc będą negatywnie 
skośne. Wszelkie odchylenia od plonu referencyjnego byłyby wtedy traktowane 
jako straty w całej wypukłej funkcji straty, dopuszczając tym samym zachowanie 
zgodne z preferowaniem ryzyka, szczególnie gdy mielibyśmy do czynienia z du-
żym prawdopodobieństwem powstania szkód. Nie pozostawia to wiele miejsca 
dla zakupu tradycyjnych ubezpieczeń, nawet dotowanych. Jednak przy stratach 
o małym prawdopodobieństwie ich pojawienia się, spodziewać się można zacho-
wań standardowych, tj. awersji do ryzyka. Teoria perspektywy wprost nie daje 
jednak jednoznacznych rekomendacji, co stanie się, jeśli rolnik wybierze plon re-
ferencyjny wyraźnie poniżej plonu potencjalnego. Można tylko przypuszczać, że 
na skutek przydzielenia w niej wyższych wag dla strat niż zysków, pojawia się 
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pewna przestrzeń dla zakupu ubezpieczeń. Nie wydaje się ona jednakże zbyt du-
ża, gdyż negatywna skośność rozkładów plonów równoznaczna jest z długimi, 
grubymi ogonami w strefie strat i małą zmiennością w obszarze zysków, co 
w sumie zachęca do postaw bardziej ryzykownych. W praktyce znaczenie odgry-
wa tu również możliwość wyznaczenia poziomów referencyjnych i sposób po-
strzegania ostatnio uzyskiwanych plonów. Tym samym otrzymujemy, że pozio-
my/punkty referencyjne też stają się zmiennymi losowymi. 

Być może źródłem niedoubezpieczenia w rolnictwie jest przypisywanie 
wysokiej wagi wydatkom gotówkowym związanym z zakupem polis i jednocze-
snym niedoważeniem ewentualnych odszkodowań, jak podkreśla to teoria wa-
gi/istotności (the theory salience), będąca w opozycji do teorii perspektywy 
[Bordala i in., 2012; Bordala i in., 2014]. Do tych samych wniosków doszli DFH 
w swojej analizie empirycznej, jednoznacznie uzyskując, że rolnicy preferowali 
te plany ubezpieczeniowe, w których ponosili możliwie niskie płatności z wła-
snej kieszeni. By te zależności sformalizować wprowadzili następującą funkcję 
wartości V, w której ujęli relacje awersji do płatności gotówkowych dla otrzy-
mania transferu w postaci subsydium ubezpieczeniowego: 
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� �A � opisuje tu standardowe założenie dotyczące preferencji rolnika przy stawkach 

ubezpieczeniowych poprawnych aktuarialnie, a więc wzrost tej funkcji w miarę 
wybierania wyższych poziomów pokrycia. � �H �  to funkcja wartościująca transfer 

� � � �i is p� � , która powinna rosnąć wraz z poziomem pokrycia. Wreszcie, funkcja 

� �C � odzwierciedla awersję do ponoszenia wydatków gotówkowych. Jest to kara 

w the salience theory. To ona właśnie mogła spowodować, iż w badaniu empi-
rycznym DFH rolnicy wybierali niższe zakresy ochrony, niż rekomendowała to 
teoria oczekiwanej użyteczności. Z wcześniejszych (2014 rok) badań DFH wyni-
kało jednak, że wybór pokrycia mocno determinowany jest również przez warun-
ki glebowe i kształtowanie się klimatu oraz pozostałych czynników sprzyjających 
lub szkodzących poszczególnym uprawom [Du i in, 2014]. Ponadto zauważono, 
że wyższe gwarantowane plony niektórych rolników zachęcały do przechodzenia 
do ubezpieczenia przychodów. Mimo tych interesujących spostrzeżeń, DFH pre-
zentują pogląd, że the salience theory znajduje się jeszcze na zbyt niskim pozio-
mie rozwoju i zoperacjonalizowania, by na jej podstawie można było formułować 
daleko idące rekomendacje praktyczne i polityczne. 
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DFH uważają, że koszty transakcyjne oraz czysty arbitraż, który należy 
w przypadku ubezpieczeń upraw rozumieć jako ich zakup, by równocześnie 
otrzymać transfer subsydiów, nie są w stanie wytłumaczyć zjawiska niedoubez-
pieczenia. Bardziej przekonujący jest natomiast argument, że może ono wynikać 
z tego, iż ubezpieczyciele plony referencyjne/gwarantowane tradycyjnie ustalają 
na podstawie danych historycznych. W ślad za tym postrzegane przez rolników 
odszkodowania są zbyt niskie, a pokrycia nie odpowiadają wyliczanym z mode-
lu teoretycznego, o ile w plonach występuje jednoznaczny trend rosnący. By 
wyjść na przeciw oczekiwaniom rolników, w USA w 2012 roku wprowadzono 
możliwość korygowania kontraktów o tzw. korektę z tytułu trendu (the trend 
yield adjustment, TYA). Nieco inaczej trzeba kalkulować wtedy stawkę składki 
poprawną aktuarialnie: 

� � � �� � � �
0

z
v z z z dF z

� �
� � � �

�
� � � � � � �� � � �� , 

 
gdzie: τ jest wielkością korekty rocznej o wzrost plonów; v – składką. Ta 

ostatnia w części pokrywanej z kieszeni rolnika wprawdzie teraz rośnie, ale też 
powiększa się kwotowo transfer subsydium, o ile zachodzi � � 1s � �  . W praktyce 
proces decyzyjny rolnika może być bardziej zniuansowany. Po pierwsze, po-
równuje on pokrycie w kontrakcie tradycyjnym, ϕ', z pokryciem w TYA, ϕ″, 
które może być niższe. Jeśli teraz � �/z z� � � �    � � � , wtedy jednak rzeczywiste 
pokrycie jest wyższe, a składka co najwyżej jest taka jak poprzednio. W konse-
kwencji stopa subsydiowania powinna wzrosnąć, bo � � � �.s s� �   �  Po drugie, 
rolnik powinien częściej podwyższać pokrycie. Teoretycznie rzecz biorąc do-
puszczalne są nawet cotygodniowe korekty, gdyż przez to redukuje swoją eks-
pozycję na ryzyko, równocześnie zwiększając efektywny transfer. 

H.K. Coble oraz D.T. Knight, bazując na pracach E.R. Justa, L. Calvin 
i J. Quiggina z 1999 roku oraz J. Hirshleifera i J.G. Rileya z 1992 roku, skon-
struowali model autorski analizowania decyzji rolników w zakresie ubezpiecza-
nia plonów, w którym  zintegrowali awersję do ryzyka, subsydia rządowe, nega-
tywną selekcję oraz hazard moralny [Coble, Knight, 2002]. Poniżej przybliży się 
jego konstrukcję oraz oferowane możliwości analityczne. 

Załóżmy, że rolnik charakteryzujący się awersją do ryzyka osiąga plon y 
o dystrybuancie rozkładu Fij(y), przy czym i oznacza typ ryzyka, a j – wektor 
nakładów. Producent ten konfrontowany jest z dwoma typami ryzyka: 0 i 1, ta-
kimi, że Foj(y) ≠ F1j(y). Z kolei nakłady mogą osiągać trzy poziomy: xo – wektor 
w przypadku braku ubezpieczenia; 1x – wektor nakładów z ubezpieczeniem, ale 

ich stosowanie jest w pełni obserwowalne, tzn. nie występuje tu hazard moralny; 
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2x – wektor, w którym mamy do czynienia z powyższym hazardem. Rząd nato-
miast zakłada, że typ ryzyka będzie 0 i rolnicy stosować będą wektor x1. 

Rolnik wybiera teraz poziom ochrony C oraz gwarancję cenową pg. Z ko-
lei plon gwarantowany oznaczono przez μ. Jeśli plon rzeczywisty spadnie poni-
żej Cμ, rolnik może oczekiwać odszkodowania pg(Cμ-y) na jednostkę ziemi. 
Składka ubezpieczeniowa y zależy od C, μ, pg oraz typu ryzyka i poziomu na-
kładów opisanego dystrybuantą F01. Przy założeniu, że ubezpieczenie jest sub-
sydiowane, co oddaje parametr S, płacona przez rolnika składka będzie iloczy-
nem, którego drugim czynnikiem jest (1-S), przy czym 0<S<1. Stąd przychód 
rolnika na jednostkę ziemi wyniesie: 

 

 ,  

         

gdzie: p jest ceną otrzymaną za produkt.  
 

 Jeśli przyjmie się, że maksymalizować się będzie użyteczność powyższe-
go przychodu, możemy teraz zapisać równanie dla ekwiwalentu pewności CE: 
 

� � 0– 0 1 2 3 4–  –    ,

 
[ ( ) [ ]ij j iCE F wx CE y F wx �! ! " � " � " �"  

przy czym wiadomo, że CE zależeć będzie od majątku początkowego rolnika i ubez-
pieczanego areału; w – niestochastyczny wektor cen nakładów; Δk dla k= 1-4, od-
zwierciedla efekt awersji do ryzyka (Δ1), Δ2 – efekt subsydium rządowego, Δ3 – 
efekt negatywnej selekcji, Δ4 – efekt hazardu moralnego. Zaprezentujemy obec-
nie formuły dla wyliczenia tych cząstkowych efektów: 
 

Δ1 = R[Φ(y)│Fij – wxj] – R [py│[Fi0–wx0], 
Δ2 = E[Φ(y)│F01] – E [py│[F01], 

Δ3 = E[Φ(y)│F11] – E [py│[F11] – E[Φ(y)│F01] – E [py│[F01]  , 

Δ4 = E[Φ(y)│Fi2 – wx2] – E [Φ(y)│Fi1 – wx1], 

gdzie: R – składka ubezpieczeniowa; E – operator wartości oczekiwanej. 
 

 Gdyby nie było subsydium ubezpieczeniowego, negatywnej selekcji i ha-
zardu moralnego, efekt awersji do ryzyka wyniósłby: 
 

Δ1 = R[Φ(y)│F01(y)dy – wx1] – R [py│[F00(y)dy – wx0]. 
Izolowany natomiast efekt subsydium będzie równy: 

Δ2 = Sγ (C, pg, μ, x1, F01)A, 

gdzie: A – areał. Innymi słowy, dla rolnika neutralnego wobec ryzyka bodźcem 
do uczestniczenia w programie ubezpieczeniowym jest łączna kwota subsydium.  
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Natomiast izolowany efekt negatywnej selekcji określa się, jak poniżej: 
 

Δ3 =A  
 

lub 
 

Δ3 =A  

 
Dodajmy, że jest on różnicą między oczekiwanym odszkodowaniem dla typu 
ryzyka 1 w porównaniu do typu 0 albo, równoważnie, różnicą między tym od-
szkodowaniem a składką poprawną aktuarialnie. W końcu podajmy formułę dla 
efektu hazardu moralnego, w warunkach izolacji: 
 

Δ4 =A

, 
 

który jest sumą efektu samego hazardu moralnego, oczekiwanego przychodu 
rynkowego, odszkodowania i kosztu nakładów. Teraz możemy przedstawić spo-
sób dojścia do efektu łącznego tych czterech efektów cząstkowych: 
 
 

R[Φ(y)│F12 – wx2] – R [py│[F10 – wx0] + 
A   

 
 
Bardzo interesująca jest jego interpretacja graficzna, która tworzy ramy odnie-
sienia dla podejmowania decyzji dotyczących ewentualnego zakupu ubezpie-
czenia. Posłużmy się w tym celu rysunkiem 1. 
 Każdy rolnik konfrontowany jest z prawdopodobieństwem poniesienia 
straty π, przy czym α  π  β oraz α > 0 i β < 1. Bardzo ważne są przy tym 
dwie składki ubezpieczeniowe: γns i γs. Pierwsza wyznacza tzw. składkę wyjścia 
na zero przez ubezpieczonych po zakupie polisy. Dzieje się to przy braku hazar-
du moralnego. Byłaby to wówczas składka poprawna aktuarialnie dla asekurato-
rów, ale tylko taka sama dla rolników typu π1, których oczekiwana strata wynosi 
γns. Rolnicy natomiast na lewo od punktu π1 osiągaliby zysk z ubezpieczenia 
(dodatni efekt negatywnej selekcji). Z kolei ci na prawo ponosiliby straty (ujem-
ny efekt negatywnej selekcji). Gdy teraz uwzględnimy hazard moralny i awersję 
do ryzyka, rolnicy aż do punktu π2 mogliby kupować polisy. Oczywiście po 
przekroczeniu π2 decyzja ta nie wydaje się już racjonalną, gdyż ujemny efekt 
negatywnej selekcji przeważa nad dodatnim efektem hazardu moralnego i awer-
sji do ryzyka. 
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Rysunek1. Ramy konceptualne do wsparcia decyzji  
o zakupie ubezpieczenia plonów 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Coble H.K., Knight D.T., Crop insurance as a tool for 
price and yield risk management, w: A Comprehensive assesment of the role of risk in U.S. 
Agriculture, Springer/Science+Bussines Media LLC, New York, 2002. 
 
 Wprowadzenie subsydium do składki powoduje, że maleje ona do pozio-
mu γs. Rolnicy na prawo od π1 spotykają się z sytuacją, że ujemny efekt nega-
tywnej selekcji jest kompensowany dodatnimi efektami subsydium, hazardu mo-
ralnego i awersji do ryzyka. Pełna kompensacja ma miejsce jednak w punkcie β, 
tzn. dla grupy najmniej ryzykownych rolników. 

W każdych warunkach i we wszystkich krajach powinno się dążyć do po-
prawiania efektywności aktuarialnej ubezpieczeń rolnych poprzez wdrażanie 
doskonalszych produktów i metod identyfikacji, mierzenia i wyceny ryzyka, 
a także głębszego zrozumienia motywów nabywania ochrony przez samych rol-
ników [Ramirez i in., 2017]. Wśród nich nie zawsze kluczową przesłanką była 
awersja do ryzyka. Może się przecież zdarzyć i tak, że rolnicy, umiejętnie wyko-
rzystując swoją przewagę informacyjną, chętniej chronią uprawy, w których 
mogą uzyskać korzystniejszą relację między płaconymi składkami 
a oczekiwanymi odszkodowaniami. Sensownie można zatem zakładać, że pro-
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ducenci rolni mają jakieś swoje wyobrażenia o minimalnej składce ubezpiecze-
niowej, także sprawiedliwej aktuarialnie, która przy tym może być znana oby-
dwu stronom kontraktu ubezpieczeniowego. Oczywiście taka składka minimalna 
powinna rosnąć, gdy rolnicy odznaczają się rosnącą awersją do ryzyka. Problem   
zaczyna się wówczas, gdy składki za ryzyko czyste różnią się od ich poziomu 
poprawnego aktuarialnie i jeszcze bardziej, gdy rolnik i asekurator nie mają wy-
starczającej pewności co do rzeczywistej wielkości składki sprawiedliwej aktua-
rialnie. To zainspirowało Ramireza i Shonkwilera do skonstruowania probabili-
stycznego modelu decyzji rolników odnoszących się do nabywania przez nich 
ubezpieczeń upraw [Ramireza, Shonkwiler, 2017]. 

W modelu powyższym wychodzi się z założenia, że rolnik i-ty w sposób 
racjonalny maksymalizujący swój zysk nabędzie polisę, jeśli spełniony będzie 
następujący warunek: 

RPP x PPEi > (1 – GSR) x IPEi, 
 

gdzie: RPP – składka za ochronę przed ryzykiem, która informuje o poziomie 
gotowości zapłaty za nią przez osobę charakteryzującą się awersją do ryzyka 
w porównaniu do jednostki neutralnej wobec niego; PPEi – oszacowanie składki 
przez rolnika; 0≤GSR≤1 – stopa budżetowego subsydiowania składki; IPEi – 
oszacowanie składki przez asekuratora. 
 

Zauważmy od razu, że iloczyn RPP x PPEi można interpretować jako maksy-
malną kwotę, którą rolnik byłby gotów zapłacić za ochronę.  

Dalej przyjęto, że RPP i GSR ustalane są egzogenicznie. Ponieważ strony 
umowy ubezpieczeniowej nie znają dokładnie wartości składki poprawnej ak-
tuarialnie (the actuarially fair premium, AFP), parametry PPEi oraz IPEi są 
zmiennymi losowymi, zależnymi od rozkładów oszacowań AFP przez rolnika 
i asekuratora, co możemy zapisać jak poniżej: 

 

 PPEi = AFPi + ηi takie, że ηi ~N(μ1, ), 
IPEi = AFPi + vi takie, że vi ~N(μ2, ), 

przy czym przez μ1 i μ2 oznaczono wartości średnie, które są miarą ewentualnych 
obciążonych oszacowań AFP przez rolnika i ubezpieczyciela;  i  - to wa-
riancje; ηi i vi – charakterystyki rozkładów, między którymi mogą zachodzić róż-
ne relacje. Stąd możemy zapisać kowariancję jako: 

Cov (PPEi, IPEi) = Cov (ηi , vi) = σ12. 
 

Z tego dalej wynika, że w analizie jednookresowej AFPi należy traktować jako 
wielkość stałą. 

Kolejnym elementem w modelowaniu Ramireza i Shonkwilera było okre-
ślenie prawdopodobieństwa Pr, że rolnik i uczestniczyć będzie w rynku ubezpie-
czeniowym: 
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Pr[RPP x PPEi >(1- GSR) x IPEi ] = Pr[αPPEi – IPEi>0] 
                            = Pr[αηi – vi>0 (1-α) AFPi], 
 
gdzie: α= RPP/ (1-GSR), przy czym ostatnią nierówność można jeszcze dodat-
kowo rozwinąć: 

Pr[αηi - vi >(1- α) x AFPi ] = Φ (αμ1 – μ2 +(α – 1) AFPi)/Var(αη1 – vi))1/2) 
= Φ (μ/σ), 

 
gdzie: μ= αμ1 - μ2 +(α – 1) AFPi, σ2=  - 2αρ12 σ1 σ2, ρ12= σ12/(σ1σ2) oraz Φ 
oznacza dystrybuantę standardowego rozkładu normalnego. Wyrażając ją nato-
miast jako Φ((αμ1 - μ2 +(α – 1) AFPi/σ, uzyskujemy, iż prawdopodobieństwo powyż-
sze wynosi dokładnie 50%, o ile oszacowania AFP rolnika i asekuratora są nie-
obciążone i ten pierwszy jest neutralny wobec ryzyka, a ponadto składka nie jest 
w ogóle subsydiowana. 

Następnie Ramirez i Shonkwiler obliczają cały szereg pochodnych cząst-
kowych, by prześledzić zmiany prawdopodobieństwa uczestnictwa rolnika 
w rynku ubezpieczeniowym w zależności od: μ1 i μ2, σ1 i σ2, ρ12,oraz RPP i GSR. 
Nie będziemy jednak nimi się zajmować, poprzestając jedynie na wnioskach 
najbardziej ogólnych. 
1. Rolnicy prowadzący wysoko ryzykowne gospodarstwa częściej nabywają 

ubezpieczenia, kreując tym samym negatywną selekcję. Dodatkowo to oni 
w pierwszym rzędzie relatywnie więcej korzystają też w ten sposób 
z subsydiów budżetowych. Teoretycznie rzecz biorąc istnieją jednak 
schematy kalkulowania składek i stawek ubezpieczeniowych mniej 
deformujące rynek transferu ryzyka oraz tańsze dla podatników. 

2. Zwiększając stopy subsydiowania ubezpieczeń, należy się liczyć ze spad-
kiem marginalnej efektywności takiego wsparcia budżetowego, tzn. ros-
nącym kosztem fiskalnym nabywania polis przez kolejnych rolników. 
Z drugiej natomiast strony spadek ww. stóp z reguły prowadzić będzie do 
rezygnacji z ubezpieczeń, w pierwszym rzędzie przez rolników o niskim 
ryzyku produkcyjnym. Ponieważ ich gospodarstwa zazwyczaj są silne 
ekonomicznie, mogą sobie poradzić nawet z poważniejszymi szokami 
i ryzykiem. 

3. Wysokie stopy subsydiowania mogą być pochodną przewagi informacyjnej 
części rolników oraz ich bardziej precyzyjnej wiedzy, niż dostarczyliby 
ubezpieczyciele i instytucje rządowe, co do rzeczywistego kształtowania się 
stawek sprawiedliwych aktuarialnie. Równocześnie jednak błędne 
oszacowania przez rolników tychże stawek mogą mieć poważniejsze 
negatywne skutki niż nieprecyzyjne ich oszacowanie przez asekuratorów. 
W tym kontekście edukowanie rolników w zakresie zarządzania ryzykiem 
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i racjonalnego podejmowania decyzji ubezpieczeniowych może być jedną 
z najbardziej opłacalnych interwencji, wręcz dających szansę na całkowite 
wyeliminowanie subsydiów ubezpieczeniowych. 

4. Im wyższa jest korelacja między oszacowaniem stawek sprawiedliwych 
aktuarialnie asekuratorów i rolników, tym częściej ci drudzy będą nabywać 
polisy. Konstatacja ta stanowi kolejne uzasadnienie dla konstruowania 
rządowych programów edukacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem 
i korzystania z ubezpieczeń przez rolników. Bardzo pożądane jest w tym 
kontekście współdziałanie ze strony regulatorów i nadzorców rynku 
ubezpieczeniowego zorientowane na pewność i bezpieczeństwo 
kontraktowania i umacniania zaufanie między jego uczestnikami. 

 
Powszechnie wiadomo, że ubezpieczenia indeksowe na tle ubezpieczeń 

tradycyjnych, tj. opartych o ustalenia indywidualnych szkód, odznaczają się sze-
regiem zalet: minimalne jest w tych pierwszych zagrożenie hazardem moralnym 
i negatywną selekcją; niskie są koszty transakcyjne i administracyjne; dzięki 
możliwości daleko posuniętej automatyzacji całości procesów i procedur, wy-
płata rekompensat rolnikom może odbywać się w nich niemalże w czasie rze-
czywistym. Indeksy mają jednak jedną, ale za to bardzo poważną wadę, a mia-
nowicie występuje w nich ryzyko bazowe/resztowe, które muszą sfinansować 
sami rolnicy. By je zminimalizować, trzeba stworzyć bazę techniczną do pomia-
ru parametrów pogodowych i stanu upraw rolniczych oraz użytków zielonych, 
czy to w postaci odpowiednio gęstej sieci stacji meteo, czy w formie teledetekcji 
albo systemu hybrydowego. 

Pomimo przedstawionych powyżej zalet kontraktów indeksowych, ich 
rozpowszechnienie w praktyce rolniczej w ujęciu ogólnoświatowym jest nadal 
niskie. Okoliczność ta zainspirowała O. Muβhoffa, S. Grünera i N. Hirschauera 
do podjęcia próby wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy [Muβhoff i in., 2014]. 
Ta trójka agroekonomistów niemieckich na wstępie postawiła sobie dwa cen-
tralne pytania: 
1. Czy popyt na ubezpieczenia indeksowe zmieni się, jeśli uczestnikom ekspe-

rymentu jednoznacznie wyjaśni się, jaki udział w składce brutto stanowią 
narzuty na składkę sprawiedliwą aktuarialnie/netto?  

2. Czy popyt na indeksy zmieni się, gdy w założeniach eksperymentu narzuty 
pozostaną stale, ale pojawi się dotowanie tych produktów? 

 

Zastanawiając się nad przyczynami wciąż niewielkiego zainteresowania 
rolników indeksami, poza wspomnianym już ryzykiem bazowym, Muβhoff i in. 
zwracają uwagę jeszcze na kwestię ograniczonej racjonalności (bounded ratio-
nality) w sensie sformułowanym w 1957 roku przez A.H. Simona. Ten amery-
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kański Noblista z 1978 roku przyjmował, że decydenci z reguły dysponują ogra-
niczonym zasobem informacji i niewystarczającymi zdolnościami ich przetwa-
rzania. W ślad za tym może być tak, że rolnicy przyzwyczajeni w przeszłości do 
szczodrego subwencjonowania swoich działań, indeksy mogą traktować jako 
nowości, dla których nie przewiduje się wsparcia budżetowego. Może być zatem 
tak, jak sugeruje m.in. R.J. Nash, że rolnicy odwołują się wtedy do uogólniają-
cych heurystyk zamiast przeprowadzać bardziej wysublimowane rachunki opła-
calności zakupu kontraktów indeksowych. Innymi słowy, rolnicy niedoszacowu-
ją faktycznych oczekiwanych korzyści z nabycia indeksów. W ślad za tym mogą 
oni nawet zrównywać składki netto i brutto, szczególnie gdy indeksy porównują 
z produktami ubezpieczeniowymi, gdzie różnice między nimi są rzeczywiście 
małe, czyli narzuty na składki sprawiedliwe aktuarialnie są minimalne. To 
w istocie błędny wniosek dla większości ubezpieczeń plonów i przychodów 
w rolnictwie.  

Muβhoff i in. całość swoich rozważań skoncentrowali na weryfikacji eks-
perymentalnej trzech poniższych hipotez badawczych: 
1. Wraz ze wzrostem narzutu na składkę netto przy ceteris paribus maleje po-

pyt na indeksy. 
2. Przejrzyste zakomunikowanie rzeczywistych kosztów narzutu podwyższy 

popyt na ubezpieczenia indeksowe w porównaniu do wariantu operowania 
tylko składką brutto. 

3. Przy wzroście stóp subsydiowanie indeksów należy oczekiwać większego 
zainteresowania nimi, nawet gdy narzut pozostanie stały. 

 

Weryfikacja hipotez została przeprowadzona za pomocą eksperymentu 
określanego jako an extra-laboratory lub a business simulation game. To dość 
założona procedura i stosunkowo nowa [Charmes i in., 2013]. Składa się ona 
z trzech części: 
(1)  Gry symulacyjnej, w której uczestnicy eksperymentu muszą wybrać najlep-

szą dla nich i dla zadanych ograniczeń strukturą zasiewów, a następnie nabyć 
ubezpieczenia indeksowe. 

(2)  Ustalenia typu nastawienia uczestników eksperymentu do ryzyka. Najczę-
ściej odbywa się to według metodologii zaproponowanej przez A.C. Holta 
i S.K. Laury w 2002 roku. 

(3)  Ujawnienia danych społeczno-demograficznych uczestników oraz charakte-
rystyk techniczno-produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw, jeśli są ni-
mi rolnicy. Są to zmienne kontrolne w modelu regresji, które mają pomoc 
wyznaczyć determinanty określonej zmiennej zależnej (tu: liczby nabytych 
kontraktów indeksowych). 
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Całość eksperymentu przeprowadzono za pośrednictwem platformy edu-
kacyjnej w zakresie ekonomiki rolnictwa, w którym uczestniczyło łącznie 186 
studentek i studentów z Uniwersytetów w Getyndze i Halle. Generalnie musiano 
odrzucić dwie pierwsze hipotezy, natomiast potwierdziła się prawdziwość hipo-
tezy trzeciej. Może to oznaczać, że subsydiowanie nabywania indeksów jest po-
strzegane jako sygnał, iż są to dobre produkty, bez konieczności uciekania się do 
bardziej zaawansowanej analizy opłacalności takiej decyzji. Prawdopodobnie 
uczestnicy eksperymentu zamiast tego zastosowali taką oto ogólniejszą heury-
stykę: skoro państwo zamierza dotować indeksy, prawdopodobnie będzie to dla 
nas korzystne, bo tak w przeszłości było z innymi rodzajami subsydiów. Rzecz 
jasna, ustalenia te trzeba traktować bardzo ostrożnie, bo nie wiemy, jak reago-
wali by sami rolnicy. Poza tym we wszystkich badaniach eksperymentalnych 
musimy się liczyć z pewnymi deformacjami (tzw. hypothetical bias). 

Subsydia do ubezpieczeń upraw z jednej strony prowadzą do wzrostu 
chronionych areałów, ale z drugiej strony są przedmiotem stałej i wielostronnej 
krytyki. Ta ostatnia koncentruje się na ich znaczącym przejmowaniu przez firmy 
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz na trafianiu w pierwszym rzędzie do 
najbogatszych producentów rolnych [Maisashvili, 2019; Wright, 2014]. Doto-
wanie tych ubezpieczeń może również nasilać hazard moralny, gdyż ochrona 
staje się tańsza dla rolników, którzy przez to mogą przywiązywać mniejszą wa-
gę do samoubezpieczenia i samoochrony. Asekuratorzy z kolei mogą mieć słab-
sze motywacje do nakładania i egzekwowania obowiązków przez ubezpieczo-
nych rolników. By natomiast zredukować negatywną selekcję, stopy subsydio-
wania muszą być wysokie, szczególnie żeby przekonać do zakupu polis produ-
centów rolnych o niskim ryzyku, neutralnym wobec niego, nie mówiąc już 
o ryzykantach. 

Subsydia różnokierunkowo wpływają również na decyzje produkcyjne 
i finansowe rolników. Gdy są wysokie, zachęcają do wybierania wyższych po-
ziomów pokrycia (mniejszych franszyz). Z kolei rolników korzystających 
z kredytów/pożyczek zazwyczaj obligują banki do nabywania polis, nawet gdy 
nie są im w rzeczywistości potrzebne [Ifft i in., 2013]. Rzecz jasna, takie ubez-
pieczone kredyty/pożyczki powinny być uzyskiwane przy niższych zabezpie-
czeniach, choć nie zawsze zależność ta występuje. Na pewno jednak ubezpie-
czenia te ograniczają możliwości władzom publicznym ewentualnego zreduko-
wania skali ich subsydiowania. Powszechnie występują przy tym wymienności 
(substytucyjności) między poziomami pokrycia a stopami subsydiowania stawek 
i składek ubezpieczeniowych [Maisashvili, 2019]. Generalnie, jeśli stawki 
i składki są poprawne aktuarialnie, to rolnik kierujący się maksymalizacją swo-
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jej użyteczności oczekiwanej powinien decydować się na pokrycia z najwyż-
szym subsydium do składki albo ogólnie wyższe pokrycia. 

Powszechność dotowania ubezpieczeń upraw powoduje, że w krajach, 
gdzie w grę wchodzą naprawdę duże kwoty (USA, Chiny, Indie), od czasu do 
czasu pojawiają się propozycje ich ograniczenia. Bardzo interesująco problem 
ten analizują A.Maisashvili, L.H. Bryant, H.P.J. Jones, bazując na projekcie ad-
ministracji D. Trumpa, według którego w latach 2020-2028 budżet federalny 
miałby na nich zaoszczędzić aż 21 mld USD [Maisashvili i in., 2020]. Przeana-
lizujmy bliżej tok rozumowania i modelowania ww. trójki agroekonomistów 
amerykańskich. 

Rolnik, który rozważą ubezpieczenie upraw, mógłby wesprzeć się tu ka-
tegorią oczekiwanego zwrotu netto (the expected net returns, ENR), który dla 
kombinacji i produktów ochronnych obliczamy następująco: 

 

ENRi = przychody rynkowe + odszkodowana – składki, 
 

gdzie: przychody rynkowe są stałe dla wszystkich kombinacji i są iloczynem 
ceny w momencie zbioru ziemiopłodu i osiągniętego plonu. Z kolei dla symula-
cji przyjęto, że cenami rynkowymi będą ceny futures w momencie zbiorów. 
Osiągnięte plony natomiast będą symulowane z historii plonowania, przy czym 
komponent deterministyczny będzie prognozowanym plonem, a odchylenie 
standardowe ustali się z reszt modelu. 

Reprezentatywny producent rolny będzie charakteryzował się stałą abso-
lutną awersją do ryzyka (CARA) i kierował się będzie maksymalizacją użytecz-
ności oczekiwanej za pomocą ujemnej funkcji wykładniczej użyteczności. Pro-
blem optymalizacyjny rolnika ujęty został jako zagadnienie dwuokresowe; de-
terministyczna składka ubezpieczeniowa płacona jest w momencie zaczęcia 
uprawy, a w momencie zbioru (okres drugi) może on otrzymać losowe odszko-
dowanie i osiąga symulowane przychody rynkowe. W tej konwencji producent 
będzie teraz starał się zmaksymalizować zaktualizowaną wartość użyteczności 
PVU (the present value of utility) daną poniższym wzorem: 
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gdzie: λ – współczynnik stałej absolutnej awersji do ryzyka (CARA); i – koszt 
ubezpieczenia; w – stochastyczne przychody rynkowe powiększone o losowe 
odszkodowanie; r – roczna stopa dyskontowa (równa 6% w symulacji); Δt – 
długość okresu między rozpoczęciem uprawy a zbiorem ziemiopłodu w latach. 

Zakładając, że wykona się L symulacji PVU dla Δt = 0,75, można jeszcze 
obliczyć zaktualizowaną oczekiwaną wartość użyteczności PVEU (the present 
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value of expected utility), która jest niczym innym niż średnią wartością PVU, 
co wynika z poniższej formuły: 

,
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gdzie: wi,l – stochastyczne przychody rynkowe wraz z losowymi odszkodowa-
niami dla kombinacji i procedur i l iteracji symulacji. 

Pozostało nam jeszcze zdefiniowanie współczynnika λ. Oblicza się go na-
stępująco: 

0

( ) ,rR w
w

# �  

gdzie: Rr(w) – względna awersja do ryzyka w przedziale 0 do 4; w0 - początko-
wy majątek rolnika. 

Powyższe podejście formalne Maisashvili i in. zweryfikowali na podsta-
wie informacji historycznych z 2018 r. i symulacji stochastycznej dla trzech nie-
nawadnianych upraw w USA, tj. kukurydzy na ziarno, soi i pszenicy ozimej, 
które łącznie w podanym roku zajmowały 134 mln akrów. W sumie dla repre-
zentatywnych farm wygenerowano po 20 kombinacji ubezpieczania plonów, 
przychodów i przychodów, ale bez możliwości przyjmowania cen z momentu 
zbiorów. Scenariuszem bazowym były zasady oferowania tych trzech typów 
ubezpieczeń w roku 2018 oraz stosowane wówczas schematy ich subsydiowa-
nia. Przedmiotem właściwej symulacji były natomiast trzy scenariusze: 
1. Likwidacja dotacji dla pokryć równych i wyższych niż 75% plonu/przychodu 

gwarantowanego. 
2. Całkowite wycofanie subsydiów. 
3. Utrzymane zostały zasady dotowania z roku 2018, ale wycofano proste 

ubezpieczenia przychodów. 
Sumaryczne, tzn. dla wszystkich trzech upraw, wyniki symulacji dla 

względnej awersji do ryzyka równej 2,5 zestawiono w tabeli 2. Widzimy, że we 
wszystkich trzech scenariuszach oszczędności budżetowe są mniejsze niż spa-
dek korzyści z ubezpieczanie się przez rolników. Potrzebny jest zatem zawsze 
głęboki namysł, gdy zamierza się zmieniać ubezpieczenia upraw, a szczególnie 
jeśli chce się zredukować poziom ich dotowania. 

Subsydiowanie składek ubezpieczeniowych może dwojako wpływać na 
areał uprawiany. Po pierwsze, przez wzrost oczekiwanych zwrotów/opłacalności 
danej uprawy przy założenie niezmienionego jej udziału w przychodach z pro-
dukcji roślinnej (the direct profit effect, DPE). Po drugie, przez zwiększanie 
stopnia ubezpieczenia i poziomu pokrycia, na przykład, przychodów, co zwięk-
sza kwotę otrzymywanych subsydiów, a jednocześnie redukuje ryzykowność 
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chronionego ziemiopłodu. W konsekwencji rośnie areał ubezpieczonej uprawy 
(the indirect coverage effect, IPE) [Yu i in., 2018]. Łączny wpływ subsydiowa-
nia składek na uprawianą powierzchnię jest sumą tych dwóch efektów. 

 
Tabela 2. Zmiany składek i subsydiów ubezpieczeniowych  

oraz oczekiwanego zwrotu netto dla roku 2018 w mln USD 
Składka całkowita Składka płacona 

przez rolników 
Wypłacone subsydia Oczekiwany zwrot 

netto 

 -980,6 Scenariusz 1 
-414,8  -565,8 -1483,6 

-1618,1 Scenariusz 2 
881,2 -2499,4 -3077,4 

 -476,5 Scenariusz 3 
-104,3  -372,1  -384,4 

Źródło: opracowano na podstawie: Maisashvili A. Bryant L.H., Jones H.P.J., Implication of 
Alternative Crop Insurance Subsidies, „Journal of Agricultural and Applied Economics”, vol. 
52, no. 2, 2020. 

 
Prześledźmy w powyższym kontekście rozumowanie Yu i in., które do-

prowadziło ich do identyfikacji i pomiaru dwóch ww. efektów. Przyjmijmy za-
tem, że reprezentatywny rolnik w reprezentatywnym roku przeznaczył pod 
uprawy Aj akrów dla każdej rośliny j dla j = 1,2,…,J. Każdy przychód z wybra-
nych ziemiopłodów chroniony jest na takim samym poziomie θj, nazywanym 
standardowo pokryciem. Przychody te są wielkościami stochastycznymi ozna-
czonymi jako Rj, a ich wartość średnia równa jest Ṝj. 

Przychody z areału ubezpieczonego równe są maksymalnie osiągniętym 

przychodom ze sprzedaży Rj oraz θjṜj. Składka poprawna aktuarialnie rośnie 
wraz z poziomem ryzyka i wartością sumy ubezpieczeniowej. Stopa składki 

pj(θj), czyli składka ubezpieczeniowa, wyrażona jest w jednostkach pieniężnych 
na jednostkę wartości sumy ubezpieczeniowej. Składki ubezpieczeniowe są sub-
sydiowane według stopy s(θj), zależnej od poziomu θj, ale stałej w przekroju 

lokalizacji. Stąd stawki ubezpieczeniowe dla rolników są równe (1−s(θj))pj(θj).  
 

Zysk farmy π może wynieść: 
 

π= 
1

J

j�
%  max(Rj,θj R j)Aj−(1−s(θj)) pj (θj)θj R jAj−Cj(Aj), 

 

gdzie: Cj(Aj) – funkcja kosztów. 
 Jeśli założymy, że rolnik maksymalizował będzie użyteczność funkcji 
średnia-wariancja, to otrzymujemy następujący problem maksymalizacyjny: 
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gdzie: μ – zysk oczekiwany; κ – awersja do ryzyka u rolnika; σ – odchy-
lenie standardowe zysku. 

Wiedząc, że max(Rj,θj R j)=Rj+max(0,θj R j−Rj), zysk oczekiwany dany 
będzie poniższym równaniem: 

μ=
1

J

j�
% (( R j+∫θjRj¯0(θj R j−Rj)f(Rj)dRj)Aj−(1−s(θj))pj(θj)θj R jAj−Cj(Aj)). 

Widzimy, że zysk ten jest sumą przychodów rynkowych i spodziewanych od-
szkodowań pomniejszoną następnie o zredukowaną o subsydia składkę ubezpie-
czeniową oraz o koszty produkcji. 

Stawka ubezpieczeniowa sprawiedliwa aktuarialnie określana jest nastę-
pująco: 

0
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gdzie: fj(Rj) – funkcja gęstości Rj, przy czym p'j(θj)>0. 
  

Uwzględniwszy formułę na stawkę sprawiedliwą aktuarialnie, możemy 
uprościć wzór na zysk oczekiwany: 

 

μ=
1

J

j�
% (1+Γj(θj)θj)Rj¯Aj−Cj(Aj), 

 
gdzie: Γj(θj)=s(θj)pj(θj) oznacza subsydium do składki ubezpieczeniowej na jed-
nostkę wartości sumy ubezpieczeniowej. 

Zapiszmy jeszcze sposób obliczania wariancji zysku: 
 

σ2=var(
1

J

j�
% max(Rj,θj R j)Aj)= 

1

J

i�
%

1

J

j�
% AiAjcov(max(Ri,θi R i),max(Rj,θj R j)). 

Widzimy, że wariancja ta zależy od wariancji przychodów każdego zie-
miopłodu oraz kowariancji przychodów pomiędzy nimi. Gdyby uprawy w ogóle 
nie były wzajemnie skorelowane, kowariancja równa byłaby zeru. 

Dwa warunki pierwszego rzędu istnienia maksimum funkcji użyteczności 
mają następującą postać: 
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Z warunku pierwszego wynika, że krańcowa wartość uprawy dodatkowe-
go akra dla konkretnego ziemiopłodu zdeterminowana jest stopą subsydiowania, 
poziomem pokrycia i wariancją przychodów. Natomiast stopa subsydiowania 
zależy od wybranego pokrycia i wariancji przychodu. Z kolei warunek drugi po-
kazuje, że krańcowa wartość dodatkowej jednostki pokrycia jest wypadkową 
stopy subsydiowania, poziomu pokrycia, uprawianego areału i wariancji przy-
chodu.  

Pierwszy warunek istnienia maksimum informuje nas również o istocie 
efektów DPE i ICE. W przypadku efektu bezpośredniego działa następujący 
mechanizm: jeśli poziom pokrycia θj jest stały, wzrost stopy subsydiowania 
zwiększa kwotę wsparcia na jednostkę sumy ubezpieczeniowej (Γj(θj), a to pro-
wadzi do wyższego zwrotu netto z ubezpieczanej rośliny. Przyrosty te zmieniają 
się dla poszczególnych ziemiopłodów, nawet gdy stopa subsydiowania dla nich 
wszystkich jest jednakowa. 

W przypadku ICE wzrost stopy subsydiowania składki może zaintereso-
wać ubezpieczeniami nowych rolników albo wybraniem przez już ubezpieczo-
nych wyższych poziomów pokrycia. Wzrost tych ostatnich przekłada się na 
wyższe kwoty otrzymywanych dotacji, a to podnosi krańcową użyteczność 
uprawianej ziemi również za pośrednictwem (Γj(θj). Ponadto wyższe pokrycia 
zmniejszają ryzykowność przychodów, a to dodatkowo zwiększa ww. użytecz-
ność, ale za pośrednictwem ilorazu / jA() ) . 

Bazując na około 180 tys. obserwacjach z hrabstw za lata 1989-2014 dla 
siedmiu roślin: bawełna, jęczmień, kukurydza, pszenica, ryż, soja i sorgo, Yu 
i in. wykonali obliczenia regresyjne w konwencji panelowej, a następnie poddali 
je testowaniu pod kątem minimalizacji endogeniczności i odporności uzyska-
nych rezultatów. Punktem wyjścia był następujący model empiryczny: 
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gdzie: Timejt – specyficzne dla poszczególnych upraw trendy czasowe; vij – efek-
ty stałe; uijt – błędy losowe; j΄ – rośliny konkurencyjne, tj. takie, które zajmują 
drugą pozycję w strukturze przychodów z produkcji roślinnej. 

Oszacowanie wielkości DPE oraz ICE zostało dokonane przez Yu i in-
nych w istocie dopiero, gdy przeszli oni do obliczania elastyczności zmian 
uprawianego areału względem subsydiów, cen ziemiopłodów i przychodów. 
W przypadku elastyczności subsydiów s zastosowano następującą formułę: 
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S
ij ij
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Dla przychodów procedura ustalenia elastyczności była dłuższa. Najpierw wy-
znaczono TR: 

ij ij
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ij ij

A TR
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,
)

�
)

, 

gdzie: TRij – suma na akr przychodów ze sprzedaży ziemiopłodów i subsydiów 
do ich ubezpieczenia. TRij można jednak wyznaczyć jeszcze inaczej. Przyjmijmy 
ponownie, że R ij oznaczać będzie historyczny średni przychód, θij będzie po-
kryciem, a δij ubezpieczonym areałem. Mamy zatem: 

 

TRij = R ij (1+ ijt* ij� ij- ). 
 

Zakładając stałość R ij, θij oraz δij,elastyczność względem przychodu TR 
będzie równa: 
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Tabela 3. Całkowity, bezpośredni i pośredni wpływ subsydiowania składek 

ubezpieczeniowych na uprawiany areał 
Wyszczególnienie s  p p 

Wszystkie rośliny     
- panel z efektami stałymi 0,013*** 0,40*** 0,23*** 0,17*** 
- panel z efektami stałymi i zmienny-
mi instrumentalnymi 0,042*** 1,24*** 0,22*** 1,027*** 

Tylko kukurydza i soja     
- panel z efektami stałymi 0,0097*** 0,28 0,18*** 0,095 
- panel z efektami stałymi i zmienny-
mi instrumentalnymi 0,045*** 1,29*** 0,21*** 1,081*** 

Uwaga: pominięto błędy standardowe; Oznaczenia istotności: *** = 1%, ** = 5%, * = 10%. 
Źródło: Yu J., Smith A., Summer A.D., Effects of Insurance Premium Subsidies on Crop Acre-
age, „American Journal of Agricultural Economics”, vol. 100, no. 1, 2018. 
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Jeśli chodzi o elastyczność areału względem cen ziemiopłodów p , to 
określono ją w momencie szacowania podstawowego modelu regresji panelo-
wej. Możemy teraz już podać, że TR będzie całkowitym wpływem subsydiów 
do składek na uprawiany areał, a p informować nas będzie o wielkości DPE. 
Odejmując  od TR , dochodzimy w końcu do ICE. Podsumowanie tych zależ-
ności zawiera tabela 3. 

 
Popyt ubezpieczeniowy i jego elastyczność 

Popyt na usługi ubezpieczeniowe jest wielorako zdeterminowany, o czym 
będzie jeszcze mowa w dalszych częściach niniejszego raportu. W tym miejscu 
natomiast przybliżymy tylko najbardziej ogólne kwestie związane z jego ela-
stycznością cenową i dochodową, korzystając z ujęcia stosowanego przez Zwei-
fela i Eisena. Punktem wyjścia jest w nich proste wyrażenie na kwotę zebranej 
składki brutto przez zakład ubezpieczeniowy: 

,IpPV ��  

gdzie:  
PV  kwota/wolumen składki, 
p  stopa składki jako odsetek w stosunku do jednostki pieniężnej sumy 

ubezpieczeniowej, 
I  suma ubezpieczeniowa. 
 

Po zróżniczkowaniu zupełnym otrzymujemy: 

.dIpIdpdPV ����  

Dzieląc obydwie strony przez PV = pI, dostajemy: 

.
I

dI
p

dp
PV

dPV
��  

Widzimy teraz, że zmiana wolumenu składki wynika ze zmian stawki ubezpie-
czeniowej oraz sumy ubezpieczeniowej. Ta ostatnia da się wyrazić jako funkcja 
stawki p oraz dochodu Y: 

� �YpII ,�  

Różniczkując zupełnie powyższe wyrażenie, otrzymujemy: 

dY
Y
Idp

p
IdI

)
)

�
)
)

�  
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Dzieląc przez I oraz rozwijając o 1 = p/p i 1= Y/Y, mamy: 
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gdzie: 0: .�
)
)

�
I
p

p
I�  to elastyczność cenowa popytu, 

 0: ��
)
)

�
I
Y

Y
I,  to elastyczność dochodowa popytu. 

Możemy zatem stwierdzić, że w przybliżeniu zmiana procentowa popytu 
na produkty ubezpieczeniowe jest sumą procentowej zmiany ich cen (ważonej 
elastycznością cenową) i procentowej zmiany dochodu, gdzie wagą są współ-
czynniki elastyczności dochodowej. Generalnie, na rynkach ubezpieczeniowych 
silnie regulowanych elastyczność cenowa popytu jest niska, a na rynkach zlibe-
ralizowanych wyraźnie rośnie (w ujęciu bezwzględnym), niekiedy stając się ela-
stycznością jednostkową, tzn. wzrost ceny powoduje taki sam spadek popytu, 
a w konsekwencji iloczyn tych dwóch wielkości się nie zmienia. Elastyczność 
dochodowa popytu ubezpieczeniowego jest dodatnia, i prawie powszechnie 
większa od jedności, szczególnie na rynkach dynamicznie się rozwijających. 

Mając formuły na obydwie elastyczności popytu, można je teraz powiązać 
ze zmianami zebranej kwoty składek. Wyrażają to dwa poniższe wzory: 

Y
dY

I
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p
dp
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dp
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Ogólnie niskie wskaźniki penetracji ubezpieczeń rolnych, mierzone 
w pierwszym rzędzie areałem chronionych upraw i wskaźnikiem ich udziału 
w strukturze zasiewów, tradycyjnie tłumaczy się czynnikami podażowymi i po-
pytowymi [Miglietta i in., 2021]. Te pierwsze to znane pochodne asymetrii in-
formacji, tzn. negatywna selekcja oraz hazard moralny, i możliwość pojawienia 
się ryzyka systemowego. Do tego dochodzi jeszcze niechęć reasekuratorów do 
angażowania się w sektor rolny, jeśli nie otrzymają oni wsparcia budżetowego. 
Oczywiście, przeszkodą bywa również niska konkurencyjność między dostaw-
cami produktów ubezpieczeniowych oraz przestrzenne ich skoncentrowanie. Po 
stronie popytowej z kolei wymienia się problem z właściwym ocenianiem przez 
rolników korzyści, które mogą oni uzyskać z zakupu polis oraz istnienie innych 
jeszcze instrumentów wewnętrznych i zewnętrznych zarządzania ryzykiem 
w dyspozycji producentów rolnych. 
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Samodzielną jednakże przyczyną niedorozwoju rynku ubezpieczeń rol-
nych jest subsydiowanie funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przycho-
dzenie im z pomocą doraźną w razie wystąpienia zdarzeń katastroficznych. Ist-
nieją tu dwa mechanizmy zależności: 
1. Dylemat Samarytanina (the Samaritan dilemma), 
2. Zagrożenie powodowane dobroczynnością (a charity hazard). 

Dylemat Samarytanina zawdzięczamy M.J. Buchananowi, który rozumiał 
przez niego długookresowe osłabianie motywacji osób wspartych w potrzebie 
do wysiłku, by nie znaleźć się ponownie w podobnej sytuacji [Buchanan, 1975]. 
W sposób bardziej sformalizowany opisali go później S. Coate oraz C.C. Gibson 
i in. i A.P. Raschky oraz M. Schwindt, ale koncentrując się zasadniczo na róż-
nych formach pomocy zagranicznej i redukowania przez nią bodźców krajów 
beneficjentów do wzmacniania swojej odporności na zagrożenia katastroficzne. 
[Coate, 1995; Gibson i in., 2005; Raschky, Schwindt, 2008]. Wprawdzie bada-
cze ci w ogóle nie wspominają o mechanizmach pomocowych w ramach UE, ale 
być może kraje-biorcy netto wsparcia w ramach funduszy strukturalnych rów-
nież mniejszą wagę przywiązują do doskonalenia wewnętrznego potencjału od-
porności na różnego typu szoki oraz poprawiania systemów zarządzania kryzy-
sowego. 

A charity hazard jest w istocie bardzo podobny do dylematu Samarytani-
na. Zawdzięczamy go T. Lewisowi i D. Nickersonowi, którzy jako pierwsi 
skonstruowali model teoretyczny, pokazujący jak ludzie niedostatecznie się 
ubezpieczają, gdy dostępna jest pomoc budżetowa [Lewis, Nickerson, 1989]. 
Z kolei A.P. Raschky i H. Wec-Hannemann, analizując europejski rynek ubez-
pieczeniowy po powodzi 2002 roku, stwierdzili brak większego zainteresowania 
polisami chroniącymi przed skutkami takiego zdarzenia, gdyż ludzie antycypo-
wali, iż w razie czego będą mogli liczyć na pieniądze z budżetu. Sam A.P. Ra-
schky w roku 2008 opublikował wyniki badania następstw dużych katastrof na-
turalnych w latach 1984-2004 [Raschky, 2008]. Stwierdził w nich m.in., że kraje 
z lepszymi instytucjami odnotowały mniej ofiar i mniejsze straty ekonomiczne, 
przy czym były to relacje nieliniowe. R. Schwarz i in. badali katastrofy natural-
ne w Niemczech, dochodząc do wniosku, że niedostateczne zabezpieczenie się 
przed nimi przez zakup odpowiednich polis wynika z wielu przyczyn: niezro-
zumienia roli rządów (federalnego i krajowych) oraz jawnych i domyślnych ich 
gwarancji; niechęci do wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych; konfliktami 
na linii: rząd federalny – rządy krajowe; względami ekonomii politycznej (per-
spektywa najbliższych wyborów parlamentarnych) [Schwarz i in., 2011]. 
A.P. Raschky i in. w pewnym momencie, tzn., gdy analizowali schematy insty-
tucjonalne udzielania pomocy klęskowej w Austrii i w Niemczech, zaczęli utoż-
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samiać a charity hazard z szerzej znanym w ekonomii efektem wypychania 
przez nią ubezpieczeń (the crowding effect) [Raschky i in., 2013]. D. Osber-
ghaus w ogólnoniemieckich badaniach ponad 6 tys. gospodarstw domowych po 
raz kolejny dowiódł, że nie zwróciły się one wyraźniej do ubezpieczycieli po 
polisy po kolejnej powodzi, gdyż spodziewały się, że władze publiczne i tak ich 
wesprą finansowo w odpowiednim momencie [Osberghaus, 2015]. Wreszcie, 
M. Andor i in., także w analizie zachowań niemieckich właścicieli domów 
i mieszkań na terenach zagrożonych powodzią na tle lokalizacji niezagrożonych, 
ponownie potwierdzili istnienie a charity hazard oraz siły status quo, które po-
ważnie hamowały rozwój prywatnego rynku ubezpieczeniowego [Andor i in., 
2020]. 

P.P. Miglietta i in. postanowili zidentyfikować występowanie a charity 
hazard (the crowding out effect) we włoskich ubezpieczeniach rolnych [Migliet-
ta i in., 2021]. W tym celu posłużyli się następującym modelem regresji 
z efektami stałymi: 

  yi,t = α + β yi,t-1 + γAgr Prodi,t +δTot Surfacei,t + ϑM&Bcostsi,t +ωSubsi,t + 
φReimbursed Valuei,t + μi +λt +εi,t, 

gdzie: yi,t – liczba chronionych roślin w okręgu i oraz roku t (lata 2010-2017), 
trochę sztucznie utożsamiane dalej z sumą ubezpieczenia i składką całkowitą; 
Agr Prodi,t – wartość produkcji roślinnej; Tot Surfacei,t – powierzchnia zasie-
wów i nasadzeń; M&Bcostsi,t – koszty utrzymania maszyn i budynków; Subsi,t –
suma subsydiów do upraw; Reimbursed Valuei,t – otrzymane odszkodowanie; μi 

– regionalne efekty stałe; λt – stale efekty dla czasu; εi,t – błąd modelu. 

Łącznie Miglietta i in. oszacowali trzy modele regresji, w których zmien-
nymi zależnymi były odpowiednio: 
1. Liczba sprzedanych polis. 
2. Kwota zebranych łącznie składek. 
3. Suma ubezpieczenia. 
Wszystkie je wyrażono w logarytmach naturalnych. Dla dwóch pierwszych mo-
deli stwierdzono obecność a charity hazard. Zgodnie z tym wzrost subsydiów 
do upraw o 1% skutkował spadkiem liczby nabywanych przez rolników polis 
o 0,021%. Nieco silniej reagowała kwota zebranych składek, która malała 
o 0,053%. W przypadku trzeciego modelu natomiast uzyskano zależność dodat-
nią, co nie powinno w ogóle zaskakiwać. 
 By co najmniej zredukować efekt wypychania i zasięg asymetrii informa-
cji w sferze ubezpieczeń rolnych, ww. zespół badaczy włoskich postuluje 
wprowadzenie ubezpieczeń obowiązkowych, bo to będzie sprzyjać zrównowa-
żeniu gospodarstw i wzmocnieniu ich odporności. Jako rozwiązanie alternatyw-
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ne rozważać można przekierowanie subsydiów do upraw na wyrównanie dyspa-
rytetów rozwojowych między Północą a Południem Italii, gdyż dałoby bodziec 
do łatwiejszego dostępu do rynku ubezpieczeniowego wszystkim rolnikom, 
a asekuratorzy mogliby pełniej zdywersyfikować przestrzennie swe portfele po-
lis, co mogłoby – być może – uczynić je tańszymi. 

Popyt na wszelkie ubezpieczenia, w zasadzie na całym świecie, jest rela-
tywnie niski, czasami tylko krótkookresowo rosnący, gdy zdarzy się jakaś kata-
strofa, by później znów jednak wrócić do swojego normalnego poziomu, gdyż 
ludzie stopniowo o niej zapominają. Stanu tego w zauważalny i trwały sposób 
nie zmieniają działania redukujące asymetrię informacji na rynkach ubezpiecze-
niowych, subsydiowanie zakupu polis czy zorientowane na poprawę zaufania 
między kontraktującymi stronami. W tym kontekście bardzo interesujące są pra-
ce, które próbują objaśnić problem od strony związków między subsydiami 
i doświadczaniem ryzykownych zdarzeń oraz kompetencjami finansowymi apli-
kantów o ochronę a długookresowym popytem [Cai, Changcheng, 2017; Casa-
buri, Willis, 2018; Cai i in., 2020]. Ich autorzy przyjmują, że początkowa ekspo-
zycja na ubezpieczalne ryzykowne zdarzenia może rzutować na ten popyt za 
pośrednictwem trzech kanałów: 
1. Bezpośredniego efektu otrzymania odszkodowania, które ze swej natury ma 

jednak stochastyczny charakter. Mimo wszystko wpływa on, przy innych 
czynnikach stałych, na wzrost przyszłego popytu, ale niestety z reguły nie 
jest to wpływ trwały. Oczywiście przeciwny mechanizm się pojawia, gdy 
jednostka płaci składkę, ale nie materializuje się ubezpieczane ryzyko, albo 
zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpi, lecz jego rozmiary są zbyt małe, żeby 
można było otrzymać rekompensatę finansową od asekuratora. 

2. Efektu społecznego, który polega na obserwacji historii otrzymywania od-
szkodowań przez innych ludzi. W istocie działają tu podobne mechanizmy 
jak w przypadku efektu bezpośredniego. 

3. Efektu formacji/tworzenia nawyków, a więc nic innego niż to, że korzystanie 
w przeszłości z produktów ubezpieczeniowych oddziałuje na popyt obecny. 

 

Cai i in. efekty powyższe wbudowali w interesujące ramy teoretyczne de-
cyzji o ewentualnym nabyciu ochrony ubezpieczeniowej [Cai i in., 2020]. Prze-
śledźmy zatem ich rozumowanie. Załóżmy wobec tego, że jest ona rachunkiem 
użyteczności netto gospodarstwa domowego, w którym oczekiwanymi korzy-
ściami są stochastyczne odszkodowania, a kosztami – płacone składki. Stąd ko-
rzyści te w roku t są ich oczekiwaną wartością z roku poprzedniego, WVt-1, któ-
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ra jest modyfikowana obecną ekspozycję gospodarstwa na ryzyko chronionego 
majątku, znajomością produktu ubezpieczeniowego i historyczną analizą od-
szkodowań. Ogólnie te dodatkowe informacje w roku t są funkcją: własnego do-
świadczenia z odszkodowaniami w roku poprzednim, Vt-1, historią odszkodo-
wawczą innych ludzi, NetVt-1, oraz tym, czy gospodarstwo było ubezpieczone 
w roku poprzednim It-1, co można zapisać jako: g(Vt-1, NetVt-1, It-1). Stąd postrze-
gane korzyści w roku t będą równe: EVt-1 +λg(Vt-1, NetVt-1, It-1), przy czym λ 
mierzy stopień uwzględnienia informacji z roku ubiegłego w decyzji aktualnej. 
Oczywiście λ = 0 oznaczać będzie całkowite pominięcie wcześniejszych infor-
macji. Z kolei wzrost tego parametru będziemy traktować jako większą wrażli-
wość gospodarstw domowych na przeszłe zdarzenia. Zależność tę Cai in. okre-
ślili jako a recency bias. Sam parametr λ jest funkcją ubiegłorocznej ceny poli-
sy: λt = λ(pt-1). Widzimy, że w modelu tym kluczowa jest historia odszkodowań, 
a nie na przykład jakieś zdarzenia pogodowe. 

Pełny koszt ubezpieczenia składa się z trzech pozycji: aktualnej ceny poli-
sy, pt, zmian użyteczności, które wynikają z porównania powyższej ceny z ceną 
referencyjną prt, czyli γ(pt -prt), oraz kosztów transakcyjnych δt. Rzecz jasna te 
ostatnie są również funkcją kosztów ubiegłorocznych, δt = δ(It-1). Uwzględniw-
szy jeszcze szok preferencji, ϵt, ogólną użyteczność zakupu ubezpieczenia dla 
danego gospodarstwa domowego możemy zapisać następująco: 

Wt – ϵt, ≡ EVt-1 + λtg(Vt-1, NetVt-1, It-1) + βpt + γ(pt –prt) It-1 + δt – ϵt. 
Sam zaś zakup ubezpieczenia w roku drugim, który był przedmiotem badań 
eksperymentalnych, jest decyzją binarną: 

 Zakup2 = { 1, jeśli ϵ2 <W2 ≡ + λ(p1)g(V1,NetV1,I1)+βp2+γ(p2 –p1)I1 +δI1 

0, w sytuacji przeciwnej. 

Warto w tym miejscu jeszcze raz powrócić do zaprezentowanych wcze-
śniej trzech kanałów. Własna historia odszkodowań gospodarstwa domowego 
znajduje swój wyraz w parametrze V1, który oddaje proces aktualizowania in-
formacji wraz z „a recency bias”. Jeśli w roku t = 1 otrzymało ono odszkodo-
wanie, to V1 przyjmować powinno wartości dodatnie, a więc powinien wzrosnąć 
popyt ubezpieczeniowy. Brak odszkodowania uruchomi natomiast mechanizm 
demotywacyjny i w ślad za tym należy oczekiwać spadku popytu. Mechanizmy 
kryjące się za obserwacją historii odszkodowawczej innych ludzi są zasadniczo 
podobne, a formalnie opisuje je człon g(V1,NetV1,I1). Wreszcie, wpływ kosztów 
transakcyjnych oddaje człon δI1. 
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Model teoretyczny Cai i in. zawiera już trzy mechanizmy oddziaływania 
subsydiów ubezpieczeniowych, udzielonych w roku pierwszym, na popyt na 
polisy w roku drugim, na scharakteryzowane już trzy kanały (efekty). Oto one: 
(1)  Mechanizm zakresu, który zakłada, że subsydia powiększają popyt, a to 

zwiększa szanse na otrzymanie odszkodowań. W wyrażeniu na decyzję za-
kupową odzwierciedla go parametr I1. 

(2)  Efekt uwagi. Potanienie polis powoduje, iż gospodarstwo domowe zwraca 
mniejszą uwagę na historię odszkodowań (człon λ(p1)). 

(3)  Efekt zakotwiczenia ceny. Niskie ceny płacone w przeszłości redukują aktu-
alną gotowość do płacenia za ochronę ubezpieczeniową. Oddaje to człon γ(p2 

–p1). 
 

Popyt ubezpieczeniowy, zdaniem Cai i in., determinowany może być po-
nadto przez: 
(1) Zmiany awersji do ryzyka jednostek i gospodarstw domowych oraz subiek-

tywnie postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych 
i katastroficznych. 

(2) Wzrost zaufania do ubezpieczycieli. 
(3)  Efekty płynnościowe. Mają one polegać na tym, że na przykład rolnicy, któ-

rzy otrzymali odszkodowania mają więcej pieniędzy, a to powinno ich za-
chęcać do odnowienia polis.  

 

Po wykonaniu stosownych obliczeń regresyjnych oraz badaniu odporności 
uzyskanych wyników Cai i in. doszli do jednoznacznego wniosku, iż żaden 
z tych czynników nie wpływał istotnie statystycznie na przyszły popyt ubezpie-
czeniowy. 

Eksperyment Cai i in. polegał na losowym wybraniu 134 wsi w chińskiej 
prowincji Jiangxi, a uczestniczyło w nim ponad 3500 gospodarstw domowych. 
Przedmiotem badań, wykonanych w latach 2010-2011, było zainteresowanie 
rolników ubezpieczeniem indeksowym, bazującym na plonach regionalnych. 
W pierwszym roku rolnikom z 72 wsi zaoferowani je, subsydiując składkę po-
prawną aktuarialnie na poziomie 70%. Rolnikom z pozostałych 62 wsi w pew-
nym momencie zakomunikowano, iż mogą ubezpieczyć się za darmo, tzn. stopa 
subsydiowania wynosiła w ich przypadku 100%. Drugim instrumentem inter-
wencji publicznej była możliwość uczestniczenia w rządowym programie pod-
noszenia wiedzy finansowej. Następnie badano, jak rolnicy uczestniczący 
w eksperymencie podejmować będą decyzje ubezpieczeniowe w roku drugim 
oraz czwartym (reakcje i dostosowania długookresowe). Przedstawmy poniżej 
w sposób syntetyczny wyniki eksperymentowania: 
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1. Tylko fakt otrzymania w roku poprzednim odszkodowania zwiększał popyt 
ubezpieczeniowy, ale nie w sposób trwały. Sytuacja mogłaby się jednak 
zmienić, gdyby równolegle gospodarstwa domowe podwyższały swoje kom-
petencje finansowe. W najbardziej optymistycznym wariancie gotowe byłyby 
wtedy nawet do corocznego odnawiania polis. 

2. Gospodarstwa domowe, które w roku pierwszym eksperymentu otrzymały 
darmową ochronę (w pełni subsydiowaną), wykazywały wyższy popyt w ro-
ku drugim, ale jego elastyczność cenowa nie różniła się istotnie statystycznie 
od grupy z częściowym jedynie dotowaniem zakupu polis. Odzwierciedla się 
w tym fakt, iż ubezpieczenia generalnie traktowane są jako tzw. an experi-
ence goods. Zalicza się tu dobra i usługi, których charakterystyki nie są zna-
ne przed ich nabyciem i skorzystaniem z nich. Przy pogłębionym przeanali-
zowaniu problemu okazało się, że pozytywny wpływ otrzymania odszkodo-
wania powodował, że popyt w roku drugim stawał się mniej elastyczny ce-
nowo. Darmowe polisy prowadziły ponadto do tego, że rolnicy jednak mniej-
szą uwagę zwracali na odszkodowania. Gospodarstwa nieubezpieczone pilnie 
obserwowały też te, które się ubezpieczyły. Jeśli otrzymały one odszkodo-
wania, w roku kolejnym rosło zainteresowanie polisami z grupy nieubezpie-
czonych. 

Analiza długookresowa podejmowania decyzji ubezpieczeniowych (w ro-
ku czwartym) pokazała, że zarysowuje się rosnące ich zróżnicowanie, a głów-
nym kryterium delimitacji było wyjściowe wyedukowanie finansowe rolników. 
Jeśli w roku pierwszym kompetencje te okazały się być dostatecznie wysokie, to 
otrzymanie wtedy odszkodowania działało co prawda jako jednorazowy efekt 
uczenia się, ale rosły szanse, że wtedy trwale podwyższy się też gotowość na-
bywania polis w kolejnych latach. Natomiast dla gospodarstw mniej wyeduko-
wanych w finansach kluczowy był wpływ najświeższych informacji o ryzykach 
i opłacalności ubezpieczeń. Dla polityki efektywnego subsydiowania ubezpie-
czeń rekomendacja powyższa, że trzeba je powiązać z innymi interwencjami, 
a z podnoszeniem wiedzy finansowej w pierwszym rzędzie, wymaga teraz pew-
nego doprecyzowania: połączenie to jest niezbędne, by rolnicy pełniej zrozumie-
li złożone, stochastyczne korzyści z ubezpieczania się. Wygenerowane w ten 
sposób efekty uczenia się mogą w dalszej kolejności rozluźnić związek między 
subsydiami a popytem ubezpieczeniowym. Zyskałby przez to też budżet pań-
stwa. 

Subsydiowanie składek ubezpieczeniowych musi być analizowane w ści-
słym powiązaniu z pozostałymi atrybutami (parametrami) kontraktu ubezpie-
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czeniowego. Interesująco problem ten analizują R.K. Gosh i in., bazując na naj-
większym w świecie programie ubezpieczeniowym w rolnictwie, tj. na indyj-
skim The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), który zaczęto wdrażać 
z początkiem 2016 roku [Gosh i in., 2021]. Atrybutami tymi w przypadku ryżu 
były: 
1. Okres objęty ochroną ubezpieczeniową. Wyróżniono cztery jego rodzaje: od 

prac przedsiewnych aż po zakończenie zbiorów; od siewów do zbiorów; tyl-
ko okres przed siewem; tylko czas po zbiorach. Recz jasna, im dłuższy był 
czas ochrony, tym wyższa była ekspozycja na poniesienie strat i w ślad za 
tym wyższe były składki ubezpieczeniowe. 

2. Metoda szacowania szkód. Operowano trzema: pomiarem częściowego zbio-
ru; teledetekcją; indeksem opadów, który aktywowano, gdy były one niższe 
od 75% średniej historycznej. Pierwsza daje wprawdzie wyniki najbardziej 
wiarygodne, ale jest kosztowne i podatne na przypadkowe i celowe błędy 
pomiarowe. Dwie pozostałe są tańsze i eliminują hazard moralny i negatyw-
ną selekcję, ale mogą dawać wyniki mniej skorelowane ze szkodami w kon-
kretnych gospodarstwach. Krótko mówiąc, obciążone są one ryzykiem ba-
zowym. Potrzebne są zatem dalsze doskonalenia tych narzędzi, by jeszcze 
bardziej podwyższyć ich dokładność predykcyjną. 

3. Moment wypłaty odszkodowania oraz gwarancje ich otrzymania. Pierwszy 
wariant zakładał, że odbędzie się w czasie 6 tygodni po ustaleniu szkód 
i płatność będzie w pełni gwarantowana. W scenariuszach drugim i trzecim 
połowa miała być wypłacona w czasie do 6 tygodni po akceptacji szkód, 
a reszta nawet po upływie 6 miesięcy.  

4. Trzy poziomy sumy ubezpieczeniowej na 1 ha uprawy ryżu. 
5. Trzy rodzaje stawek ubezpieczeniowych: 2,5, 4 i 10% w relacji do sum 

ubezpieczeniowych. 
Gosh i in. sporo miejsca w swoim artykule poświęcili wyborowi metody 

określenia gotowości badanych rolników do zapłaty (the willingness to pay, 
WTP) za każdy z ww. atrybutów polisy. Można do tego stosować the conjoint 
analysis, dla której jednak brakuje solidnej teoretycznej podbudowy dla jej rela-
cji z realnymi decyzjami ubezpieczeniowymi. Brakuje jej też bezpośredniego 
nawiązania do maksymalizacji użyteczności, a w szczególności do teorii uży-
teczności stochastycznej. Niektórzy badacze preferują holistyczną the contingent 
valuation method (CVM), które jednakże daje tylko ogólne oszacowanie WTP, 
ale nie pokazuje, jak rolnicy ważą poszczególne parametry (atrybuty) polis, a to 
uniemożliwia ich optymalizację. Wad powyższych nie ma natomiast the discrete 
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choice experiments (DCEs). W metodzie tej preferencje uczestników ekspery-
mentu odnośnie atrybutów polis ujawniane są przez ich odpowiedzi na serię 
przedstawianych im scenariuszy. Poważnym wyzwaniem w tym podejściu jest 
jednak the hypothetical bias, czyli różnienie się WTP uzyskiwanych z ekspery-
mentów od realnych wartości, tzn. takich, w których rolnicy muszą wydawać 
swoje pieniądze. Nie zajmujemy się tu jednak tą złożoną kwestią, akceptując 
ustalenia Gosha i in., że zagrożenie to zminimalizowali. Dodajmy tylko jeszcze, 
że WTP należy interpretować jako gotowość rolników do płacenia wyższych 
stawek ubezpieczeniowych za korzystne dla nich parametry polis lub oczekiwa-
nia wobec asekuratorów, iż zastosują upusty (dyskonta) dla atrybutów nieko-
rzystnych (np. wzrost zagrożenia, że odszkodowania mogą nie być pełne, albo 
trafią do rolników z opóźnieniem). Mechanizm ten przypomina znany system 
bonus – malus. 

Do oszacowania WTP w próbie 575 gospodarstw domowych, które 
w okresie luty-marzec 2018 r. uczestniczyły w eksperymentach, Gosh i in. za-
stosowali następujący uogólniony model wielomianowej regresji logitowej: 

 

   uijt = λi[Premiumijt + γi1Cov2,ijt + γi2Cov3,ijt + γi3Cov4,ijt + γi4LA2,ijt + γi5LA3,ijt + 
γi6Timingijt + γi7Sumijt ] +εi,jt,, 

gdzie: Cov2, Cov3 i Cov4 – binarne zmienne odnoszące się do okresów ubezpie-
czenia; LA2 i LA3 – binarne zmienne opisujące metody oceny szkód; Timing – 
zmienna binarna równa 1, gdy odszkodowanie jest pełne i wypłacane do 6 tygo-
dni po oszacowaniu strat; Premium – stawki ubezpieczeniowe; Sum – sumy 
ubezpieczeniowe; λ – strata użyteczności związana z koniecznością zapłacenia 
za ochronę ubezpieczeniową; γ – krańcowe wartości WTP; ε – błąd losowy. 

Dodatkowo w modelu znalazły się jeszcze charakterystyki gospodarstw 
domowych: wiek, płeć respondenta, doświadczenie w pracy w rolnictwie, przy-
należność kastowa, uprawiany areał, zbiory ryżu, okres występowania monsunu, 
okres wegetacji oraz odsetek chronionego areału. 

Po wykonaniu całości obliczeń regresyjnych okazało się, że rolnicy byliby 
skłonni więcej płacić niż obecnie przy stawkach głęboko subsydiowanych, jeśli 
mieliby gwarancję, iż otrzymają stuprocentowe odszkodowanie w okresie do sze-
ściu tygodni po oszacowaniu strat. Dodatnie WTP wystąpiło także dla wyższych 
sum ubezpieczeniowych. Z kolei rolnicy oczekiwaliby od ubezpieczycieli raba-
tów (ujemne krańcowe WTP) z racji skracania okresów ochrony i wprowadzenia 
teledetekcji lub indeksów opadów dla wyceny szkód zamiast tradycyjnego wyci-
nania i ważenia próbek roślin ryżu. Niestety, Gosh i in. nie byli w stanie ustalić, 
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jak rolnicy zareagowaliby, gdyby byli skonfrontowani z pojawieniem się ryzyka 
bazowego, nieodłącznego składnika teledetekcji i ubezpieczeń indeksowych. 

Gosh i in. wprawdzie nie udowadniają tego wprost, ale argumentują dość 
przekonująco, że zwiększenie ubezpieczanych areałów i potanienie ubezpiecze-
nia przez dostosowanie programu PMFBY do rekomendacji płynących z osza-
cowań DCEs zwiększyłoby dobrobyt rolników oraz zredukowałoby kwoty sub-
sydiów budżetowych. 

Uczestnictwo rolników w rynku ubezpieczeniowym i w programach rzą-
dowych o podobnym charakterze, które są niezłym przybliżeniem popytu ubez-
pieczeniowego, można rozmaicie mierzyć. E.J. O’Donoghue i S. Tulman propo-
nują w tym momencie aż pięć różnych miar, z których każda ma pewne zalety, 
ale też mankamenty [O’Donoghue, 2014; O’Donoghue, Tulman, 2016]. Oto 
one: 
1. Chroniony areał upraw. To wielkość historycznie najstarsza, ale do dziś sto-

sowana. Niewątpliwie odznacza się ona dużą prostotą, ale nie oddaje jakości 
użytków. Większym problemem jest jednak to, że rolnicy najchętniej ubez-
pieczaliby grunty marginalne, o największej ekspozycji na ryzyka. Poza tym 
nie mamy tu żadnej informacji o intensywności ochrony ubezpieczeniowej, 
której syntetycznym wyrazem jest stopień pokrycia polisą plonu lub przy-
chody gwarantowanego.  

2. Powierzchnia objęta dodatkową ochroną. To kategoria jednak specyficzna 
dla warunków USA. W kraju tym farmerzy straty plonów/przychodów do 
49% wielkości gwarantowanej mogą chronić za pomocą instrumentu kata-
stroficznego, tzw. CAT.W zasadzie jest on darmowy, gdyż trzeba jedynie 
wnieść stałą opłatę administracyjną. Straty pozostałe można natomiast po-
krywać dodatkową polisą tzw. the buy-up, dającą ochronę na poziomie od 50 
do 85% wielkości gwarantowanych. Ich zaletą jest właśnie oddawanie inten-
sywności ubezpieczenia, ale również one nie odzwierciedlają zróżnicowania 
jakości gruntów. 

3. Składka całkowita, tzn. obejmująca część płaconą przez rolników oraz sub-
sydia budżetowe. Jej zaletą jest mierzenie intensywności ochrony ubezpie-
czeniowej . Rzecz jasna, jeśli ma ona oznaczać zmiany wolumenowe, musi 
być odpowiednio zdeflowana. W USA dokonuje się tego najczęściej za po-
mocą indeksu CPI. 

4. Składka całkowita na jednostkę ubezpieczonego areału. Tu również trzeba 
zastosować procedurę jej wyrażania w cenach stałych. 
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5. Suma ubezpieczeniowa, tj. maksymalna odpowiedzialność asekuratora, 
w przeliczeniu na jednostkę chronionej powierzchni. Także potrzebne jest tu 
deflowanie, jeśli chce się prowadzić różne analizy w czasie. 

 

Bezdyskusyjnie najwięcej badań poświęconych szacowaniu elastyczności 
cenowej partycypacji rolników w rynku ubezpieczeniowym, jak wiemy zazwy-
czaj utożsamianych z badaniami popytu ubezpieczeniowego, przeprowadzono 
w USA. Jak wynika z tabeli 4. ich autorzy, stosując rozmaite metodologie, co 
implikowało w sposób naturalny zróżnicowanie uzyskiwanych wyników, kon-
centrowali się głównie na kukurydzy na ziarno, soi i pszenicy. Generalnie jed-
nak popyt ubezpieczeniowy był nieelastyczny, tj. wzrost cen polis prowadził do 
mniejszego zainteresowania nimi. Jednak wysokość składek ubezpieczeniowych 
miała niewielki wpływ na obejmowanie ochroną nowych zasiewów.  

 
Tabela 4. Elastyczności cenowe popytu na ubezpieczanie kukurydzy na 

ziarno, soi i pszenicy w USA 

Rok publikacji Autor/autorzy Badane lata Rodzaj uprawy 

Elastyczności  ce-
nowe oraz miary 
popytu (zmienne     

zależne) 

1993 Goodwin 1989-1990 kukurydza -0,32 (areał) 
-0,73 (suma ubezp.) 

2004 Goodwin i in. 1985-1999 kukurydza -0,28(suma ubezp.) 
2001 Goodwin  1996-1998 kukurydza -0,24(suma ubezp.) 
2001 O’Donoghue 1997, 2002 kukurydza -0,27 (areał) 
2004 Goodwin i in. 1985-1993 soja -0,33(suma ubezp.) 
2001 Goodwin  1996-1998 soja -0,20(suma ubezp.) 

 O’Donoghue 1997, 2002 soja -0,03 (suma ubezp.) 

1996 Smith i Baquet 1990 pszenica -0,58–0,69  
(udział w rynku) 

2004 Goodwin i in 1985-1993 pszenica -0,12 (suma ubezp.) 

 O’Donoghue 1997, 2002 pszenica -0,74 (składka) 
-0,27 (suma ubezp.) 

raport roboczy Serra i in. 1993-2000 bez specyfika-
cji upraw 

-0,21 (udział         w 
rynku) 

Źródło: opracowano na podstawie: O’Donoghue J.E., Tulman S., The Demand for Crop In-
surance: Elasticity and the Effect of Yield Shock, Selected Paper prepared for presentation 
for the 2016 Agricultural & Applied Economics Association, Boston, MA, July 31 August 2. 
 

O’Donoghue w 2014 roku oszacował własne elastyczności uczestnictwa 
w amerykańskich ubezpieczeniach upraw kukurydzy na ziarno, soi i pszenicy na 
jednoprocentową zmianę subsydiów w przeliczeniu na akr. Punktem wyjścia 
estymacji był następujący model regresji z regionalnym efektami stałymi: 
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ΔYc=αΔSc + βΔXc + δwr(c) + uc, 
 

gdzie: ΔYc – pięć miar uczestnictwa w rynku utożsamianych ze zmianami popytu 
ubezpieczeniowego; ΔSc – zmiany subsydiów; ΔXc – zmienne kontrolne, które 
generalnie były różnymi wariantami zmiennych opóźnionych w czasie; wr(c) – 
efekty stałe; uc – inne nieobserwowane determinanty popytu; β i δ – szacowane 
parametry. 

Wyniki uzyskane przez O’Donoghue zestawiono w tabeli 5. Zauważmy 
na wstępie, że różnią się one od wcześniej pokazanych elastyczności cenowych 
popytu, które informowały, jak się on zmieni, gdy ceny wzrosną o 1%. 
U O’Donoghue z kolei badano, jak jednoprocentowy wzrost subsydium przełoży 
się na spadek cen polis, a to powinno zwiększyć popyt. 

 
Tabela 5. Wpływ jednoprocentowej zmiany subsydiów na 1 akr  

na uczestnictwo w rynku ubezpieczeniowym (popyt ubezpieczeniowy) 

Uprawa Δln (składki 
całkowite) 

Δln (składki 
całkowite na 

akr) 

Δln (suma 
ubezpieczeń 

na akr) 

Δln (akry 
objęte 

ochroną) 

Δln (dokup 
pokrycia 
ochroną) 

- kukurydza 0,86 0,86 0,23 0,10 0,18 

- soja 0,74 0,77 0,19 -0,02 -0,03 

- pszenica 0,63 0,81 0,32 -0,15 0,10 

Δln – zmiany wyrażone w logarytmach naturalnych. 
Źródło: opracowano na podstawie: O’Donoghue J.E., The Effects of Premium Subsidies on 
Demand for Crop Insurance, ERS, Report Number 169, Washington, July 2014. 
 

Widzimy, że subsydia przekładały się zasadniczo tylko na wzrost zbiera-
nych składek w wyrażeniu wolumenowym i w przeliczeniu na jednostkę chro-
nionej powierzchni. Zdecydowanie mniej reagowały na nie natomiast suma 
ubezpieczeniowa oraz dokup wyższych poziomów pokrycia. Ta ostatnia zależ-
ność była jednak mało istotna statystycznie. Z drugiej z kolei strony 
w przypadku soi i pszenicy wzrost subsydiów prowadził wręcz do spadku ubez-
pieczanej powierzchni. Całość tych ustaleń sam O’Donoghue skwitował krótko: 
subsydia generalnie zachęcają amerykańskich farmerów jedynie do wybierania 
wyższych poziomów ochrony ubezpieczeniowej. 

Do teorii użyteczności oczekiwanej w szacowaniu popytu ubezpieczenio-
wego w uprawie kukurydzy na ziarno odwołują się J. Yi i in. [Yi J. i in., 2016]. 
W ślad za tym skonstruowali oni następujący model: 

yi =α + Xβi + εi, 
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gdzie: yi – rozmiary nabywanej ochrony ubezpieczeniowej, maksymalizującej 
użyteczność oczekiwaną rolnika; X – wektor determinant użyteczności oczeki-
wanej ubezpieczeń; βi – parametry do oszacowania; εi – błąd losowy. 

W odróżnieniu od innych badaczy, którzy za miarę popytu ubezpiecze-
niowego (zmienna zależna) przyjmowali odsetek chronionego areału lub wiel-
kość sumy ubezpieczeniowej, Yi i in. przyjęli iloraz sumy ubezpieczeniowej na 
akr dodatkowo podzielony przez prognozowaną cenę ziarna kukurydzy. Takiej 
samej korekty dokonano w przypadku składki ubezpieczeniowej netto (składka 
brutto pomniejszona o otrzymane subsydia). Innymi zmiennymi niezależnymi 
były: oczekiwany plon i przychód; względne ryzyko plonu i przychodu; upra-
wiany areał; ubezpieczony areał; odsetek powierzchni nawadnianej; procent za-
siewów zarządzanych przez kobiety. 

Z powyższego należy wnioskować, że przedmiotem analizy były ubezpie-
czenia plonów i przychodów kukurydzy. Ogółem dysponowano ok. 2000 ob-
serwacjami z czterech regionów USA: Pas kukurydziany; Stany Wielkich Je-
zior; Północne Równiny; Południowe Równiny. W szczególności jednak ww. 
trójka badaczy była zainteresowana wpływem parametru „stopa pokrycia ochro-
ną ubezpieczeniową”, która w USA może się zmieniać w granicach od 50 do 
85% plonu/przychodu gwarantowanego. Nikt przed nimi nie analizował tego 
problemu. Jak zawsze, dodatkowym motywem podjęcia takiego tematu był stale 
powracający w USA wątek redukcji subsydiów ubezpieczeniowych jako niedo-
statecznie efektywnego instrumentu interwencji publicznej. 

Uzyskane przez Yi oszacowania elastyczności cenowej popytu ubezpie-
czeniowego dokonane za pomocą zwykłej metody najmniejszych kwadratów, 
potwierdziły znany wniosek, iż jest on nieelastyczny, tzn. elastyczności są więk-
sze od zera, ale mniejsze od jedności. Novum było jednak to, że wykazywały 
one duże zróżnicowanie w przekroju wyróżnionych krain oraz poziomów po-
krycia. Przykładowo, dla ubezpieczenia plonu i pokrycia równego 80% ela-
styczności wynosiły; -0,230 (Pas kukurydziany); -0,158 (Stany Wielkich Jezior); 
-0,258 (Północne Równiny). Z kolei dla pokrycia wynoszącego 80% w Równi-
nach Południowych elastyczność była najwyższa: -0,654. Również duży rozrzut 
oszacowań uzyskano dla ubezpieczenia przychodów. Nie może przeto zaskaki-
wać, że ewentualna redukcja subsydiów ubezpieczeniowych mogłaby doprowa-
dzić do bardzo zróżnicowanych w przestrzeni i w odniesieniu do poziomu 
ochrony spadków popytu ubezpieczeniowego. Dodatkowym czynnikiem, który 
trzeba by uwzględnić w podjęciu takiej decyzji politycznej, jest zmienność nasi-
lenia się negatywnej selekcji. Problemem tym Yi i in. się jednak nie zajmowali. 
Niestety, podobnych analiz obecnie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w Pol-
sce, gdyż zakłady ubezpieczeniowe nie udostępniają odpowiednich informacji. 
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Gdyby popyt na ubezpieczenia upraw był niemal doskonale nieelastyczny 
w warunkach ich subsydiowania, jak uważało wielu wcześniejszych badaczy, to 
stosowne programy rządowe nie byłyby zbyt skuteczne i efektywne, bo przecież 
nie obserwowalibyśmy wyraźniejszych zmian zachowań rolników ani wzrostu 
wskaźników ich uczestnictwa w rynku [Woodard, 2015]. Innymi słowy, można 
by nawet zredukować, a może nawet całkowicie wycofać subsydia, bez szkody 
dla poziomu sum ubezpieczeniowych i zbieranych składek.  

Według D.J. Woodarda wnioskowanie powyższe wymaga pogłębionej re-
fleksji [Woodard, 2016 b]. Popyt na każdy rodzaj ubezpieczenia majątkowego 
wynika ze spodziewanej redukcji ryzyka dla jednostki szukającej ochrony 
i oczekiwanego efektu dochodowego. W nierolniczych ubezpieczeniach komer-
cyjnych oczekiwane odszkodowanie jest z reguły niższe od płaconej składki. 
Z kolei w subsydiowanych ubezpieczeniach upraw rolnicy mogą spodziewać 
się, że nabycie polis będzie dla nich opłacalna, o ile będą one dobrze skonstruo-
wane od strony aktuarialnej. Oznacza to dalej, że dotacja zmienia postrzeganie 
ceny ubezpieczenia. To nie wyczerpuje jednakże problemu. Potrzebujemy jesz-
cze dokładniejszej analizy determinant popytu ubezpieczeniowego i sposobów 
jego mierzenia w sensie ilościowym. Chodzi o to, że: 
1. Wciąż brakuje nam ogólnie akceptowanej kategorii, która odzwierciedlałaby 

ilościowy aspekt popytu ubezpieczeniowego. Nie może więc zaskakiwać, że 
jego elastyczności cenowe znacznie się różnią. Jeszcze ważniejsze jest chyba 
jednak to, że między tymi kategoriami występują różne relacje, a badacze 
mają tendencję do formułowania rekomendacji politycznych w oparciu o izo-
lowane interpretacje elastyczności. 

2. Bardzo częstą praktyką jest posługiwanie się stawkami ubezpieczeniowymi 
(iloraz składek i sum ubezpieczeniowych) jako „cenami” w modelach sza-
cowania popytu. Tymczasem rolnicy mogą analizować pewien zestaw cen, 
jeśli są one zróżnicowane w zależności od poziomu pokrycia plonu lub przy-
chodu gwarantowanego odpowiednimi polisami. Oczywiście, wyższe pokry-
cia symetrycznie oznaczają, że rolnicy wybierają niższe franszyzy redukcyj-
ne. Aktuarialne zasady są tu jednoznaczne: wyższe stawki i składki ubezpie-
czeniowe, ale i niższe stopy subsydowania. W efekcie popyt wtedy w ujęciu 
ilościowym musi być niższy. Gdy zależności te modeluje się za pomocą naj-
prostszych regresji, nie kontroluje się z reguły relacji przyczynowości rów-
nocześnie (endogemiczności) między stawkami ubezpieczeniowymi a ilo-
ściowymi miarami popytu. Tym samym uzyskiwane wyniki są statystycznie 
obciążone, a rekomendacje polityczne mogą być prze to wręcz mylne.  
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Jeśli badacz potrafi sobie radzić z endogenicznością, umie też powiązać 
różne wymiary ilościowe popytu i relacje między stawkami ubezpieczeniowymi 
a subsydiami i opłacalnością zakupu polis. Może się wtedy okazać, że elastycz-
ności cenowe popytu mogą być nawet 3-5 razy wyższe niż wcześniejsze ich 
oszacowania [Woodard, 2016 a]. Można z tego wprost wnioskować, że redukcje 
subsydiów ubezpieczeniowych mogą prowadzić do poważnego zmniejszenia 
zainteresowania rolników polisami. 

Australijczycy natomiast w badaniach nad popytem ubezpieczeniowym 
rolników zdecydowanie preferują kategorię skłonności/gotowości do płacenia 
(ang. willingness to pay, WTP) za oferowane im produkty. Przez WTP rozumie 
się maksymalną cenę, którą gotowi jesteśmy zapłacić za jakiś produkt/usługę. 
Niekiedy wartość tą określa się jednak w pewnym przedziale. WTP szacuje się 
w sposób bezpośredni, pytając wprost potencjalnych nabywców o akceptowalny 
jej poziom. Można także próbować ją ustalić w sposób pośredni, na podstawie 
analizy wyborów dokonywanych przez konsumentów między proponowanymi 
im alternatywami. Niestety, żadne z tych dwóch podejść nie jest doskonałe. 
Podstawowym wyzwaniem jest tu bowiem przejście z sytuacji hipotetycznych 
do realnych decyzji zakupowych. Poza tym duże znaczenie ma też kontekst, w 
którym decyzje te podejmuje się. Pamiętając cały czas o tych zastrzeżeniach, z 
badań australijskich jednoznacznie wynika, że nie więcej niż połowa tamtej-
szych farmerów była gotowa ubezpieczać swoje uprawy, nawet jeśli ochrona ta 
była subsydiowana (Smith, 2011). Farmerzy ci akceptowali przy tym jedynie 
dziesięcioprocentowy narzut na składki sprawiedliwe aktuarialnie, by w ten spo-
sób pokryć koszty pośrednictwa ubezpieczeniowego. Tak słaby wynik tłumaczy 
się występowaniem negatywnej selekcji, a więc niechęci mało ryzykownych 
rolników do płacenia za ryzykantów, faktem, iż zakup polisy oznacza najpierw 
jednak odpływ gotówki, a odszkodowanie jest natomiast zmienną losową, oraz 
dostępnością innych narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem. Na tę ostatnią 
kwestię, jako problem ogólnoświatowy, zwracają także uwagę O. Mahul i Ch.J. 
Stutley (Mahul, Stutley, 2010) oraz V.H. Smith i J.W. Glauber (Smith, Glauber, 
2012). Jasno z powyższego wynika, że również w Polsce do ryzyka w rolnictwie 
powinniśmy podchodzić kompleksowo/holistycznie, widząc ubezpieczenie 
upraw i zwierząt oraz majątku rzeczowego jako jedną z opcji zarządzania nim. 
Na pewno też powinniśmy rozpocząć poważne i zaawansowane studia teore-
tyczne i analizy empiryczne zorientowane na identyfikację determinant popytu 
rolników na ubezpieczenia. Potrzebne jest do tego m.in. stałe i znaczne wsparcie 
budżetowe. 

Podstawową motywacją dla rządów na całym świecie, by subsydiować 
ubezpieczenia rolne, jest dążenie do zwiększenia popytu na nie, co w końcu wy-
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razi się wzrostem wskaźników penetracji, typu chroniony areał, czy liczba ubez-
pieczonych zwierząt gospodarskich. Większość badań empirycznych z tego za-
kresu wykonano dla rolnictwa USA. Zdecydowanie mniej w Europie, ale zupeł-
nie sporadycznie zależności te badano w krajach rozwijających się. Trzeba od 
razu zauważyć, że najczęściej badacze dochodzili do wniosku, iż rolnicy 
wprawdzie pozytywnie reagowali na oferowane im dotacje, ale w sumie popyt 
był nieelastyczny względem nich. 

W powyższym kontekście na uwagę zasługuje analiza M.P. Lavorato, 
L.C.V. Lelisy i M.J. Braga, której przedmiotem było określenie wpływu subsy-
diowania składek ubezpieczeniowych na zgłaszany popyt na ochronę przed wie-
loma ryzykami producentów roślin ziarnistych (soja, kukurydza, pszenica) 
w Brazylii w latach 2006-2015 [Lavorato i in., 2020]. Autorzy ci przyjęli trzy 
poniższe miary popytu: 
1. Zebrana składka całkowita. 
2. Składka w przeliczeniu na 1 ha. 
3. Suma ubezpieczeniowa na 1 ha. 

Były to zarazem zmienne zależne w panelowych modelach regresji 
z efektami charakteryzującymi jednostki administracyjne, w których położone 
były konkretne gospodarstwa. Główną zmienną niezależną były natomiast sub-
sydia do składki ubezpieczeniowej w przeliczeniu na 1 ha uprawy. Cztery 
zmienne z kolei pełniły funkcje kontrolne, tj. areał uprawy danej rośliny w jed-
nostce administracyjnej (miara popytu potencjalnego), opady atmosferyczne w 
mm w roku poprzednim, współczynnik zmienności plonów, udział danej uprawy 
w powierzchni zasiewów (miara specjalizacji). 

Lavorato i in. uzyskali ogólnie identyczny rezultat jak większość wcze-
śniejszych badaczy, tzn. między stopą subsydiowania a popytem ubezpiecze-
niowym istniała korelacja dodatnia, ale sam popyt był przeważnie nieelastyczny. 
Innymi słowy, wzrost subsydium o 10% na 1 ha prowadził do popytu mniejsze-
go niż 10%. Z drugiej jednak strony dla popytu wyrażonego za pomocą składki 
całkowitej na 1 ha uprawy popyt był niemalże elastyczny. 

 
Subsydia a samoubezpieczenie i samoochrona 

Samoubezpieczenie i samoochrona to dwa składniki prewencji, a więc 
wszelkich aktywności ukierunkowanych na redukcję przyszłych strat/szkód. 
W literaturze dla tego połączenia stosuje się jeszcze angielski akronim SICP (self 
insurance cum protection) [Courbage i in., 2013]. Warto w tym miejscu dodać, że 
prewencja wykazuje znaczne podobieństwo do niezwykle popularnej w ekonomi-
ce środowiskowej konwencji gotowości/skłonności do zapłaty (WTP, a willin-
gness to pay). WTP, jak wiadomo, jest kwotą, którą jednostka skłonna byłaby za-
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płacić/poświęcić, żeby redukcji uległa albo wielkość szkód środowiskowych, albo 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Tym samym dotykamy tu problematyki 
dóbr publicznych vs. dobra prywatne i internalizacji efektów zewnętrznych, które 
są przedmiotem zainteresowania polityki publicznej. Z prewencją spotykamy się 
też w teorii gier, szczególnie w przypadku analizy walk, konkursów i konkurowa-
nia oraz pogoni za rentą. W prawie z kolei pojęcie to służy do objaśniania jego 
związków z ekonomią, a więc w ekonomicznej analizie prawa, czy w ekonomice 
przestępstw. 

Skrajną formą samubezpieczenia jest całkowite wycofanie się z rynku 
ubezpieczeniowego. Mniej radykalnym rozwiązaniem jest natomiast łączenie tych 
dwóch instrumentów zarządzania ryzykiem. Potrzebne jest zatem bliższe przeana-
lizowanie kluczowych determinant popytu ubezpieczeniowego, którymi w pierw-
szym rzędzie są stawki oraz składki ubezpieczeniowe i narzuty stosowane przez 
asekuratorów. Badania nad tym popytem mogą mieć charakter czysto teoretycz-
ny, empiryczny i eksperymentalny. Zatrzymajmy się na chwilę nad dwoma ostat-
nimi metodami, korzystając z syntezy A. Corcas, F. Pannequina i C. Montmarqu-
ette, dalej CPM [Corcos i in., 2017]. Badacze ci jednoznacznie wskazują, że naj-
większym problemem jest tu identyfikacja nastawień do ryzyka osób rozważają-
cych nabycie ochrony na rynku. Drugi problem to zbyt małe eksponowanie faktu, 
że ubezpieczenia odnoszą się do zachowań, które zlokalizowane są przez ludzi 
w strefie ponoszenia przez nich strat, a nie zysków. Wiąże się z tym kwestia 
zmienności preferencji wobec ryzyka, tzn. bycie asekurantem w strefie zysków, 
ale ryzykantem w obszarze strat, jak objaśnia to teoria perspektywy pierwszej 
i drugiej generacji. Trzeci problem to powszechne zaniedbywanie decyzji ubez-
pieczeniowych podejmowanych przez ryzykantów. CPM w części łagodzą te 
mankamenty. Warto zatem prześledzić dokładniej ich podejście. 

W części teoretycznej swojej analizy CPM odwołują się do kanonicznej 
już pracy J. Mossina z 1968 r. poświęconej popytowi ubezpieczeniowemu. 
Przyjmijmy wobec tego, że jednostka chcąca się ubezpieczyć dąży do maksyma-
lizowania użyteczności oczekiwanej swojego majątku początkowego W0, który 
narażony jest jednak na stratę o wielkości x, mogącą się pojawić z prawdopodo-
bieństwem q. Płacąc składkę P = pI + C, jednostka ta oczekuje odszkodowania I, 
przy czym p jest tu stawką ubezpieczeniową a C to koszty stałe asekuratora. Za-
kłada się ponadto, że 0 I x� � . Oznaczmy dalej majątek końcowy jednostki 
w sytuacji niewystąpienia straty jako W1, natomiast gdy się ona pojawi jako W2. 
Rachunkowo stosowne obliczenia wyglądają następująco: 

 
1 0

2 0 1.
W W pI C
W W pI C x

�  /
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Jeśli zachowanie jednostki analizować będziemy pod kątem uwzględnie-

nia w jej decyzji ubezpieczeniowej nastawienia do ryzyka, to funkcja użytecz-
ności U(W) może być wklęsła lub wypukła, co prowadzi nas do poniższego 
problemu maksymalizacyjnego: 

 
� � � � � � � �

� � � � � �
1 2

0 0

1

1 .

EU I q U W qU W
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�    �    �
 

 
W ślad za tym nasza jednostka, gdy zdecyduje się nabyć ubezpieczenie, 

powinna wybrać optymalny poziom pokrycia nim spodziewanej straty. By tak 
się stało, jej użyteczność oczekiwana po zakupie polisy EU(I) musi być wyższa 
niż w przypadku jej braku EU(0). To prowadzi nas do warunku wystarczającego 
jej uczestniczenia w rynku ubezpieczeniowym: 

 
� � � � � � � � � � � �00 1 0EU I EU q U W pI C qU W pI C x I EU� 2    �    � �  

Dla asekuranta optymalny poziom pokrycia będzie wynikał z warunku 
pierwszego rzędu istnienia maksimum funkcji użyteczności oczekiwanej: 

 

� � � � � � � �1 21 1 0EU p q U W p qU W
I
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)
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Z warunku tego płyną następujące wnioski: 
1. Gdy stawka ubezpieczeniowa jest sprawiedliwa aktuarialnie, tj. p = q, opty-

malnym dla jednostki jest zakup pełnego pokrycia � �I x3 � . Jej dobrobyt bę-

dzie wtedy wynosił � �0EU U W qx C�   . 
2. Jeśli stawka ubezpieczenia jest niższa od sprawiedliwej aktuarialnie (p < q), 

np. z powodu jej subsydiowania, wówczas rozwiązaniem optymalnym było-
by nadubezpieczenie. Ponieważ sytuacja taka z reguły prawnie jest niedo-
puszczalna, to jednostce pozostaje nabyć pełne ubezpieczenie. 

3. W sytuacji wyższej stawki niż poprawna aktuarialnie (p > q) rozwiązanie opty-
malne to nabycie tylko ochrony częściowej albo całkowita rezygnacja z polisy na 
rzecz samoubezpieczenia. Niezależnie od wysokości kosztów stałych to przypa-
dek, w którym dobrobyt jednostki będzie niższy niż w przypadku pierwszym. 

W dalszej kolejności CPM przeprowadzają statykę porównawczą, a więc 
rozważają wpływ parametrów p i C na odszkodowanie (I). Ich uwaga koncentruje 
się tu głównie na zagadnieniach różnych rodzajów awersji do ryzyka, trzech po-
ziomach stawek, dwóch kosztów stałych (równe zero i większe od zera) i na ubez-
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pieczeniach jako dobrach niższego rzędu i dobrach normalnych. Kwestii tych nie 
rozwija się tu, gdyż później znajdą one swój wyraz w zestawieniu syntetycznym. 

Bardzo interesująca jest część analizy CPM, w której przedstawia się wa-
runki nieubezpieczania się na rynku. Podstawą jest tu znów warunek pierwszego 
rzędu istnienia maksimum funkcji użyteczności oczekiwanej jednostki i założe-
nie, że odszkodowanie I = 0. Dla asekuranta warunek konieczny jego uczestni-
czenia w rynku ubezpieczeniowym ma poniższą postać: 

 

� � � � � � � �0 0 01 1 0I
EU p q U W C p qU W x C
I �

)   �    �    �
)

. 

 
Łącząc warunek wystarczający i konieczny, otrzymujemy, że wraz ze wzrostem 
p (stawek) maleć będzie prawdopodobieństwo pozostania na rynku. Jeśli rośnie 
natomiast C (koszt stały), to maleje prawdopodobieństwo wybrania dodatnich 
pokryć ubezpieczeniowych. 

Dla ryzykanta użyteczność oczekiwana jest wypukłą funkcją odszkodowania 
I. W tym przypadku problem maksymalizacyjny jednostki ma tylko rozwiązanie 
brzegowe, tj. może on w ogóle nie mieć ubezpieczenia, a więc polega tylko na sa-
moubezpieczeniu i samoochronie, uzupełnionymi ewentualnie nieubezpieczenio-
wymi instrumentami zarządzania ryzykiem (np. kontraktami forward i/lub futures). 
Dodatkowo warto tu rozróżnić dwa przypadki: stawek sprawiedliwych aktuarialnie 
i od nich wyższych oraz stawek niższych, np. z racji ich subsydiowania. W sytuacji 
pierwszej warunek pierwszego rzędu dla I = 0 (brak ubezpieczenia) jest ujemny 
oraz niedodatni dla ubezpieczenia pełnego (I = x). Mamy zatem takie oto równanie: 
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Dla stawek niższych od aktuarialnych (p < q) rozwiązanie optymalne to po-

leganie tylko na samoubezpieczeniu (I* = 0) albo zakup pełnego pokrycia (I* = x). 
Podsumowaniem teoretycznego wpływu stawek ubezpieczeniowych i kosz-

tów stałych asekuratora na indywidualny popyt ubezpieczeniowy jest tabela 6.  
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Tabela 6. Indywidualny popyt ubezpieczeniowy w zależności od stawek 
ubezpieczeniowych (p) i kosztów stałych asekuratora 

Nastawienie 
do ryzyka 

Stawka niższa od  
aktuarialnej p0 < q 

Stawka równa  
aktuarialnej p1 = q 

Stawka wyższa od 
aktuarialnej p2 > q 

C0= 0  C1 > 0 C0= 0  C1 > 0 C0= 0 C1 > 0 

RA I x3 �  � �0,I x3 4  I x3 �  � �0,I x3 4  � �0,I x3 4  � �0,I x3 4  

RL � �0,I x3 4  � �0,I x3 4  0I 3 �  0I 3 �  0I 3 �  0I 3 �  

Oznaczenia: I* - optymalne odszkodowanie; RA – awersja do ryzyka; RL – poszukiwanie ryzyka. 
Źródło: opracowano na podstawie: Corcos A., Pannequin F., Montmarquette C., Leaving 
the market or reducing the coverage? A model-based experimental analysis of demand for 
insurance, „Experimental Economics”, vol. 20, no. 4, 2017. 

 
Warto ją jednak uzupełnić opisem słownym. 
1. Dla asekurantów mamy: 
a) jeśli p q� , to najlepszym rozwiązaniem jest pełne pokrycie � �I x3 � , gdyż 

nadubezpieczenie nie jest prawnie dopuszczalne, o ile koszt C nie jest wy-
górowany. Gdy ten ostatni warunek nie jest dotrzymany, optymalny wybór 
to rezygnacja z ubezpieczenia � �0I 3 �  i oparcie się na samoubezpieczeniu. 

b) gdy p > q, decyzja optymalna to ubezpieczenie częściowe � �I x3 . , ale jeśli 

koszty C będą zbyt wysokie, to lepiej będzie zrezygnować z ubezpieczenia 
rynkowego � �0I 3 � . 

2. Dla ryzykantów też istnieją dwa przypadki: 
a) jeśli � �p q� , brak ubezpieczenia będzie regułą. 
b) gdy p < q, popyt jest decyzją binarną, zależną od kształtowania się kosz-

tów, a więc może to być 0I 3 �  (brak polisy) lub I x3 �  (pełne pokrycie). 
W tabeli 7 zestawiono natomiast wnioski ze statyki porównawczej, a więc 

pokazano wpływ stawek ubezpieczeniowych i kosztów stałych na decyzje ase-
kurantów (RA) i ryzykantów (RL). Operuje się w niej popytem global-
nym/całkowitym (GD), który składa się z gotowości nabycia ubezpieczenia (PI) 
oraz popytu warunkowego CD, czyli średniego popytu przez osoby, które kupu-
jąc polisy, wybrały ściśle dodatni poziom pokrycia.  
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Tabela 7. Wyniki statyki porównawczej dla determinant popytu  
ubezpieczeniowego 

Nastawienie  
do ryzyka 

Zmiany stawek  
ubezpieczeniowych p  
i kosztów stałych Ca 

(1) 
ΔGD 
(I ≥ 0) 
ΔGD=0 
HO: GDE-
GDS=ob 

(2) 
ΔGD 
(I ≥ 0) 
ΔPI=0 
HO: PIE-PIS=ob 

(3) 
ΔGD 
(I > 0) 
ΔCD=0 
HO: CDE-
CDS=ob 

asekurant stawki od p0 do p1 =0 =0 =0 

  od p1 do p2 <0 ≤0 <0 

  od p0 do p2 <0 ≤0 <0 

 koszty od C0 do C1 ≤0 ≤0 =0c 

ryzykant stawki od p0 do p1 <0 <0 =0 

  od p1 do p2 =0 =0 =0 

  od p0 do p2 <0 <0 =0 

 koszty od C0 do C1 ≤0 ≤0 =0 

Oznaczenia: a: po, p1, p2 stawki niższe od aktuarialnych, równe i wyższe; C0 – koszty zerowe, C1 – 
koszty dodatni, b: Δ(E-S) = (stan końcowy – stan początkowy), c: dominować będzie stała absolutna 
awersja do ryzyka. 

Źródło: opracowano na podstawie: Corcos A., Pannequin F., Montmarquette C., Leaving 
the market or reducing the coverage? A model-based experimental analysis of demand for 
insurance, „Experimental Economics”, vol. 20, no. 4, 2017. 

 
Całość modelowania teoretycznego CPM kończą następującymi hipote-

zami badawczymi: 
1. Odnoszącymi się do skutków wzrostu stawek ubezpieczeniowych 
5 H1-a: gdy stawka rośnie, maleje GD dla ryzykantów, a następnie dla ase-

kurantów. 
5 H1-b: dla asekuratorów redukcja GD wynika z działania efektu opuszcze-

nia rynku ubezpieczeniowego (an exit effect) i kurczenia się pokrycia dla 
jednostek, które nabyły ubezpieczenie (a contraction effect). 

5 H1-c: dla ryzykantów spadek GD wynika tylko z efektu wyjścia. 
2. Dotyczącymi następstw wzrostu kosztów stałych 
5 H2: jedynym możliwym skutkiem jest spadek GD spowodowany wyłącz-

nie efektem wyjścia. Dla asekurantów zależność ta jest prawdziwa tylko 
dla stałej absolutnej awersji do ryzyka. 

3. Objaśniającymi wpływ preferencji względem ryzyka. 
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5 H3-a: dla pewnych wartości p i C, PI jest większe dla asekurantów niż dla 
ryzykantów. Jeśli p < q zmieni się na p > q lub C = 0 na C > 0, to rynek 
najpierw opuszczą ryzykanci. 

5 H3-b: gdy stawka jest niższa od aktuarialnej, preferencje te nie mają 
wpływu na CD. Zależność ta w ujęciu teoretycznym jest nieważna dla 
wyższych stawek, gdyż CD nie ma wtedy sensu, bo ryzykanci w ogóle nie 
uczestniczą w rynku. 
Druga część analizy CPM to komputerowe eksperymenty. W pierwszej 

fazie zidentyfikowano nastawienia do ryzyka 117 uczestników, z których 67 by-
ło asekurantami, a reszta ryzykantami. W fazie tej posłużono się zmodyfikowa-
ną metodą Holta-Laury z 2002 roku, polegającą m.in. na zaoferowaniu rekom-
pensat pieniężnych za spędzenie ok. 90 minut przed komputerem. W etapie dru-
gim przeprowadzono łącznie sześć sesji, które miały ujawnić zmiany popytu na 
ubezpieczenia rynkowe. 

Do weryfikacji przyjętych hipotez badawczych zastosowano nieparame-
tryczny test Wilcoxona, który służy do porównywania danych zebranych przed 
i po eksperymencie w celu ustalenia, czy nastąpiły istotne statystycznie zmiany. 
Stwierdzono, że bez zastrzeżeń można było przyjąć tylko hipotezy H1-a oraz 
H2. Pozostałe natomiast potwierdziły się, z różnych powodów, tylko częściowo. 
To skłoniło CPM do sformułowania czterech obserwacji/spostrzeżeń. 
5 Obserwacja 1 – jedynym skutkiem niezbyt dużego wzrostu stawek ubez-

pieczeniowych było opuszczenie rynku ubezpieczeniowego najpierw 
przez ryzykantów, a później – przez asekurantów. 

5 Obserwacja 2 – tylko ryzykanci są wrażliwi na zmianę kosztów stałych, 
a przez to są podatni na opuszczenie rynku po ich wzroście. 

5 Obserwacja 3 – dla stawek aktuarialnych i wyższych od nich GD aseku-
rantów i PI różnią się od tych dla ryzykantów, gdy koszty stałe są zerowe, 

5 Obserwacja 4 – identyfikacja ryzykantów za pomocą zastosowanej proce-
dury wydaje się podkreślać bardziej ich zachowania hazardowe i oportu-
nistyczne niż brak zainteresowania ubezpieczeniami rynkowymi. Wynika 
z tego, że ich popyt ubezpieczeniowy jest zdecydowanie bardziej zmienny 
niż asekurantów, ale w sumie wyższy niż przewiduje to teoria. 
CPM w podsumowaniu swoich badań formułują jeszcze dwie rekomenda-

cje. Pierwsza dotyczy polityki publicznej. Chodzi o to, że w ślad za wzrostem 
stawek i składek ubezpieczeniowych ludzie opuszczają rynek ubezpieczeniowy 
lub w ogóle nie kupują polis zamiast redukować poziomy pokrycia. Z etycznego 
punktu widzenia trudno aprobować taką politykę, bo pojawia się tu koszt ze-
wnętrzny (ujemny efekt zewnętrzny) w postaci nacisku na finanse publiczne, 
gdy osobom nieubezpieczonym trzeba będzie w przyszłości udzielać doraźnej 
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pomocy klęskowej. Okoliczności te są argumentem na rzecz wprowadzenia do 
umów ubezpieczeniowych obligatoryjnych klauzul zmuszających ubezpieczo-
nych do samoubezpieczania i samoochrony. Rekomendacja druga wprost adre-
sowana jest do asekuratorów, by zwracali większą uwagę na skutki nadmiernego 
poodnoszenia cen swoich produktów. Dobrze byłoby, żeby byli za to karani w 
formie odpływu klientów do tańszych oferentów, ściślej nawiązujących do wy-
cen fair aktuarialnie. Tu również ważną rolę ma do spełnienia polityka publicz-
na, promująca odpowiednią konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. 

Większość badań empirycznych potwierdziła słuszność hipotezy teore-
tycznej I. Ehrlicha i S.G. Beckera, że między ubezpieczeniami rynkowymi 
a samoubezpieczeniem istnieje substytucyjność, tj. wzrost stawek i składek 
ubezpieczeniowych prowadzi do większych wydatków na samoubezpieczenie, a 
to zwrotnie redukuje popyt na tradycyjną ochronę. Zachodzi też odwrotna rela-
cja symetryczna: spadek cen ubezpieczeń rynkowych redukuje powyższe inwe-
stycje. Jeśli ponadto maleje krańcowa rentowność technologii samoubezpiecze-
niowych przy stałej krańcowej rentowności ubezpieczeniowej, to jednostki dą-
żące do optymalizacji swojej użyteczności dochodu będą starały się osiągnąć 
zrównanie się tych krańcowych rentowności. W badaniach tych jednakże wystę-
pują trzy problemy:  

1. W oparciu o dostępne dane nie da się precyzyjnie ocenić awersji do ry-
zyka;  

2. Jeśli kontrakty ubezpieczeniowe zawierają dodatkowe zobowiązania 
(klauzule) dla nabywców polis, to nie jest możliwe ustalenie ich goto-
wości uczestniczenia w rynku ubezpieczeniowym lub do jego opusz-
czenia;  

3. Gdy do ubezpieczeń rynkowych i samoubezpieczeń doda się jeszcze 
samoochronę, to nie da się sensownie i precyzyjnie powiązać stopnia 
pokrycia ochroną ubezpieczeniową ze zmianami cen i dochodów [Pan-
nequin i in., 2019]. 

Powyższe ograniczenia standardowych analiz empirycznych kierują uwa-
gę badaczy na metody eksperymentalne. Bardzo dobrym przykładem możliwo-
ści w nich zawartych jest przywołana już praca F. Pannequina, A. Corcos 
i C. Montmarquette, dalej PCM. Prześledźmy najpierw ich model teoretyczny 
substytucyjności popytu na ubezpieczenia (I) i na samoubezpieczenie (SI). 
Przyjmijmy, że jednostka dysponuje majątkiem początkowym W0 i musi zmie-
rzyć się z ryzykiem q utraty jego części równej x(e), zależnej jednak od wydat-
ków i/lub wysiłku e zaangażowanych w samoubezpieczenie. Jednostka ta rów-
nocześnie ma możliwość nabycia na rynku odpowiedniej polisy. Płacąc składkę 
ubezpieczeniową mP pc C� � , może ona liczyć na odszkodowanie l w sytuacji 
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pojawienia się straty, przy czym p oznacza stawkę ubezpieczeniową, a C – kosz-
ty stałe asekuratora. Z kolei strata x(e) jest malejącą funkcją e z malejącymi ko-
rzyściami skali, tzn. � � � �0, 0x e x e   . � . Dodajmy, że jednostka cechuje się awer-
sją do ryzyka, a więc jej funkcja użyteczności U(W) jest ściśle wklęsła. Jednost-
ka ta chce zmaksymalizować użyteczność oczekiwaną (EU). Jak wiadomo, 
koszty stałe mogą zniechęcać jednostkę do zakupu polisy. Trzeba zatem wpro-
wadzić do rozważań warunek uczestnictwa w rynku ubezpieczeniowym (PC). 
Zgodnie z tym wybór optymalnego poziomu l oraz e musi oznaczać, że EU 
z samoubezpieczeniem musi być wyższa niż bez niego � �ˆ .EU e  W konsekwencji 
mamy taki oto formalizm: 

 
� � � � � � � �� �

� � � � � � � �� �� �
0 0

0 0

, 1

ˆ0, max 1 .
e

EU I e q U W pI C e qU W pI C e x e I

EU e q U W e qU W e x e PC

�     �     �

� �   �  
 

 
Problem optymalizacyjny wygląda teraz następująco: 
 

� � � � � �� �

� � � �

0 0
,

max 1

ˆ, 0,
0
0.

I e

EU q U W pI C e qU W pI C e x e I

przy ograniczeniach EU I e EU e
I
e

/ �     �     �
6
66 �0
6 �
6

�61

 

 
Ma on swe rozwiązania wewnętrzne oraz brzegowe, które PCM dokładnie 
omawiają w dodatku do swego artykułu. Nie będziemy się jednak tym proble-
mem zajmować. Zamiast tego przytoczmy tylko oznaczenia popytu na obydwa 
rozważane instrumenty zarządzania ryzykiem. Popyt na ubezpieczenia rynkowe 
I oraz samoubezpieczenie SI rozłożona na dwa składniki: PI lub PSI jako skłon-
ność/gotowość do ich nabycia; CI lub CSI – zapotrzebowanie na pokrycie ubez-
pieczeniowe. 

PCM w dalszej kolejności swych rozważań teoretycznych sformułowali 
cztery hipotezy, oznaczone przez P, dotyczące własności substytucyjności (P1 
oraz P2), awersji do ryzyka i kosztów stałych (P3 i P4). Przedstawmy w sposób 
syntetyczny ich istotę. 
5 P1. Równość krańcowych stóp zwrotu z inwestycji w alternatywne in-

strumenty hedgingu dla osoby z awersją do ryzyka, co wyraża następujące 

równanie: � �1 x p
p

 �  . 
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5 P2. Własność substytucyjności; wzrost stawki ubezpieczeniowej dla 
ubezpieczenia rynkowego powiększa wszystkie komponenty popytu na 
samoubezpieczenie, ale z drugiej strony osłabia te komponenty dla tegoż 
ubezpieczenia. 

5 P3. Oddziaływanie kosztów stałych asekuratora na substytucyjność mię-
dzy ubezpieczeniem rynkowym a samoubezpieczeniem; zakładając stałą 
absolutną awersję do ryzyka jednostki, wzrost tych kosztów wzmacnia 
substytucyjność; w ślad za tym oczekuje się, że jednostka opuści rynek 
ubezpieczeniowy i rozszerzy swoją aktywność w ramach samoubezpie-
czenia. 

5 P4. Wpływ awersji do ryzyka (RA); RA będzie pozytywnie wpływać na 
popyt na ubezpieczenia rynkowe, ale nie na popyt na samoubezpieczenie. 
Poniższa tabela 8 podsumuje istotę hipotez P2, P3, oraz P4. 
 
Tabela 8. Teoretyczny wpływ stawek ubezpieczeniowych (p), awersji do 

ryzyka jednostki (RA) i kosztów stałych (C) na ubezpieczenia rynkowe (I) 
oraz samoubezpieczenie (SI) 

Hipoteza i 
aktywność 
hedgingoowa 

I SI 

PI CI L=PI×CI PSI CSI SI=PSI×CSI 

(P2) P ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 
(P3)C ↑ ↓ indep ↓ ↑ indep ↑ 
(P4)RA ↑ ↑ ↑ ↑ indep indep indep 
Oznaczenia: indep – niezależność; l – odszkodowanie. 
Źródło: opracowano na podstawie: Pannequin F., Corcos A., Montmarguette C., Are insur-
ance and self-insurance substitutes? An experimental approach, „Journal of Economic Be-
havior and Organization”, vol. 168, 2019. 

 
Eksperyment PCM odbywał się w dwóch fazach: najpierw określono awer-

sję do ryzyka wśród jego uczestników, a następnie odbyto sześć rund, w których 
wybierali oni optymalną strategię zabezpieczania się przed zapowiadanymi stra-
tami, będąc motywowani za pomocą eksperymentalnych jednostek pieniężnych 
(EMU). Ogółem w eksperymencie brało udział 141 osób - mieszkańców Mont-
realu, studentów i różnych pracowników, przy czym tylko 76 z nich odznaczało 
się awersją do ryzyka, wyznaczoną za pomocą znanej metody C. Holta i S. Laury 
z 2002 r. Tylko ci asekuranci uczestniczyli w sześciorundowej sesji zasadniczej. 
Całość badania odbywała się w komputerowym systemie interaktywnym. Po za-
kończeniu eksperymentu wykonano jeszcze obliczenia regresji i korelacji rango-
wej Spearmana. Pierwszy model dotyczył wyboru samoubezpieczenia w oparciu 
o przesłanki teoretyczne, drugi natomiast to określenie wpływu tego instrumentu 
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na ubezpieczenie rynkowe, co jest równoznaczne z weryfikacją hipotezy P2. 
W obydwu modelach zmiennymi niezależnymi były jeszcze koszty stałe asekura-
tora, awersja do ryzyka oraz 3 poziomy stawek ubezpieczeń rynkowych (0,05 – 
subsydiowana; 0,1 – sprawiedliwa aktuarialnie; 0,15 – niesprawiedliwa aktuarial-
nie). 

Najpierw skomentujemy wyniki weryfikacji postawionych hipotez ba-
dawczych. Musiano odrzucić P1. Oznacza to, że w porównaniu do optimum 
jednostki nadmiernie inwestowały w samoubezpieczenie, gdy stawki ubezpie-
czeniowe były subsydiowane (p = 0,05), natomiast inwestowały zbyt mało, jeśli 
stawki były sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe aktuarialnie (p > 0,05). Ekspe-
rymenty potwierdziły słuszność P2. Zgodnie z tym wzrost stawek ubezpiecze-
niowych zwiększał popyt na samoubezpieczenie, ale redukował na polisy ryn-
kowe. Substytucyjność występowała zarówno w rozwiązaniu brzegowym, jak 
i wewnętrznym. Koszty stałe asekuratora nie miały wpływu na wybór ubezpie-
czenia rynkowego lub samoubezpieczenia, co jest równoznaczne z odrzuceniem 
hipotezy P3. Tak jak przewidywał model teoretyczny, wraz ze wzrostem awersji 
do ryzyka malał łączny popyt na ubezpieczenia rynkowe i jego składowe. Tym 
samym potwierdzono hipotezę P4. 

W podsumowaniu całości swojej analizy PCM mocno akcentują fakt, iż 
udało im się potwierdzić hipotezę Ehrlicha i Beckera o występowaniu substytu-
cyjności między ubezpieczeniem rynkowym a samoubezpieczeniem, ale zależ-
ność ta jest słabsza, niż wynikałoby to z modelu teoretycznego. Czynnikiem po-
hamowującym substytucyjność/wypieranie jest niepełna wrażliwość jednostek 
na zmiany cen ubezpieczeń rynkowych. Okazało się bowiem, że subsydiowanie 
stawek ubezpieczeniowych wcale nie redukowało samoubezpieczenia do zera, 
jak przewiduje to model teoretyczny. Jest to zatem jakieś uzasadnienie dla sub-
sydiowania tych składek. Z drugiej natomiast strony wysokie stawki ubezpie-
czeń rynkowych wcale nie prowadziły do odpowiedniego wzrostu aktywności 
w zakresie samoubezpieczeń. Niepełność reakcji dostosowawczych na zmiany 
cen ubezpieczeń rynkowych to także argument na rzecz stosowania przez aseku-
ratorów obowiązkowych klauzul dodatkowych, które zmuszają ubezpieczonych 
do jakiegoś samoubezpieczania się. Asekuratorzy muszą jednak postępować 
bardzo rozważnie, gdyż klauzule te mogą redukować popyt na ich usługi. W tym 
wyraża się paradoks samoubezpieczenia. 

Modelowanie zależności między ubezpieczeniami rynkowymi a samoubez-
pieczeniem F. Pannequin i A. Corcos, tym razem w kontekście ubezpieczeń obo-
wiązkowych i zachowań asekuratorów oraz ryzykantów, stale pogłębiają, co zao-
wocowało studium teoretycznym opublikowanym w 2020 roku [Pannequin, Cor-
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cos, 2020]. Prześledźmy w zarysie tok ich rozumowania oraz uzyskane wnioski 
i proponowane rekomendacje. 

Przyjmijmy, że pewna jednostka dysponuje majątkiem początkowym W0, 
który jednak narażony jest z prawdopodobieństwem q na stratę x0. Jednostka ta 
zobligowana jest równocześnie do nabycia ubezpieczenia ze składką P pI� , 
przy czym p oznacza stawkę ubezpieczeniową a I  jest odszkodowaniem więk-
szym od zera, gdy wystąpi zdarzenie szkodowe. W celu obniżenia ekspozycji na 
ryzyko analizowana jednostka może wdrożyć dodatkowo działania, realizując 
inwestycję a, charakteryzującą się malejącymi korzyściami skali. Stąd aktualna 
strata x jest funkcją a – wysiłku w ramach samoubezpieczenia SI. Mamy zatem: 

� � � �0x x a x SI a� �  , przy czym � �SI a  oznacza zabezpieczany majątek i zachodzi 

� � � � � � 00 oraz 0 i 0SI a SI a x x   � . � . Ponadto, zwrot krańcowy z pierwszej jed-
nostki SI jest ściśle większy od zwrotu z ubezpieczenia rynkowego, tzn. 

� �0 1/ .SI q �  Wreszcie, przyjęto, że SI nie będzie wypierać/substytuować ubez-
pieczenia rynkowego i istnieć będzie wartość progowa â , dla której zachodzić 
będzie: 

 
� �ˆ, 1/ .a a SI a p � .  

 
Analiza prowadzona jest w konwencji istnienia dwóch stanów natury: W1 

– brak zdarzenia szkodowego i W2 – z takowym zdarzeniem. Majątek końcowy 
jednostki wyniesie zatem: 

 
� �
� � � �� �

1 0

2 0 0

, ,

, .

W a I W pI a

W a I W pI a x SI a I

�  

�     �
 

 
Przyjmuje się dalej, że jednostka jest racjonalnym decydentem w momen-

cie optymalizowania poziomu SI(a). Oznacza to, że rozważając nabycie polisy 
ubezpieczeniowej, będzie dążyć ona do zmaksymalizowania swojej użyteczno-
ści oczekiwanej: 

 
� � � � � � � �� �0 0 0max 1

a
EU a q U W pI a qU W pI a x SI a I�    �    � � . 

 
Warunek pierwszego rzędu istnienia maksimum powyżej funkcji dla rozwiąza-
nia wewnętrznego ma następującą postać: 
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� � � � � � � �� �0 0 01 1 0EU q U W pI a SI a qU W pI a x SI a I
a

)    �          � � �� �� �)
. 

 
Intersujące jest również jego zapisanie jako pochodnej cząstkowej, wyrażającej 
koszty i korzyści krańcowe z samoubezpieczenia: 

 

� � � �� � � �� �� � � � � �� �� �1 2 21 , , 0EU q U W a I qU W a I SI a qU W aI
a

)     �  � � �
)

. 

 
Pierwszy składnik warunku oddaje użyteczność krańcową kosztów. Jak widzi-
my, występuje on ze znakiem minus, co oznacza, że SI obniża konsumpcję w 
każdym z dwóch stanów. Składnik drugi reprezentuje korzyści krańcowe, gdyż 
SI redukuje wielkość strat, a więc podwyższa konsumpcję w stanie W2. 

Następnie Pannequin i Corcos przechodzą do modelowania zachowań 
jednostki z awersją do ryzyka, czyli asekuranta. Zaczynają od optymalizacji SI 
w przypadku obowiązku ubezpieczania się na rynku. Bardzo szybko jednak do-
chodzą do konstatacji, iż najpierw trzeba określić optymalny poziom takich sa-
mych ubezpieczeń, ale dobrowolnych. Optymalność tą oddaje poniższy wzór: 

 

� � 1SI a
p

3 � . 

 
To w końcu pozwala im sformułować twierdzenie pierwsze: dla asekuratora 
wzrost poziomu ochrony w ramach ubezpieczeń obowiązkowych może obniżać 
poziom samoubezpieczenia. Jeśli jednak przez I* oznaczymy optymalne dobro-
wolne ubezpieczenie rynkowe, to jego odjęcie od takiego samego ubezpieczenia 
rynkowego I , tj. � �I I 3 , pozwala nam wyróżnić trzy poniższe przypadki: 
1. I I 3� . Poziom samoubezpieczenia w obydwu typach ubezpieczenia rynko-

wego jest identyczny, tzn. a a3�a a3 . 
2. Jeśli I I 3. , to ubezpieczenia obowiązkowe prowadzą do racjonowania ubez-

pieczeń, a więc do ich niedoboru/zredukowanej podaży. W ślad za tym ro-
śnie popyt na samoubezpieczenie, a więc mamy: a a3�a a3� . 

3. Gdy I I 3� , to spada popyt na samoubezpieczenie, tj. a a3�a a3� . 
 

Tą część modelowania podsumowano takim oto wnioskiem: jeśli poziom 
ubezpieczeń obowiązkowych prowadzi do ich niedoboru (lub nadwyżki), to ase-
kurant zwiększy (lub zmniejszy) wysiłek w ramach samoubezpieczeń. Modelo-
wanie zachowań asekuranta Pannequin i Corcos kończą rozważaniami nt. 
wpływu zmian stawek ubezpieczeniowych na samoubezpieczenie. Ich podsu-
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mowaniem jest twierdzenie drugie: kiedy ubezpieczenie rynkowe jest dobro-
wolne, wzrost stawki ubezpieczeniowej (p > q) zachęca asekuranta do zwięk-
szenia wysiłku w ramach samoubezpieczenia. Jest to potwierdzenie ustaleń Ehr-
licha i Beckera. Jeśli jednak ubezpieczenie to jest obowiązkowe, to wpływ ro-
snących stawek ubezpieczeniowych � �p q�  na SI jest dwojaki: a) rosnący, gdy 

mamy do czynienia z malejącą absolutną awersją do ryzyka; b) malejący, jeśli ta 
awersja jest rosnąca. 

 
Rysunek 2. Wpływ ubezpieczeń obowiązkowych na inwestycje  

w samoubezpieczenie ryzykanta 

 
 

Źródło: opracowano na podstawie: Pannequin F., Corcos A., Are compulsory insurance 
and self-insurance substitutes or complements? A matter of risk attitudes, „The Geneva Risk 
and Insurance Review”, vol. 45, no. 1, 2020. 

 
Druga zasadnicza część analizy Pannequina i Corcos to modelowanie za-

chowań ryzykanta. Z definicji ograniczają się one do ubezpieczeń rynkowych 
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obowiązkowych, bo ryzykanta mało interesują ubezpieczenia dobrowolne, chy-
ba że są one subsydiowane, w których można liczyć na dodatkowy transfer do-
chodu. Punktem wyjścia jest tu rysunek 2. Jest on sporządzony w konwencji 
dwóch ww. stanów natury. Nachylenia krzywych obojętności są tu wklęsłe 
względem początku układu współrzędnych. Analiza rozpoczyna się w punkcie 
D, który ma współrzędne (W0, W0-x0). Technologię samoubezpieczeniową od-
daje krzywa transformacji majątku DB, pokazującą, że zainwestowanie jednost-
ki pieniężnej w SI skutkuje krańcową stratą majątku równą SI’ (a). Z kolei 
krzywa obojętności V(q,D), przechodząca przez punkt D, dominuje nad wszyst-
kimi pozostałymi kombinacjami: ubezpieczenie rynkowe-samoubezpieczenie. 

Jeśli teraz do analizy wprowadzimy stawki ubezpieczeniowe, to, gdy są 
one co najmniej sprawiedliwe aktuarialnie � �p q� , polisy obowiązkowe jedno-
znacznie redukują dobrobyt ryzykanta. Tą stratę odzwierciedla przejście z krzy-
wej obojętności V(q,D) do V(q,D’). Jeśli ryzykant ma tego świadomość, to mo-
że się temu przeciwstawić, próbując osiągnąć korzyści z samoubezpieczenia, 
wybierając teraz krzywą transformacji majątku D’B’. Przykładowo, przemiesz-
czając się na niej od punktu D’ do F, poprawia swój dobrobyt, bo krzywa obo-
jętności V(q,F) leży ponad krzywą V(q,D’). 

Punkt F, w którym krzywa D’B’ jest styczna do krzywej obojętności ry-
zykanta, wyznacza jego optymalny poziom inwestycji w saomubezpieczenie, 
dodajmy, co bardzo ważne, dobrowolnych. Pannequin i Corcos wprawdzie w 
tym momencie przeprowadzają formalny dowód to potwierdzający, ale rezygnu-
je się z tego na rzecz przytoczenia lematu, twierdzenia oraz wniosku. 

Treść lematu brzmi następująco: gdy wprowadza się w pełni obowiązko-
we ubezpieczenie � �� �0T x SI a�  , przy stawce poprawnej aktuarialnie i wyższej 

od niej � �p q� , zarówno ryzykant, jak i asekurant inwestować będą taką samą 

kwotę a* w samoubezpieczenie, taką, że � � 1SI a
q

3 � . 

W twierdzeniu trzecim czytamy: dla ryzykanta ubezpieczenie obowiąz-
kowe oraz samoubezpieczenie są względem siebie komplementarne, co impliku-
je, że � �00,I x SI a3� �4 � � . Samoubezpieczenie nie maleje w ślad za ubezpiecze-

niem obowiązkowym i osiąga maksimum dla � �0I x SI a3�  . 
Wniosek drugi orzeka, że ryzykant po wprowadzeniu ubezpieczenia ryn-

kowego może: 
1. Zwiększyć lub zachować początkowe, istniejące przed wdrożeniem ww. 

ubezpieczeń, inwestycje samoubezpieczeniowe. 
2. Albo może zacząć inwestować w samoubezpieczenie dla odpowiednio wyso-

kiego pokrycia w ramach obowiązkowej ochrony. 
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Wiedząc, że w populacji odsetek ryzykantów może dochodzić nawet do 
40%, ustalenie Pannequina i Corcos mają ogromne znaczenie. Przecież grupa ta 
w większości przypadków nie kupuje ubezpieczeń rynkowych i z reguły zado-
wala się niewielkim wysiłkiem w sferze samoubezpieczeń. Tymczasem w wa-
runkach obowiązkowych ubezpieczeń rynkowych mogą oni zwiększać swoje 
zaangażowanie. Tym samym w całej populacji może wzrosnąć poziom inwesty-
cji samoubezpieczeniowych. Łącznie badania te powinny nas utwierdzić 
w przekonaniu, że dla ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem fundamentalne zna-
czenie ma precyzyjne rozpoznanie nastawień/preferencji względem ryzyka 
w całych populacjach oraz subpopulacjach (np. wśród rolników). Zidentyfiko-
wane zależności są też ważne dla polityki publicznej, gdyż tworzą solidne uza-
sadnienie dla stosowania ubezpieczeń obowiązkowych. Przez to redukuje się 
zagrożenie w postaci pojawienia się kosztów zewnętrznych, szczególnie po wy-
stąpieniu katastrof naturalnych, które tworzą nacisk na finanse publiczne, gdy 
trzeba udzielać pomocy klęskowej osobom przez nie poszkodowanym. 

 

Dobrobyt a subsydiowanie ubezpieczeń rolnych 

Dotychczas mocno odczuwa się brak kompleksowych studiów nad równo-
czesnym oddziaływaniem ubezpieczeń rolnych, a upraw w pierwszym rzędzie, na 
sytuację producentów rolnych, konsumentów żywności oraz podatników, a więc 
prowadzonych w konwencji analizy dobrobytu ekonomicznego. W tym kontek-
ście artykuł V.H. Smitha i J.W. Glaubera z 2012 r. należy traktować jako bardzo 
ważny i aktualny (Smith, Glauber, 2012). Istotę ich rozważań przedstawiono na 
rysunku 3. Gdyby na rynku ubezpieczeń upraw nie miała miejsca interwencja 
rządowa, popyt na tą usługę wyrażałaby linia D0, natomiast jej podaż przez pry-
watnych asekuratorów – linia S0. Dla tych ostatnich cenę minimalną, tj. stawką 
składki, jest wartość Pmin. Niestety, nie jest to cena do zaakceptowania przez rol-
ników. Wynika to z kształtowania się tzw. ceny dławienia (the choke price), Pc. 
Jest to cena, przy której popyt na dane dobro/usługę wynosi zero. Dopiero przy 
cenie niższej niż Pc jest szansa na pojawienie się jakiegoś popytu. Jak widać, w 
powyższych warunkach prywatny rynek ubezpieczenia upraw nie powstanie. Sy-
tuacja zacznie dopiero się zmieniać, gdy pojawią się subsydia rządowe, które tra-
fią do rolników lub/i zakładów ubezpieczeniowych. Gdyby, przykładowo, stawka 
subsydium do składki wyniosła E1F, pojawiłaby się nowa linia popytu, D1, a areał 
ubezpieczonych upraw wyniósłby A0. Oczywiście, sam rynek zrównoważyłby się 
w punkcie E1, ale przy cenie Pi, chociaż rolnik teraz płaciłby niższą cenę Pf. 
Równocześnie powstałyby koszty dla podatników, których wielkość wyraża pro-
stokąt Pi E1 FPf, będący sumą figur płaskich a, b i c. Obszar c to tzw. nadwyżka 
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konsumenta rolników, których źródłem jest wzrost ich dochodów oraz większa 
ich stabilność. Ubezpieczyciele natomiast realizują tu tzw. nadwyżkę producenta 
(trójkąt a). Wreszcie, trapez b to minimalna tzw. strata dobrobytu z tytułu sfinan-
sowania podatkami subsydiów ubezpieczeniowych. Pełna analiza, oczywiście, 
powinna uwzględniać także wszystkie korzyści i koszty zewnętrzne generowane 
przez ww. subsydia. Niestety, do tej pory nie przeprowadzono nigdzie na świecie 
stosownych badań w tak szerokiej konwencji. Natomiast interesującym wstępem 
do takiego podejścia może być praca P. Hazella i in., którą dalej się skomentuje 
(Hazell, Pomareda, Valdés, 1986). 

 
Rysunek 3. Wpływ subsydiowania ubezpieczenia upraw na dobrobyt 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Smith H.V., Glauber W.J., Agricultural Insur-
ance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going?, „Applied 
Economic Perspectives and Policy”, vol. 34, no. 3, 2012. 

 
Już z rysunku 3 można zauważyć, że każda redukcja kosztów funkcjono-

wania systemu ubezpieczeń rolnych po stronie asekuratorów mogłaby obniżyć 
ceny polis, ściśle stawki składek, co dałoby impuls do ożywienia popytu. Problem 
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remu odpowiada taki sam jak poprzednio areał ubezpieczonych upraw równy A0. 
Nie zmienia się również cena polis dla rolników (Pf). Niestety, wzrosły koszty 
zakładów ubezpieczeniowych, prowadząc do przesunięcia linii podaży efektyw-
nej S0, tzn. dostarczanej przy minimalnym koszcie krańcowym, do nieefektywne-
go położenia S1. Równowagę rynku opisuje teraz już punkt E2, który oznacza 
wzrost stopy subsydiowania składki o ii PP 1  , a więc i ostatecznej ceny polisy. 

Implikacje dla dobrobytu są tu jednoznaczne: koszt dla podatnika programu ro-
śnie dodatkowo o pole prostokąta Pi1 E2 E1 Pi. O tyle samo rośne także tzw. strata 
dobrobytu. Znów pełna analiza powinna uwzględniać koszty działań lobbingo-
wych zakładów ubezpieczeniowych, które ponoszą one w trakcie tzw. pogoni za 
rentą, a więc związane są z uzyskaniem dodatkowych subsydiów. Niekiedy mogą 
być one znaczące, o czym przekonują najnowsze badania amerykańskie (Good-
win, 2011; Smith, Glauber, Dismules, 2016; Pearcy, Smith, 2015). Rzeczą ważną 
jest w nich również i to, że przedmiotem modelowania są także prowizje pobiera-
ne przez agentów i brokerów oferujących ubezpieczenia samym rolnikom. 

W kontekście sytuacji na polskim rynku ubezpieczeń rolnych dwa wnio-
ski z powyższej analizy wydają się uzasadnione: 
1. Stawki ubezpieczeniowe płacone przez rolników nie powinny rosnąć, jeśli 

nie chce się „dławić” popytu, bo to zagraża celom programu w postaci zało-
żonego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Całkowite stawki ubezpieczeniowe, a więc pokrywające również koszty po-
noszone przez zakłady ubezpieczeniowe, powinny być weryfikowane przez 
licencjonowanych aktuariuszy. Przedmiotem oceny powinny być także pro-
wizje płacone agentom i brokerom ubezpieczeniowym. Chodzi tu o zadowa-
lający stopień osiągnięcia celu drugiego programu, tj. minimalizację jego 
kosztów dla podatników. Podstawą wszelkich bowiem programów ubezpie-
czeniowych powinna być ich solidność aktuarialna.  
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Rysunek 4. Wpływ nadmiernych kosztów oferowania rolnikom  
przez zakłady ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia upraw 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Smith H.V., Glauber W.J., Agricultural Insur-
ance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going?, „Applied 
Economic Perspectives and Policy”, vol. 34, no. 3, 2012 
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cena produktu rolnego – jego ilość. Ubezpieczenie natomiast pojawia się jako 
innowacja instytucjonalna. Jeśli jest ono nabywane przez rolników na zasadach 

 
Rysunek 5. Wzrost dobrobytu konsumentów i rolników  

w wyniku ubezpieczenia produkcji rolnej 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Crop Insurancefor Agricultural Development 
Issues and Experience, edited by P. Hazell, C. Pomaveda, A. Valdés, The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore and London 1986. 
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jawi się wtedy nadwyżka konsumenta w postaci prostokąta P0ADP1. Nadwyżkę 
tą można traktować jako korzyść zewnętrzną. Dla niektórych jest to przesłanka, 
by nadwyżka ta stanowiła jednak rekompensatę dla rolników, np.  
w postaci subsydiowania składki. W tym momencie Hazell i in. od razu dodają, 
że w przypadku popytu doskonale elastycznego to rolnicy jednakże przyjęliby w 
całości ww. nadwyżkę, co automatycznie wyklucza jakąkolwiek potrzebę ich 
subsydiowania. Przeciwko temu ostatniemu ww. trójka badaczy stosuje jeszcze 
inną argumentację. Przecież rolnik nabywając ubezpieczenie komercyjne, uzy-
skuje redukcję kosztów zawierających także wydatek związany z zakupem poli-
sy równą odcinkowi AC, a całe jego oszczędności wyraża trójkąt DAC. Jednak 
na skutek spadku ceny produktu rolnego jego dobrobyt netto będzie różnicą 
między P1DO a P0 AO. Może być ona zarówno dodatnia, jak i ujemna, w ujęciu 
całego sektora oraz poszczególnych produktów rolnych. Korzyść natomiast kon-
sumenta oddaje trapez P0 ADP1. Zmiana netto całkowitego dobrobytu społeczne-
go to zakreskowany trójkąt OAD, którego rozmiar zależy od położenia linii po-
daży S0 i S1 oraz jej elastyczności cenowej i elastyczności cenowej popytu. 

Jeśli rząd teraz, z przyczyn redystrybucyjnych i przekonania, iż rolnicy 
ubezpieczają zbyt mało upraw i inwentarza żywego, zdecyduje się na subsydio-
wanie ubezpieczeń, zacznie się proces dostosowawczy, by na rynku ustaliła się 
nowa równowaga. W efekcie nową podaż wyznacza obecnie linia S2. Cena 
spadnie zatem do poziomu P2, ale wielkość produkcji wyniesie 2q . Nadwyżki 
konsumenta i producenta określa trójkąt ODG, które zawsze będą niższe od 
kosztów subsydiów (P2P3FG). Niezależnie zatem od tego, jaki zastosuje się 
schemat subsydiowania (składka rolników i/lub wsparcie ubezpieczycieli), spo-
łeczeństwo i tak per saldo dozna uszczerbku swojego dobrobytu. 

Wprowadzenie do rolnictwa ubezpieczeń Hazell i in. wprawdzie traktują 
jako innowację instytucjonalną, ale z drugiej strony nie uważają ją za rodzaj do-
bra publicznego. Oznacza to, że państwo nie ponosi szczególnej odpowiedzial-
ności za jego dostarczanie, chociaż z drugiej strony nie może lekceważyć zna-
czenia ubezpieczeń. Przez analogię do innowacji produktowych trójka wspo-
mnianych ekonomistów sugeruje, że prawdopodobnie korzystniejsze społecznie 
byłoby wspieranie budżetowe badań i wdrożeń ze sfery ubezpieczeń gospodar-
czych w rolnictwie niż proste dotowanie rolników i/lub zakładów ubezpiecze-
niowych. Według nich bowiem powszechnie w świecie panuje ogromna igno-
rancja, jeśli chodzi o solidne podstawy aktuarialne ubezpieczeń rolnych. Jeśli 
potraktujemy je jako działania redukujące asymetrię informacji, dopiero teraz, a 
więc w sposób pośredni, nieintuicyjny, uzyskujemy przesłanki do interwencji 
publicznej, prawdopodobnie ograniczonej w czasie, tzw. sunset, i o limitowa-
nych kwotach subsydiów. 
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Hazall i in. rozważają jeszcze dwa inne argumenty ze sfery społecznej, 
które mogłyby być brane pod uwagę przy ewentualnym dotowaniu ubezpieczeń 
rolnych: 
1. Ponoszenie dotkliwych strat i drastyczne pogorszenie się poziomu życia 

drobnych rolników, którzy nie byliby w stanie nabyć komercyjnych polis. 
2. Występowanie tzw. sieciowych efektów zewnętrznych, czyli przenoszenia 

się w ramach mechanizmów mnożnikowych obniżenia zasobów funduszy 
na skutek wystąpienia ryzyka o znacznym zasięgu przestrzennym, a więc 
systemowego/katastroficznego, na całe lokalne ekonomiki. 

Od razu jednak dodają, że władze publiczne powinny rozważyć wszystkie 
inne dostępne opcje, zanim zdecydują się na wdrożenie subsydiowanych 
ubezpieczeń. Po takiej kompleksowej analizie kosztów i korzyści może się 
nawet okazać, że per saldo udzielenie pomocy ad hoc może być niekiedy wa-
riantem najlepszym. 

Bardzo intersujące jest ujęcie przez Hazella i in. popytu na ubezpiecze-
nia rolnicze i podaży tej usługi finansowej. Przedstawiono to na rysunku 6. 
Gdyby na rynku prywatnym pojawili się tylko rolnicy o neutralnym nasta-
wieniu do ryzyka, w ogóle nie ukształtowałaby się na nim jakakolwiek rów-
nowaga. Sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, gdy ochrony ubezpiecze-
niowej zaczną poszukiwać rolnicy z awersją do ryzyka. Przy cenie polisy na 
poziomie P1 może ich sprzedaż osiągnąć wielkość Q1. By rolnicy neutralni 
wobec ryzyka stali się zainteresowani zakupem ubezpieczenia, cena polisy 
nie powinna przekraczać poziomu P0. Bez subsydium rządowego, którego 
stawka powinna być równa odcinkowi P1 ‒ P0 , nie ma na to jednak szans. 
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Rysunek 6. Popyt i podaż na rynku ubezpieczeń rolnych 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Crop Insurancefor Agricultural Development 
Issues and Experience, edited by P. Hazell, C. Pomaveda, A. Valdés, The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore and London 1986. 
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zakładanych rezultatów. Nie mniejszym problemem jest też to, że niedostatecz-
nie docenia się zagrożenia i wyzwania tworzone przez rozlegle i trwale subsy-
diowanie. Znów, korzystając z uogólnionych doświadczeń światowych w tym 
obszarze, warto sięgnąć do ich przeglądu dokonanego przez HSV. 
1. Subsydia te deformują bodźce producentów rolnych (a disincentive pro-

blems), które przejawiają się głównie w tym, że chętniej oni zachowują się 
bardziej ryzykownie, chociaż z drugiej strony mniejsza awersja do ryzyka 
jest niezbędna, żeby wdrażać nowe technologie i kierunki produkcji obiecu-
jące potencjalnie wyższe zyski. Umowną granicą może być tu niedotowanie 
stawek ubezpieczeniowych poprawnych aktuarialnie. 

2. Pomoc klęskowa dla rolników, którą w jakimś sensie można by utożsamiać 
z pełnym dotowaniem stawek ubezpieczeniowych, także tworzy a disincen-
tive problems. By zagrożenie to zminimalizować, jej udzielanie powinno być 
uwarunkowane m.in. obowiązkiem nabycia ubezpieczeń. 

3. Subsydia ubezpieczeniowe z reguły prowadzą do tego, że kredytodawcy 
mniej starannie weryfikują i monitorują zdolność kredytową zadłużających 
się rolników. Remedium na to jest precyzyjne powiązanie wypłat odszkodo-
wań z ubezpieczanymi ryzykami lub z indeksami. 

4. Bezpośrednie dotowanie asekuratorów i reasekuratorów także osłabia ich 
motywacje do poprawiania efektywności i staranności oceny ryzykowności 
zgłaszających się po ochronę rolników. 

5. Jeśli subsydia ubezpieczeniowe deformują motywacje rolników, powiązane 
są z produkcją rolniczą i zakłócają międzynarodowy handel rolno-
żywnościowy, mogą być kwestionowane na gruncie WTO. Spory te są jed-
nak złożone, gdyż regulacje WTO nie są zbyt precyzyjne i jednoznaczne. 
Stąd też narusza je wiele krajów, z USA i Chinami na czele. 

6. Subsydia ubezpieczeniowe mogą być rozwiązaniem kosztownym, jeśli ich 
stosowanie nie odbywa się w ramach dobrze zaprojektowanej strategii spo-
łeczno-ekonomicznej. W dużym stopniu kosztowność ta wynika z nieela-
styczności cenowej popytu ubezpieczeniowego. Innymi słowy, trzeba stoso-
wać głębokie dotowanie, żeby rolnicy szerzej zainteresowali się polisami. 
Oddzielnym problemem jest ewentualne wycofywanie się władz publicznych 
z dotowania ubezpieczeń rolnych. Trudności niepomiernie przy tym rosną 
gdy wsparcie nie jest precyzyjnie adresowane i udzielane na zasadzie propor-
cjonalności. Wtedy rolnicy i sektor ubezpieczeniowy zainteresowani są kon-
tynuowaniem dotychczasowej polityki. W pewnym momencie również poli-
tycy rolni mogą się dołączyć, gdyż rozumieją, że subsydia są wygodnym  na-
rzędziem tworzenia i wzmacniania patronatu politycznego i systemu kliente-
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listycznego. Sytuacja jeszcze się zaostrza, gdy dotowane ubezpieczenia rolne 
mają realizować wiele, często sprzecznych celów, a politycy w ogóle nie 
zajmują się kwestią niedoskonałości rynków ubezpieczeniowych oraz kosz-
tami zewnętrznymi. Problemy te i mechanizmy jesteśmy w stanie zrozumieć 
jedynie gdy odwołamy się do ekonomii politycznej ubezpieczeń rolnych. 

Subsydia do ubezpieczeń rolnych powinny być każdorazowo oceniane 
także pod kątem ich zakresu fiskalnego, tzn. ustalenia do kogo rzeczywiście tra-
fiają i w jakich kwotach. Nie używając wprost terminu „fiscal incidence”, V.H. 
Smith udowadnia, że przykładowo, w USA ok. 58% takiego wsparcia budżeto-
wego otrzymują faktycznie zakłady i agenci oraz brokerzy ubezpieczeniowi, 
sprzedające m.in. polisy rolnikom [Smith, 2011]. Jak policzył, na jednego dolara 
subsydium trafiających do amerykańskich farmerów ww. sfera pośrednictwa 
ubezpieczeniowego uzyskuje 1,40-50 USD. Liczby te jasno pokazują, że konty-
nuowaniem subsydiów w istocie zainteresowany jest cały system ubezpieczeń 
rolnych, a nie tylko farmerskie grupy interesu, jak to często się utrzymuje. 

Smith polemizuje intersująco z odwoływaniem się do niedoskonałości 
rynków jako standardowego uzasadnienia dla interwencji rządów w tradycyjne 
i indeksowe ubezpieczenia rolne. W tym celu analizuje gotowość rolników do 
płacenia za takie usługi ochronne, jednoznacznie stwierdzając, że w żadnym 
z czterech wykorzystanych studiów nie był akceptowany przez nich narzut na 
składkę poprawną aktuarialnie wyższy od 10%. Dla Smitha oznacza to, że albo 
rolnicy nie widzą korzystnej w nich relacji: oczekiwane odszkodowanie – wyda-
tek na zakup usługi, albo uznają, iż zbyt dotkliwa jest tu negatywna selekcja, 
równoznaczna ze skośnym subsydiowaniem innych, bardziej ryzykownych pro-
ducentów rolnych. Okazało się ponadto, że rolnicy są dużo bardziej wrażliwi na 
tzw. the choke price, czyli cenę ubezpieczenia, przy której popyt na nie spada do 
zera, niż pozostali klienci asekuratorów. 

Według Smitha, a jest w tym konsekwentny, przekonującym argumentem 
na rzecz interwencji publicznej w ubezpieczenia rolne nie jest także ryzyko sys-
temowe/katastroficzne. Przynajmniej w krajach rozwiniętych reasekuratorzy 
mają wystarczający potencjał, by skutecznie zamortyzować skutki żywiołów 
dotykających rolnictwo, wykorzystując do tego celu tradycyjne i innowacyjne 
instrumenty finansowe. Zresztą ubezpieczenia indeksowe do pewnego stopnia 
mogą zabezpieczać rolników przed skutkami katastrof naturalnych. 

Z tego, co wyżej przedstawiono, łatwo wywnioskować, iż popularność sub-
sydiów ubezpieczeniowych Smith tłumaczy względami ekonomii politycznej. 
I rolnicy, i sfera pośrednictwa ubezpieczeniowego lubią wsparcie budżetowe. Po-
litycy z kolei bardzo chętnie wchodzą w rolę Dobrego Samarytanina, bo pomaga-
ją przecież rolnikom tylko doświadczonym losowo. Takie zachowania są również 
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do przyjęcia przez wielu podatników. Tymczasem większość subsydiów ubezpie-
czeniowych, podobnie jak i pozostałej pomocy publicznej, trafia do bogatszych 
producentów rolnych, którzy skądinąd wiadomo dysponują dostatecznym mająt-
kiem, by mogli w dużym stopniu się samoubezpieczyć. Z drugiej strony Smith 
wyraźnie wskazuje, że subsydia ubezpieczeniowe i tak najmniej deformują bodź-
ce rolników, alokację i dobrobyt niż inne formy pomocy publicznej. 

W kontekście całej wyłożonej wyżej filozofii Smitha odnoszącej się do 
amerykańskich ubezpieczeń nie może zaskakiwać radykalność jego rekomenda-
cji dotyczących zmian politycznych. Po pierwsze, ani niedoskonałości rynku, 
ani względy efektywności ekonomicznej, ani także przesłanki natury egalitarno-
ściowej nie uzasadniają tak szeroko zakrojonej interwencji publicznej. Potrzeb-
ne jest zatem takie doskonalenie obecnego systemu, by minimalizowane były 
zagrożenia hazardem moralnym, który zawsze prowadzi do nieefektywności, 
i koszty transakcyjne. Łączna kwota subsydiów ubezpieczeniowych na jedną 
farmę powinna mieć swój górny limit, aby można było przeciwstawić się aktu-
alnemu zjawisku subsydiowania bogatych farmerów przez biedniejszych. Po 
drugie, w strukturze oferowanych rolnikom produktów ochronnych znacząco 
powinien wzrosnąć udział indeksów pogodowych, dostępnych przede wszyst-
kim online. Szczególnie polecane są one dla warzywnictwa i sadownictwa, 
gdzie bardzo trudno konstruuje się tradycyjne produkty ubezpieczeniowe, bo 
poważne problemy nastręcza w nich adekwatne odzwierciedlenie aktuarialne 
wielorako zależnych źródeł ryzyka produkcyjnego i cenowego. Powinno się tak-
że dążyć do szerszego upowszechnienia się produktów ubezpieczeniowych 
opartych o charakterystyki ryzyka z rejonów, a nie z pojedynczych farm. Oczy-
wiście, cały czas problemem jest tu, podobnie jak w kontraktach indeksowych, 
ryzyko bazowe. By się jemu przeciwstawić, programy ubezpieczeniowe powin-
ny być adresowane głównie do produktów rolnych o charakterze surowcowym 
i dużym znaczeniu dla rolnictwa oraz całej gospodarki narodowej. Cały czas 
powinno się też doskonalić, i ewentualne rozbudowywać, infrastrukturę tech-
niczno-instytucjonalną oraz wdrażać najnowsze technologie informacyjno-
telekomunikacyjne potrzebne do zbierania, przetwarzania i udostępniania obiek-
tywnych danych o parametrach pogodowych, plonach i cenach w różnych prze-
krojach i układach administracyjnych. Jest to zarazem obszar nadający się do 
rozważnej, prawdopodobnie jednak ograniczonej w czasie, interwencji publicz-
nej i angażowania funduszy budżetowych. 

Trzeba mieć świadomość, że subsydiowanie składek ubezpieczeniowych 
płaconych przez rolników może przesłaniać problemy aktuarialne i związane z 
transferem ryzyka do profesjonalnych pośredników ubezpieczeniowych. Próby 
ich rozwiązania przez podnoszenie stawek składek mogą się kończyć tym, że 
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rolnicy rezygnować będą z chronienia ziemiopłodów niesubsydiowanych albo 
objętych niższymi stopami subsydiowania. Mamy tu zatem do czynienia ze swo-
istym arbitrażem. To statyczny punkty widzenia. W ujęciu dynamicznym nato-
miast subsydiowanie składek może oznaczać „kupowanie” rolników i czasu do 
momentu aż uda się poprawić solidność aktuarialną całego systemu ubezpieczeń 
rolnych. W międzyczasie jednak odbywa się pogoń za rentą wszystkich jego 
uczestników, co w istocie oddala moment osiągnięcia wspomnianej solidności. 

Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie powinny być rozpatrywane 
w ścisłym związku z udzieleniem przez władze publiczne pomocy ad hoc po-
krzywdzonym przez zdarzenia losowe rolnikom. Ideałem byłaby przy tym sytu-
acja, że na skutek rozszerzania rządowych programów ubezpieczeniowych 
w pewnym momencie znikałaby konieczność uruchamiania wsparcia doraźnego. 
W rzeczywistości jednak najczęściej tak nie jest; jeśli wystąpi zdarzenie kata-
stroficzne o dużym zasięgu geograficznym, te dwa instrumenty z reguły współ-
występują, nawet w krajach wysoko rozwiniętych i z bardzo rozbudowaną, sub-
sydiowaną ofertą ubezpieczeń rolnych [Barnaby, Skees 1990]. 

Dostęp do darmowej, chociaż nie bezwarunkowej, pomocy ad hoc w po-
równaniu do ubezpieczeń wykazuje szereg wad. Jest to rozwiązanie zazwyczaj 
droższe dla budżetu i nieefektywne, gdyż zachęca do zachowań bardziej ryzy-
kownych i uprawiania roślin w rejonach o mało sprzyjających warunkach przy-
rodniczo-glebowych, w tym na gruntach marginalnych. To wprost prowadzi do 
wzrostu strat, a w sumie pogarsza społeczną efektywność alokacji zasobów 
w rolnictwie. Pomoc ta jest także niesprawiedliwa w sferze podziału, bo uprzy-
wilejowuje pewne rejony, o odpowiednio dużych możliwościach wywierania 
nacisków politycznych. Mamy tu zatem do czynienia ze zjawiskiem pogoni za 
rentą a później stratami dobrobytu z racji jej rozpraszania. 

Z tego, co wyżej napisano, nie wynika, by ubezpieczenia gospodarcze były 
wolne od problemów i zagrożeń. W szczególności odnosi się to do ubezpieczeń 
indywidualnych, w których powszechnie mamy do czynienia z negatywną selekcją 
i hazardem moralnym oraz często również z wysokimi kosztami transakcyjnymi, 
administracyjnymi i budżetowymi. Ubezpieczenia indywidualne mają jednak jedną 
główną przewagę nad grupowymi: rolnik otrzymuje rzeczywiście odszkodowanie 
za straty, które wystąpiły w jego gospodarstwie. Ubezpieczenia grupowe, a więc 
odwołujące się do plonów z rejonów, a nie do plonów indywidualnych, dają nato-
miast ochronę wszystkim gospodarstwom w rejonie, o ile kształtowanie się jednych 
i drugich plonów wykazuje wysokie skorelowanie. Bezdyskusyjną korzyścią ubez-
pieczeń grupowych jest redukcja negatywnej selekcji i hazardu moralnego. Mogą 
być one również tańsze dla rolników, gdyż polisy wyceniane są na bazie plonów 
z rejonu, a nie dla polis bardziej ryzykownych gospodarstw. Z reguły w ubezpie-
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czeniach grupowych niższe będą ponadto koszty transakcyjne i administracyjne 
całego systemu. W ślad za tym mógłby zyskać też budżet państwa albo mógłby 
głębiej subsydiować zakup samych polis przez rolników, by zwiększyć ten sposób 
zasięg ochrony ubezpieczeniowej. Potrzebne jest jednak dysponowanie narzędzia-
mi identyfikacji zagrożeń (np. mapami z ryzykiem wystąpienia powodzi czy suszy) 
i prognozami strat z plonów w układzie rejonów, bazującymi głównie na wiary-
godnych, długookresowych szeregach czasowych. Przewidując straty, dobrze jest 
też od razu przewidzieć sposób łączenia ubezpieczeń grupowych z ubezpieczenia-
mi indywidualnymi od ryzyk typu grad. Prawdziwym wyzwaniem będzie również 
precyzyjne wydzielenie jak najbardziej homogenicznych rejonów. Warto jednakże 
starać się upowszechnić szerzej ubezpieczenia grupowe, które dają większą szansę 
ochrony również zasobów pasz i produkcji zwierzęcej, gdyż bardzo trudno ubez-
pieczać ryzyka z nimi związane za pomocą kontraktów indywidualnych. 

Integralnym następstwem każdej polityki oraz regulacji jest pojawienie 
się grup interesu, które chcą czerpać renty ekonomiczne z tego tytułu, konkrety-
zowane w postawach pogoni za nimi (a rent seeking). Nie inaczej jest w przy-
padku interwencji publicznej w system ubezpieczeń rolnych. Podstawowymi 
tymi grupami są tu rolnicy oraz sektor ubezpieczeniowy, ale dodatkowo korzy-
ści mogą odnosić również banki rolnicze i wiejskie. Poniżej zajmiemy się głów-
nie dwoma pierwszymi grupami aktorów ekonomicznych, korzystając z prac J. 
Pearcy’ego oraz V.H. Smitha [Pearcy, Smith, 2015; Smith, 2020]. 

Oznaczmy przez r stawkę ubezpieczeniową poprawną aktuarialnie a przez 
l wartość nabytej ochrony (pokrycia) ubezpieczeniowej przez reprezentatywne-
go producenta rolnego, która równoważna jest maksymalnemu odszkodowaniu, 
gdyby wystąpiła całkowita strata ubezpieczonego zbioru. Stąd rl jest kwotą 
składki poprawnej aktuarialnie. Niech ß będzie teraz narzutem bezpieczeństwa 
naliczanym na składkę poprawną aktuarialnie przez asekuratora. Stąd całkowita 
stawka ubezpieczeniowa p będzie równa (1+ß) r. Załóżmy jednak, że rolnicy 
korzystają z subsydium do składek ubezpieczeniowych, którego stopę oznaczmy 
przez s. Stawka ubezpieczeniowa pf, którą obciążony będzie rolnik, wyniesie: 

� � � �� �1 1 1 .fp s p s r+�  �  �  
Jak wynika z rysunku…, podaż ochrony ubezpieczeniowej jest doskonale 

elastyczna względem pf. Oczywiście, pokrycie to jest sumą ochrony nabytej 
przez wszystkich rolników, tj. ii

L l� % . Prześledźmy teraz zachowanie się 

krzywej popytu DD. Jest ono standardowe, tzn. wykazuje nachylenie w dół. 
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Rysunek 7. Równowaga na rynku ubezpieczeń upraw 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Smith H.V., The Federal crop insurance program: a 
case study in rent seeking, „Agricultural Finance Review”, vol. 80, no. 1, 2020. 
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nych. Oznaczmy tę część przez 7 . Stąd dotacja ta jest równa pL7 . Przyjmijmy 
dalej, że przez k rozumieć będziemy wskaźnik szkodowości, który jest ilorazem 
kwoty oczekiwanych odszkodowań i przychodów całkowitych ze składek. Jak 
z tego można łatwo wywnioskować, oczekiwane odszkodowania będą iloczy-
nem kpL, zaś wynik techniczny jest równy (1-k)pL. Możemy wobec powyższego 
zapisać wzór na przychody całkowite TR zakładu ubezpieczeniowego: 
 

� �1TR k pL pL7�  � . 
 
Zastępując p przez (1+ß)r, przychody te możemy wyrazić w konwencji stawki 
ubezpieczeniowej poprawnej aktuarialnie, narzutu bezpieczeństwa, oczekiwanej 
szkodowości i stopy subsydiowania kosztów administracyjnych i operacyjnych 
(A&O) asekuratora, a więc parametrów określanych przez władze publiczne. 
Stąd mamy poniższą formułę: 
 

� �� �1 1 .TR k rL7 +�  � �  
 
To nie kończy jeszcze możliwości wyrażenia przychodów całkowitych zakładu 
ubezpieczeniowego. Zauważmy bowiem, że negatywna selekcja wpływa na 
oczekiwany wskaźnik szkodowości k. Dzieje się tak poprzez łączną wartość po-
krycia L. Gdy parametr ten rośnie, maleje zagrożenie negatywną selekcją i w 
ślad za tym spada też wskaźnik szkodowości. Innymi słowy, k jest odwrotną 

funkcją L, k(L), przy czym / 0.dk dL k � .  Pamiętając, że � �� �1 1 ,fp s r+�  �  
przychód całkowity dany jest następującą formułą: 

�� � �� �1 1 .TR k L Lr7 +�  � �  
 
Jest ona bardzo wygodna do analizowania wpływu polityki i regulacji w zakre-
sie ubezpieczeń rolnych na sektor rolny i ubezpieczeniowy. 

Dla producentów rolnych kluczowym parametrem, wręcz przesądzającym 
o ich zainteresowaniu ochroną ubezpieczeniową, jest stawka ubezpieczeniowa 

pokrywana przez nich z własnej kieszeni, tj. � �� �1 1pf s r+�  � . Występują tu 

cztery przypadki: 
1. Wzrost stopy subsydiowania s powiększa korzyści rolników, gdyż 

� � � �/ 1 0.fp s r+) ) �  � .  
2. Wiedząc, że s < 1, łatwo zauważymy, że wyższe narzuty bezpieczeństwa ß 

korzyści powyższe będą redukować, bo � � � �/ 1 0fp s r+) ) �  � . Dla stałej stopy 
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subsydiowania wyższe narzuty oznaczać będą wzrost stawki ubezpieczenio-
wej p, a więc i w konsekwencji pf. 

3. Zmiany stopy subsydiowania α nie będą mieć żadnego wpływu na stawki 
ubezpieczeniowe pokrywane z własnej kieszeni przez rolników. 

4. Wzrosty i spadki stawki poprawnej aktuarialnie r nie zmienią korzyści odno-
szonych przez rolników, ponieważ zachodzi, że � � � �� �/ 1 1 0fp dr s +) �  � � . 

Wpływ parametrów α, ß, s i r na przychody całkowite zakładu ubezpie-
czeniowego Smith analizuje również w czterech punktach. 
(1) Rosnąca stopa subsydiowania α kosztów administracyjnych i organiza-

cyjnych asekuratora oddziaływuje pozytywnie na te przychody ze wzglę-
du na to, że � �/ 0TR pL7) ) � � . Do tego samego wniosku prowadzi spo-
strzeżenie, iż nie występuje wtedy wpływ tego procesu na pf i L. 

(2) Bardziej złożone są związki między stopą subsydiowania s a TR. Naj-
pierw zapiszmy stosowną pochodną cząstkową: 

 

� � � � � � �1 1 1 0TR k L r L k rL
s

+ + 7)    � � �   � �� �� �)
. 

 
Jeśli 0 i 0L k  . . , to wyrażenie powyższe jest ściśle dodatnie. W ślad za tym 
maleje wtedy stawka ubezpieczeniowa naliczana rolnikom, którzy mogą nabyć 
więcej ochrony ubezpieczeniowej L. To w dalszej kolejności prowadzi do 
mniejszego nasilenia negatywnej selekcji. Spada wówczas wskaźnik szkodowo-
ści. Na skutek wzrostu sprzedaży ubezpieczeń w ostateczności rośnie kwota 
otrzymanego przez asekuratora subsydium, mimo możliwego pewnego wzrostu 
kosztów operacyjnych. 
(3) By wyjaśnić wpływ narzutu bezpieczeństwa ß, trzeba najpierw zapisać 

odpowiednią pochodną cząstkową: 
 

� � � � � � �1 1 1TR s k rL k L s rp L7
+

)    �    � � �� �)
. 

 
Pierwszy składnik po prawej stronie zawsze pozostaje ściśle ujemny, dopóki 
wskaźnik szkodowości jest mniejszy od jedności, co odzwierciedla wpływ nega-
tywnej selekcji z tytułu wzrostu stawek ubezpieczeniowych na nabywaną 
ochronę. Gdy ta ostatnia jest jednak wielkością stałą, wzrost parametru ß w wa-
runkach rosnących stawek p przełoży się na wyższy przychód. Drugi składnik 
jest ściśle rosnący, co wynika z wyższych stawek ubezpieczeniowych. Gdyby 
zdarzyło się, co bywa spotykane w polityce interwencjonizmu ubezpieczenio-
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wego, że wyższym narzutom bezpieczeństwa towarzyszy wzrost stóp subsydio-
wania s, to korzyści odnoszą wtedy zarówno ubezpieczyciele, jak i rolnicy. 
(4) Wpływ zmian stawek poprawnych aktuarialnie na przychody asekuratora 

można analizować, posługując się poniższą pochodną cząstkową: 
 
 � �� � � �1 1 1TR s k L k L pL

r
+ 7)    �    � �� �� �)

. 

 
Rzecz jasna, wzrost r prowadzi do wyższych stawek płaconych przez rolników, 
co redukuje ich popyt na ubezpieczenia (spadek L). Wcale nie musi jednak wte-
dy spaść przychód asekuratora, jeśli wyrażenie � �1 k L k L pL7     �   będzie dodat-
nie. Z drugiej jednak strony może wtedy nasilić się negatywna selekcja i wzro-
snąć może wskaźnik szkodowości (wzrost r prowadzi do wyższych przychodów 
na jednostkę wartości pokrycia). Stąd uprawniony może być wniosek o niejed-
noznaczności wpływu r na TR. W praktyce interwencjonizmu ubezpieczeniowe-
go zdarzało się np. w USA, że redukowano administracyjne stawki r, co niekie-
dy wynikało z postępu metodologii wyceny ryzyka. Część zakładów ubezpie-
czeniowych zmiany te odczytała jako zagrożenie dla opłacalności segmentu rol-
nego i w ślad za tym wycofywały się z tego rynku. 

Smith analizuje jeszcze heurystycznie wpływ zmian przedstawionych po-
wyżej parametrów kontraktów ubezpieczeniowych na sytuację podatników. Po 
pierwsze, wzrost stopy subsydiów rekompensujących część kosztów administra-
cyjnych i operacyjnych zakładów ubezpieczeniowych oznacza bezpośrednią 
stratę dla podatników. Po drugie, wzrost stóp subsydiowania stawek ubezpie-
czeniowych poprawia dobrobyt rolników i zwiększa przychody asekuratorów. 
Podatnik traci jednak podwójnie: przez wzrost subsydiów jednostkowych i glo-
balnie, bo wyższe jest wtedy pokrycie ochroną L. Po trzecie, podwyższenie na-
rzutów bezpieczeństwa zwiększa przychody ubezpieczycieli, ale redukuje ko-
rzyści rolników, którzy muszą teraz wydawać więcej z własnej kieszeni. Podat-
nik znów traci, bo rośnie subsydium na jednostkę wartości pokrycia ubezpiecze-
niowego. Po czwarte, taki sam efekt netto pojawi się u podatnika, gdy rosną 
stawki poprawne aktuarialnie. 

Już wcześniej sygnalizowano, że interwencjonizm ubezpieczeniowy może 
być źródłem dodatkowych korzyści dla banków wyspecjalizowanych w kredy-
towaniu rolnictwa. Mechanizm ten bliżej analizują J. Atwood, J.M. Watts i B.A. 
Baquet [Atwood i in., 1996], do których wprost nawiązał Smith w swoim mode-
lowaniu. W istocie jest on bardzo prosty, gdyż ubezpieczenia gwarantują jakiś 
minimalny poziom przychodów i dochodów z chronionych działalności i całych 
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gospodarstw. W ten sposób poprawia się i stabilizuje zdolność kredytowa dłuż-
ników. 

Koncentracja subsydiów do ubezpieczeń rolnych w dużych gospodar-
stwach zachęca wielu polityków do wprowadzenia jakiegoś ich limitowania, co 
w literaturze określa się jako a capping. Poza względami natury egalitarnościo-
wej chce się w ten sposób ograniczyć również wydatki budżetowe. Z drugiej 
strony podnosi się, że limity takie będzie próbować jakoś się ominąć, a duże go-
spodarstwa opuszczą całkowicie ten segment rynku, chociaż prawdopodobnie są 
mniej ryzykowne niż obiekty małe. Gdyby hipoteza ta była prawdziwa, to rezy-
gnacja z ochrony przez duże jednostki pogorszyłaby jakość pozostałego portfela 
polis, co mogłoby doprowadzić do wzrostu ich cen, a więc i wydatków budże-
towych. Wstępną weryfikacją powyższej hipotezy zajęli się K.H. Coble oraz B. 
Williams (Coble, Williams 2018).  

Dopiero co przywołana dwójka agroekonomistów amerykańskich skon-
struowała prosty model regresji, w którym zmienną zależną były średnie od-
szkodowania na akr ubezpieczonej kukurydzy i soi za lata 1999-2009, natomiast 
podstawową zmienną niezależną był średnio ubezpieczany w tym okresie areał 
dla wszystkich polis w przeliczeniu na jedną farmę. Dodatkową zmienną nieza-
leżną było nawadnianie ubezpieczonego areału lub brak takowego. Obliczenia 
wykonane zostały dla ubezpieczenia przychodów ww. ziemiopłodów w 29 sta-
nach USA. Po oszacowaniu wszystkich parametrów obu modeli okazało się, że 
dla obydwu roślin korelacja między areałem a odszkodowaniami była wyraźnie 
ujemna i to w sposób istotny statystycznie.  

Dodatkowo wykonano jeszcze obliczenia regresyjne, w których zmienną za-
leżną były średnie plony kukurydzy i soi w podanym okresie. W tym układzie 
średni ubezpieczony areał był istotnie statystycznie skorelowany dodatnio z plo-
nami. Mamy zatem taki oto rezultat: rzeczywiście większe gospodarstwa wydają 
się być mniej ryzykownymi, a przy tym legitymują się średnio wyższymi plonami. 

Z powyższych zależności Coble i Williams wyciągnęli m.in. wniosek, że 
w dużym stopniu są one już uwzględnione przez federalną The Risk Management 
Agency w kalkulowaniu stawek i składek ubezpieczeniowych. Oznacza to, że 
opuszczenie rynku przez duże gospodarstw nie powinno pogorszyć jakości pozo-
stałego portfela ryzyk. Gospodarstwa te mają do wyboru kilka opcji przy dalszym 
zaostrzeniu a cappingu. Po pierwsze , mogą ubezpieczyć tylko niektóre rośliny. Po 
drugie, mogą podzielić się prawnie na mniejsze jednostki, by zmieścić się w limi-
tach. Po trzecie, mogą nabyć ubezpieczenia komercyjne, może i droższe, ale 
z pewnością bardziej elastyczne. Po czwarte, mogą bardziej polegać na samoubez-
pieczeniu. Legislatorzy muszą jednak liczyć się z tym, że o ile nie wprowadzą a 
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cappingu w pomocy klęskowej ad hoc, to gospodarstwa te aplikować będą o klę-
skową pomoc ad hoc. 

Unijne środowiska rolnicze, wielu polityków rolnych i naukowców w UE 
proponują, żeby zarządzanie ryzykiem we wspólnotowym rolnictwie wzbogacić 
o instrumenty stosowane w amerykańskich Farm Bill. Rzeczywiście, rolnicy 
w USA mają wiele możliwości transferu ryzyka, ale wynika to także z faktu, że 
w Farm Bill 2014 zlikwidowano dopłaty bezpośrednie, częściowo zastępując je 
innymi narzędziami, wśród których szczególne znaczenie odgrywają: ARC (the 
Agriculture Risk Coverage); PLC (the Price Loss Coverage) i SCO (the Sup-
plemental Coverage Option). Przez samych Amerykanów nazywane są one jed-
naj zbiorczo jako „shallow loss”, a więc pomyślane zostały jako uzupełnienie 
ubezpieczeń plonów i przychodów, częściowe rekompensowanie im franszyz 
redukcyjnych i wieloletnich spadków cen produktów rolnych [Paulson i in. 
2013; Bulut, Collins, 2014]. Przy bliższej analizie okaże się, że są one w istocie 
modyfikacją produktów już oferowanych, ale mają służyć głównie stabilizowa-
niu cen produktów rolnych i wspieraniu dochodów farmerów. Bazują one na 
historycznych powierzchniach bazowych i plonach rożnych upraw. ARC wy-
wodzi się przy tym z ACRE, wprowadzonego w Farm Bill 2008, natomiast po-
przednikiem PLC jest program CCP stosowany w Farm Bill 2002. Miały one 
równocześnie być odpowiedzią na eksplozję zadłużenia publicznego w USA, 
której źródłem był kryzys finansowy z lat 2008-1009. Liczono, że ww. produkty 
umożliwią redukcję subsydiów rządowych do ubezpieczeń rolnych i pozostałych 
instrumentów transferu ryzyka. Prace nad nim równolegle prowadził Biały Dom 
i Senat USA. Towarzyszyły temu rożne kontrowersje, co spowodowało. iż ich 
wdrożenie przesunęło się o rok, tzn. zamiast w 2013 r. kolejny Farm Bill zaczął 
obowiązywać dopiero od 2014 roku. 

Pierwsze kompleksowe studium skutków wprowadzenia ARC, PLC 
i SCO wykonali D.N. Paulson, D.J. Woodard i B. Babcock [Paulson i in., 2013]. 
Była to symulacja oczekiwanych wartości płatności na akr i ich rozkładów prze-
strzennych dla propozycji Białego Domu i Senatu dla lat 2012-2017 dla pięciu 
głównych roślin: kukurydza na ziarno, bawełna, ryż, soja i pszenica. Jak można 
było przewidywać, otrzymano bardzo dużą zmienność płatności dla instrumen-
tów, ziemiopłodów i regionów. W konsekwencji nie dało się wprost sformuło-
wać jednoznacznych rekomendacji dla finalizacji prac ustawodawczych. 

W roku 2014 H. Bulut i K.J. Collins wykonali szeroko zakrojone ekspe-
rymenty symulacyjne wdrożenia ARC, PLC i SCO dla całego rolnictwa USA, 
ale już w oparciu o przyjęte regulacje prawne [Bulut, Collins, 2014]. Ostatecznie 
ARC oferowany jest w dwóch wariantach: w oparciu o straty przychodów na 
poziomie hrabstw (ARCC) i indywidualne ich spadki (ARCI). W pierwszym 
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wariancie płatności jest aktywowana, gdy przychód rzeczywisty spadnie poniżej 
86% przychodu gwarantowanego (referencyjnego, historycznego). Płatność ta 
nie może jednak przekroczyć 10% przychodu gwarantowanego. Oznacza to, że 
rolnik musi sfinansować pierwsze 14% spadku, a rząd – 10%. W przypadku 
przychodu indywidualnego aktywacja płatności ma miejsce, gdy jest on niższy 
od historycznej średniej kalkulowanej dla przeszłej produkcji oraz wybieranych 
przez farmera poziomów pokrycia. Kwota wsparcia jest iloczynem 65% bazo-
wej powierzchni i różnicy między przychodem gwarantowanym a rzeczywi-
stym, jeśli ten drugi jest mniejszy od pierwszego.  

PLC uruchamiane jest, gdy cena otrzymywana przez rolnika jest niższa od 
stałej ceny referencyjnej i oficjalnej stopy oprocentowania pożyczek dla rolni-
ków. Płatność ta nie może być jednakże wyższa niż 115% ceny referencyjnej. 
Jeśli farmer wybierze PLC, może skorzystać jeszcze z SCO, co umożliwia mu 
podwyższenie pokrycia do 90%. To oznacza, że nadal pozostanie franszyza re-
dukcyjna równa 10%. SCO jest, jak już pisano, subsydiowane na poziomie 65%. 

Dla porządku dodajmy tylko jeszcze, że ARC, PLC i SCO mogą być tak-
że łączone z ubezpieczeniami plonów pojedynczych ziemiopłodów. Ponadto 
warto wiedzieć, że USA funkcjonuje jeszcze trzeci tzw. program produktowy, tj. 
the Market Assistance Loans. Oferuje on krótkoterminowe finansowanie kilku 
upraw oraz wsparcie dla kredytobiorców, gdy ceny ziemiopłodów spadną poni-
żej ustalonych oprocentowań pożyczek. W obowiązującym jeszcze Farm Bill 
2018 farmerzy mogą zmieniać ARC na PLC, i na odwrót, oraz dostosowywać 
powierzchnie bazowe i plony do najbardziej aktualnych warunków. W roku 
2019 ok. 77% powierzchni bazowej alokowane było do ARC, a reszta do PLC. 

Bulut i Collins przyjęli, że farmerzy mogą tworzyć sobie rożne kombina-
cje podstawowych produktów ubezpieczeniowych i zaoferowanych im instru-
mentów uzupełniających na mocy Farm Bill 2014, kierując się maksymalizacją 
ekwiwalentu pewności (the certainty equivalent, CE) w oparciu o potęgową 
funkcję użyteczności i stalą względną awersję do ryzyka Dla  γ ≠1 mamy: 

1
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(1 )
WU W

8
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gdzie: U(.) – funkcja użyteczności; W – majątek rolnika. 
 

Oznaczmy teraz za pomocą WW majątek narażony na ryzyko. Wtedy CE 
majątku W* będzie równy: 

( ); ( *),)(E U W U W8 � ()W; ()  
gdzie: E(.) – operator wartości oczekiwane. 

W* – interpretujemy teraz jako minimalną wartość pieniędzy, jaką rolnik 
może zaakceptować, aby być osobą neutralną między osiąganiem przychodu 
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obciążonego ryzykiem a uzyskiwaniem przychodu bez ryzyka. Gdy W* dla da-
nej kombinacji jest wyższe niż dla innej, rolnik powinien wybrać pierwszą. 

Oznaczając E(U) przez ( ); )(E U W 8 ))W , a następnie łącząc dwie powyższe 

formuły, możemy W* wyrazić jeszcze inaczej: 
1

1* ((1 ) ) .)(W E U 88 �   
W końcu wprowadźmy W jako majątek średni, który równy jest wartości 

oczekiwanej. Jeśli >0, W* <W . Z kolei iloraz */ 0W W W � będzie ozna-
czać premię za ryzyko. Oznacza to, że rolnicy z wyższą awersją do ryzyka ocze-
kiwać będą wyższej premii. 

Podsumujmy teraz w sposób syntetyczny wnioski uzyskane z symulacji 
Buluta i Collinsa. 
1. Rolnicy generalnie uzyskują większe korzyści z ubezpieczenia ziemiopło-

dów, gdy decydują się na wyższe poziomy pokrycia. PLC połączone z SCO 
okazuje się przy tym rozwiązaniem efektywniejszym niż zakup samych tylko 
ubezpieczeń. PLC i SCO funkcjonują w sposób komplementarny i górują 
wyraźnie nad ARC dla niższych wskaźników pokrycia.  

2. Wprowadzenie ARC i PLC nie skutkowało najczęściej mniejszym popytem 
na dotychczasowe ubezpieczenia. Przeciwnie może działać natomiast SCO, 
ale redukcja popytu nie jest duża i może być dodatkowo pohamowana, gdy 
zastosuje się niższą stopę subsydiowania SCO. 

3. Jeśli rolnicy zdecydują się na niższe wskaźniki pokrycia w dotychczasowych 
ubezpieczeniach plonów i przychodów z racji możliwości nabycia produktów 
w ramach Farm Bill 2014, mogą zwiększyć swoją ekspozycję na ryzyka ka-
tastroficzne i spadki cen produktów rolnych. W konsekwencji mogą pojawić 
się wśród nich rozczarowanie ubezpieczeniami upraw w ogóle i oczekiwania 
na otrzymanie klęskowej pomocy ad hoc. 

4. ARC, PLC i SCO niewątpliwie komplikują wybory rolników odnośnie op-
tymalnych strategii zarządzania ryzykiem. Potrzebne zatem jest ich wsparcie 
programami edukacyjno-szkoleniowymi i doradczymi. 

5. Bardzo trudne jest precyzyjne ex-ante ustalenie wpływu nowych instrumen-
tów w ramach Farm Bill 2014 na „budżet rolny” i federalny , bo równocze-
śnie trzeba modelować wiele zmiennych obciążonych znaczną niepewnością. 
Nieco łatwiejsze jest natomiast szacowanie ich skutków dla sektora ubezpie-
czeniowego. Przynajmniej na początku zwiększą one nieco koszty admini-
stracyjne i operacyjne, co może spowodować nacisk asekuratorów na zwięk-
szenie dotacji rządowych.
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ARC i PLC wzbudzają pewne kontrowersje, jeśli chodzi o ich zgodność 
z regulacjami WTO. Płatności z ich tytułu mogą być traktowane bowiem jako 
częściowo tylko odłączone od produkcji rolniczej, bo bazują na cenach rynko-
wych [Shields, 2015]. W ślad za tym powinny się znaleźć w złotym pudelku 
WTO. W pewnych sytuacjach mogą one przekraczać poza tym dozwoloną pulę 
pomocy w ramach AMS [Glauber, Westhoff, 2015; Westhoff i in., 2015]. 
Z drugiej natomiast strony ich udzielanie minimalizować może straty dobrobytu 
związane ze zgromadzeniem wcześniej funduszy budżetowych na ich sfinanso-
wanie, gdyż odwołują się do historycznej powierzchni bazowej, a nie areału ak-
tualnego [Babcock, 2014; Zulauf, 2013]. W konsekwencji nie powinny one de-
formować decyzji rolników odnośnie struktury zasiewów i innych uczestników 
rynków. Nie da się jednak wykluczyć sytuacji, że mogą one jednak trochę sty-
mulować amerykańską produkcję rolniczą, a przez to obniżać światowe ceny 
rolno-żywnościowe. W ostateczności może to oznaczać pozywanie USA przez 
inne kraje, by WTO rozstrzygnęło charakter i dopuszczalność stosowania ARC 
i PLC [Smith, Glauber, 2019]. W praktyce jednakże powyższe zastrzeżenia for-
mułowane są nieco na wyrost, gdyż łączne płatności z tytułu obydwu instrumen-
tów nie przekraczają 5% wartości amerykańskiej produkcji rolniczej i w ślad za 
tym kwalifikowane są jako pomoc de minimis, a więc nie wymagają notyfikacji. 

S. Pieralli, P.J. Dominguez, Ch. Elleby i T. Chatropoulos, dalej PDEC, 
opublikowali artykuł, który poświęcony jest ocenie budżetowych skutków wdro-
żenia w ramach WPR amerykańskich instrumentów ARC I PLC [Pieralli i in., 
2021]. Badaniami objęto 27 krajów UE podzielonych na dwie podgrupy: EU-14, 
a więc tzw. stare kraje UE, oraz EU-13, czyli państwa przyjęte w roku 2004 i na-
stępnych. Przedmiotem analizy była jednak cała dwudziestka siódemka. 

PDEC wykorzystali model Aglink-Cosimo, który wspólnie użytkują 
OECD i FAO. Te dwie organizacje przygotowały dokument pt. „The OECD-
FAO Agricultural Outlook 2019-2028”, który był podstawą, po wydłużeniu sze-
regu czasowego do 2030 r., symulacji deterministycznej i stochastycznej, tzn. 
był scenariuszem bazowym. Dodatkowo, korzystając z informacji o cenach 
ziarna kukurydzy, pszenicy i jęczmienia z lat 2010-2019, przygotowano trzy 
scenariusze ich rozwoju: 
• niskich, 
• średnich, 
• wysokich cen. 

Ponadto prognozowano na lata 2020-2030 również plony trzech ww. zie-
miopłodów oraz wskaźniki makroekonomiczne: inflacja, PKB, kursy walutowe 
i ceny ropy naftowej. 
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Podsumujmy teraz główne wnioski z analizy i symulacji PDEC. 
1. W roku 2020 łączne wydatki UE na PLC w scenariuszu wysokich cen wy-

niosłyby ok. 13,9 mld euro, by w roku 2030 spaść do 11,2 mld. Dla cen śred-
nich wydatki te dla obu skrajnych lat byłyby równe odpowiednio: 0,8 mld 
i zero euro. Z kolei w scenariuszu cen niskich w ogóle instrument ten nie 
byłby aktywowany. ARC natomiast pojawia się w każdym roku dla scenariu-
szy cen średnich i niskich, ale nie wystąpi w przypadku cen wysokich. 
W sumie maksymalne płatności z tytułu ARC wyniosłyby 940 mln euro. Dla 
porównania podajmy, że rolnicy unijni w 2020 roku otrzymali 40,6 mld euro 
dopłat bezpośrednich. Niższe obciążenie „budżetu rolnego” WPR z racji 
ewentualnego wdrożenia ARC po części wynika z mechanizmu the natural 
hedge, tj. ujemnej korelacji cen i plonów. W tym kontekście PDEC kilka-
krotnie bardzo mocno podkreślają, że decyzje o cenach referencyjnych będą 
na wskroś polityczne, a są kluczowe dla wydatków budżetowych ewentual-
nego stosowania PLC.  

2. Symulacja dynamiczna, a więc uwzględniająca zmienność plonów oraz sytu-
acji makroekonomicznej w latach 2020-2030, pokazała, że w skrajnie pesy-
mistycznych scenariuszach w rocznym budżecie WPR trzeba by dodatkowo 
znaleźć 23 mld euro na PLC oraz 2,1 mld euro na ARC. Liczby te w zasadzie 
przekreślają te dwa programy jako unijny IST (an Income Stabilization 
Tool), co proponowali K. Boysen-Urban i in. [Boysen-Urban i in., 2018].  

3. Redukcja ryzyka dochodowego i cenowego dzięki ARC i PLC mogłaby za-
chęcać unijnych rolników do większej specjalizacji, co raczej negatywnie 
oddziaływałoby na stan środowiska przyrodniczego. 

 
Zasady racjonalnego subsydiowania i jego efektywność 

P. Hazell, R. Sberro-Kessler oraz P. Varangis, w bardzo interesujący spo-
sób prezentują zasady w miarę racjonalnego subsydiowania ubezpieczeń rolnych 
[Hazell i in., 2019; Hazell, Varangis, 2020]. Na wstępie jednak bardzo mocno 
podkreślają, że jest to trudne przedsięwzięcie, gdyż dotacje raz wprowadzone 
tworzą silny układ interesów politycznych ją broniących oraz deformujących mo-
tywacje rolników (tzw. a disincentive problems), nie zwracając uwagi na genero-
wane w ten sposób nieefektywności i straty dobrobytu, niekiedy też degradację 
środowiska przyrodniczego i redystrybucję dochodów i majątku na rzecz bogat-
szych producentów rolnych. Nie mniej ważną sprawą jest również to, że mimo 
deklarowania redukcji lub nawet wyeliminowania dzięki subsydiom ubezpiecze-
niowym pomocy klęskowej, bardzo często oba te instrumenty współwystępują, 
stanowiąc obciążenie dla budżetu państwa. Oczywiście, po części wynika to 
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z tego, że pomoc klęskowa z definicji ma rekompensować szkody katastroficzne, 
które są bardzo trudno ubezpieczalne w ramach tradycyjnych ubezpieczeń. Jed-
nak subsydiowanie tych drugich zniechęca asekuratorów i polityków do poszuki-
wania innowacyjnych rozwiązań, by stale poszerzać możliwości ubezpieczania 
również ryzyk katastroficznych. Do problemu zbyt często podchodzi się przy tym 
w sposób statyczny, gdy tymczasem rozwój cyfrowego zarządzania ryzykiem 
oraz alternatywnego jego transferu stwarzają w tym obszarze całkiem nowe moż-
liwości, wręcz rewolucjonizujące nasze myślenie o ubezpieczalności ryzyk, 
a w niedługiej przyszłości z pewnością również praktykę [Block i in, 2021]. In-
nymi słowy, jeśli oba te instrumenty miałyby pozostać, to trzeba zwielokrotnić 
wysiłki, by nie degenerowały się, ale tworzyły unikatowe komplementarności 
w sensie pokrywania całego spektrum ryzyka, z którymi konfrontowani są produ-
cenci rolni. 

HSV oraz Hazell i Varangis swoje rekomedacje dla racjonalnego stoso-
wania subsydiów do ubezpieczeń rolnych dzielą się na dwie grupy: 

1. Odnoszące się do komercyjnych gospodarstw rolnych; 
2. Dotyczące drobnych, ubogich jednostek. 

Pierwszy zbiór w istocie sprowadza się głównie do tworzenia przez poli-
tykę otoczenia sprzyjającego rozwojowi sektora ubezpieczeniowego oraz odpo-
wiedniej infrastruktury techniczno-instrumentalnej do rejestrowania zdarzeń ry-
zykownych i wdrażania przez rolników działań mieszczących się w ramach sa-
moubezpieczenia i samoochrony. W takim otoczeniu większość kontraktów 
ubezpieczeniowych mogłaby być zawierana na zasadach komercyjnych. Subsy-
dia ewentualnie można by stosować w przypadkach zagrożenia pojawienia się 
kosztów zewnętrznych oraz przełamywania utrudnień wywoływanych przez ist-
niejące struktury (tzw. the establishment problems). Wymieńmy teraz w synte-
tycznej formie rekomendacje dla grupy pierwszej: 
1. Dokonywanie oceny ryzyka i projektowanie rozwiązań ubezpieczeniowych 

w ramach szerszych ram politycznych ukierunkowanych na redukcję ryzyka. 
Oznacza to, że najpierw trzeba dokonać mapowania ryzyka w całym sektorze 
rolnym i w samych gospodarstwach, by w ślad za tym ustalić listę zagrożeń 
oraz wyznaczyć podmioty odpowiedzialne za radzenie sobie z nimi oraz naj-
lepsze dla tych celów instrumenty oraz strategie. W przypadku samych go-
spodarstw najwyższy priorytet powinno się przy tym przydzielać instrumen-
tom wewnętrznym zarządzania ryzykiem. 

2. Jednoznacznie i przejrzyście należy zakomunikować wszystkim interesariu-
szom cele, które władze publiczne chcą osiągnąć dzięki subsydiom ubezpie-
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czeniowym. Rekomendacja ta jest niczym innym niż spełnieniem elementar-
nego warunku, że każda polityka powinna mieć solidne ex-ante uzasadnienie. 

3. Powinien być opracowany plan finansowania subsydiów ubezpieczeniowych. 
Jeśli mają być one przy tym narzędziem pokonywania początkowych the es-
tablishment problems w sektorze ubezpieczeniowym, to dodatkowo każdora-
zowo potrzebne są the sunset clauses. W polityce publicznej rozumie się 
przez nie jednoznaczne określenie momentu, w którym dane regulacje prze-
staną obowiązywać. Niestety, to bardzo trudny do wdrożenia postulat, jeśli 
weźmiemy pod uwagę logikę ekonomii politycznej subsydiowania ubezpie-
czeń rolnych. 

4. Budżetowe wspieranie ubezpieczeń rolnych powinno być realizowane przez 
wiarygodne instytucje lub za pomocą solidnych, dobrze zaprojektowanych 
i monitorowanych programów. Bez tego trudno liczyć na sukces. Cały czas 
musimy również pamiętać, że mimo stosowania nawet najbardziej wysubli-
mowanych i zaawansowanych narzędzi zarządzania ryzykiem zawsze w go-
spodarstwach rolnych pozostanie pewne ryzyko bazowe/resztowe, z którym 
sami rolnicy muszą sobie radzić. 

5. Umacniać należy konkurencję między oferentami polis dla rolników. Najlep-
szą metodą byłoby organizowanie przetargów na świadczenie tych usług. W 
praktyce jest to trudne, gdyż ubezpieczenia rolne są zdecydowanie bardziej 
ryzykowne od pozostałych, a to wymaga od ubezpieczycieli dysponowania 
odpowiednią wiedzą, procedurami i procesami. Może się zdarzyć, tak jak w 
Polsce, że rynek ubezpieczeń rolnych jest oligopolistyczny i asekuratorzy 
mają przewagę w stosunku do rządów. Można próbować ją jednak reduko-
wać przez programy edukacji finansowo-ubezpieczeniowej rolników oraz in-
terwencję organów państwowych odpowiedzialnych za ochronę konkurencji 
i konsumentów. 

6. Unikanie sytuacji, w której dotowanie ubezpieczeń powoduje, że dla rolni-
ków są one tańsze niż składki poprawne aktuarialnie. W przeciwnym razie 
uruchamiamy w sposób nieuchronny ww. mechanizm a disincentive pro-
blems. Radykalnym antidotum na to zagrożenie byłoby rekompensowanie 
asekuratorom części kosztów administracyjno-operacyjnych związanych 
z oferowaniem ochrony rolnikom, co powinno obniżyć ceny polis. Ekonomia 
polityczna i doświadczenia USA pokazują, że w rzeczywistości jest to prak-
tycznie niewykonalne. Pozostaje wobec tego próbowanie ograniczania doto-
wania najbardziej ryzykownych działalności rolniczych oraz gospodarstw. 
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Potrzebne jest tu jednak bardzo dobre skoordynowanie takiej polityki 
z udzielaniem pomocy klęskowej. 

7. Trzeba starannie rozważyć dobór typu subsydium dla danych warunków 
i kontekstów. Standardowym przykładem jest tu decyzja: czy rekompenso-
wać ubezpieczycielom możliwy wzrost kosztów z tytułu oferowania ochrony 
rolnikom, czy lepiej będzie wspierać reasekurację portfeli rolnych? 

8. By uniknąć redystrybucji dochodów i majątku na skutek subsydiowania na 
rzecz silnych ekonomicznie gospodarstw rolniczych, uzasadnione może być 
limitowanie maksymalnej kwoty wsparcia. Równolegle trzeba starać się o to, 
żeby takie podmioty nie rezygnowały z polis, gdyż ich obecność ułatwia dy-
wersyfikację ryzykowności całych ich portfeli. 

9. Musi być stworzony system monitorowania i ewaluacji polityki subsydiowa-
nia ubezpieczeń rolnych, tak w ujęcie ex-ante, jak i ex-post, pod kątem stop-
nia osiągania założonych w niej celów. Trzeba w nim odzwierciedlić sytua-
cję wszystkich interesariuszy, dynamikę zachodzących zmian, odpowiednio 
wcześnie wykrywać zagrożenia i ryzyka i w ślad za tym podejmować wy-
przedzające działania korekcyjne. Jeśli wsparcie budżetowe ma ułatwić do-
stęp rolników do kredytów, monitorowaniem i oceną trzeba objąć również 
ich relacje z kredytodawcami. 

10. Należy systematycznie wykonywać analizy kosztów – korzyści systemu do-
towania ubezpieczeń rolnych i studia porównawcze efektywności kosztowo-
ekonomicznej alternatywnych polityk publicznych osiągania tych samych ce-
lów. Niestety, wymaganie to jest bardzo rzadko spełniane w całym świecie. 

 

Biedniejsi rolnicy często nie uczestniczą w formalnym rynku ubezpiecze-
niowym, gdyż postrzegani są przez asekuratorów jako zbyt ryzykowni i niepro-
wadzący żadnej systematycznej ewidencji gospodarczej, co w sumie powoduje, 
iż ich obsługa byłaby też zbyt kosztowna. Z drugiej strony natomiast tacy rolni-
cy mogą nie kupować polis, bo po prostu nie mają na to pieniędzy. Wiemy  jed-
nak, że gdyby rolnicy ci mieli dostęp do na przykład produktów ubezpieczenio-
wo–kredytowych, byłoby im łatwiej wdrożyć odpowiednie technologie i zainte-
resować się działalnościami wprawdzie może i bardziej ryzykownymi, ale też 
i bardziej opłacalnymi. Stworzenie takich warunków sprzyjałoby wychodzeniu 
rolników ze sfery biedy i ubóstwa. By do tego współprzyczyniły się także sub-
sydia ubezpieczeniowe, powinny być spełnione co najmniej trzy poniższe wa-
runki: 
1. Potrzebne są instytucje i rozwiązania, w których agregowano by popyt wielu 

rolników. Mogą być to organizacje pozarządowe, spółdzielnie oraz wzajem-
nościowe grupy ubezpieczeniowe, banki rolnicze i wiejskie, instytucje mi-
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krokredytowe i mikroubezpieczeniowe oraz podmioty z łańcuchów żywno-
ściowych. Wręcz konieczne jest wsparcie powyższych agregatorów popytu 
odpowiednimi usługami doradczymi. 

2. Stopy subsydiowania dla drobnych rolników powinny być wyższe niż dla 
gospodarstw komercyjnych. Oczywiście, występują tu również a disincentive 
problems, szczególnie gdy chce się takie dotacje traktować też jako transfer 
dochodowy.  

3. Bardzo pożądane jest precyzyjne adresowanie subsydiów, gdy mają one tra-
fiać do określonych tylko grup gospodarstw, aczkolwiek z drugiej strony jest 
to trudne do osiągnięcia. Można próbować temu zaradzić, integrując dotacje 
ubezpieczeniowe z całymi siatkami bezpieczeństwa socjalnego i polityką 
transferów społecznych. 

Dla kompletności opisu racjonalnego stosowania dotacji ubezpieczeń rol-
nych należy dodać, że w 2020 roku Hazell i Varangis opublikowali artykuł, któ-
ry w istocie jest syntetyczną wersją powyżej przedstawionych rekomendacji 
[Hazell, Varangis, 2020]. Nie ma zatem sensu ich powtarzanie. 

W bardzo interesujący sposób na możliwości poprawienia skuteczności 
i efektywności udzielania pomocy klęskowej w warunkach subsydiowania 
ubezpieczeń patrzą P. Hazell, R. Sberro-Kessler oraz P. Varangis [Hazell i in., 
2019]. Trójka ta wychodzi z prostej konstatacji, że pomoc powyższa w pierw-
szym rzędzie ma na celu ochronę życia ludzkiego, a dopiero później odtwarza-
nie konsumpcji i potencjału produkcyjnego. Rzecz jasna, najbardziej potrzebują 
jej osoby ubogie, które już obecnie odznaczają się największą ekspozycją na ry-
zyka katastroficzne i systemowe, mając równocześnie najmniej narzędzi do ra-
dzenia sobie z nimi. Zmiana klimatu jeszcze powiększy te zagrożenia, eskalując 
m.in. współwystępowanie dotkliwych susz w pewnych regionach, z deszczami 
nawalnymi w innych, albo naprzemienne ich zdarzanie się w tych samych loka-
lizacjach. 

Rządowe programy pomocy klęskowej różnią się co do ich kosztów oraz 
skuteczności i efektywności, które wprost wynikają ze sposobu rozwiązania 
w nich trzech dylematów: 
a) jak precyzyjnie zaadresować wsparcie w sytuacji kryzysowej, by trafiało ono 

głównie do jednostek najbardziej potrzebujących, omijając równocześnie go-
spodarstwa domowe niedotknięte zdarzeniem katastroficznym; 

b)  zminimalizować zwłokę czasową między pojawieniem się sytuacji kryzyso-
wej a wypłatami rekompensat; 

c) motywacyjnego, którego istotą jest przyzwyczajenie ludzi do wchodzenia 
państwa w rolę ubezpieczyciela ostatniej instancji oraz osłabienia bodźców 
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samoochrony (redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ryzy-
kownego) i samoubezpieczenia (ograniczanie szkód powodowanych przez 
katastrofę). 

W sensie najbardziej ogólnym rządy powinny przede wszystkim tworzyć 
rezerwy finansowe i rzeczowe oraz osobowe w ramach krajowych programów 
zarządzania kryzysowego. Dobrze jest takie rezerwy budżetowe reasekurować 
oraz dysponować indeksami pogodowymi, co przyspiesza ich uruchamianie 
i w ślad za tym wypłacanie rekompensat w sposób wysoce zautomatyzowany 
i niemalże w czasie rzeczywistym. Widzimy teraz, jak ważne jest dysponowanie 
przez obywateli rachunkami bankowymi i narzędziami komunikacji mobilnej. 
Wspomniane indeksy/derywaty pogodowe powinny być konstruowane z myślą, 
że uruchamiane w oparciu o nie wypłaty rekompensat będą dotyczyły wszyst-
kich mieszkańców danego kraju, a nie tylko rolników. Związane z tym inwesty-
cje publiczne oraz ewentualne subsydiowanie funkcjonującego systemu, a także 
jego doskonalenie, mieszczą się w polityce „non-regret” holistycznego systemu 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie rozwijanego przez OECD. Drugim standar-
dowym działaniem jest zintegrowanie pomocy klęskowej z krajową polityką 
społeczną i siatkami bezpieczeństwa socjalno-ekonomicznego. Kolejna rzecz, to 
stworzenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i szybkie o nich in-
formowanie obywateli. 

Hazell i inni proponują jeszcze sześć rekomendacji do subsydiowania 
ubezpieczeń katastroficznych, które równocześnie mogłyby zracjonalizować 
stosowanie pomocy klęskowej. Oto one: 
1. Ustalić, czy ryzyka te są rzeczywiście najważniejszym problemem. Może się 

przecież okazać, że lepiej będzie skoncentrować się na inwestycjach infra-
strukturalnych (centralnych, samorządowych, wspólnot lokalnych) i techno-
logiach zwiększających odporność wsi i rolnictwa oraz branżowych łańcu-
chów żywnościowych na takie zagrożenia. Równolegle warto pracować nad 
uelastycznieniem pomocy ad hoc. 

2. Trzeba opracować i systematycznie aktualizować plany, z których jasno bę-
dzie wynikać, jakie ryzyka można ubezpieczyć, a które prawdopodobnie 
trzeba będzie finansować z budżetu. Integralnym składnikiem takich planów 
powinno być preliminowanie źródeł przyszłych wydatków na rekompenso-
wanie szkód klęskowych. 

3. Powinny być ustalone i zakomunikowane rolnikom kanały, za pośrednic-
twem których oferowane będą ubezpieczenia (tradycyjne i/lub indeksowe) 
oraz wsparcie budżetowe dla poszkodowanych przez katastrofy. Potrzebne są 



119 

także jasne zasady, w jakich relacjach pozostawać będzie budżet centralny do 
finansów samorządowych. 

4. Najlepiej jest wykorzystać do udzielania pomocy ad hoc instytucje i systemy 
już istniejące. W pierwszym rzędzie najczęściej chodzi tu o powszechne sys-
temy udzielania wsparcia socjalnego. 

5. Przemyślenia wymaga wprowadzenie chociażby częściowego obowiązku 
ubezpieczenia swojego majątku przez rolników. 

6. Pomoc klęskowa musi stale być monitorowana i oceniana pod kątem sku-
teczności i efektywności. 

Bardzo interesującą metodologię oceny efektywności systemu ubezpie-
czeń rolnych zaproponowali F. Capitanio i A. De Pin [Capitanio, De Pin, 2018]. 
Punktem wyjścia tych agroekonomistów włoskich jest podział instrumentów 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie na dwie grupy: ochrony aktywnej i ochrony 
pasywnej. Pierwsza obejmuje wszystkie narzędzia i strategie dostępne w samym 
gospodarstwie rolnym. Druga to z kolei głównie transfer ryzyka na rynki ubez-
pieczeniowy i finansowy. Przedmiotem analizy jest tylko obrona pasywna. Przy-
jęto w ślad za tym, że najwygodniejszym celem rolnika rozważającego ewentu-
alność nabycia polisy ubezpieczeniowej będzie minimalizacja strat majątko-
wych. Konwencja ta, jak się wydaje, jest do zaakceptowania również przez in-
nych interesariuszy, a ubezpieczycieli w pierwszym rzędzie. Zapiszmy zatem 
wartość funkcji straty całkowitej w pewnym czasie: 
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gdzie: t – rok; VLt – wartość straty; dt –stopa szkody (w %); VDt – wartość 
szkody; PRt – składka ubezpieczeniowa; Rt(dt) – wartość odszkodowania. 

Z kolei funkcja odszkodowania ma następującą postać: 
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gdzie: t – ustalony próg/granica szkody uprawniający do otrzymania ewentual-
nego odszkodowania; IV – wartość przedmiotu ubezpieczenia/suma ubezpiecze-
nia; dr – franszyza integralna, przy czym dr < t.  

W przypadku ubezpieczeń subsydiowanych próg oraz franszyza wyrażone 
są jako odsetek sumy ubezpieczeniowej. 

Jeśli chcemy przejść do oceny ex-ante na przykład ubezpieczeń subsy-
diowanych, musimy do rozważań wprowadzić we właściwych miejscach opera-
tor wartości oczekiwanej „E”. Wtedy funkcja straty zapisana jest jak poniżej: 

 
 

E[LV(d)] = E[VD]+E[PR]-E[R(d)], 
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gdzie: E[LV(d)] – oczekiwana wartość straty; E[VD] – oczekiwana wartość 
szkody; E[PR] – oczekiwana wartość składki ubezpieczeniowej; E[R(d)] – 
oczekiwana wartość odszkodowania. 

Oczekiwana korzyść rolnika z ubezpieczenia wynika ze spodziewanego 
odszkodowania pomniejszonego o zapłaconą składkę netto, tzn. składkę netto 
zredukowaną o otrzymane subsydia: 

E(B)=E(R)- E(PR - Ai) = E(R) + E(Ai) – E(PR) = E(R) + E(PR)*(a-1), 
gdzie: Ai – subsydium do składki, które można zapisać równoważnie jako ilo-
czyn, przy czym PR a3  jest stopą subsydiowania. 

Wprowadźmy teraz do rozważań ubezpieczyciela wraz z jego taryfami. 
Jeśli od stawki taryfowej brutto odejmiemy subsydium Ai, otrzymamy stawkę 
taryfową netto Tn. Stąd mamy składkę ubezpieczeniową netto PRn płaconą 
przez samego rolnika: 

PRn = PR – Ai = IV⁎Tn. 
Możemy zatem jeszcze inaczej zapisać wzór na subsydium ubezpieczeniowe: 
 

Ai=PR - PRn = PRn - IV⁎Tn. 
  

Jeśli składki ubezpieczeniowe bazują na poprawnych aktuarialnie stawkach 
ubezpieczeniowych, mamy możliwość udowodnienia, że oczekiwane korzyści 
rolnika z ubezpieczenia równają się spodziewanemu subsydium do składki: 

E(PR) = E(R) E(B) = E(R) – E(PR) + E(Ai) = E (Ai). 
Może się jednak zdarzyć, że korzyści te maleją, gdy E(R) - E(PR) < 0. 

Wtedy E(B) < E(Ai). Wówczas maleje też wskaźnik szkodowości R/PR. Jeśli 
iloraz ten jest mniejszy od jedności, część subsydium trafia do ubezpieczyciela, 
bo PR – R > 0. Gdy PR – R = Ai, wówczas przejmuje on całość pomocy budże-
towej, a więc (PR – R) Ai = 1. 

Zapiszmy w końcu wskaźnik efektywności subsydium jako IES = 
(R−Ai)/Ai). Uzyskuje on wartość dodatnią, jeśli występuje odszkodowanie. 
W przeciwnym razie przyjmuje on wartość -1. Oczywiście wartości ujemne 
w dłuższym okresie oznaczają nieefektywność wydatków publicznych na ubez-
pieczenia i poważnie zniechęcają rolników do ich nabywania. 

Capitanio i De Pin przedstawiają jeszcze kilka interesujących wskaźników 
do oceny efektywności systemu ubezpieczeń rolnych: 
1. R/IV - the experience-rate, która jest relacją odszkodowań do wartości ubez-

pieczenia/sumy ubezpieczeniowej. 
2. R/Ai – the reimbursement – aid ratio, tu odszkodowania odnosi się do kwoty 

subsydium. 
3. R/netPR – the reimbursement/net-premium ratio, to iloraz odszkodowań 

i składki ubezpieczeniowej netto. 
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4. R/LV – the reimbursement- loss value, odszkodowania dzielone są tu przez 
wartość straty. 

5. LV/VD – the loss value – damage value, w tym przypadku wartość straty 
odnoszona jest do wartości szkody. 

6. NetDI = (D−R)/D) (VD – R)/VD, to indeks szkodowości netto, w którym 
różnicę między szkodą faktyczną a uzyskiwanym odszkodowaniem dzieli się 
przez szkodę. 

 
Podsumowanie 

Próbując uogólnić dotychczasowe ogólnoświatowe doświadczenia 
z udzielaniem pomocy klęskowej w rolnictwie, można wskazać następujące re-
komendacje, które poprawią jej skuteczność i efektywność: 
1. Stosowne programy powinny dawać ochronę jedynie dla szkód katastroficz-

nych o charakterze systemowym. Rekompensaty nie mogą być pełne, żeby 
pohamowywać postawy hazardu moralnego wśród rolników i nie osłabiać 
ich motywacji do zarządzania pozostałymi ryzykami. 

2. Wskaźniki, które dają prawo do ewentualnego otrzymania pomocy budżeto-
wej, powinny być jednoznacznie zdefiniowane i zobiektywizowane oraz mie-
rzalne, a także znane rolnikom przed rozpoczęciem kolejnego cyklu produk-
cyjnego lub przed podjęciem innych decyzji.  

3. Wskaźniki powyższe powinny odzwierciedlać szkody systemowe w dobrze 
wyodrębnionych regionach, te ostatnie natomiast powinny być wystarczająco 
duże, aby oddać cechę systemowości ryzyka i szkód, ale niezbyt rozległe, 
żeby nie pojawiło się nadmierne ryzyko bazowe. 

4. Poziomy (progi) szkód, aktywujące wypłaty rekompensat, powinny być tak 
ustalone, żeby nie były one wypłacane zbyt często (np. raz na dziesięć lat). 

5. Straty oparte o indeksy powinny ułatwiać proces ich zgłaszania przez rolni-
ków, gdyż pozwalają one ex-ante sprecyzować kryteria ubiegania się o re-
kompensaty, redukując przy tym pojawiające się tu naciski polityczne i nie-
pewność. 

6. Wskaźniki oparte na regionalnych spadkach plonów lub przychodów wpraw-
dzie lepiej oddają ich wymiar ekonomiczno-finansowy, ale z drugiej strony 
powodują opóźnienia wypłat rekompensat. Zdecydowanie lepsze pod tym 
względem są indeksy pogodowe. 

7. Ewentualne schematy rekompensowania szkód w pojedynczych gospodar-
stwach powinny zawierać udziały własne rolników w ich finansowaniu, by 
pohamowywać wśród nich hazard moralny po zgłoszeniu szkód.  
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8. Teoretycznie rekompensaty oparte o indywidualne straty wydają się być 
rozwiązaniem najlepszym. Biorąc pod uwagę kryteria szybkości ich wypła-
cania i koszty administracyjno-transakcyjne, pomoc bazująca na indeksach 
ma wyraźną przewagę. Każdorazowo zatem wybór schematu udzielania po-
mocy klęskowej powinien uwzględniać poziom ryzyka bazowego, ww. kosz-
ty oraz opóźnienia w jej docieraniu na rachunki rolników. 

9. Rekompensaty zasadniczo powinny być wypłacane rolnikom, którzy nabyli 
polisy ubezpieczeniowe, albo mogą udowodnić, że danego ryzyka nie mogli 
ubezpieczyć na rynku. Ewentualnym rozwiązaniem alternatywnym może być 
zobligowanie rolników do ubezpieczania upraw lub zwierząt w kolejnym cy-
klu produkcyjnym, o ile nakaz ten da się później skutecznie wyegzekwować. 

10. W niektórych sytuacjach fundusze wzajemnościowe mogą same sfinansować 
co najmniej część szkód klęskowych. 

11. Programy rekompensat muszą wyeliminować zagrożenie, że pojawi się du-
blowanie finansowania tych samych szkód. Zgodnie z tym, w przypadku 
ubezpieczeń pomoc klęskowa może pokrywać szkody pozostałe po otrzyma-
niu odszkodowań od asekuratorów. 
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2. 

Uogólnienie dotychczasowych krajowych i zagranicznych doświadczeń 
z subsydiowaniem i regulacją sektora ubezpieczeń rolnych 

 

Wstęp 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu produkcji żywności i adekwatnego 
poziomu życia rolnikom w Polsce i innych krajach to często główne założenia 
polityczne jakie stawiają sobie rządy. W Unii Europejskiej te zasady zostały 
określone jako podstawowe cele wspólnej polityki rolnej (WPR) i zostały 
zapisane w traktatach UE. Zagrożenia dla realizacji tych celów mogą pochodzić 
z: a) rynków - w postaci niskich lub bardzo niestabilnych cen, b) procesów 
produkcji - w postaci zdarzeń związanych z ochroną środowiska, klimatem lub 
warunkami sanitarnymi, c) ogólnego kontekstu - w postaci niestabilności 
politycznej lub niepewności regulacyjnej, d) ogólnego wpływu zjawisk na 
dochody producentów rolnych. 

Poszczególne państwa decydują się na zastosowanie różnych rozwiązań, 
które mają za zadanie zniwelowanie wpływu zdarzeń w określonych powyżej 
obszarach na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Zastosowane narzędzia 
powinny być akceptowalne dla rolników, efektywne w realizacji celów 
określonych przez dane państwo oraz bezpieczne dla instytucji finansowych, 
które odpowiadają za ich realizację (szczególnie w obszarze partnerstwa 
publiczno-prywatnego). Tworzenie i wdrażanie nowych narzędzi zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie może wywoływać wiele problemów w tych obszarach, 
których rozwiązanie wymaga analizy właściwości rolnictwa, czy specyfiki 
instytucji finansowych. 

W praktyce istnieje jednak kilka wyzwań związanych z wydajnym 
i skutecznym stosowaniem instrumentów zarządzania ryzykiem. Są to niski 
i niejednolity poziom wdrożenia poszczególnych zestawów narzędzi 
zarządzania ryzykiem w poszczególnych państwach czy ograniczone 
wykorzystanie przez rolników tych narzędzi (tłumaczone np. obecnością 
środków dodatkowych, takich jak doraźna pomoc w przypadku klęsk 
żywiołowych) (Mahul, Stutley 2010). W niniejszej części opracowania 
skoncentrowano się na rozwiązaniach ubezpieczeniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dotowanych ubezpieczeń w Polsce. 
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Zastosowanie ubezpieczeń w finansowaniu strat w rolnictwie w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego 

Naturalnym źródłem pokrywania strat w rolnictwie jest sektor 
ubezpieczeniowy. Jednak charakter systemowy ryzyka dotykającego 
producentów rolnych (masowe oddziaływanie na wiele podmiotów 
i współzależność zjawisk) powoduje, że konieczne jest zaangażowanie państw 
i organizacji międzynarodowych w organizację i finansowanie skutków 
negatywnych zjawisk w rolnictwie. Należy podkreślić, iż rządy poszczególnych 
krajów mają różne możliwości radzenia sobie ze skutkami finansowymi klęsk 
żywiołowych, w zależności od dotkliwości klęski, zasięgu geograficznego oraz 
liczby ludności bezpośrednio i pośrednio dotkniętej klęską. Poprzez decyzje 
poszczególnych rządów istnieje możliwość zbudowania całego systemu pomocy 
dla rolnictwa, np. poprzez skup interwencyjny i tworzenie publicznych rezerw 
ziarna, programów dedykowanej pomocy w przypadku zaistnienia klęsk 
żywiołowych, programów ochrony socjalnej, czy finansowania lub 
dofinansowania składek ubezpieczeniowych w zakresie szkód o charakterze 
zjawisk katastroficznych lub zwykłych szkód materialnych. Zakres tych 
rozwiązań zależy od celów gospodarczych, społecznych i politycznych 
stawianych na poziomie poszczególnych państw. Przyjmuje się, że o ile 
w zdarzeniach charakteryzujących się niskimi stratami i występujących często, 
właściwe są środki ograniczania ryzyka, o tyle w przypadku klęsk o niskim 
prawdopodobieństwie wystąpienia, ale o dużej sile rażenia, konieczne są 
strategie finansowania zarówno ex-ante (np. rezerwy finansowe, ubezpieczenia) 
jak i ex-post (np. podwyżki podatków, realokacja środków z innych pozycji 
budżetowych, dostęp do kredytów krajowych i międzynarodowych oraz 
pożyczki od różnych instytucji finansowych). 

W konsekwencji istniejących ograniczeń w oferowaniu w pełni 
komercyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych (zbyt duże obciążenie składką 
adekwatną jednak do prawdopodobieństwa i możliwych strat) w znacznej części 
krajów realizowana jest idea partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jest to 
forma (instrument) sprawnego wywiązywania się przez władzę publiczną z jej 
zadań, w tym świadczenia usług użyteczności publicznej, ale zawsze przy 
współpracy z partnerem prywatnym (Korbus 2009). We wdrażaniu PPP upatruje 
się korzyści dla obu stron partnerstwa. Wśród korzyści dla podmiotu 
publicznego wymienia się przede wszystkim: możliwość realizacji projektów w 
sytuacji ograniczonej dostępności kapitału publicznego, ograniczenie kosztów 
całkowitych projektu, lepszą alokację ryzyka, zwiększoną efektywność procesu 
wdrażania i zarządzania projektem, wyższą jakość usług publicznych, poprawę 
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działania administracji publicznej, wprowadzenie mechanizmów konkurencji 
w proces świadczenia usług publicznych (Korbus, Srokosz, Wawrzyniak 2010, 
s. 23-24). 

W zakresie ubezpieczenia upraw zastosowanie PPP to możliwość 
ustalania cen na podstawie faktycznych danych statystycznych dla danego 
regionu. Dodatkowo obecność międzynarodowych reasekuratorów pomaga 
zdywersyfikować ryzyko systemowe w skali globalnej i przenieść 
doświadczenia szkodowe na grunt międzynarodowy. Ponadto sektor prywatny, 
w którym nacisk kładzie się na zysk, jest zazwyczaj bardziej skuteczny 
i innowacyjny w podejściu do kontroli kosztów administracyjnych i nadużyć. 
Prywatni ubezpieczyciele mogą oferować efektywne kosztowo produkty, kanały 
marketingowe i dystrybucyjne, a także systemy obsługi roszczeń. Ze względu na 
swoją efektywność, sektor prywatny może również działać jako agent 
ubezpieczeniowy dla sektora publicznego lub może świadczyć różne usługi, 
nawet jeśli sam nie finansuje skutków realizacji ryzyka. PPP można również 
uznać za efektywne narzędzie przynajmniej częściowego przenoszenia na 
globalne rynki reasekuracyjne lub kapitałowe największych strat w danym roku 
kalendarzowym. Zbudowanie odpowiednich programów reasekuracyjnych do 
jedno z największych wyzwań w zakresie zabezpieczenia sytuacji finansowej 
podmiotów finansujących (Janowicz-Lomott, Spigarska, Dąbrowski, Łyskawa 
2020, s. 87-122). 

Początkowo większość programów ubezpieczeń rolniczych była 
inicjatywami sektora prywatnego i obejmowały ryzyko idiosynkratyczne, 
jednolite (np. gradobicie). W kolejnym kroku pojawiły się programy 
przygotowane przez sektor publiczny, których celem było finansowanie strat 
związanych z zagrożeniami systemowymi (np. susza, powódź). W ostatnich 
latach XX wieku oraz w XXI wieku większość programów sektora publicznego 
została przekształcona w PPP, szczególnie w przypadku ubezpieczeń upraw (np. 
USA, Indie, Meksyk). Wynikało to przede wszystkim z wzrostu obciążenia 
finansowego sektora publicznego, a ubezpieczyciele z sektora prywatnego 
zaoferowali dodatkowe możliwości dystrybucji, doświadczenie w zakresie 
szacowanie szkód, kapitał i dostęp do rynków reasekuracji (Hohl 2019, s. 150-
151). W ramach programów opartych na PPP rządy zazwyczaj zapewniają 
pewną formę wsparcia finansowego: dopłaty do składek lub reasekurację 
katastroficzną w przypadku kumulacji negatywnych zjawisk. W konsekwencji 
dotowania składki i wykorzystania dostępnych rozwiązań w zakresie dystrybucji 
zwiększyła się penetracja rynku ubezpieczeń. W ramach PPP programy 
ubezpieczeń rolniczych stały się częścią krajowych systemów zarządzania 
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klęskami żywiołowymi i ich finansowania oraz uzupełniły lub w znacznym 
stopniu zastąpiły programy pomocy publicznej. Na niektórych rynkach 
specjalne agencje rządowe zapewniają warunki ubezpieczenia (np. USA, 
Chiny), podczas gdy na innych rynkach utworzyły się grupy koasekuracyjne 
(np. Hiszpania, Turcja). W kilku krajach, w których nadal istnieją publiczne 
programy ubezpieczeniowe, rozważa się przejście na systemy PPP (np. Japonia, 
Filipiny). W przeciwieństwie do ubezpieczeń upraw, ubezpieczenia leśnictwa 
i akwakultury są w całości rozwiązaniami sektora prywatnego, zaś 
ubezpieczenia zwierząt gospodarskich rozwinęły się zarówno w ramach PPP, 
jak i inicjatyw sektora prywatnego.  

W wymiarze technicznym realizacja PPP w zakresie ubezpieczeń dla rolnictwa 
może przybrać formę: 

a) rozwiązania konkurującego z produktami komercyjnymi z pełną 
konkurencją pomiędzy zakładami ubezpieczeń; oznacza to niski poziom 
kontroli przez państwo, a prywatni ubezpieczyciele wybierają dogodne 
dla nich ryzyka i określają warunki ubezpieczenia niezależnie od państwa; 
sektor publiczny zapewnia dopłaty do składek (np. w Brazylii -MPCI, 
w Europie - łączone ubezpieczenie od ryzyk nazwanych),  

b) ubezpieczenia oferowane przez prywatnych ubezpieczycieli, ale sektor 
publiczny określa ramy i warunki oraz zapewnia dopłaty do składek; 
prywatne zakłady ubezpieczeń przyjmują w niektórych przypadkach (np. 
w USA) zobowiązanie do objęcia ochroną wszystkich rodzajów rolników,  

c) ochrona oferowana przez monopolistyczne prywatne grupy 
koasekuracyjne, w których prywatni ubezpieczyciele działają jako agenci 
i wdrażają subsydiowane programy; program realizowany przy dużym 
zaangażowaniu sektora publicznego w zakresie opracowywania polityki i 
warunków ubezpieczenia (np. Tarsim w Turcji) oraz zbudowaniu 
dodatkowych korzyści płynących z reasekuracji rządowej (np. 
Agroseguro w Hiszpanii), 

d) monopolistyczne oferowanie ubezpieczeń przez prywatnych 
ubezpieczycieli lub spółdzielnie działające na zlecenie sektora 
publicznego, których wyłącznym zadaniem jest oferowanie 
subsydiowanych programów (np. NACF w Korei Południowej). 

W rozumieniu przepisów prawa polskiego partnerstwem publiczno-
prywatnym jest wspólna realizacja przedsięwzięcia (realizacja projektu lub 
świadczenie usług) oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiot 
publiczny a partnera prywatnego [ustawa o PPP, art. 1]. PPP polega zatem na 
zaangażowaniu sektora prywatnego w inwestycje i przedsięwzięcia, które 
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tradycyjnie były podejmowane wyłącznie przez sektor publiczny. Jest ono 
umiejscowione pomiędzy prywatyzacją a tradycyjnymi zamówieniami 
publicznymi, choć granice nie zawsze są ostre. Od prywatyzacji partnerstwo 
odróżnia to, że głównym odbiorcą dostarczanych dóbr czy usług jest sektor 
publiczny i ma on wpływ na cechy czy właściwości danej usługi. Fundusze na 
uruchomienie przedsięwzięcia pochodzą głównie z sektora prywatnego, co 
odróżnia partnerstwo od zamówień publicznych [Janowicz-Lomott, Łyskawa 
2011]. 

Ubezpieczenia rolne nie ograniczają się jedynie do ubezpieczenia upraw 
i zwierząt gospodarskich. Dotyczą one również akwakultury, leśnictwa, zwierząt 
o wysokiej wartości rynkowej (zwierzęta z rodowodem), upraw szklarniowych 
itp. W ciągu niecałej dekady (2005-2014) składki na ubezpieczenia rolne 
wzrosły prawie czterokrotnie. Jeśli chodzi o wielkość składek, Ameryka 
Północna jest najważniejszym rynkiem w zakresie ryzyka rolnego na świecie, na 
który przypada 60% światowych składek, a kolejne miejsca zajmują Azja (25%) 
i Europa (14%) (Atlas Magazine 2017). 

Analiza produktowa rozwiązań światowych wskazuje, że zdecydowana 
większość składek pochodzi z ubezpieczeń upraw. Ubezpieczenie upraw może 
być zawierane jako polisa od wielu ryzyk, tak jak ma to miejsce w Stanach 
Zjednoczonych czy w Kanadzie. Ten rodzaj pokrycia stanowi 74% składek 
z tego rodzaju działalności na poziomie globalnym. Ubezpieczenia od 
określonych zdarzeń, szczególnie obecne w Europie, stanowią prawie 16% 
składek na ubezpieczenia rolne na całym świecie. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń 
(w tym indeksowe) stanowią jedynie 10% wszystkich składek. 

Zestawienie poziomu pokrycia ubezpieczeniami rolnymi na 
poszczególnych kontynentach wskazuje, że ilość realizowanych umów i wartość 
zabezpieczonego interesu poszczególnych producentów rolnych jest bardzo 
mocno skorelowana z występowanie różnej formy wsparcia ze strony 
poszczególnych rządów oraz narzucanej obowiązkowości zawarcia umów (Yu, 
Summer 2018; Mavroutsikos, Giannakas, Walters 2021). 
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Rysunek 1. Podział składek według rodzaju produktu 

 
Źródło: (Atlas Magazine 2017) 

 

Analiza dotowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce 

Charakterystyka uczestników rynku 
Spadek liczby realizowanych umów ubezpieczeń upraw jaki był 

obserwowany w Polsce po zniesieniu obowiązku z okresu ubezpieczeń 
socjalistycznych, spowodował poszukiwanie narzędzi do zwiększenia 
powszechności. Jednym z nich, wdrożonym w 2005r., było subsydiowanie 
składki (sprzedaż subsydiowanych ubezpieczeń rozpoczęto w 2006r.).  
Dotowane ubezpieczenia upraw oferowane były na początku istnienia tego 
rozwiązania tylko przez trzy zakłady ubezpieczeń (na 34 towarzystwa 
funkcjonujące w tym czasie w ubezpieczeniach majątkowych): tj. PZU S.A., 
Concordia Polska TUW oraz TUW TUW (w 2007r. umowę z MRiRW 
podpisało również MTU S.A., ale nie realizowało sprzedaży w tym zakresie). 
Niewielka liczba angażujących się zakładów spowodowana była m.in. licznymi 
trudnościami w konstrukcji produktu, brakiem doświadczenia w zakresie 
likwidacji szkód oraz narzuconym sposobem ustalania jego ceny (ustalenie 
maksymalnych poziomów stawek, przy których przysługuje rolnikowi dopłata 
do składki). W 2020r. zaangażowanych w realizację ubezpieczeń upraw było 7 
towarzystw ubezpieczeniowych, a lista ta powoli, ale systematycznie się 
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wydłuża (w kolejnym roku dołączył kolejny zakład - Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń ERGO Hestia SA) 

Dotychczasowi uczestnicy rynku to: 

1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie (pod 
marką Generali Agro), 

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z 
siedzibą w Warszawie, 

3. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w 
Warszawie, 

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

5. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w 
Warszawie, 

6. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH 
VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu. 

Zaangażowanie poszczególnych towarzystw zależy od charakteru 
ubezpieczyciela, jego strategii na określony rok oraz możliwości związanych z 
posiadanym limitem dopłat oraz zabezpieczeniem reasekuracyjnym. 

 

Tabela 1. Dopłaty do ubezpieczeń dotowanych w podziale na poszczególne 
zakładu ubezpieczeń (na podstawie umów podpisanych z MRiRW)  

w roku 2020. 
Zakład ubezpieczeń Limit w umowie Struktura 

Concordia Polska TU SA (Grupa Generali) 137 554 000 39,40% 

PZU SA 130 583 846 37,40% 

Verenigte Hagelversicherung Vvag (tylko uprawy) 23 976 000 6,87% 

Pocztowe TUW 22 564 000 6,46% 

TUW TUW 15 885 000 4,55% 

IntrerRisk (tylko uprawy) 10 927 000 3,13% 

TUZ TUW 7 634 000 2,19% 

Razem 349 123 846 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (MriRW 2020) 
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W wymiarze finansowym w roku 2020 rynek był zdominowany przez 
dwa zakłady ubezpieczeń: Concordia Polska TU SA oraz PZU SA. Łącznie te 
dwa zakłady ubezpieczeń posiadały ponad 75% środków na dopłaty. Ale 
odmienna była wówczas strategia tych towarzystw. PZU to zakład ubezpieczeń, 
którego historia sięga XIX wieku i przez wiele lat funkcjonował i funkcjonuje 
jako zakład uniwersalny. Oznacza to gotowość to oferowania i realizowania 
różnorodnych produktów ubezpieczeniowych. W zakresie ubezpieczenia 
agrobiznesu towarzystwo to realizuje produkty dla klientów indywidualnych 
(ubezpieczenia obowiązkowe budynków i budowli, obowiązkowe ubezpieczenia 
OC rolnika, czy ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym), jak 
i przedsiębiorstw rolnych. Concordia to następca Wielkopolskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Założone przez banki spółdzielcze i rolników, 
kierowało swoją ofertę głównie do sektora agro. Silnym bodźcem rozwojowym 
dla tego towarzystwa było zaangażowanie się kapitałowe niemieckich 
ubezpieczycieli sektora rolnego: Concordia Versicherungen oraz Vereinigte 
Hagelversicherung VVaG. Zmieniono koncepcję realizacji likwidacji szkód oraz 
wdrożono nowe koncepcje produktowe. W roku 2018 towarzystwo zostało 
przejęta przez Grupę Generali i od 2021r. stanowi część Generali TU SA. (jako 
Generali Agro). Concordia Polska najbardziej znana była klientom 
z ubezpieczenia upraw rolnych oraz ubezpieczenia maszyn rolniczych (agro-
casco). Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw w 2020 roku był rekordowym 
rokiem pod względem sprzedaży dla tego towarzystwa. Generali Agro uzyskało 
przypis składki na poziomie 105 mln złotych powiększając przypis o 20 mln 
złotych w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. (Generali.pl, 
2021)  

 

Ryzyka związane z wdrożeniem partnerstwa publiczno-prywatnego 
w obszarze ubezpieczeń upraw w Polsce 

Dotychczasowe doświadczenia różnych krajów w wykorzystaniu 
instrumentu jakim jest PPP pokazały, że można zdefiniować szereg zagrożeń 
pojawiających się zarówno w fazie konstruowania, jak i realizacji takiego 
przedsięwzięcia. W tabeli dokonano zestawienia podstawowych kategorii 
ryzyka zdefiniowanych w przewodniku w zakresie budowania kontraktów PPP 
(European Commision 2003). Zdefiniowane zagrożenia zestawiono z 
regulacjami zawartymi w ustawie o ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz dostrzeżonymi w praktyce trudnościami w realizacji umów 
dotowanych upraw w Polsce. 
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Tabela 2. Zagrożenia przedsięwzięć typu PPP a polska ustawa 
o ubezpieczeniach dotowanych upraw 

Rodzaj zagrożenia 
przedsięwzięcia 

Problemy pojawiające się w realizacji ubezpieczeń dotowanych upraw 

A) Ryzyko wynikające z 
niepewności co do 
osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu 
dochodów 

5 przez szereg lat wskaźnik szkodowości przekraczał 100% zebranej składki, co 
powodowało konieczność ostrożnego podchodzenia do ustalania taryfy przez zakłady 
ubezpieczeń, 

5 wzrastająca ilość wyłudzeń i z drugiej strony sporów sądowych w zakresie realizacji 
ubezpieczenia upraw, 

5 wyczerpanie środków przewidzianych w ustawie budżetowej na realizację dopłat i 
reasekurację w danym roku (brak możliwości zaspokojenia podażą zgłaszanego przez 
producentów rolnych popytu), 

B) Ryzyko związane z 
wyborem partnera 
prywatnego  

5 brak stawiania wymagań przed potencjalnymi oferentami ubezpieczeń dotowanych w 
zakresie kompetencji osobowych (np. w zakresie likwidacji szkód), czy organizacyjnych 
(np. rozbudowane rozwiązania informatyczne w zakresie zarządzania polisami) 

5 zbyt mała ilość informacji we wniosku do Ministerstwa,  

5 niska akceptacja programu przez ubezpieczycieli nie pozwala na uzyskanie efektów 
związanych z konkurencji cenowej i jakościowej pomiędzy nimi, 

C) Ryzyko związane z 
pracami konstrukcyjnymi 

5 na etapie konstrukcji projektu (oraz kolejnych zmian) nastąpiło silne zaangażowanie 
ze strony Ministerstwa oraz przedstawicieli zakładów ubezpieczeń; natomiast zabrakło 
istotnych działań ze strony przedstawicieli producentów rolnych, 

5 niedostosowanie terminów prac legislacyjnych do możliwości zakładów ubezpieczeń 
(konieczność wdrożenia nowego produktu) oraz faktycznego popytu na ubezpieczenia 
upraw (duża sezonowość realizacji umów), 

D) Ryzyko związane z 
operacjami walutowymi 

5 przy obecnej zasadzie realizacji dopłat ze środków krajowych – minimalne, 

5 dotyka ubezpieczycieli w kontekście konieczności realizacji umów reasekuracyjnych, 
które najczęściej oznaczają realizację umów z reasekuratorami zagranicznymi 

E) Ryzyko związane z 
prawidłowym 
wykonaniem kontraktów 
oraz publiczną regulacją 
przedsięwzięć typu PPP 

5 zasady jakościowe realizacji umów ubezpieczenia (zasady likwidacji, definicje 
zdarzeń, terminy odpowiedzialności) określone w ustawie w sposób ogólny, 

5 niejasności interpretacyjne przy kwalifikowaniu podmiotów do kategorii małego i 
średniego przedsiębiorstwa, które mogą korzystać z dopłaty do składek w sposób 
automatyczny (np. gospodarstwa uczelni wyższych, zakładów doświadczalnych czy 
wiele podmiotów jednej osoby fizycznej), 

5 wystękują istotne różnice w zasadach likwidacji szkód w poszczególnych 
towarzystwach, co znacznie różnicuje odbiór usługi przez rolników (brak jednolitych 
metod szacowania ubytków w plonie), 

5 akceptacja ze strony zakładów ubezpieczeń dla zjawiska faktycznego zaniżania 
wartości plonu w uprawach, 

5 zróżnicowanie w podejściu do kształtowania wartości wypłacanego odszkodowania 
(definiowanie sumy ubezpieczenia) oraz kalkulowania szkody całkowitej 

F) Ryzyko polityczne 

5 nie zaobserwowano istotnych zmian w podejściu do analizowanego instrumentu przy 
zmianach politycznych, ale brak respektowania kar za brak realizacji przymusu 
ubezpieczenia 50% areału przez poszczególnych rolników; 

5 brak ciągłości prac nad nowelizacjami w kolejnych latach (znaczna akcyjność 
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działań); 

5 występowało zróżnicowanie poziomu dotacji w zależności od możliwości 
budżetowych wpływało na niedobór środków, 

G) Ryzyko związane z 
przestrzeganiem 
wymogów ochrony 
środowiska 

5 brak wymagań ze strony ministerstwa i zakładów ubezpieczeń odnośnie odmian 
dopuszczonych lub preferowanych w zakresie realizowanych umów ubezpieczenia; 

5 brak kryteriów ubezpieczalności w zakresie spełnienia wymagań cross compilance lub 
wdrażania biologizacji gleb; 

5 brak jakichkolwiek wytycznych w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju 

H) Ryzyko ukrytych wad 

5 podejście przez rolników do spełnienia wymogu ubezpieczenia 50% areału; 

5 zróżnicowanie co do kompetencji pracowników w procesie likwidacji szkód w 
poszczególnych zakładach ubezpieczeń, a nawet w ramach jednego zakładu ubezpieczeń; 

5 możliwość wstrzymania sprzedaży przez zakłady ubezpieczeń w związku z 
subiektywną negatywną oceną przyszłych warunków wegetacji (np. w odniesieniu do 
owoców); 

5 nieprawidłowości w zakresie kalkulowania stawek w zakresie ubezpieczenia suszy 
może prowadzić do szybszego uruchomienia pomocy publicznej w zakresie dopłaty do 
negatywnych wskaźników szkodowości. 

I) Ryzyko (braku) 
publicznej akceptacji 

5 sprzeciw różnych grup dla wprowadzania dotacji do ubezpieczeń upraw; 

5 brak akceptacji przymusu (obowiązkowości zawarcia umów ubezpieczenia); 

5 brak akceptacji ze strony zakładów dla wprowadzenia obowiązkowości na bazie 
pakietu pięciu ryzyk (w tym konieczność obejmowania ochroną konsekwencji suszy). 

J) Ryzyko utraty kontroli 
publicznej nad 
świadczeniem usług 

5 niechęć zakładów ubezpieczeń do realizacji ochrony w zakresie suszy (brak faktycznej 
oferty lub akceptowanej pod względem cenowym przez rolników), a to jedno z 
kluczowych zagrożeń pokrywanych przez pomoc ad-hoc; 

5 złożoność procedury likwidacji nie pozwala na wiarygodną ocenę ze strony 
ministerstwa faktycznych rozmiarów szkody (w celu realizacji ewentualnej dodatkowej 
pomocy lub szacowania dopłat na wyrównanie szkodowości dla zakładów ubezpieczeń); 

5 brak ochrony lub wypłat ze strony ubezpieczycieli skutkuje zgłaszaniem uwag i 
roszczeń producentów do ministerstwa (w celu zmiany zasad funkcjonowania zakładów 
ubezpieczeń). 

K) Ukryty protekcjonizm 

5 określenie szczegółowych warunków funkcjonowania ubezpieczeń upraw i 
maksymalnego poziomu stawek w ustawie ogranicza elastyczność w zakresie budowania 
taryf i stosowania odmiennych ; 

5 brak swobody kształtowania stawek to konieczność budowania taryf  w oparciu o 
wytyczne firm reasekuracyjnych, co ogranicza dostęp innych zakładów ubezpieczeń do 
rynku ubezpieczeń upraw; 

5 duża zmienność stawek (spadek stawek przy dużym poziomie środków na dopłaty) 
prowadzi do zjawiska, w którym stawki osiągane w adekwatnych zakresach w tzw. 
ubezpieczeniach komercyjnych (bez dotacji) są na poziomie niższym niż łączna wartość 
składki płaconej przez rolnika i dopłaty z budżetu państwa. 

Źródło: opracowanie własne na bazie (Janowicz-Lomott, Łyskawa 2011).   
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A) Ryzyko wynikające z niepewności co do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu dochodów 

Realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego to oczekiwania zarówno strony 
publicznej, jak i wykonawców - po stronie zakładów ubezpieczeń. Z jednej 
strony są to oczekiwania w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia 
poszkodowanych przez zjawiska atmosferyczne rolników. Ale z drugiej strony 
jest to takie prowadzenie biznesu, które pozwoli na stabilne funkcjonowanie i w 
konsekwencji dalsze planowanie rozwoju. W ostatnich latach pojawiło się 
szereg zjawisk, które utrudniły traktowanie ubezpieczeń upraw jako sukcesu 
zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i dla strony rządowej. Poniższe 
zestawienie (tabela 3) jasno wskazuje, że przez szereg lat zakłady ubezpieczeń 
osiągały łączne przychody ze składek płaconych przez rolników i dotacji z 
budżetu państwa na poziomie mniejszym niż wypłacane odszkodowania i 
ponoszone koszty (np. koszty administracyjne, dystrybucji i likwidacji). Średni 
wskaźnik szkodowości w ciągu ostatnich 11 lat funkcjonowania dotowanych 
ubezpieczeń upraw wyniósł ponad 72% Oznacza to, że prowadzenie samych 
ubezpieczeń upraw (w skali całego rynku) nie gwarantowało sukcesu 
finansowego zakładom ubezpieczeń. Ogranicza to również ich skłonność do 
budowania strategii wchodzenia w nowe rozwiązania ubezpieczeniowe (np. 
ubezpieczenia przychodów, czy ubezpieczenia dochodowości). Dodatkowo, jak 
wskazuje poniższa tabela, brak dopłat stawiałby na zupełnie straconej pozycji 
prowadzenie tego rodzaju ubezpieczeń przez prywatne zakłady ubezpieczeń, bo 
średnia wartość wskaźnika szkodowości w badanym okresie wyniosła ponad 
136%. 
 

Tabela 3. Wskaźnik szkodowości w ubezpieczeniach dotowanych  
upraw w Polsce 

Wskaźnik / Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Szkodowość 
finansowa prosta 

(bez dopłat)* 72,84% 134,00% 252,18% 40,05% 73,85% 45,83% 383,33% 120,00% 100,00% 140,00% 

Szkodowość 
finansowa prosta 

z dopłatami do 
składek 41,89% 91,78% 160,71% 27,92% 50,82% 31,35% 176,92% 46,88% 38,36% 56,00% 

* - suma wypłaconych odszkodowań i świadczeń / wartość przychodów ze składki i dotacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (MRiRW 2020) 
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Dodatkowo, zmienność wysokości dopłat do składek, która pojawiała się 
w zależności od dobrej lub złej sytuacji budżetowej, pogłębiała niestabilność 
funkcjonowania i zmuszała zakłady ubezpieczeń do drastycznych zmian w 
podejściu marketingowym i sprzedażowym w zakresie ubezpieczeń upraw. W 
latach 2019-2021, w sezonach jesiennym sprzedaży ubezpieczeń, notorycznie 
brakowało środków na realizację wszystkich umów ubezpieczenie. Dla wielu 
rolników oznaczało to konieczność funkcjonowania bez pokrycia zagrożenia 
skutków złego przezimowania, a dla zakładów ubezpieczeń utratę wizerunku 
względem swoich potencjalnych klientów. Zakłady ubezpieczeń stosowały 
różnego rodzaju zabiegi (np. brak sprzedaży ubezpieczeń pakietowych w 
sezonie jesiennym i ograniczenie się tylko do pokrycia ryzyka skutków złego 
przezimowania) aby zwiększyć dostępność dopłat dla większej liczby rolników. 
Drastycznym przykładem skutków tych ograniczeń dla rolników może być 2019 
rok, kiedy w jednym z zakładów ubezpieczeń sprzedaż jesienna dotowanych 
ubezpieczeń upraw trwała mniej niż dwie godziny. Oznacza to, że nie było 
szansy na to, aby negocjować warunki czy dostosować zakres ochrony do 
własnych potrzeb. Konieczne było skorzystanie z tych polis, które pośrednicy 
ubezpieczeniowi wystawili w ramach istniejącego limitu dopłat. Dowodem na 
złożoność procedury wystawiania polis, przy brakujących środkach na dopłaty, 
jest zapis na dokumentach polisy ubezpieczeniowej jednego z towarzystw: 

„Dopłata do składki nie będzie mieć zastosowania jeżeli w momencie 
generowania przez system informatyczny Ubezpieczyciela treści umowy 
ubezpieczenia, limit dopłat do składki określony w umowie pomiędzy 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ubezpieczycielem zostanie 
wyczerpany.” (Concordia Polska TU SA. Grupa Generali, 2019).  

Oznaczało że zakład ubezpieczeń zostawia sobie ewentualność 
skasowania wystawionej już polisy ubezpieczeniowej lub konieczność opłaty 
przez rolnika całości kosztów ubezpieczenia (umowa na warunkach 
komercyjnych). 

 

B) Ryzyko związane z wyborem partnera prywatnego  

Kluczowym elementem powodzenia programów PPP jest z jednej strony 
zainteresowanie podmiotów prywatnych uczestnictwem w takich 
przedsięwzięciach, a z drugiej strony odpowiedni dobór tych podmiotów. W 
przypadku realizacji dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich 
nie stawia się szczególnych wymagań względem takich podmiotów. Poniżej 
przedstawiono podstawowe elementy wniosku składanek przez zakłady 
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ubezpieczeń do 15 listopada każdego roku do Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. W zestawieniu wskazano elementy, które mają charakter 
informacyjny lub mogą być przedmiotem oceny jakościowego przygotowania 
zakładu do realizacji przedmiotowych ubezpieczeń.  

 

Tabela 4. Elementy wniosku zakładów ubezpieczeń do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w zakresie ubezpieczeń dotowanych 

Lp. Zakres informacji według ustawy Charakter informacji z komentarzem 
1) nazwę, siedzibę i adres zakładu 

ubezpieczeń 

Informacja o charakterze ogólnym, powszechnie dostępna 
2) oświadczenie o wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego 
3) opinię Komisji Nadzoru 

Finansowego o sytuacji finansowej 
zakładu ubezpieczeń 

4) warunki ubezpieczenia upraw i 
zwierząt 

Informacja o charakterze jakościowym, ale mocno bazujące na 
regulacjach zawartych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i 
zwierząt gospodarskich.  
Poszczególne zapisy mogą wprowadzać element jakościowego 
dopasowania do oczekiwań rolników. 

5) proponowane wysokości stawek 
taryfowych 

Informacja o charakterze jakościowym i bazujące na 
wytycznych reasekuratorów oraz dotychczasowej praktyce 
rynkowej. Zróżnicowanie składki może być określone na 
poziomie województwa, co nie oddaje faktycznego 
różnicowania zjawisk. 

6) proponowane sumy ubezpieczenia 
upraw i zwierząt 

Informacja o charakterze ogólnym, która bazuje na 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich na dany rok. 

7) wskazanie powierzchni upraw i 
liczby zwierząt przewidzianych do 
objęcia ubezpieczeniem 

Informacja o charakterze ogólnym, która wynika z średniej 
wielkości składki, planowanej sprzedaży w danym typie 
upraw i planowanego do uzyskania poziomu dopłat. 

8) określenie obszaru objętego 
zakresem działania zakładu 
ubezpieczeń 

Informacja o charakterze ogólnym. Ze względu na 
uniwersalny charakter zakładów ubezpieczeń funkcjonujących 
w Polsce zawsze jest to cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

9) informację o dotychczasowej 
działalności na rynku ubezpieczeń w 
rolnictwie 

Informacja o charakterze ogólnym. Zwyczajowo wskazuje się 
ilościowy wymiar realizowanych umów ubezpieczenia upraw, 
zwierząt gospodarskich oraz umów w zakresie 
obowiązkowych ubezpieczeń budynków i budowli w 
gospodarstwie rolnym oraz OC rolnika. 

10) warunki likwidacji szkód, w tym 
zasady i tryb ustalania wysokości 
szkód 

Informacja o charakterze jakościowym. Zwyczajowo jednak 
sprowadzana do opisu procedury zgłaszania zdarzenia, 
realizacji oględzin i przekazywania dokumentów, 
podejmowania decyzji szkodowej, naliczania i przekazywania 
płatności oraz postępowania odwoławczego (reklamacyjnego). 

Źródło: opracowanie własne. 

 



140 

Niewielka ilość elementów jakościowych w procedowaniu wniosku o 
dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich powoduje, że na etapie 
przyznawania limitu dopłat urzędnicy ministerstwa nie są w stanie ocenić 
jakości działań wykonawców w ramach PPP. Ewentualne kwestie wyjaśnień lub 
korekty postępowania mogą być realizowane już na bazie zawartych umów 
ubezpieczenia.  

 

C) Ryzyko związane z pracami konstrukcyjnymi 

W tym zakresie kluczowe jest uwzględnienie stanowiska wszystkich 
zainteresowanych stron. Narzucanie nowych rozwiązań, bez uzgodnień z 
zakładami ubezpieczeń – jako stroną podażową, może oznaczać znaczne 
ograniczenie realizowanej sprzedaży (np. poprzez wnikliwe egzekwowanie 
warunków przystąpienia do ubezpieczenia) lub całkowite wycofanie się z 
realizacji PPP. Jeżeli zmiany są wprowadzane z krótkim okresie na wdrożenie 
(szczególnie przed rozpoczęciem nowego sezonu sprzedaży ubezpieczeń) to 
zakłady nie mają możliwości dokonać koniecznych zmian w swoich systemach 
informatycznych. 

 

D) Ryzyko związane z operacjami walutowymi 

W zakresie reasekuracji liderem zaangażowania pozostaje PolishRe – 
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne (czyli część Fairfax Financial Holdings 
Limited z siedzibą w Toronto). Dodatkowo w realizację pokrycia 
reasekuracyjnego dla polskiego rynku ubezpieczeń upraw zaangażowane są 
również np.: Hannover RE, Munich RE, Swiss RE, czy SCOR. Ze względu na 
dużą zmienność szkodowości w ubezpieczeniach upraw konieczne jest silne 
zaangażowanie reasekuratorów w zabezpieczenie płynności zakładów 
ubezpieczeń pracujących w tym zakresie. Najczęściej realizowanymi typami 
umów są umowy reasekuracji proporcjonalnej, co oznacza konieczność 
odpowiedniego przeliczania wartości składek przekazywanych do 
reasekuratorów, a następnie wypłacanych odszkodowań.  

 

E) Ryzyko związane z prawidłowym wykonaniem kontraktów oraz 
publiczną regulacją przedsięwzięć typu PPP 

Kryteria związane ze stosowaniem dopłat do składek są jasno 
zdefiniowane w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich – umowę ubezpieczenia zawiera producent rolny, którego 
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definiuje się jako: „osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu 
jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa w art. 
4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w 
ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 608)”. Jednocześnie w Rozporządzeniu Komicji (UE) NR 
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w 
sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wprowadzono regulacje definiujące zakres podmiotów, które mogą 
korzystać w sposób bezpośredni z takiej pomocy. Są to ci producenci rolni, 
którzy spełniają kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa. Pierwszym 
kryterium jest poziom zatrudnienia poniżej 250 pracowników oraz wartość 
rocznego obrotu poniżej 50 mln EUR lub wartości sumy bilansowej poniżej 43 
mln EUR. Ważne jest jednak to, ze wartości te podlegają zsumowaniu w 
przypadku przedsiębiorstw powiązanych lub partnerskich. Współpraca 
pomiędzy powiązanymi kapitałowo przedsiębiorstwami w zakresie 
powoływania lub odwoływania członków organu zarządzającego, kontrola 
większości praw głosu udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie 
również może kwalifikować taki podmiot do kategorii dużych podmiotów. 
Należy również podkreślić, iż przedsiębiorstwa pozostające w takim obszarze 
powiązań z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie 
również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją 
działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach 
pokrewnych. Co oznacza, że wielu gospodarstw osób fizycznych w naszym 
kraju nie można uznać za gospodarstwa samodzielne. Wprowadza się również 
dodatkowe ograniczenie, iż małym i średnim producentem rolnym nie jest 
podmiot którego 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje 
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden 
organ państwowy (w przypadku Polski są to podmioty, gdzie właścicielstwo jest 
po stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub niektórych ministerstw).  

Wszystkie te podmioty w celu wykorzystania dopłaty do składek 
ubezpieczeniowych powinny złożyć corocznie specjalny wniosek do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie określenia scenariusza wykorzystania 
środków na dopłaty oraz tzw. scenariusza alternatywnego, związanego z 
realizacją poziomu ubezpieczenia w przypadku braku prawa do stosowania 
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dopłat do składek. Wniosek taki zawiera szczegółowe informacje zarówno o 
sytuacji finansowej aplikującego podmiotu (lub grupy podmiotów), jak i 
poziomie zasiewów i realizowanym poziomie ubezpieczenia upraw w roku 
poprzednim (tabela 5).  

 

Tabela 5. Fragment wniosku dużego podmiotu o prawo do dotowanie składek na 
ubezpieczenia upraw 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Wartość 

1.1. Uprawy rolne 

1.1.1. łączna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie ha 1 814,45 

1.1.2. łączna powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwie w roku 
gospodarczym jesień 2020/wiosna 2021,  
w tym*⁾: 

Rzepak  

Zboża  

Inne 

ha 

 

 

ha 

ha 

ha 

1 194,61 

 

 

276,84 

829,43 

88,34 

1.1.3. powierzchnia upraw rolnych objęta ochroną ubezpieczeniową w 
roku poprzednim *(jesień 2020, wiosna 2021), w tym*⁾: 

Rzepak ozimy 

Pszenica 

Pszenżyto 

Buraki cukrowe 

ha 

 

ha 

ha 

ha 

ha 

676,22  

 

276,84 

214,86 

134,17 

50,37 

Scenariusz alternatywny: 

Uzyskanie dotacji to składki w zakresie ubezpieczenia upraw pozwoli na kontynuację podejścia Spółki do 
poziomu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W wyniku obserwacji ostatnich lat z pewnością pozostaniemy przy 
ubezpieczaniu upraw ozimych w zakresie skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych i gradu. 
Zabezpieczenie nakładów ponoszonych na założenie upraw ozimych to kluczowy element zabezpieczenia 
płynności finansowej gospodarstw i w konsekwencji wyniku finansowego. Należy jednak zwrócić uwagę, iż 
zmieniające się koszty ubezpieczenia nie pozwalają na swobodną decyzję co do wartości ryczałtu. Stosowane 
przez ubezpieczycieli limity na poziomie od 15% sumy ubezpieczenia do 25% sumy ubezpieczenia różnią się w 
sposób istotny stawką i w zasadzie przy wyższych limitach nie mieszczą się w budżecie Spółki. Dlatego konieczne 
jest stosowanie ubezpieczeń dotowanych i odpowiednie ustalanie sumy ubezpieczenia (często zbliżonej do sumy 
maksymalnej). Bez dotowanych ubezpieczeń ochrona co do poziomu zabezpieczenia nakładów jesiennych 
uległaby znacznemu pogorszeniu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W szczegółowym opisie, aplikujący podmiot zobowiązany jest do 
określenia zwiększenia ilościowego lub jakościowego poziomu pokrycia 
ubezpieczeniowego posiadanych upraw. Najczęściej aplikujący i urzędnicy w 
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Ministerstwie zwiększenie efektywności łączą ze zwiększeniem areału 
deklarowanego do ubezpieczenia w kolejnym roku. Ale zwiększenie 
skuteczności ochrony ubezpieczeniowej to zmiana jakościowa realizowanego 
zakresu pokrycia (np. włącznie ubezpieczenia od skutków deszcze nawalnego 
czy huraganu), czy zdefiniowanie ile szkód z zaistniałych w gospodarstwie 
zostało pokrytych realizowanymi umowami ubezpieczenia. 
 

F) Ryzyko polityczne 

Funkcjonowanie ubezpieczeń dotowanych upraw i zwierząt 
gospodarskich podlega stałej ocenie przez stronę popytową, czyli rolników. 
Internetowe fora rolników czy prasa branżowa są pełne uwag w tym zakresie. W 
wielu sytuacjach krytyka dotyczy dostępności tych rozwiązań dla konkretnych 
grup rolników (np. brak możliwości ubezpieczenia sadowników od ryzyka 
przymrozków wiosennych) lub sposobu naliczania odszkodowań przez zakłady 
ubezpieczeń. Kolejne rządy traktowały i traktują ubezpieczenia dotowane dla 
rolnictwa jako narzędzie do budowania świadomego mechanizmu zarządzania 
ryzykiem – o czym świadczyć może także ich wymiar liczbowy (tabela 6). 

 

Tabela 6. Charakterystyka finansowa dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt 
gospodarskich 

Wyszczególnienie           \    
Lata 2016 2017 2018 2019 2020 

Wysokość składek 
zebranych przez zakłady 

ubezpieczeń (w tys. zł) 
371 113 626 695 725 592 744 764 657 231 

Kwota dotacji do składek 
(w tys. zł) 208 014 397 182 452 877 462 012 396 074 

Maksymalny limit 
wydatków z budżetu 

państwa zgodnie z zmianą 
ustawy z dnia 15 grudnia 

2016r. (w tys. zł)* 

200 700 725 886 957 425 1 188 965 1 420 504 

Suma ubezpieczenia upraw 
rolnych (w tys. zł) 12 234 299 18 261 385 18 167 097 21 095 019 19 692 619 

Suma ubezpieczenia 
zwierząt gospodarskich (w 

tys. zł) 
273 269 361 591 369 931 424 832 430 349  

* - Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016, poz. 2181) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Pierwszy brak środków na dopłaty zaistniał w 2016r., kiedy w wyniku 
wielu zdarzeń szkodowych związanych z wymarznięciami upraw ozimych i 
koniecznością ich przesiania na wiosnę (i ponownego ubezpieczenia), zabrakło 
środków na uprawy jesienne. Ale dopłata wyniosła wówczas tylko niespełna 8 
mln zł. Kolejne lata miały przynieść znaczny wzrost dostępnych środków, a w 
ślad za tym zwiększyć powszechność stosowania dopłat. Jednak faktycznie 
podpisywane umowy pomiędzy zakładami ubezpieczeń i Ministerstwem 
powodowały permanentny niedobór w sezonie jesiennym. Odmienna sytuacja 
miała miejsce dopiero w 2021 r. Zakłady ubezpieczeń podpisały umowy na 
ponad 400 mln zł dopłat i w sezonie wiosennym wykorzystały 52% tej kwoty. 
Jednak we wrześniu, tuż przed rozpoczęciem sprzedaży ubezpieczeń upraw 
ozimych, Ministerstwo podpisało aneksy do umów na kwotę dodatkowych 500 
mln zł. W konsekwencji wszyscy rolnicy mogli zawrzeć umowy, nawet przy 
bardzo wysokich sumach ubezpieczenia.  

 

G) Ryzyko związane z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska 

Coraz częściej dostrzega się potrzebę wdrażania zrównoważonego 
rozwoju zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i instytucji finansowych. 
Współczesne rolnictwo jest skoncentrowane na wysokowydajnej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, a celem jest osiągnięcie wysokich plonów oraz 
odpowiedniej marży. A wszystko to realizowane jest w okresie łatwo 
dostępnych przemysłowych (syntetycznych) środków produkcji (nawozy 
mineralne czy środki ochrony roślin) i uproszczeń w agrotechnice (np. głęboka 
orka). W konsekwencji czynniki te oddziałują na glebę w sposób, który może 
pogarszać jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. Dodatkowo 
obserwowana jest erozja gatunkowa płodozmianów w Polsce, Europie i na 
świecie, poprzez ogromny udział zbóż w zmianowaniu, który czasami dochodzi 
nawet do 80% w strukturze zasiewów. Skutkuje to drastycznym ograniczeniem 
bioróżnorodności w rolnictwie. Biologizacja w rolnictwie to z kolei świadome 
współdziałanie z przyrodą. Międzyplony wysiewane jako mieszanki gatunków 
odpowiednio dobrane do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa, 
chronią glebę przed erozją wodną, wietrzną oraz przed nadmiernym 
nagrzewaniem się gleby. Ponadto są bogatym źródłem składników 
pokarmowych zmagazynowanych w resztkach roślinnych, uwalnianych 
stopniowo podczas procesu mineralizacji. Stanowią źródło składników 
pokarmowych dla wszystkich mikroorganizmów glebowych, które następnie 
udostępniają je roślinom. Szacuje się, że wzrost zawartości próchnicy w glebie o 



145 

1% przekłada się na wzrost żyzności gleby – jej potencjału plonotwórczego o 
12%. (Magdoff & van Es, 2000). Zakłady ubezpieczeń mogłyby odmawiać 
przyjęcia danego stanowiska, pola do ubezpieczenia jeżeli rolnik nie jest w 
stanie udowodnić działania zgodnego z biologizacją.  

 

H) Ryzyko ukrytych wad 

Celem wdrożenia ubezpieczeń dotowanych upraw była m.in. zmiana 
podejścia do zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych (Kaczała, 
Łyskawa 2008). Jednak brak powszechności i ograniczenia związane ze 
stosowaniem przez polski rząd pomocy katastroficznej z budżetu spowodowały 
wprowadzenie przymusu ubezpieczenia 50% posiadanych użytków rolnych od 
jednego z pięciu ryzyk: susza, powódź, skutki złego przezimowania, 
przymrozek wiosenny lub grad. Ale dla większości producentów rolnych nawet 
składka z znaczną dotacją przekracza ich możliwości finansowe. W poniższej 
tabeli dokonano zestawienia zmienności obciążenia składką ubezpieczeniową w 
wyniku produkcji rzepaku. Jak widać to obciążenie w postaci składki mogło 
sięgać nawet 46% zrealizowanej nadwyżki, w przypadku realizacji 
ubezpieczenia pakietowego od trzech ryzyk. Dlatego dla spełnienia obowiązku 
najczęściej realizowane jest najtańsze ubezpieczenie od gradu.  

Zakłady ubezpieczeń realizując swoje cele biznesowe dokonują selekcji 
przedmiotów ubezpieczenia i przyjmują do realizacji tylko te rodzaje upraw i 
zdarzenia, które nie niosą za sobą bezpośredniego prawdopodobieństwa 
realizacji zdarzenia. Dlatego w sezonie wiosennym bardzo trudno jest 
ubezpieczyć przymrozek wiosenny w odniesieniu do upraw sadowniczych, czy 
ryzyko suszy w odniesieniu do zbóż jarych.  
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Tabela 7. Relacja składki do nadwyżki w ubezpieczeniu pakietowym* rzepaku 
w latach 2008-2020 

rok  Składka 
stosowana  

Stopa 
składki do 
kalkulacji  

Wartość 
przychod
u z 1 ha  

Składka 
bez 
dotacji  

Składka 
płatna 
przez 
rolnika  

Nadwyżka 
na 1 ha** 

Relacja: 
Składka/  

nadwyżka  

2008  3,8%-5,5%  4,20%  4 200 zł  176,40 zł  88,20 zł  740,00 zł  11,92%  

2009  3,4%-4,5%  3,90%  5 600 zł  218,40 zł  109,20 zł  1325,00 zł  8,24%  

2012  5,4%-8,5%  5,10%  5 075 zł  258,83 zł  131,95 zł  654,00 zł  20,18%  

2013  3,2%-8,0%  3,90%  3 798 zł  148,12 zł  74,06 zł  159,71 zł  46,37%  

2014  2,8%-6,0%  3,50%  5 163 zł  180,69 zł  90,34 zł  1645,32 zł  5,49%  

2015  2,5%-5,3%  3,30%  5 425 zł  179,03 zł  89,51 zł  1853,84 zł  4,83%  

2016  5,5%-15,0%  6,00%  5 401 zł  324,07 zł  148,53 zł  1960,81 zł  7,58%  

2017 5,5%-15,0% 5,50% 5 571 zł 306,42 zł 112,82 zł 1987,31 zł 5,68% 

2018 4,9%-12,0% 5,00% 5 451 zł 272,56 zł 100,85 zł 1642,16 zł 6,14% 

2019 4,9%-12,0% 4,90% 5 654 zł 277,06 zł 102,62 zł 2120,18 zł 4,84% 

2020 3,70%-8,5% 4,20% 10 611 zł 445,67 zł 166,60 zł 5479,70 zł 3,04% 

* ubezpieczenie pakietowe obejmuje: skutki złego przezimowania, przymrozki wiosenne, 
grad. Kalkulacja składki na bazie przepisów obowiązujących o stawce maksymalnej. 

** - kalkulacja nadwyżki w oparciu o ceny i plonowanie oraz nadwyżkę finansową ze strony 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej (http://wir.org.pl/asp/kalkulacje-kosztow-produkcji,189,,1) 

Źródło: opracowanie na podstawie taryf zakładów ubezpieczeń. 

 

Zapisy w art. 10a ust. 2 ustawy o ubezpieczenia upraw i zwierząt 
gospodarskich (w zakresie kształtowania dotacji budżetowej w przypadku 
nadmiernej szkodowości w zakresie suszy) stanowią, iż przekroczenie przez 
wypłacone odszkodowania z tytułu suszy 90% sumy składek uiszczonych w 
danym roku kalendarzowym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw, 
powoduje, że kluczowe jest określenie poziomu stawki za to ryzyko. Susza jest 
sprzedawana wyłącznie w rozwiązaniach pakietowych, łączona jest z trzema lub 
nawet pięcioma innymi zdarzeniami. W konsekwencji wydzielenie niskiej 
składki za ryzyko suszy pozwala znacznie szybciej uzyskać pomoc z budżetu w 
przypadku konieczności wypłaty poszkodowanym rolnikom odszkodowań za 
takie zdarzenie. 
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I) Ryzyko (braku) publicznej akceptacji 

Zmienność stawek w ubezpieczeniach majątkowych i ubezpieczeniach 
komunikacyjnych zmuszają do postawienia pytania o zasadność finansowania 
składki tylko dla jednej grupy społecznej. D. Kusz (2018, s. 329) wskazuje, że 
polityka rządu powinna zmierzać przede wszystkim do ograniczenia przyczyn 
niedoskonałości rolnych rynków finansowych. Należy jednak podkreślić, iż 
okresie ostatnich 11 lat funkcjonowania ubezpieczeń dotowanych upraw z 
przymusem realizacji, występowały lata, w których rolnicy decydowali się 
zawrzeć przedmiotową umowę w zakresie jednego ryzyka tylko ze względu na 
możliwość uzyskania dodatkowych środków z budżetu państwa w zakresie 
pomocy katastroficznej (susza, huragany itp.). Bardzo często oznaczało to 
ubezpieczenie upraw zbóż lub kukurydzy od gradu (stawki w tym zakresie są 
najniższe). Dodatkowo zaniżano sumy ubezpieczenia, gdyż ustawa nie reguluje 
minimalnych sum ubezpieczenia, a wymóg dotyczy wyłącznie wykazania się 
odpowiednią ubezpieczoną powierzchnią. Działanie to można wiązać z 
zaniżaniem dochodów w rolnictwie (Szydełko 2019). 

 

J) Ryzyko utraty kontroli publicznej nad świadczeniem usług 

Wprowadzenie maksymalnego poziomu stawek zostało zliberalizowany 
zmianą ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich w roku 2017. 
W chwili obecnej co stosowane stawki maksymalne w wysokości 9%, 12% i 
15% sumy ubezpieczenia upraw w odniesieniu do klas bonitacyjnych (w 
zastąpieniu kategorii glebowych). Wyłączenie z kumulacji stawek ryzyka suszy 
i skutków złego przezimowania powoduje, że negatywne konsekwencje tych 
zapisów dotykają głównie upraw sadowniczych i warzyw. Ale nadal jest to 
swego rodzaju ograniczenie w zakresie elastyczności stosowania rozwiązań 
ubezpieczeniowych. Dla wielu producentów 12% lub 15% składki za 
ubezpieczenie od skutków przymrozku wiosennego i gradu przekracza ich 
możliwości finansowe, a naliczona zgodnie z ustawą dopłata bardzo często nie 
przekracza poziomu 30% należnej składki.  

 

K) Ukryty protekcjonizm 

Brak możliwości ograniczenia odpowiedzialności poprzez wprowadzenie 
dodatkowych poziomów franszyzy lub limitów odpowiedzialności zmusza 
zakłady ubezpieczeń do oferowania ubezpieczeń tylko w schemacie produktu 
dotowanego. A to w sposób jeszcze bardziej ścisły wiąże końcową ofertę 
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zakładów ubezpieczeń z oczekiwaniami i narzuconymi stawkami przez rynek 
reasekuracyjny. 

Z drugiej strony w okresie ostatnich 10 lat funkcjonowania ubezpieczeń 
dotowanych upraw można było zaobserwować sytuacje, w których składki 
oferowane po wyczerpaniu dopłat w ramach przysługującego limitu dla zakładu 
ubezpieczeń, były zbliżone w końcowej kalkulacji do ubezpieczenia 
dotowanego. Możliwe do zastosowanie różnego rodzaju zniżki dawały prawo do 
nawet kilkudziesięciu procentowej obniżki składki zasadniczej, ale zawsze 
następowały w uzgodnieniu z reakuratorem (NIK 2019, s.5). 

 

Ocena efektywności podejmowanych działań w zakresie dotowania 
ubezpieczeń upraw 

Kluczowym elementem stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest szukanie pomiaru efektywności takiego projektu. Powyższe analizy 
wskazują, że trudno mówić w tym zakresie o analizie danych jakościowych, 
dotyczących jakości likwidacji szkód, czy zadowolenia z realizowanych 
odszkodowań. Brak gromadzenia informacji w tym zakresie powoduje, że takie 
działania mogą bazować wyłącznie na badaniach marketingowych i wymagałby 
dotarcia do rolników, którzy mieli w określonym czasie zdarzenia szkodowe.  

Dlatego poniżej dokonano identyfikacji parametru, który może zostać 
określony na podstawie gromadzonych danych finansowych. Niewystarczające 
jednak jest odnoszenie poziomu dotacji do składki (lub pełnej składki (z 
dotacją)) do wypłaty odszkodowań i świadczeń przez zakłady ubezpieczeń. 
Takie odniesienie dotyczy raczej efektywności działalności w tym obszarze 
zakładów ubezpieczeń (i to nie jest to ocena kompletna gdyż pomija utworzone 
przez ubezpieczyciela rezerwy, poniesione koszty czy korzystanie z 
reasekuracji). Dla pełnej oceny efektywności dotowania ubezpieczeń upraw 
należałoby porównać wszystkie środki z budżetu krajowego (całą pomoc 
publiczną) trafiające do gospodarstw rolnych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych (naturalnych i obejmowanych ubezpieczeniem) w uprawach i 
zwierzętach z poziomem odszkodowań, które z tego samego tytułu zostały 
wypłacone przez zakłady ubezpieczeń. Ponieważ jednak, jak szacuje 
Ministerstwo Rolnictwa, ok 30% gruntów ornych w Polsce jest ubezpieczonych, 
zatem aby nawet w najbardziej uproszczony sposób zbadać skuteczność 
dotowania ubezpieczeń należy wskazać wartość pomocy publicznej trafiającej 
do ubezpieczonych rolników. Pomoc publiczna dla poszkodowanych wskutek 
klęsk żywiołowych w Polsce jest udzielana niezależnie od posiadanego przez 
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rolników ubezpieczenia (w przypadku braku jakiejkolwiek umowy 
ubezpieczenia upraw jest jedynie pomniejszana o 50%). Zakładamy zatem, że 
część tej pomocy jest proporcjonalna do wielkości ubezpieczonych gruntów 
ornych (oczywiście z wyjątkiem dopłat do składek ubezpieczeniowych, które w 
całości trafiają do rolników ubezpieczonych).  

W celu określenia wartości pomocy wyłącznie dla ubezpieczonych 
rolników wyznaczono wskaźnik penetracji ubezpieczenia gruntów ornych 
(IPAL ang. insurance penetration of arable land), którego wartość wyznaczono 
w następujący sposób: 

IPAL= ubezpieczony obszar gruntów ornych /całkowity areał gruntów 
rolnych 

Wskaźnik ten pozwoli na wyznaczenie części pomocy publicznej 
(pomocy ex-post bez dopłat do składek ubezpieczeniowych), która w badanym 
okresie trafiła do ubezpieczonych.  

Dopiero łączna ocena skuteczności i efektywności projektu pozwoli na 
sformułowanie jednoznacznej i kompleksowej oceny, oraz zastosowanie jej w 
praktyce rynku ubezpieczeń.  

Do analizy należy użyć danych dotyczących całej klęskowej pomocy 
publicznej skierowanej do rolnictwa. Zakres pomocy publicznej w Polsce jest 
bardzo istotny1. Pomoc publiczna w rolnictwie uruchamiana wskutek klęsk 
żywiołowych może być udzielana w następujących formach:  

                                                           
1 Warto podkreślić, iż pomoc publiczna w sektorze rolnym może być stosowana tylko w 
ograniczony sposób i zgodnie z regulacjami wynikającymi:  
• w latach 2007-2013 z: Wytycznych Wspólnoty z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie pomocy 
państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE 2016/C 319/1) , 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym 
rozporządzenie (WE) Nr 70/2001 (Dz. Urz. UE 2006/L358), Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE 2006/L 379) i Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE 2007/L337);  
• w latach 2013-2020 z : Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w 
sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE 
2014/C 204/1, z późn. zm.), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2014/L193/1), Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
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1) dotacji2 

2) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłacie 
kapitału kredytu bankowego,  

3) ulg i zwolnień podatkowych, a także zaniechania poboru podatku, odroczenia 
terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub 
odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,  

5) umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania 
na raty płatności należności stanowiących środki publiczne (w tym z tytułu 
ubezpieczenia społecznego rolników),  

6) poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od 
oferowanych na rynku.  

Należy jednak, iż oszacowane przez komisje straty nie przekładały się 
bezpośrednio na uruchomienie pomocy. W wielu opracowaniach wskazuje się 
na konieczność zredukowania subiektywności w szacowaniu strat i poprawę 
efektywności wykorzystania pomocy (Kazimierczuk 2020). Dlatego od 2020 r., 
w wyniku działania Ministerstwa Cyfryzacji, wnioski o oszacowanie szkód 
powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem 
aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” na stronie 
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Poprzez użycie profilu 
zaufanego, następuje powiązanie wnioskodawcy z konkretnymi działkami 
wykazanymi we wniosku o dopłatę bezpośrednią. Wskazane we wniosku działki 
opisywane są poprzez rodzaj prowadzonej uprawy lub sposób wykorzystania 
działki. W każdym przypadku określa się szacowaną wartość redukcji plonu. 
Jednocześnie producent rolny deklaruje informację o prowadzonej produkcji 
zwierzęcej, czy stratach w stawach rybnych lub uprawach trwałych. Konieczne 

                                                                                                                                                                                     
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
2013/L352)  
2 Pomoc (w postaci dotacji) może być udzielana:  

5 w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich 
trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej albo 

5 poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech 
lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej.  

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk   
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jest również załączenie polisy potwierdzającej ubezpieczenie 50% 
użytkowanych gruntów rolnych od co najmniej jednego ryzyka (zgodnie 
z ustawą o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich). Podane informacje 
są w następnym kroku weryfikowane przez dane z Monitoringu Suszy Rolniczej 
(https://susza.iung.pulawy.pl/). Oznacza to, że aplikacja posiada informacje 
o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoda może 
zostać oszacowana zewnętrznie w każdym momencie i zbiór plonów nie ma 
wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. 

 

Tabela 8. Wysokość pomocy z budżetu państwa w latach 2009-2019 

Rok 

Kwota 
pomocy 
(mln zł) 

Oszacowane 
przez 

wojewodów 
straty (mln zł) 

Przedmiot pomocy z budżetu 
państwa 

Główne niekorzystne 
zjawiska pogodowe 

szacowane przez 
wojewodów 

Najczęściej ubezpieczane 
ryzyko 

2008 160,7 3 614 susza i huragan b.d. grad, przymrozki wiosenne 
2009 8,7 321 powódź b.d. grad 

2010 164,3 1 892 
powódź, osunięcia się ziemi 
i huragan b.d. grad, przymrozki wiosenne 

2011 41,6 1 065 
huragan, deszcz nawalny lub 
przymrozki wiosenne b.d. grad, przymrozki wiosenne 

2012 122,4 1 048 
ujemne skutki 
przezimowania b.d. grad, przymrozki wiosenne 

2013 15,2 995,2 
powódź, huragan, grad lub 
deszcz nawalny b.d. 

grad, przymrozki wiosenne, 
ujemne skutki 
przezimowania 

2014 - - 
nie było uruchomionej 
pomocy b.d. grad, przymrozki wiosenne 

2015 440,8 3 064 susza susza 

grad, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki 
wiosenne 

2016 113,1 596 
grad, huragan, deszcz 
nawalny lub susza 

susza, huragan, grad, 
deszcz nawalny grad, przymrozki wiosenne 

2017 480,1 3 047 

przymrozki wiosenne, 
huragan, deszcz nawalny i 
grad 

deszcz nawalny, 
przymrozki wiosenne grad, przymrozki wiosenne 

2018 2 075,30 8 585 susza i powódź susza grad, przymrozki wiosenne 

2019 2 258,70 10 803 

susza, huragan, grad, deszcz 
nawalny, przymrozki 
wiosenne lub powódź 

susza, przymrozki 
wiosenne grad, przymrozki wiosenne 

Źródło: (MRiRW 2020) 

 

Analiza danych o liczbie gmin, w których działały komisje ds. szacowania 
strat w rolnictwie była zróżnicowana w poszczególnych latach w zależności od 
rodzaju zdarzenia. W 2016 roku komisje w zakresie suszy powołano w 287 
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gminach, zaś w zakresie huraganu, gradu, deszczu nawalnego w 371 gminach. 
W 2018 r. przeważały komisje w zakresie przymrozków wiosennych, które 
powołano aż w 882 gminach. W 2018 r. i 2019 r. znów przeważały komisje 
powołane w celu szacowania skutków suszy – działanie takie podjęto 
odpowiednio w 2 116 oraz 1 771 gminach.  

Dopiero wartość wszelkich płatności publicznych powiększona o wartość 
dopłat do składek ubezpieczeniowych da informację o koszcie, który poniósł 
budżet państwa w związku z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w 
rolnictwie. Zestawienie zaś tej kwoty z wypłaconymi przez zakłady ubezpieczeń 
w tym okresie odszkodowaniami z tytułu ubezpieczeń upraw pozwoli na 
odpowiedź, czy działanie to (dotowanie ubezpieczeń) miało ekonomiczne 
uzasadnienie (tabela 9). 
 

Tabela 9. Efektywność pomocy publicznej w latach 2009-2018 
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

wskaźnik IPAL 0,201 0,204 0,218 0,198 0,239 0,236 0,204 0,169 0,236 0,235 

  (w mln zł) 

Łączna pomoc z 
wyłączeniem dopłat do 
składek ubezpieczeniowych  323,6 191 141,5 81,8 737,9 29,702 458,4 113,1 480,1 2075,3 

dopłaty do składek  80,5 96,6 126,1 162,4 465,7 161,49 173,4 208,1 471 467,1 

środki publiczne trafiające 
do ubezpieczonych (SP)  145,4 135,5 157 178,6 642,1 168,5 266,8 227,2 584,4 954,8 

odszkodowania (O)  121 98 362 719 1300 280 690 272 298 273,3 

SALDO (O) - (SP)  -104,9 -134,2 78,9 378 192,2 -50 249,8 -163,3 -757,4 -1148,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

W okresie 2009-2018 wystąpiło w Polsce kilka zdarzeń, które mogą 
zostać uznane za klęskowe racjonalne zatem wydaję się analizowanie 
efektywności nie w okresach rocznych, a w całym badanym okresie – poprzez 
operowanie na danych zakumulowanych. W tej sytuacji zakumulowane saldo 
wyniosło -1.459,6 zł co wskazuje, że działanie łączące dopłaty do składek z 
pomocą ad hoc daje efekt ujemy.  

W tym miejscu warto podkreślić, iż mimo wartości ujemnych 
jednoznaczna negatywna ocena efektywności ubezpieczeń upraw nie jest 
prawidłowa. Klęski żywiołowe i sytuacje nadzwyczajne mogą powodować 
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uruchomienie pomocy ad hoc i ujemny efekt działań, ale pod warunkiem 
wysokiej pozytywnej oceny jakości tych ubezpieczeń.  

W przypadku Polski nie mamy jednak do czynienia z taką sytuacją, a 
rozmiar pomocy ad hoc wydaje się wynikać przede wszystkim z 
niedopasowania ochrony do faktycznych zdarzeń zagrażających rolnikom. 

 

Kierunki rozwoju dotowanych ubezpieczeń w rolnictwie 

Dotychczasowe doświadczenia polskie, ale również doświadczenia innych 
krajów, wskazują na konieczność zachowania równowagi między regulacyjną 
kontrolą rynku (w celu ochrony producentów rolnych) a elastycznością w 
zarządzaniu operacjami ubezpieczeniowymi przez same zakłady ubezpieczeń. 
W tym zakresie konieczne jest odpowiedzenie na pytanie o to jaka powierzchnia 
powinna być ubezpieczana, aby spełnić cele systemu. Ważne jest też wskazanie 
ilu rolników i jakie segmenty gospodarstw powinny być objęte systemem. Jest 
to ściśle związane z odpowiedzią na pytanie: Jakie funkcje społeczno-
gospodarcze ma spełnić system ubezpieczeń rolnych? W chwili obecnej 
realizowane ubezpieczenia dotowane upraw zabezpieczają w sposób 
ograniczony dochodowość gospodarstwa, ale tylko jeśli zakłócenie tej 
dochodowości nastąpiło w związku z realizacją określonego zdarzenia 
ubezpieczeniowego. System może ograniczyć się to stworzenia możliwości 
odbudowy produkcji rolnej w razie masowych szkód lub w pełni zapobiegać 
bankructwu gospodarstw rolnych na skutek niekorzystnych zjawisk 
meteorologicznych. Należy również zwrócić uwagę na to, iż poszczególne 
grupy producentów rolnych mają różne potrzeby ubezpieczeniowe. Dla 
gospodarstw wysokotowarowych konieczne jest stworzenie rozbudowanych 
produktów z pełnym zakresem, zaś dla małych i średnich gospodarstw rolnych 
niezbędne są tańsze i prostsze produkty. Aby móc konkurować, zakłady 
ubezpieczeń powinny mieć możliwość opracowywania innowacyjnych 
produktów, dostosowanych do poszczególnych typów gospodarstw. Niezależnie 
od wybranego modelu i celów system wymaga stabilnego finansowania, czyli 
zarówno stałości subsydiowania składek, jak i gwarancji stabilności 
funkcjonowania dla zakładów ubezpieczeń w przypadku kumulacji 
niekorzystnych i ubezpieczonych zdarzeń. 

Dodatkowo powinna zostać zachowana swoboda oferowania, wybierania 
klientów w zależności od prawdopodobnego ryzyka, czy spełniania określonych 
kryteriów jakości przedmiotu ubezpieczenia (uprawy). W tym zakresie z 
pewnością będą rozwijać się systemy informacji geograficznej (GIS). Są one 
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coraz częściej wykorzystywane do oceny ryzyka związanego z lokalizacją 
zagrożeń naturalnych oraz kształtowania produktów ubezpieczeniowych 
(Savari, Damaneh, Damaneh 2022). Jedno z towarzystw (Concordia) 
zapowiedziało już możliwość uruchomienia produktu ubezpieczenia 
indeksowego suszy w oparciu o odczyty ze zdjęć satelitarnych. 

Ale w tym miejscu pojawia się konieczność gromadzenia i udostępniania 
określonych zasobów danych o produkcji rolniczej, rodzajach szkód czy 
częstości i intensywności występowania określonych zjawisk pogodowych. Brak 
danych oznacza, że niepewność związana z tworzeniem nowych produktów i 
szacowaniem taryf jest znacznie większa, a rynek prywatny zakładów 
ubezpieczeń ma mniejsze możliwości uczestniczenia w ponoszeniu ryzyka. 
Oznacza to konieczność zakupu droższej reasekuracji. Dane geograficzne, 
gospodarcze i klimatyczne są zazwyczaj uboższe w przypadku krajów 
rozwijających się, a dostęp do takich informacji jest często nieproporcjonalnie 
kosztowny. Wydaje się, iż pomimo istniejących zagrożeń z przetwarzaniem tych 
danych (Zapała 2018), Polska jest już na takim poziomie możliwości 
gromadzenia danych, że ich modelowanie może stać się odpowiedzią na 
narzucane warunki towarzystw reasekuracyjnych. W ustawie o ubezpieczeniach 
upraw i zwierząt należy dodać zapis nakazujący przekazywanie i gromadzenie 
szczegółowych danych dla potrzeb oceny funkcjonowania ubezpieczeń. 

Oczywiście kluczowym elementem jest skuteczność dotowania 
ubezpieczeń upraw. Na zawarcie ubezpieczenia decydują się przede wszystkim 
rolnicy produkujący wyłącznie na rynek (często jako realizacja umowy 
kontraktacji lub umowy dostawy określonej ilości płodów rolnych) (Herda-
Kopańska, 2017). Zwiększenie powszechności wykorzystania ubezpieczeń 
upraw w przypadku gospodarstw domowych rolników indywidualnych, gdzie 
mamy do czynienia z wielozawodowością, jest znacznie trudniejsze. Jak 
wskazują badania, nawet na rozwiniętych rynkach ubezpieczeń, zwiększenie 
dotacji o 10% przekładało się tylko na 0,43% wzrostu ubezpieczanego areału 
(Yu, Smith, Sumner 2018). Dodatkowo sytuacja może się pogarszać wraz z 
ograniczeniem działania lub skuteczności docierania poprzez stare kanały 
dystrybucji (sieć lokalnych oddziałów towarzystw ubezpieczeniowych, agenci) 
(Belson, 2006). W przypadku produktów konwencjonalnych konieczna jest 
zatem wysoka składka minimalna, aby odzwierciedlić koszty stałe przypadające 
na zawarcie tej jednej, konkretnej umowy. Jednym z rozwiązań jest oferowanie 
ubezpieczenia upraw w sposób zautomatyzowany. Przykłady z literatury to: 
pobieranie składki wraz z czynszem, wykorzystując dzierżawce gruntów (często 
z sektora publicznego) jako kanał dystrybucji, dystrybucja poprzez sieci 



155 

kościelne czy oferowanie uproszczonych produktów i szybka weryfikację 
roszczeń (Dlugolecki, Hoekstra, 2006). Zakłady ubezpieczeń działające na 
rynku ubezpieczeń upraw mogą uzyskać znaczące korzyści w zakresie 
administracji, jeżeli prowadzą równoległą działalność, w ramach której 
oferowane są inne produkty - np. ubezpieczenia budynków czy ubezpieczenia 
komunikacyjne.   

Istnieją również różne bariery po stronie popytu. Niektóre z nich mogą 
zostać pokonane przez sektor prywatny i z czasem inne mogą wymagać 
interwencji sektora publicznego. Rolnicy często mają niską świadomość ryzyka, 
na jakie są narażeni, szczególnie w przypadku zdarzeń o niskiej częstotliwości i 
dużym wpływie (Grodź, Gajda 2012; Sulewski 2014). Rynek prywatny może 
odegrać użyteczną rolę w podnoszeniu świadomości, ponieważ ma on 
motywację do osiągania zysków w celu zwiększenia penetracji rynku. Jednak 
wprowadzenie obowiązku i jego egzekwowanie może być ważnym elementem 
zwiększającym powszechność wykorzystania ubezpieczeń. Należy opracować 
program edukacyjny i szkoleniowy, w tym model komunikacji z uczestnikami 
systemu ubezpieczeń. Takie działanie nie tylko zwiększy świadomość 
ubezpieczeniową rolników, ale także wiedzę możliwą do wykorzystania w 
trakcie negocjacji z zakładami ubezpieczeń. W zakresie świadomości kluczowe 
jest również organicznie pomocy rządowej w przypadku zaistnienia zjawisk o 
charakterze katastroficznym. Takie systemy mają na celu zapewnienie pomocy 
ofiarom, np. w postaci doraźnych środków utrzymania, czy umożliwienia 
uzyskania kredytów preferencyjnych. Jeżeli schemat udzielanej pomocy nie jest 
starannie opracowany, to może podważyć rentowność prywatnego rynku 
ubezpieczeń i oczywiście zmniejsza zainteresowanie rolników ubezpieczeniami. 

Jeżeli konsumenci uważają, że płacą więcej niż wynosi ich "sprawiedliwy 
udział" w funduszu ubezpieczeniowym, to nie będą się chętnie ubezpieczać. 
Dodatkowo rynek prywatnych zakładów ubezpieczeń będzie dążył do 
segmentacji klientów, eliminując w ten sposób trudne do akceptacji przedmioty 
ubezpieczenia (np. ubezpieczenie sadów, czy ryzyka suszy na niektórych 
terenach). Ale takie działania są sprzeczne z polityką publiczną w zakresie 
solidarności i równego dostępu do dotowanych ubezpieczeń. Konieczne jest 
zatem poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłby na rozłożenie ciężaru 
ubezpieczania trudnych zjawisk na cały system ubezpieczeń dotowanych. 
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Podsumowanie 

Ze względu na zasadniczo różne systemy produkcji, metody uprawy, 
średnią wielkość gospodarstw rolnych i dostęp do rynku, rozwój ubezpieczeń 
rolnych będzie nadal przebiegał w odmienny sposób na rynkach rozwiniętych i 
rozwijających się. Ubezpieczenia rolne będą ewoluować wraz z polityką 
rządową, nowymi rozwiązaniami w zakresie finansowania rolnictwa i ciągłymi 
zmianami technicznymi oraz strukturalnymi w systemach produkcji. Z punktu 
widzenia producentów rolnych te zmiany prowadzą do większej koncentracji 
ryzyka i zjawiska katastroficzne mogą trwale zniweczyć ich trud. Dlatego 
konieczne jest tworzenie stabilnych systemów ubezpieczeniowych, w których 
stała dostępność wsparcia rządowego ma zasadnicze znaczenie. 

Ilość i jakość dostępnych danych prawdopodobnie zmienią sposób 
rozumienia ryzyka i zapobiegania mu na różnych poziomach (producenci rolni, 
przetwórcy, zakłady ubezpieczeń, rząd). Podobnie jak w przypadku innych linii 
ubezpieczeniowych, ubezpieczenia rolne skorzystają z nowych technologii, 
które zwiększają wydajność przy niższych kosztach dystrybucji, administracji, 
czy oceny ryzyka i szacowania strat.  

Jednak z punktów widzenia niwelowania zagrożeń związanych z 
funkcjonowaniem PPP należy rozważyć ujednolicenie zasad likwidacji szkód 
lub wskazania istotnych wytycznych w tym zakresie w poszczególnych 
towarzystwach. W ramach umów z Ministerstwem Rolnictwa należy nakazać 
zakładom ubezpieczeń przedstawianie informacji (nie tylko wynikających z 
OWU) dotyczących likwidacji, ale także parametrów jakościowych (np. ilość 
odwołań, reklamacji, sporów sądowych itp.). Z punktu widzenia oceny 
skuteczności wdrożenia przymusu ubezpieczenia konieczne wydaje się 
wdrożenie weryfikacji zawartych umów ubezpieczenia upraw przez 
poszczególnych producentów rolnych. Poprzez dodanie dodatkowej informacji 
we wniosku o dopłaty bezpośrednie Agencja Płatnicza zyskuje informacje o 
zawarciu umowy. Na bazie takiej deklaracji i szczegółowego wyliczenia ze 
strony zakładu ubezpieczeń uruchamiana jest dopłata z budżetu krajowego do 
przedmiotowego ubezpieczenia upraw lub weryfikowana prawidłowość 
rozliczeń. Dla wielu producentów rolnych będzie to wskazówka o konieczności 
realizacji co najmniej minimalnego poziomu zabezpieczenia gospodarstwa.  

Alternatywą dla obowiązkowości może być kształtowanie świadomości 
ubezpieczeniowej poprzez odpowiednie działania edukacyjne i szkoleniowe. 
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II. Wybrane zagadnienia metodyczne badań nad 
zarządzaniem ryzykiem w rolnictwie  

i ubezpieczeniami rolnymi 

 
Michał Soliwoda, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Dariusz Osuch 

3. 

Założenia metodyczne badań empirycznych dotyczących asymetrii 
informacji na rynku ubezpieczeń rolnych, strategii zarządzania  

ryzykiem w gospodarstwach rolnych oraz identyfikacji reguł 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych przez rolników 

 

Organizacja procesu badawczego 

Dane pierwotne zebrano wykorzystując metodę badania sondażowego, 
przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety (UBROL_2020) jako narzędzia 
badawczego. Do udziału w badaniu zaproszono rolników oraz doradców rolnych 
zaangażowanych w Polski FADN - System Zbierania i Wykorzystywania 
Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Udział w badaniu było 
dobrowolny. Badania przeprowadzono na przełomie 2020-2021 roku. 

Techniką wykorzystaną do przeprowadzenia badań sondażowych był 
wywiad wspomagany komputerowo (CAPI). Odpowiedzi respondentów były na 
bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego, co ułatwiło gromadzenie 
danych. Do gromadzenia danych wykorzystano system Google Forms1. Badanie 
miało charakter anonimowy. Pierwotna wersja kwestionariuszy przygotowana 
została po przestudiowaniu literatury z zakresu problematyki zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie przez pracowników Zakładu Finansów i Zarządzania 
Ryzykiem IERiGŻ-PIB 2 i skonsultowana z pracownikami Zakładu 
Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB 3 . Następnie opracowane 
kwestionariusze zostały skierowane do weryfikacji przez audytorów Zakładu 

                                                           
1  Wsparcie informatyczne w zakresie utworzenia bazy danych Daniel Maniszewski 
(specjalista ds. informatyki IERiGŻ-PIB) oraz  dr inż. Dariusz Osuch, Zastępca Kierownika 
Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB. 
2 Prof. dr hab. Jacek Kulawik; dr Michał Soliwoda 
3 Mgr inż. Beata Malanowska; dr inż. Dariusz Osuch 
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Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB 4 . Po zaprojektowaniu 
wstępnej wersji kwestionariuszy przeprowadzono badania pilotażowe 
obejmujące kilkudziesięciu respondentów. Umożliwiły one wprowadzenie 
niezbędnych korekt i skonstruowania ostatecznej wersji kwestionariuszy, które 
zostały wysłane pocztą elektroniczną do koordynatorów w biurach 
rachunkowych Polskiego FADN wraz z adresem internetowym formularza 5. 
Koordynatorzy przekazali informacje do doradców rolnych, a doradcy do 
rolników. 

Kwestionariusz ankiet skierowany do rolników zawierał 15 pytań i składał 
się z kilku części, takich jak: a) metryczka; b) asymetria informacji w 
ubezpieczeniach rolnych (perspektywa rolnika); c) decyzje ubezpieczeniowe 
rolników; d) wdrażanie innowacji i technologii a ryzyko w gospodarstwie 
rolnym; oraz e) strategie zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. 

Kwestionariusz ankiet skierowany do doradców rolnych zawierał 6 pytań 
obejmujących: a) metryczkę; b) decyzje ubezpieczeniowe; c) wdrażanie 
innowacji i technologii a ryzyko w gospodarstwie rolnym; oraz d) strategie 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. 

Pytania zawarte w kwestionariuszach miały charakter pytań otwartych, 
które pozwalały na swobodę wypowiedzi respondentom pod względem treści i 
szczegółowości oraz pytania zamknięte, w których odpowiadając na pytania 
respondenci dokonywali wyboru odpowiedzi, przewidzianych i podanych przez 
badacza. Odpowiedzi te zostały tak dobrane, aby wyczerpać wszystkie możliwe 
sytuacje, których pytanie dotyczyło.  

Odpowiedzi otrzymano od 1979 rolników oraz 867 doradców rolnych. 
Ostatecznie do badań przyjęto 1138 kwestionariuszy wypełnionych przez 
rolników i 867 kwestionariuszy wypełnionych przez doradców rolnych. 

 

Metody badawcze 

Model regresji logistycznej pozwala na zbadanie wpływu wielu 
zmiennych niezależnych X1, X2,…, Xk na zmienną zależną Y. Zmienna zależna 
przyjmuje dwie wartości i ma charakter dychotomiczny. Te dwie wartości 
kodowane są jako 1 i 0, gdzie: wartość 1 oznacza posiadanie danej cechy, a 0 – 
brak danej cechy (Hosmer&Lemenshow, 2000). Model regresji logistycznej 
opisuje prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną Y wartości 1 w 
                                                           
4Inz. Jarosław Sidor; mgr inż. Paweł Kazimierczak; mgr inż. Wanda Nowak; mgr inż. Monika 
Sapota; dr inż. Karol Sołek 
5 Mgr inż. Beata Malanowska 
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odniesieniu do zmiennych niezależnych, przy czym zmienne te mogą być 
zmiennymi jakościowymi i/lub ilościowymi.  

Model regresji logistycznej oparty jest na funkcji logistycznej. Funkcję tę 
określa się wzorem(Stanisz, 2000; Maddala, 2006; Sompolska-Rzechuła, 2018; 
Strzelecka i in., 2020): 

 

 

 

Równanie regresji logistycznej pozwala na obliczenie warunkowego 
prawdopodobieństwa pojawienia się sukcesu na skutek określonego czynnika i 
wyrażone jest następującym równaniem (Frątczak, 2018): 

 

 

 

gdzie:  - warunkowe prawdopodobieństwo osiągnięcia 
przez zmienną zależną wartości wyróżnionej pod warunkiem uzyskania 
konkretnych wartości zmiennych niezależnych X1,X2,…, Xk;  – stała regresji 
logistycznej; – współczynnik regresji logistycznej dla i-zmiennej niezależnej; 

 – i-ta zmienna niezależna. 

 

Oprócz dychotomicznej zmiennej niezależnej, warunkiem koniecznym do 
użycia regresji logistycznej jest dostatecznie duża liczebność próby, która 
powinna być większa niż , gdzie k-jest liczbą zmiennych 
niezależnych (Stanisz, 2000). 

W regresji logistycznej, najważniejsza rolę odgrywają współczynniki 
regresji i ich statystyczna istotność. W modelu logistycznym występuje jeszcze 
dodatkowy parametr – iloraz szans. Przez szansę rozumie się stosunek 
prawdopodobieństwa, że wystąpi określone zdarzenie do prawdopodobieństwa, 
że ten przypadek się nie pojawi. Natomiast ilorazem szans dwóch 
porównywanych grup nazywa się stosunek szansy wystąpienia określonego 
zdarzenia w pierwszej grupie do szansy wystąpienia tego zdarzenia w grupie 
drugiej.  
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Logarytm naturalny szansy zwany jest logitem (Maddala, 2006;Cramer 
2003; Kleinbaum& Klein, 2002): 

 

 

 

Po oszacowaniu modelu regresji logistycznej wyznacza się wartości 
teoretyczne zmiennej Y według następującego wzoru (Pąpka-Jeziorska, 2007; 
Maddala, 2006): 

 

 

 

gdzie:  - prawdopodobieństwa teoretyczne uzyskane z oszacowanego na 
podstawie próby losowej modelu regresji logistycznej. 

 

Gdy próba jest niezbilansowana, czyli taka, w której liczba jedynek 
znacznie różni od liczby zer, do prognozowania wartości teoretycznych można 
zastosować modyfikację standardowej zasady i liczyć prognozy według zasady 
optymalnej wartości granicznejα (Gruszczyński & Podgórska, 1996):  

 

 

 

gdzie:  - wartość graniczna ustalona jako udział jedynek w próbie. 

 

Wartość graniczną ustala się jako udział jedynek w próbie. Można 
wówczas dokonać oceny poprawności oszacowanego modelu, zliczając trafnie 
oraz błędnie zaklasyfikowane przypadki (tab. 1). 
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Tabela 1. Trafność klasyfikacji przypadków 

Wartości 

oczekiwane 

Wartości obserwowane 
Suma 

1�iy  0�iy  

1ˆ �iy  11n  12n  51n  

0ˆ �iy  21n  22n  52n  

Suma 15n  25n  n 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dobosz (2004). 

 

Po oszacowaniu parametrów modelu logitowego należy ocenić jego 
dopasowanie do danych empirycznych.  

W pierwszej kolejności bada się statystyczną istotność zmiennych w 
modelu (lub istotność ilorazu szans). W tym celu wykorzystuje się test Walda 
(Hosmer & Lemenshow, 2000): 

 

Stawia się hipotezy: 
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Statystykę testową testu Walda wylicza się według wzoru:  

 

 

gdzie: i7  - współczynnik regresji przy zmiennej objaśniającej w modelu 

logitowym; 
i

SE7  - błąd standardowy. 

 

Statystyka W ma asymptotycznie (dla dużych liczności) rozkład 2:  z jednym 
stopniem swobody. 
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Do oceny jakości modelu logitowego wykorzystuje się współczynnik 
zliczeniowy (Gruszczyński, 2001; Maddala, 2006):  

 

. 

 

Im bliższa jeden wartość tej miary tym lepsze dopasowanie modelu 
logistycznego do danych empirycznych badanego zjawiska. zliczR2 oznacza 
procent trafnie zaklasyfikowanych przypadków. Model dobrze sprawdza się w 
prognozowaniu badanego zjawiska, gdy %R zlicz 502 �� . Oznacza to, że 
klasyfikacja na podstawie modelu jest lepsza od przypadkowej. 

Do oceny jakości modelu logitowego można wykorzystać także test 
Hosmera-Lemeshowa(Hosmer i in., 1989; Hosmer i in., 2008), który dla 
różnych podgrup danych, porównuje obserwowane liczności występowania w 
danej podgrupie obiektów posiadających wyróżnioną cechę Og i oczekiwane 
liczności Eg występowania wartości wyróżnionej. Jeśli Og i Eg są wystarczająco 
bliskie, wówczas można założyć, że zbudowano dobrze dopasowany model. 
Zwykle do obliczeń dzieli się obserwacje na G podgrup, wykorzystując np. 
decyle. Hipotezy w teście przyjmują następującą postać: 

 

gg EO:H ��0 dla wszystkich kategorii, 

gg EOH 9:1 przynajmniej dla jednej kategorii. 

 

Wartość statystyki testowej jest wyznaczana następująco: 

 

 

 

gdzie gN - liczba obserwacji w grupie g, },...,1{ Gg 4 . Statystyka ta ma 
asymptotycznie rozkład 2:  z G-2 stopniami swobody. 
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W ocenie modelu logitowego jako narzędzia diagnostycznego przydatna 
jest analiza krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic Curves). 
Krzywa ROC powstaje przez połączenie punktów w kartezjańskim układzie o 
współrzędnych (1-swoistość, czułość).  

Czułość opisuje zdolność wykrywania jednostek posiadających 
wyróżnioną cechę. Jest ona wyznaczana następująco (Kumar & Indrayan, 2011): 

 

 

 

Natomiast swoistość opisuje zdolność wykrywania jednostek 
nieposiadających wyróżnionej cechy. Wyznaczana jest jako iloraz obserwacji 
nieposiadających wyróżnionej cechy i sklasyfikowanych poprawnie do liczby 
wszystkich obserwacji nieposiadających wyróżnionej cechy. Wyznaczana jest 
według następującego wzoru(Kumar & Indrayan, 2011): 

 

. 

 

Powstała w ten sposób krzywa ROC, a w szczególności pole pod nią (AUC), 
obrazuje jakość klasyfikacyjną modelu. Dobry model to taki, który minimalizuje 
liczbę błędów czyli wartości 12n  oraz 21n . Zatem wysoką jakością klasyfikacyjną 
charakteryzuje się model dla którego wyznaczane czułości i swoistości są 
możliwie największe, co oznacza, że dla takiego modelu pole pod krzywą ROC 
powinno być bliskie wartości 1. Gdy krzywa ROC pokrywa się z przekątną 

yx � , to decyzja o przyporządkowaniu przypadku do wybranej klasy, 
podejmowana na podstawie modelu, jest tak samo dobra jak losowy przydział 
badanych przypadków do tych grup. Jakość klasyfikacyjna modelu jest dobra, 
gdy pole pod krzywą ROC jest znacznie większe niż pole pod prostą yx � , 
zatem większe niż 0,5. Można przeprowadzić weryfikację hipotez: 
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Do weryfikacji hipotez wykorzystywana jest statystyka testowa: , 

gdzie:
55

55

��
��

�
21

21
5,0 12

1
nn

nnSE , 51n  - liczność jednostek posiadających wyróżnioną 

cechę, 52n  - liczność jednostek nie posiadających wyróżnionej cechy. 

 

Charakterystyka próby badawczej 

Najbardziej liczną grupą rolników, których objęły badania byli rolnicy  z 
regionu Wielkopolski i Śląska (B)(40,51%) oraz Pomorza i Mazur (A) 
(34,97%). 14,76% stanowili rolnicy z regionu Małopolska i Pogórze(D), a 
9,75% z Mazowsza i Podlasia (C). Rozkład badanej próby w ujęciu regionalnym 
przedstawiono na rysunku 1.  

 

Rysunek 1. Rozkład badanych gospodarstw rolnych według regionów FADN 

 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych w 
analizowanych gospodarstwach rolnych stanowiła średnio 40,90 ha. W ponad 
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połowie gospodarstw rolnych powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do 
płatności obszarowych wynosiła 22,94 ha. Analizowana grupa gospodarstw 
rolnych pod względem powierzchni użytków rolnych zgłoszonych do płatności 
obszarowych charakteryzowała się bardzo dużym zróżnicowaniem (ws. zm. 
286%). Najwyższą średnią powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych do 
płatności obszarowych odnotowano w regionie Pomorza i Mazur (58,96 ha) oraz 
w regionie Wielkopolska i Śląsk (36,52 ha). W pozostałych regionach średnia 
powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych 
oscylowała na poziomie średnio 22 ha. W regionie Pomorza i Mazur w ponad 
połowie gospodarstw powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności 
stanowiła średnio 29,24 ha, podczas gdy w regionie Małopolski i Pogórza 
średnio 10 ha. Największym zróżnicowaniem powierzchni użytków rolnych 
zgłoszonych do płatności obszarowych odznaczały się gospodarstwa rolne z 
regionu Pomorza i Mazur (ws. zm. 308,90%) oraz Małopolski i Pogórza (ws. 
zm. 418,91%), a najmniejszym gospodarstwa rolne z regionu Wielkopolski i 
Śląska (ws. zm. 96,43%).Gospodarstwa rolne z regionu Pomorza i Mazur oraz 
Wielkopolski i Śląska stanowiły największą grupę gospodarstw rolnych, która 
zgłosiła do płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych 30 ha i 
więcej. Na Mazowszu i Podlasiu zaledwie 2,70% gospodarstw rolnych zgłosiło 
do płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych powyżej 50 ha. Z 
kolei w Małopolsce i Pogórzu dominowały gospodarstwa, które do płatności 
obszarowych zgłosiły nie więcej niż 10 ha  (tab. 2). 

 

Tabela 2. Regionalne zróżnicowanie powierzchni użytków rolnych zgłoszonych 
do płatności obszarowych w gospodarstwach rolnych 

Region Powierzchni UR zgłoszonych do płatności obszarowych 
(ha) 

<5 5<10 10<20 20<30 30<50 >50 

Pomorze i Mazury 3,02% 8,79% 20,60% 22,11% 18,84% 26,63% 

Wielkopolska i Śląsk 5,21% 11,50% 23,43% 16,70% 21,48% 21,69% 

Mazowsze i Podlasie 9,01% 18,02% 38,74% 16,22% 15,32% 2,70% 

Małopolska i Pogórze 29,17% 23,21% 25,60% 10,71% 5,95% 5,36% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) 
produktów i usług rolniczych w 2020 roku najbardziej liczną grupę stanowiły 
gospodarstwa rolne osiągające przychody ze sprzedaży poniżej 50 tys. zł 
(39,54%) oraz gospodarstwa generujące przychody ze sprzedaży na poziomie 
powyżej 100 tys. zł (31,72%). Najmniej liczną grupę stanowiły gospodarstwa 
rolne z przychodami ze sprzedaży na poziomie od 50 tys. zł do 100 tys. zł.  
Analiza wykazała duże zróżnicowanie ze względu na wysokość przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych w regionach, w których położona była 
większość użytków rolnych gospodarstwa. W regonie Wielkopolska i Śląsk 
41,00% stanowili rolnicy, których przychody ze sprzedaży brutto produktów i 
usług rolniczych stanowiły powyżej 100 tys. zł, dla porównania w regionie 
Małopolski i Pogórza odsetek rolników z przychodami powyżej 100 tys. zł 
stanowił 21,62% ogółu rolników z tego regionu, podczas gdy w regionie 
Mazowsza i Podlasia 9,52%. Najwyższy odsetek rolników z przychodami ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych odnotowano w regionach Małopolski i 
Pogórza oraz Mazowsza i Podlasia. W regionie Małopolski i Pogórza 68,45% 
rolników deklarowało przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych na 
poziomie poniżej 50 tys. zł, a w regionie Mazowsza i Podlasia była to ponad 
połowa rolników. Najmniej liczną grupą rolników, którzy osiągnęli przychody 
ze sprzedaży produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł stanowili rolnicy z 
regionu Wielkopolski i Śląska (27,55%).  Najmniej zróżnicowaną grupą 
gospodarstw rolnych ze względu na osiągane przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych były podmioty zlokalizowane w regionie Pomorza 
i Mazur (tab. 3).  

 

Tabela 3. Regionalne zróżnicowanie gospodarstw rolnych według przychodów 
ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 

Region Przychody ze sprzedaży 

poniżej 50  
tys. zł 

50-100  
tys. zł 

powyżej 100 
tys. zł 

Pomorze i Mazury 36,43% 30,40% 33,17% 

Wielkopolska i Śląsk 27,55% 31,45% 41,00% 

Mazowsze i Podlasie 56,76% 21,62% 21,62% 

Małopolska i Pogórze 68,45% 22,02% 9,52% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Najbardziej dochodowe były gospodarstwa rolne, w których powierzchnia 
użytków rolnych zgłoszona do płatności obszarowych stanowiła powyżej 30 ha 
(tab. 4).78,90% gospodarstw rolnych, które zgłosiły do płatności obszarowych 
powierzchnię powyżej 50 ha osiągały przychody ze sprzedaży produktów i 
usług rolniczych powyżej 100 tys. zł. Natomiast ponad 80% rolników, którzy 
zgłosili do płatności obszarowych powierzchnię 30<50 ha użytków rolnych 
osiągali przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczychna poziomie 
powyżej 50 tys. zł. Gospodarstwa o najniższej powierzchni użytków rolnych 
zgłaszanej do płatności obszarowych (<5 ha) stanowili najliczniejszą grupę 
gospodarstw o najniższych przychodach. 

Ze względu na typ produkcji przeważały gospodarstwa rolne roślinne 
(powyżej 2/3 przychodów z produkcji roślinnej), najmniej liczną grupą były 
gospodarstwa rolne o typie produkcji mieszane (17,84%). 31,72% stanowiły 
gospodarstwa rolne zwierzęce (powyżej 2/3 przychodów z produkcji 
zwierzęcej).Gospodarstwa rolne o typie produkcji roślinne przeważały nad 
innymi we wszystkich regionach. 

 

Tabela 4. Powierzchni użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych 
a przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 

Powierzchni UR zgłoszonych 
do płatności obszarowych (ha) 

Przychody ze sprzedaży 

poniżej 50  
tys. zł 

50-100 
tys. zł 

powyżej 100 
tys. zł 

<5 95,79% 4,21% 0,00% 

5<10 86,39% 10,88% 2,72% 

10<20 52,90% 36,59% 10,51% 

20<30 28,36% 44,78% 26,87% 

30<50 11,94% 37,31% 50,75% 

>50 2,29% 18,81% 78,90% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Największy odsetek gospodarstw rolnych o typie produkcji roślinne 
odnotowano w Małopolsce i Pogórzu (61,90%). W regionie tym odnotowano 
jednocześnie najniższy odsetek gospodarstw rolnych o typie produkcji 
zwierzęce (8,93%). W regionie Wielkopolski i Śląska ponad 50% gospodarstw 



170 

rolnych osiągała ponad 2/3 przychodów z produkcji roślinnej, co trzeci rolnik z 
tego regionu prowadził produkcję mieszaną (29,17%).  W regionach Mazowsza 
i Podlasia oraz Pomorza i Mazur struktura gospodarstw według typu produkcji 
była zbliżona. Prawie połowa rolników z tych regionów prowadziła 
gospodarstwa rolne o typie roślinne, co trzeci rolnik prowadził produkcję 
mieszaną, a co piąty osiągał 2/3 przychodów z produkcji zwierzęcej (tab. 5).  

 

Tabela 5. Regionalne zróżnicowanie gospodarstw rolnych według typów 
produkcji 

Region Typ produkcji 

roślinne zwierzęce mieszane 

Pomorze i Mazury 46,73% 21,11% 32,16% 

Wielkopolska i Śląsk 50,11% 17,14% 32,75% 

Mazowsze i Podlasie 47,75 22,52% 29,73% 

Małopolska i Pogórze 61,90% 8,93% 29,17% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

W gospodarstwach rolnych o typie roślinne przeważały podmioty o 
przychodach ze sprzedaży produktów i usług rolnych poniżej 50 tys. zł, co trzeci 
rolnik prowadzący gospodarstwo o typie roślinne był w stanie w 2020 roku 
osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych na poziomie 
powyżej 100 tys. zł.  

 

Tabela 6. Typ produkcji rolnej a przychody ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych 

Typ produkcji Przychody ze sprzedaży 

poniżej 50  
tys. zł 

50-100  
tys. zł 

powyżej 100 
tys. zł 

roślinne 48,43% 24,74% 26,83% 

zwierzęce 20,20% 33,00% 46,80% 

mieszane  36,29% 32,69% 31,02% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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W grupie gospodarstw rolnych o typie zwierzęce 46,80% z nich w 2020 
roku osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych powyżej 
100 tys. zł, z kolei co piąty rolnik osiągnął przychód na poziomie poniżej 50 tys. 
zł. W grupie gospodarstw rolnych o typie mieszane odnotowano najmniejszy 
poziom zróżnicowania ze względu na osiągnięty przychód ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych. Przy czym należy zauważyć, że większość 
rolników prowadzących mieszaną produkcję osiągała przychody na poziomie 
poniżej 50 tys. zł  (tab. 6). 
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III. Asymetria informacji na rynku ubezpieczeń rolnych 

 
Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Michał Soliwoda 

4. 

Asymetria informacji i jej następstwa na rynku ubezpieczeń rolnych 

 

Wstęp 

Błędna metodyka ustalania rozmiaru szkód, uwzględnianie w rozliczeniu 
szkody nieprawidłowej, niższej niż rynkowa ceny, nieuzasadnione opóźnienie 
oględzin zniszczonych upraw, wysokie koszty ubezpieczeń, niedostosowanie 
oferty do potrzeb, niekorzystne warunki ubezpieczenia, długotrwała likwidacja 
szkody, niejasno sformułowane warunki ubezpieczenia, skomplikowane 
procedury, mało skuteczne metody dystrybucji ubezpieczeń, czy brak zaufania 
do firm ubezpieczeniowych to tylko niektóre z czynników, które przyczyniły się 
do utrzymania niskiego poziomu absorpcji i niechęci rolników do udziału w 
programach ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w Polsce (Kulawik, 1999; 
Grzyb, 1999; Czyżewski, Stępień 2001; Wojciechowska-Lipka, 2002; 
Klimkowski, 2002; Adamowicz,2002; Fulneczek, 2007; Szymecka, 2008; Zając, 
2010; Zawisza, 2010; Kaczała&Łyskawa, 2010; Walczak, 2011; Kołosowska& 
Walczak, 2011; Sulewski, 2011; Majewski & Sulewski, 2011; Janc, 2012; 
Grodź & Gajda, 2012; Stępień & Śmigla, 2012; Ortyński, 2013; Sulewski & 
Kłoczko-Gajewska, 2014; Wicka, 2014; Kurdyś-Kujawska, 2016).  

Za potencjalne czynniki powodujące niski udział producentów rolnych w 
systemie dotowanych ubezpieczeń rolnych zdaniem Chassagona i Chiapporia 
(2013) należy uznać niedoskonałą wiedzę i asymetrię informacji. Asymetria 
informacyjna jest definiowana jako sytuacja, gdy jedna ze stron transakcji 
posiada więcej informacji o warunkach i okolicznościach tej transakcji niż 
strona druga. 

Celem niniejszego rozdziału jest określenie stopnia występowania 
asymetrii informacji na polskim rynku ubezpieczeń rolnych oraz empiryczna 
weryfikacja i ocena wpływu asymetrii informacji na udział rolników w systemie 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 
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Asymetria informacji na rynku ubezpieczeń rolnych – problemy 
teoretyczne 

W Polsce ubezpieczenia rolne mają długą tradycję. Pierwsze rozwiązania 
w tym obszarze pojawiły się już na przełomie XV i XVI wieku. Faktyczny, 
ilościowy rozwój ubezpieczeń dla rolnictwa nastąpił w okresie 1947-1952 
(Łyskawa, 2015). W tym czasie ubezpieczenie upraw zaczęło mieć charakter 
obowiązkowy i było dostosowywane do obowiązującego modelu gospodarki. 
Kolejne wprowadzane w 1972 roku zmiany w ustawodawstwie rozszerzały 
zakres ubezpieczenia dostosowując tym samym ubezpieczenia do ówczesnej 
struktury zasiewów oraz szkód pojawiających się w produkcji rolnej. Ustawowe 
obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt funkcjonowały do 1990 roku i 
zostały one zniesione wraz z wejściem w życie ustawy z 28 lipca 1990 roku o 
działalności ubezpieczeniowej. Od tej pory ubezpieczenia upraw i zwierząt 
miały charakter dobrowolny. Jak wskazuje Pawłowska-Tyszko (2017) zniesienie 
obowiązku zawierania umów ubezpieczenia upraw i zwierząt miało swoje 
negatywne konsekwencje. Po pierwsze nastąpiła spadek liczby polis 
nabywanych przez rolników. Po drugie, rolnicy zostali pozbawieni 
zabezpieczenia w przypadku pojawienia się start w produkcji rolnej z tytułu 
wystąpienia zdarzeń katastroficznych. Po trzecie likwidacja ubezpieczeń 
wymusiła na decydentach politycznych stosowanie pomocy ad hoc, której 
wysokość jest zawsze uzależniona od możliwości finansowych państwa, co nie 
koreluje z potrzebami rolników, i co ma negatywny wpływ na budżet państwa. 
W efekcie rozpoczęto prace nad wdrożeniem nowego ustawodawstwa w 
zakresie ubezpieczeń upraw i zwierząt, które zbiegły się z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej i koniecznością zharmonizowania prawa 
ubezpieczeniowego z regulacjami unijnymi. W 2005 roku uchwalono w Polsce 
ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na mocy 
której wprowadzono system ubezpieczeń dotowanych przez państwo. 
W 2017 roku zmieniono zapisy ustawy i podniesiono procentowe stawki 
taryfowe ubezpieczeń dla składek ubezpieczenia z dopłatami z 3,5 proc. lub 
5 proc. na 9 proc., 12 proc. i 15 proc. Wprowadzone zmiany, jak podano 
w uzasadnieniu przy ich wprowadzaniu, miały na celu zmianę algorytmu 
wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak 
największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych 
z maksymalną 65 proc. wysokością dopłat z budżetu państwa. Pomimo tego, 
udział rolników w programie ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich jest 
ogólnie niski. W 2018 roku około 18% producentów rolnych uczestniczyło w 
programie dotowanych ubezpieczeń.  
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Za potencjalne czynniki powodujące niski udział producentów rolnych w 
systemie dotowanych ubezpieczeń rolnych zdaniem Chassagona i Chiapporia 
(2013) należy uznać niedoskonałą wiedzę i asymetrię informacji. Asymetria 
informacyjna jest definiowana jako sytuacja, gdy jedna ze stron transakcji 
posiada więcej informacji o warunkach i okolicznościach tej transakcji niż 
strona druga. Zjawisko to polega na niejednakowym rozkładzie informacji 
istotnych dla stron zawierających umowę (Daniłowska, 2008). Wachnik i 
Niedźwiedziński (2016) wśród przyczyn asymetrii informacji wymienia różny 
zakres informacji dla stron kontraktu - zróżnicowany zakres informacji 
związany z jej ilością lub prawem dostępu do niej; brak wiedzy niezbędnej do 
oceny informacji - trudność interpretacji informacji ze względu na 
niedostateczne umiejętności i kompetencje oraz psychologiczne aspekty 
związane z odbiorem napływających informacji - niewłaściwa interpretacja 
informacji ze względu na nieracjonalność działania klienta. Dzieje się tak 
ponieważ większość informacji ma charakter prywatny, a ich pozyskanie i 
przetworzenie w wiedzę wymaga poniesienia określonych kosztów. Co więcej, 
jak wskazuje Kulawik(2017) pojawia się tutaj również problem oceny 
wiarygodności informacji oraz jej relewantność, dokładność, aktualność, 
terminowość, kompletność, spójność, jednoznaczność, komunikatywność, 
rzetelność, elastyczność, nadmiarowość/ redundantność, użyteczność, złożoność 
strukturalna, weryfikowalność, zmienność i reputacja (Czerwińska &Krzesaj, 
2014).Jak podkreśla Forlicz (2001) aby zaszedł proces transformacji informacji 
w wiedzę konieczne jest spełnienie warunku przekazu informacji w 
zrozumiałym dla odbiorcy języku oraz wystąpienie czynników determinujących 
chęć przetworzenia oraz zgromadzenia tej informacji. 

Nieodłącznym elementem asymetrii informacji jest niepewność bądź 
ryzyko, mające źródła behawioralne, tzn. wynikające ze skłonności jednostki do 
zachowań oportunistycznych oraz z ograniczonych zdolności poznawczych 
jednostki, powodując niekompletność kontraktu (Jaremen & Nawrocka, 2015). 
Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym jest przypadkiem relacji pryncypał-agent 
(tzw. teoria agencji – agencytheory). Agent posiada zwykle więcej informacji o 
realizowanych działaniach niż pryncypał, który ma również ograniczone 
możliwości techniczne i finansowe monitorowania agenta. W teorii agencji 
stroną, która z reguły jest gorzej poinformowana jest nabywca usługi 
ubezpieczeniowej, co powoduje, że w relacji agencji on występuje jako 
pryncypał, a firma ubezpieczeniowa jako agent. Jednak należy podkreślić, że 
relacja agencji może mieć charakter wymiany ról. Zwykle strona o lepszej 
pozycji i przewadze informacyjnej pełni funkcje agenta, co na rynku 
ubezpieczeniowym nie zawsze jest jednoznaczne i raz nabywca może być 
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pryncypałem, a raz firma ubezpieczeniowa. Kryterium wyboru jest zasób 
informacji, jakim dysponują strony transakcji (Plichta, 2010).  

W procesie sprzedaży ubezpieczeń wyróżnia się zasadniczo trzech 
uczestników: firmę ubezpieczeniową, pośrednika ubezpieczeniowego (agenta, 
brokera) oraz klienta. Rolą ubezpieczyciela jest stworzenie produktu 
ubezpieczeniowego, sprzedaż polis i zapewnienie ochrony. Pośrednik 
ubezpieczeniowy ma być jedynie sprzedawcą polis ubezpieczeniowych. Klient 
będzie posiadaczem polisy i ubezpieczonym w jednej osobie, a jego rolą jest 
pokrycie własnego ryzyka. Zatem realizacja asymetrii informacji może dotyczyć 
relacji (Rybak, 2015):  

a) klient - ubezpieczyciel: klient posiada informacje, które są objęte 
ubezpieczeniem lub klient zna szczegółowe informacje dotyczące 
roszczenia. Gdyby ubezpieczyciel znał te informacje, klient powinien 
zapłacić wyższą składkę lub nie zostałyby objęty ochroną 
ubezpieczeniową; 

b) ubezpieczyciel - klient: ubezpieczyciel dysponuje dużą bazą informacji 
i ma źródła do pozyskiwania wykwalifikowanych osób, może więc 
korzystać ze szczegółowych i specyficznych informacji branżowych. 
Ponadto firmy ubezpieczeniowe są w stanie zapłacić za wysokiej 
klasy specjalistów prawa, którzy są w stanie stworzyć warunki, które 
mogą być korzystne zwłaszcza w procesie reklamacyjnym;  

c) klient - pośrednik ubezpieczeniowy: klient dysponuje bardziej 
szczegółowymi informacjami i może je wykorzystać w drodze 
negocjacji umowy ubezpieczenia; 

d) pośrednik ubezpieczeniowy - klient: broker/agent sprzedaje umowę 
ubezpieczeniową, a jego motywacją jest głównie zysk. Broker/agent 
może niekompletnie opisać lub ukryć ważne informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym lub jego warunkach. Gdyby klient posiadał te 
informacje nie zawarłby kontraktu.  

Asymetria informacji prowadzi do dwóch negatywnych zjawisk, takich 
jak selekcja negatywna (ang. adverseselection) oraz niebezpieczeństwo 
zachowań nieetycznych (ang. moral hazard).Selekcja negatywna jest 
spowodowana niezdolnością ubezpieczyciela do dokładnej oceny ryzyka 
powstania szkody.Odnosi się do sytuacji, w której przed podpisaniem umowy 
jedna ze stron (na ogół ubezpieczony) ma nad drugą przewagę informacyjną. 
Zakłada się, że klient lepiej zna ryzyko na jakie jest narażony niż firma 
ubezpieczeniowa (Owuor, 2016).Ponieważ ubezpieczyciele nie mogą rozróżnić 
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między agentami wysokiego i niskiego ryzyka, obie grupy muszą otrzymać takie 
same ceny za ubezpieczenie. Biorąc pod uwagę, że obie grupy mają te same 
ceny, związane z nimi różne ryzyko sprawi, że będą postępować inaczej. 
W szczególności można oczekiwać, że agenci wysokiego ryzyka kupią więcej 
ubezpieczeń oraz będą wybierać umowy, które oferują bardziej kompleksową 
ochronę (Cohen & Siegelman, 2010). Shaik i in. (2005) dowiedli, że rolnicy, 
którzy w większym stopniu spodziewają się ryzyka związanego z produkcją 
i ceną, są bardziej skłonni do zakupu ubezpieczenia. Podobne wnioski wysunęli 
Makki i Somwaru (2002) oraz Zhao i in. (2017) wskazując, że rolnicy 
o wysokim ryzyku częściej wybierają umowy ubezpieczenia i wyższy poziom 
ochrony. Selekcja negatywna opisuje Zatemstan, w którym nieproporcjonalny 
odsetek osób z całej grupy docelowej programu ubezpieczonych, którzy są 
stosunkowo bardziej narażeni na ryzyko wyrażają chęć większej ochrony w 
porównaniu z ich nieubezpieczonymi odpowiednikami (Rothschild&Stiglitz, 
1976). Racjonalne zachowanie skłania stosunkowo mniej narażonych na ryzyko 
rolników (i neutralnych pod względem ryzyka) do rezygnacji z ubezpieczenia, 
jeśli składka jest wyższa niż spodziewane koszty powstałe w wyniku 
wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 
lub koszty zastosowania alternatywnych metod zarządzania ryzykiem np. 
dywersyfikacja. Konsekwencją selekcji negatywnej jest więc eliminacja części 
podmiotów z rynku.  

Selekcja negatywna prowadzi również do wzrostu ryzyka finansowego 
ubezpieczycieli i wyższych składek na ubezpieczenie. Ponieważ rolnicy 
stosunkowo mniej narażeni na ryzyko (i neutralni pod względem ryzyka) 
opuszczają rynek ubezpieczeń, grupa ubezpieczonych obejmuje więcej polis 
wysokiego ryzyka. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa w chwili zajścia 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową byłaby zmuszona do wypłaty 
większej części odszkodowań w porównaniu do liczby obowiązujących polis, 
ponieważ nieproporcjonalnie duża liczba ubezpieczonych korzysta z większej 
ochrony. Poszkodowani rolnicy mogą również otrzymać niedostateczną 
rekompensatę przy stosunkowo wysokich obciążeniach składką za 
ubezpieczenie. Brak rolników stosunkowo mniej narażonych na ryzyko może 
również zmniejszyć całkowitą kwotę składek, które otrzymuje ubezpieczyciel. 
To z kolei skutkuje podniesieniem stawek ubezpieczenia w celu wyrównania 
różnicy. Może to w konsekwencji prowadzić do rezygnacji większej liczby 
stosunkowo mniej narażonych na ryzyko rolników z polis ze względu na 
zwiększone koszty ubezpieczenia. 
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Pokusa nadużycia pojawia się z kolei po zawarciu umowy ubezpieczenia i 
wynika z ukrytych działań ubezpieczonego, które zwiększają ryzyko powstania 
szkody. Claasseni in. (2016) wskazuje, że ubezpieczenie upraw wpływa na 
zmianę użytkowania gruntów i wybory upraw. Rolnicy dokonują zmian w 
mieszance upraw w kierunku upraw bardziej erozyjnych (Goodwin&Smith 
2003). Weber i in. (2013) dowodzi, że ubezpieczenie upraw dopinguje rolników 
do podejmowania większego ryzyka, uprawy rośliny na glebach ulegających 
erozji lub specjalizowania się w mniejszej liczbie upraw. Podobnie argumentuje 
Caii in. (2015) wskazując, że ubezpieczenie upraw prowadzi do bardziej 
ryzykownych praktyk rolniczych z potencjalnymi konsekwencjami dla 
bezpieczeństwa żywnościowego. Summer i Zulauf (2012) stwierdzili, że dopłaty 
do ubezpieczeń są zachętą do ekspansji na tereny bardziej wrażliwe pod 
względem środowiskowym, wykorzystania większych nakładów w miarę 
wzrostu średnich zwrotów, zmiany upraw na takie, które mogą mieć bardziej 
negatywne konsekwencje środowiskowe oraz do stosowania mniejszej liczby 
praktyk zmniejszających ryzyko. ChakiriHardelin(2014) dowodzą, że 
ubezpieczenie upraw zmienia ilość środków ochrony roślin wykorzystywanych 
przez rolników. Möhringi in. (2020) udowodnili, że ubezpieczenie może 
prowadzić do uprawy roślin na gruntach, na których uprawa była wcześniej zbyt 
ryzykowna, np. z powodu złych warunków wzrostu, zagrożeń naturalnych lub 
dużej presji szkodników.  

W ubezpieczeniach rolnych pokusa nadużycia to koncepcja, zgodnie z 
którą ubezpieczony akceptuje bardziej ryzykowne sytuacje, ponieważ wie, że 
ubezpieczyciel zrekompensuje szkody niezależnie od ich działań łagodzących 
(Arnott&Stiglitz, 1988). Cohen i Siegelman(2010) dodatkowo wskazują, że w 
przypadku pokusy nadużycia wystąpić mogą różnice w poziomach "ukrytych 
działań". W szczególności ubezpieczający, którzy mają większą ochronę 
ubezpieczeniową odznaczają się mniejszą skłonnością do podejmowania 
środków ostrożności, które mogą zmniejszyć ryzyko. Stwarza to problemy, jeśli 
ubezpieczyciel nie może zaobserwować zachowania prowadzącego do pokusy 
nadużycia to oznacza, że składka ubezpieczeniowa nie odzwierciedla 
faktycznego ryzyka (Chiappori&Salanie, 2000).  

Pokusa nadużycia w połączeniu z niekorzystną selekcją, może prowadzić 
do strat finansowych dla firm ubezpieczeniowych, ponieważ muszą oni 
wypłacić większą liczbę roszczeń i podnieść stawki za ochronę 
ubezpieczeniową. Z kolei wraz ze wzrostem stawek selekcja negatywna 
sprawia, że ubezpieczenie rolne jest mniej przystępne dla rolników stosunkowo 
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mniej narażonych na ryzyko, co ogranicza powszechność ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 
Rozpoznanie zakresu asymetrii informacji i jej następstw na krajowym 
rynku ubezpieczeń rolnych  

Posiadanie odpowiedniej informacji o warunkach ubezpieczenia oraz 
zdolność rolników do transformacji informacji w wiedzę stanowi ważny element 
w procesie podejmowania decyzji o zakupie ubezpieczenia. Dzieje się tak 
ponieważ proces decyzyjny opiera się na informacji niezbędnej dla właściwych 
rozstrzygnięć (Krztoń, 2017). Informacje stanowią więc podstawę 
wnioskowania, która zależy od wiedzy podmiotów, konkretnego kontekstu oraz 
sposobu rozumowania (Kijewska, 2014). Zakłada się, że przekazana informacja 
może wpłynąć na zachowanie odbiorcy (Okoń, 1992). 

W analizowanej grupie rolników posiadających w ostatnich pięciu latach 
dotowane ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt znaczący odsetek (91,92%) 
zapoznał się z dokumentami związanymi z ubezpieczeniem, w tym z polisą, 
która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w 
uzgodnionym kształcie oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Polisa 
zawiera zazwyczaj podstawowe informacje dotyczące indywidualnych 
warunków, takich jak okres ochrony, składka, dodatkowe klauzule. Ogólne 
warunki ubezpieczenia z kolei stanowią bazę do umowy ubezpieczenia. 
Określone są w nich szczegółowo wszystkie istotne kwestie dotyczące zakresu 
ochrony, praw i obowiązków stron. Są one również tworzone przez firmy 
ubezpieczeniowe, przy czym nie mogą być sprzeczne z przepisami kodeksu 
cywilnego, ale mogą być przez strony modyfikowane w drodze negocjacji 
(Ronka-Chmielowiec, 2016). Należy zauważyć, że umowa ubezpieczenia ma w 
praktyce w przeważającej mierze charakter adhezyjny, co polega na tym, że 
jedna strona (ubezpieczający) przystępuje do umowy przygotowanej, 
ukształtowanej przez drugą stronę (ubezpieczyciela). Wpływ ubezpieczającego 
na kształt kontraktu jest raczej ograniczony, w praktyce najczęściej bazę do 
negocjacji stanowią ogólne warunki przygotowane przez ubezpieczyciela.  

Wśród rolników, którzy deklarowali zapoznanie się z dokumentami 
dotyczącymi ubezpieczenia ponad połowa (50,61%) przeczytała polisę oraz 
OWU, co trzeci rolnik (31,97%) deklarował, że zapoznał się tylko z 
informacjami zawartymi w polisie, a 17,42% nie przeczytało polisy skupiając 
się jedynie na informacjach zawartych w OWU. Jak argumentuje Walczak i 
Pieńkowska-Kamieniecka (2014) znajomość w szczególności treści OWU wraz 
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ze znajomością kategorii ryzyka i funkcji ochronnej ubezpieczenia decyduje o 
świadomości ubezpieczeniowej, która jak wskazuje Szumlicz (2006)pozwala 
racjonalnie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, czyli w konsekwencji 
wykazać stosowną przezorność ubezpieczeniową. Jak zauważa Kawiński (2013) 
niski poziom znajomości produktów ubezpieczeniowych i nie zapoznanie się 
wcześniej z OWU i podstawowymi zasadami ubezpieczeń prowadzi do wielu 
rozczarowań w sytuacji zrealizowania się ryzyka i wypłaty odszkodowania. 

Informacje zawarte w dokumentach powiązanych z kontraktem 
ubezpieczeniowym powinny odznaczać się pewnymi cechami, wśród których 
wymienia się między innymi aktualność (dotyczy bieżącego stanu faktycznego 
danego zjawiska), adekwatność (ściśle powiązanie informacji z problemem, 
który ma zostać dzięki niej rozwiązany), wystarczalność (brak potrzeby 
pozyskiwania dodatkowych informacji), a także zrozumiałość (w szczególności 
dla decydenta, gdzie ma być ona czytelna i jasna dla odbiorcy) 
(Nowak&Wrzosek, 2010). Jak wskazują wyniki badań Wicki (2014)rolnicy 
wśród barier ograniczających posiadanie ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 
wskazują między innymi na niejasno sformułowane określenia zawarte w OWU, 
czy rozbudowane procedury związane z zawarciem umowy i późniejszą 
likwidacją szkody. Barczuk (2018) na podstawie przeprowadzonych badań 
dowodzi, że jednym z czynników zniechęcających konsumentów do zapoznania 
się z pełną treścią umowy ubezpieczenia (poza brakiem czasu, ich długością, 
czy mała czcionką) jest niezrozumiały język, jakim jest napisany. Zrozumiałość 
dokumentów związanych z ubezpieczeniem może mieć więc decydujące 
znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zawarciu ubezpieczenia. 
Zrozumiałość oznacza, że informacje zawarte w dokumentach związanych z 
ubezpieczeniem są bez trudu wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji 
przez ich użytkowników posiadających pewien rozsądny zasób wiedzy 
ekonomicznej oraz chcący analizować te dokumenty z należytą starannością. 
Zatem informacje w zakresie ubezpieczenia powinny być napisane jasnym i 
zrozumiałym językiem dla jego odbiorcy, niewprowadzającym w błąd oraz 
przekazywane w sposób niebudzący wątpliwości przeciętnego odbiorcy. W 
praktyce jednak wymienić można szereg elementów, które utrudniają 
zrozumienie tekstu warunków ubezpieczenia, w tym (Barczuk-Grędzińska, 
2019): 

5 problematyczna konstrukcja (przypominająca bardziej dokument prawny 
niż pisany dla konsumenta: paragrafy zamiast punktów czy rozdziałów; 
zbyt długie zdania, itp.), 
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5 skomplikowany język (zbyt formalny, zawierający trudną w odbiorze 
terminologię ubezpieczeniową, itp.), 

5 "ubarwianie" prowadzące do nieładu, 
5 błędy merytoryczne (niespójność definicyjna, pomijanie niezbędnych 

informacji, nieprecyzyjnie opisany zakres ochrony ubezpieczeniowej, 
itp.), 

5 nadużycia ze strony ubezpieczycieli (nadużycie zaufania konsumentów; 
postanowienia wprowadzające w błąd klientów; klauzule abuzywne). 

Wśród ankietowanych rolników, którzy deklarowali zapoznanie się z 
dokumentami ubezpieczeniowymi 50,61% wskazało, że dokumenty te były dla 
nich tylko częściowo zrozumiałe, dla 43,48% były one w pełni zrozumiałe, a dla 
pozostałych 5,91% były one niezrozumiałe. W grupie rolników, którzy 
zapoznali się tylko z polisą ubezpieczeniową największy odsetek stanowili 
rolnicy deklarujący, że częściowo informacje w niej zawarte były dla nich 
zrozumiałe, podobnego zdania było 45,81% rolników, którzy poza polisą 
ubezpieczeniową zapoznali się również z OWU oraz 66,96% rolników którzy 
zapoznali się tylko z OWU (tab. 1). Warto zaznaczyć, że w grupie rolników, 
którzy zapoznali się tylko z OWU odnotowano najniższy odsetek rolników, 
którzy byli zdania, że informacje zawarte w dokumentach ubezpieczeniowych są 
dla nich w pełni zrozumiałe. Może to wynikać z faktu, że często postanowienia 
OWU są rozbudowanymi dokumentami, zawierającymi wiele odesłań, pisanymi 
specjalistycznym językiem stąd ich analiza nie jest zadaniem prostym (Dudzicz i 
in., 2012). OWU są integralną częścią umowy ubezpieczenia i dotyczą one 
najistotniejszych informacji dotyczących polisy, brak pełnego ich zrozumienia 
jest jednoznaczne z pojawieniem się asymetrii informacji. Asymetria informacji 
tworzy nierównowagę sil w transakcjach. W przypadku braku pełnej informacji 
o produkcie, rolnik może wybrać opcję ubezpieczenia, która nie jest dla niego 
optymalna. W sytuacji pojawienia się asymetrii informacji rynek nie jest w 
stanie działać efektywnie (Zhang& Yang, 2015).  

Występowanie na rynku ubezpieczeniowym asymetrii informacji skutkuje 
sytuacją, w której rolnicy o wyższym niż przeciętne ryzyko będą bardziej 
skłonni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Niedokładna ocena ryzyka przez 
ubezpieczycieli skutkuje zawyżaniem cen dla rolników niskiego ryzyka i 
zaniżania cen dla rolników wysokiego ryzyka za porównywalne umowy. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że 41,21%rolnikówbyło zdania, że 
ubezpieczają uprawy ci rolnicy, u których ryzyko wystąpienia niekorzystnego 
zdarzenia jest wyższe od przeciętnego. Nie miało zdania w tej kwestii 40,95% 
rolników, a 17,84% miało odmienne zdanie. Co piąty ankietowany rolnik 



 

181 

twierdził, że opłacając składki ubezpieczeniowe płaci za innych rolników. 
42,36%ankietowanych rolników nie miał zdania w tej kwestii, a pozostali 
(35,41%)  twierdzili, że opłacając składki nie mają poczucia, że płacą za innych 
rolników.  Należy zauważyć, że w grupie rolników, którzy twierdzili, że 
opłacając składki płacą za innych rolników ponad połowa (55,34%) z nich 
wskazała jednocześnie, że ubezpieczają uprawy ci rolnicy, u których jest wyższe 
niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Jedynie 18,18% z nich było 
odmiennego zdania. Pozostali rolnicy nie mieli jednoznacznego zdania w tej 
kwestii. 

 

Tabela 1. Dokumenty ubezpieczeniowe a stopień ich zrozumiałości przez 
rolników 

Dokumenty 
ubezpieczeniowe 

Zrozumienie informacji zawartych w dokumentach 
ubezpieczeniowych (%) 

tak częściowo nie 
Polisa 41,23 49,29 9,48 
Polisa + OWU 50,60 45,81 3,59 
OWU 26,96 66,96 6,08 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Stosunek rolników do ubezpieczonego ryzyka może wynikać ze 
znajomości treści dokumentów ubezpieczeniowych i ich zrozumienia. Rolnicy, 
którzy uważali, że ubezpieczają się ci rolnicy, u których jest wyższe niż 
przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda w 56,83% zapoznali się ze wszystkimi 
dokumentami związanymi z umową ubezpieczenia. Z kolei rolnicy, którzy nie 
przeczytali żadnego dokumentu związanego z umową ubezpieczenia w 50% nie 
potrafili ustosunkować się do ubezpieczonego ryzyka, a co trzeci z nich był 
zdania, że ubezpieczają uprawy ci rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne 
ryzyko, że zajdzie szkoda. W grupie rolników, którzy przeczytali dokumenty 
związane z umową ubezpieczenia i którzy deklarowali, że treści w nich zawarte 
były dla nich w pełni zrozumiałe w 43,21% wskazało, że ubezpieczają się tylko 
rolnicy z wyższym ryzykiem. W grupie rolników dla których treści dokumentów 
ubezpieczeniowych były niezrozumiałe najwięcej z nich (38,46%) uważało, że 
ubezpieczają się nie tylko ci rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne 
ryzyko, że zajdzie szkoda. Natomiast rolnicy, dla których treści dokumentów 
ubezpieczeniowych były tylko w części zrozumiałe w 47,01% nie było w stanie 
ustosunkować się do ubezpieczonego ryzyka. 
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Rolnicy z gospodarstw rolnych generujących przychody ze sprzedaży 
brutto produktów i usług rolniczych powyżej 100 tys. zł w porównaniu do 
pozostałych grup gospodarstw rolnych najczęściej wskazywali, że z ubezpieczeń 
korzystają głównie rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że 
zajdzie szkoda (tab. 2). 

 

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych a stosunek 
rolnika do ubezpieczanego ryzyka 

Przychody ze sprzedaży Stosunek rolnika do ubezpieczanego ryzyka 
tak nie nie ma zdania 

poniżej 50 tys. zł 40,76% 15,78% 43,56% 
50-100 tys. zł 39,14% 18,35% 42,51% 
powyżej 100 tys. zł 43,77% 19,94% 36,29% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Doświadczenie z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/ lub zwierząt 
również różnicowało stosunek rolników do ubezpieczonego ryzyka. Zdaniem 
rolników, którzy nie korzystali w ostatnich pięciu latach z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 45,48% wskazało, że ubezpieczają uprawy ci 
rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Takiego 
zdania było 38,72% rolników, którzy korzystali w ostatnich pięciu latach z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt. Znacznie częściej 
niezdecydowani w tej kwestii byli rolnicy, którzy nie korzystali z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt w ostatnich pięciu latach (tab. 3). 

 

Tabela 3. Doświadczenia z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/ lub zwierząt 
a stosunek rolnika do ubezpieczanego ryzyka 

Dotowane ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt 

Stosunek rolnika do ubezpieczanego ryzyka 
tak nie nie ma zdania 

tak 38,72% 19,785 41,50% 
nie 45,48% 14,52% 40,00% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Ze względu na typ produkcji w gospodarstwach rolnych dywersyfikujących 
produkcję przeważali rolnicy, którym trudno było się ustosunkować do ryzyka, na 
jakie ubezpieczają się rolnicy. Jednocześnie w grupie tej w porównaniu do 
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pozostałych grup rolnicy w najmniejszym stopniu wskazali, że ubezpieczają się 
tylko rolnicy o wyższym niż przeciętne ryzyko. W gospodarstwach o typie 
produkcyjny zwierzęce najwięcej rolników uznało, że ubezpieczają się tylko 
rolnicy o wyższym niż przeciętne ryzyko. W tej grupie gospodarstw odnotowano 
najmniejszy odsetek rolników niezdecydowanych w tej kwestii. W 
gospodarstwach o typie produkcji roślinne podobnie jak w gospodarstwach o 
typie produkcji zwierzęce większość rolników uważała, że ubezpieczają się tylko 
rolnicy o wyższym niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda, ale jednocześnie 
wysoki odsetek nie potrafił się do tego ustosunkować (tab. 4). 

 

Tabela 4. Typ produkcji a stosunek rolnika do ubezpieczanego ryzyka 

Typ produkcji Stosunek rolnika do ubezpieczanego ryzyka 
tak nie nie ma zdania 

roślinne 41,99% 16,38% 41,64% 
zwierzęce 43,84% 21,18% 34,98% 
mieszane 38,50% 18,28% 43,21% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Dla 31,02% rolników płacona przez nich składka na ubezpieczenie upraw 
i/lub zwierząt odpowiada zagrożeniom, które występują w gospodarstwie 
rolnym, 22,06% było zdania, że przepłaca za ochronę ubezpieczeniową, a 
zaledwie 1,85% wskazało, że płaci za mało w stosunku do ryzyka na jakie jest 
narażony. Największy odsetek (45,08%) stanowili rolnicy, którym trudno było 
ustosunkować się co do wysokości płaconych składek ubezpieczenia. Stosunek 
rolników do płaconej składki ubezpieczeniowej może wynikać z podejścia 
rolników do zapoznania się z dokumentami ubezpieczeniowymi, jak również z 
możliwością dokładnego zrozumienia treści tych dokumentów. Badania 
dowodzą, że rolnicy którzy nie przeczytali żadnego dokumentu 
ubezpieczeniowego w większym stopniu wskazywali, że składka 
ubezpieczeniowa nie odpowiada zagrożeniom, które występują w gospodarstwie 
i przepłacają oni za ubezpieczenie. Rolnicy ci również znacznie częściej od 
rolników, którzy zapoznali się z dokumentami ubezpieczeniowymi nie byli w 
stanie ustosunkować się do tego czy płacona składka odpowiada zagrożeniom 
występującym w gospodarstwie. Prawie połowa rolników, którzy zapoznali się z 
polisą i OWU była zdania, że składka ubezpieczeniowa odpowiada 
zagrożeniom, które występują w gospodarstwie. Takiego zdania był, co trzeci 
rolnik, który przeczytał tylko OWU. Należy także zauważyć, że w grupie 
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rolników, którzy deklarowali, że wysokość płaconych składek 
ubezpieczeniowych nie odpowiada zagrożeniom, które występują w 
gospodarstwie i przepłacają oni za ochronę ubezpieczeniową 61,69% z nich 
wskazał, że dokumenty związane z umową ubezpieczenia były dla nich tylko 
częściowo zrozumiałe. Z kolei w grupie rolników, zdaniem których płacona 
składka ubezpieczeniowa jest adekwatna do zagrożeń, które występują w 
gospodarstwie 55,12% z nich deklarowała, że treści dokumentów 
ubezpieczeniowych były dla nich w pełni zrozumiałe. W tej grupie rolników 
tylko co trzeci z nich nie był w stanie ustosunkować się do wysokości płaconych 
składek, podczas gdy w grupie rolników, którzy tylko częściowo zrozumieli 
treści dokumentów ubezpieczeniowych aż 58,17% z nich nie była w stanie 
ustosunkować się do wysokości płaconej składki.  

Rolnicy podejmują decyzję o zakupie ubezpieczenia biorą pod uwagę nie 
tylko koszty ubezpieczenia, ale także ryzyko utraty przychodów. Wraz ze 
wzrostem przychodów wzrastał odsetek rolników, którzy deklarowali, że płacona 
przez nich składka odpowiada zagrożeniom, które występują w gospodarstwie 
rolnym. Rolnicy zdaniem, których składka na ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt 
jest wyższa w stosunku do zagrożenia, na jakie narażone jest gospodarstwo w 
większości osiągali przychody na poziomie powyżej 50 tys. zł. Nie miało zdania 
w tej kwestii ponad połowa rolników z gospodarstw osiągających przychody na 
poziomie poniżej 50 tys. zł (tab. 5). Należy zauważyć, że ta grupa rolników w 
najmniejszym stopniu korzystała w ostatnich pięciu latach z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt. Brak odpowiedniego doświadczenia w 
zakresie konsumpcji ubezpieczeń może wpływać na postrzeganie przez rolników 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Może też wynikać z braku dostatecznej 
wiedzy na temat zagrożeń i ich następstw. 

 

Tabela 5. Przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych a stosunek 
rolnika do płaconej składki ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt 

Przychody ze 
sprzedaży 

Stosunek rolnika do płaconej składki 
płacę za 

mało 
płacę 

stosowanie do 
ryzyka 

przepłacam  
za 

ubezpieczenie 

nie mam 
zdania 

poniżej 50 tys. zł 0,89% 23,11% 19,78% 56,22% 
50-100 tys. zł 3,06% 32,72% 22,32% 41,90% 
powyżej 100 tys. zł 1,94% 39,34% 24,65% 34,07% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Analiza wykazał, że rolnicy którzy mieli wcześniejsze doświadczenia z 
dotowanym ubezpieczeniem upraw i/ lub zwierząt częściej od pozostałych 
rolników wskazywali, że zazwyczaj wysokość płaconych składek 
ubezpieczeniowych odpowiada zagrożeniom, które występują w gospodarstwie 
(41,92%). Z kolei rolnicy, którzy nie korzystali w ciągu ostatnich pięciu lat z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt w zdecydowanej większości nie 
byli w stanie określić czy składka odpowiada zagrożeniom, które występują w 
gospodarstwie rolnym. Ponadto wysoki odsetek odpowiedzi w tej grupie 
rolników dotyczył także sytuacji, w której rolnik twierdził, że przepłaca za 
ubezpieczenie (tab. 6). 

 

Tabela 6. Doświadczenia z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/ lub zwierząt 
a stosunek rolnika do płaconej składki ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt 

Dotowane 
ubezpieczenia 
upraw i/ lub 

zwierząt 

Stosunek rolnika do płaconej składki 
płacę za 

mało 
płacę 

stosowanie do 
ryzyka 

przepłacam  
za 

ubezpieczenie 

nie mam 
zdania 

tak 2,23% 41,92% 23,68% 32,17% 
nie 1,19% 12,38% 19,29% 67,14% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

W gospodarstwach rolnych o typie produkcji roślinne więcej rolników 
wskazywało, że składka na ubezpieczenie odpowiada zagrożeniom, które 
występują w gospodarstwie niż że jest ona za wysoka w stosunku do 
potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić. Z kolei w gospodarstwach 
mieszanych prawie połowa rolników nie była w stanie określić czy płacona 
składka ubezpieczenia odpowiada zagrożeniem, a co piąty rolnik wskazywał, że 
przepłaca za ubezpieczenie. W grupie gospodarstw rolnych o typie produkcji 
zwierzęce rolnicy znacznie rzadziej od pozostałych wskazywali, że składka 
ubezpieczenia nie odpowiada zagrożeniom, na jakie narażone jest gospodarstwo 
(tab. 7). Może to sugerować, że rolnicy z gospodarstw rolnych o typie produkcji 
zwierzęce są bardziej pewni, że straty powstałe w wyniku wystąpienia ryzyk 
zostaną pokryte.  
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Tabela 7. Typ produkcji a stosunek rolnika do płaconej składki ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt 

Typ produkcji Stosunek rolnika do płaconej składki 
płacę za 

mało 
płacę 

stosowanie do 
ryzyka 

przepłacam  
za 

ubezpieczenie 

nie mam 
zdania 

roślinne 1,57% 32,40% 23,34% 42,68% 
zwierzęce 2,46% 33,50% 19,70% 44,33% 
mieszane 1,94% 27,42% 21,33% 49,31% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

W praktyce ubezpieczeniowej dominuje przekonanie o przewadze 
ubezpieczającego nad ubezpieczycielem, gdyż to jedynie potencjalny 
ubezpieczający ma pełną wiedzę na temat rzeczywistych zamiarów i celu 
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej, a także wszystkich okoliczności, w 
tym zagrożeń związanych z ochranianym mieniem. Zgodnie z teorią ekonomii 
informacji asymetria informacji istnieje po obu stronach transakcji. Nazywa się 
to dualizmem asymetrii informacyjnej. Dualizm asymetrii informacji potęguje 
sprzeczność między podażą a popytem i utrudnia rozwój ubezpieczeń rolnych 
(Yang, 2013). Na rynku ubezpieczeń rolnych dla obu stron każda ze stron ma 
wyższość informacyjną nad innymi. Ubezpieczyciel jest zaznajomiony z 
różnymi procedurami i sprawami związanymi z ubezpieczeniem, zna zakres 
ochrony ubezpieczeniowej oraz stopień ochrony produktów ubezpieczeniowych. 
Z reguły rolnikom brakuje wiedzy ubezpieczeniowej, wielu z nich zawiera 
umowy nie rozumiejąc w pełni jej treści przez co trudniej im jest zrozumieć 
odpowiednie przepisy i procedury. W związku z tym w procesie 
odszkodowawczym mogą pojawić się problemy, które mogą mieć wpływ na 
kontynuację ubezpieczenia w przyszłości. Rolnicy mogą być rozczarowani 
zakresem ubezpieczenia, procedurą odszkodowawczą, czy metodyką ustalania 
rozmiaru szkód, które szkodzą ekonomicznym interesom rolnika. Pojawienie się 
takich sytuacji zmniejsza chęć rolników do zakupu ubezpieczenia, a w 
konsekwencji zmniejsza się rzeczywisty popyt na ubezpieczenie rolne. Badania 
dowodzą występowaniu dualizmu asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń 
rolnych w Polsce. Nie tylko rolnik jest w posiadaniu informacji, których nie 
chce w pełni ujawniać również pośrednik ubezpieczeniowy ma przewagę 
informacyjną nad rolnikiem. 70,12% ankietowanych rolników wskazała, że 
pośrednik ubezpieczeniowy ma przewagę informacyjną nad rolnikiem.  
Najczęściej rolnicy wskazywali, że: 
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"pośrednik ubezpieczeniowy obcuje z aktualnymi przepisami, ma dostęp 
do większego zakresu informacji, posiada większą wiedzę w zakresie 
ubezpieczeń, którą nie dzieli się z rolnikiem", 

 

"pośrednik ubezpieczeniowy przedstawia informacje w sposób 
niezrozumiały, nieprecyzyjny, zbyt ogólnie", 

 

"pośrednik ubezpieczeniowy nie przekazuje wszystkich informacji o 
warunkach ubezpieczenia, o których rolnik dowiaduje się dopiero jak wystąpi 
szkoda", 

 

"pośrednik ubezpieczeniowy nie kieruje się dobrem rolnika, przedstawia 
informacje w sposób korzystny dla siebie lub firmy ubezpieczeniowej... 
pośrednikom ubezpieczeniowym zależy na zawarciu umowy, za którą mają 
płacone", 

 

"pośrednicy ubezpieczeniowi bardzo często naciągają rolników na wyższe 
stawki ubezpieczenia, zaniżają szkody". 

 

14,76% rolników uważało, że pośrednik ubezpieczeniowy nie ma 
przewagi informacyjnej nad rolnikiem. Część z nich wskazywało, że: 

 

"pośrednik ubezpieczeniowy może ma wiedzę na temat ubezpieczeń 
rolnych, ale nie ma odpowiedniej wiedzy o sytuacji rolników".  

 

5,89% rolników nie potrafiło jednoznacznie wskazać, czy pośrednik 
ubezpieczeniowy ma przewagę informacyjną nad rolnikiem, a 9,23% nie 
udzieliło odpowiedzi.   
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Asymetria informacji a udział rolników w systemie dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt  

Badanie opiera się na zbiorze danych pozyskanych w drodze 
przeprowadzonego badania sondażowego, z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Do określenia czynników wpływających na posiadanie w ostatnich 
pięciu latach dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w 
badaniu wykorzystano model regresji logitowej1*. Zmienne przyjęte w modelu 
były ilościowe i jakościowe. Dobór zmiennych oparto na dostępnej bazie 
danych oraz analizie dotychczasowych badań w tym zakresie oraz na analizie 
korelacji między zmiennymi. Do badania przyjęto następujący zestaw 
potencjalnych zmiennych niezależnych oraz ich warianty: 

X1 - położenie gospodarstwa rolnego - Pomorze i Mazury (1- tak; 0 - nie), 

X2 - położenie gospodarstwa rolnego - Wielkopolska i Śląsk  (1- tak; 0 - 
nie), 

X3 - położenie gospodarstwa rolnego - Mazowsze i Podlasie (1- tak; 0 - 
nie), 

X4 - położenie gospodarstwa rolnego - Małopolska i Pogórze (1- tak; 0 - 
nie), 

X5 - przychody ze sprzedaży brutto (poniżej 50 tys. zł; 50-100 tys. zł; 
powyżej 100 tys. zł), 

X6 - powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności 
obszarowych (ha), 

X7 - typ produkcji - roślinne (1- tak; 0 - nie), 

X8 - typ produkcji - zwierzęce (1- tak; 0 - nie), 

X9 - typ produkcji - mieszane (1- tak; 0 - nie), 

X10 - ubezpieczają się rolnicy o wyższym niż przeciętne ryzyko (tak; nie; 
trudno powiedzieć), 

X11 - opłacając składki ubezpieczeniowe rolnik płaci za innych rolników 
(tak; nie; trudno powiedzieć), 

X12 - składka ubezpieczeniowa odpowiada zagrożeniom (tak; nie; trudno 
powiedzieć), 

                                                           
1 Organizacja procesu badawczego oraz metodologia badania zostały szczegółowo opisane w części "Założenie 
metodyczne badań empirycznych dotyczących identyfikacji reguł podejmowania decyzji ubezpieczeniowych, 
strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych oraz asymetrii informacji". 
* Oszacowanie modelu logitowego: dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła. 
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X13 - wdrożenie nowych technologii wiąże się z ryzykiem (tak; nie; trudno 
powiedzieć), 

X14 - znaczenie ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem (niskie; średnie; wysokie), 

 

oraz Y jako zmienna zależną oznaczającą posiadanie dotowanego ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt (1 – tak, 0 – nie). 

 

W celu wyłonienia zmiennych istotnie wpływających na 
prawdopodobieństwo posiadania ubezpieczenia dokonano formalnej selekcji 
zmiennych za pomocą regresji krokowej w tył i uzyskano następujący zbiór 
zmiennych niezależnych: X5, X10, X12 i X14.  

Oceny parametrów modelu logitowego z uwzględnieniem uzyskanego 
zestawu zmiennych otrzymanych przedstawiono w tabeli 8.Wyniki testu Walda 
potwierdzają istotność zmiennych przyjętych w modelu. 

 

Tabela 8. Oceny parametrów modelu logitowego 

Zmienna 
Nazwa zmiennej Ocena 

parametru 
Statystyka 

Walda p-value Iloraz 
szans 

stała -3,053 - 0,0001 - 

X5 przychody ze sprzedaży  1,119 150,417 0,0001 3,062 

X10 
ubezpieczają się rolnicy o 
wyższym niż przeciętne 
ryzyko 

-0,113 
7,660 

0,0056 0,894 

X12 
składka ubezpieczeniowa 
odpowiada zagrożeniom 0,105 7,375 0,0066 1,111 

X14 
znaczenie ubezpieczeń w 
strategii zarządzania 
ryzykiem 

0,902 
47,603 

0,0001 2,469 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Oszacowany model logistyczny przybiera następującą postać: 
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Po przekształceniu model można przedstawić następująco: 

 

 

 

W modelu dodatni, statystycznie istotny wpływ na zmienną zależną mają: 
X5, X12, X14. Oznacza to, że im wyższy przychód, im bardziej składka 
ubezpieczeniowa odpowiadała zagrożeniom, które występują w gospodarstwie 
rolnym oraz im wyższe znaczenie ubezpieczeń w strategii zarządzania ryzykiem 
tym wyższe prawdopodobieństwo posiadania dotowanego ubezpieczenia upraw 
i/ lub zwierząt. Statystycznie istotny ale ujemny wpływ na zmienna zależną ma 
zmienna X10. Oznacza to, że im bardziej rolnik był przeświadczony, że 
ubezpieczają się tylko ci rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że 
zajdzie szkoda tym niższe prawdopodobieństwo posiadania dotowanego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt.  

Interpretując ilorazy szans przy i-tej zmiennej (zakładając, że pozostałe 
zmienne uwzględnione w modelu pozostaną bez zmian) uzyskuje się 
następujące informacje: 

5 wyższy przychód ze sprzedaży produktów i usług rolniczych odpowiada 
dwukrotnemu zwiększeniu szansy na posiadanie dotowanego ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt, 

5 wyższe przekonanie o tym, że wysokość płaconej składki 
ubezpieczeniowej odpowiada zagrożeniom występujących w gospodarstwie 
odpowiada wzrostowi szansy na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/ 
lub zwierząt o 11%, 

5 im wyższe znaczenie zostało przypisane ubezpieczeniom i ich roli w 
strategii zarządzania ryzykiem tym szansa na posiadanie dotowanego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt zwiększa się prawie o 150%, 

5 wyższe przekonanie rolnika o tym, ze ubezpieczają uprawy tylko rolnicy 
u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko że zajdzie szkoda powoduje 
zmniejszenie szansy na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/ lub 
zwierząt o 11%. 
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Istotność wszystkich zmiennych w modelu została potwierdzona testem 
ilorazu wiarygodności ( ). 

 

W kolejnym etapie modelowania logitowego dokonano oceny 
poprawności oszacowanego modelu zliczając trafność klasyfikacji gospodarstw 
(tab. 9). 

Na podstawie wyników w tabeli 2 można stwierdzić, że model regresji 
logistycznej charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do danych 
empirycznych. Współczynnik zliczR2  wskazuje na wysoką trafność klasyfikacji 
gospodarstw, otrzymaną na podstawie regresji logistycznej. Wyniki testu 
Hosmera-Lemenshowa wskazują na brak istotnych różnic między 
liczebnościami empirycznymi a teoretycznymi, które wynikają z oszacowanego 
modelu regresji logistycznej ( . 

 

Tabela 9. Trafność klasyfikacji modelu logitowego 

Zakwalifikowanie 
gospodarstw na podstawie 
modelu logitowego 

Rzeczywista przynależność 
gospodarstw 

Ogólna 
trafność 

klasyfikacji 1�iy  0�iy  
1ˆ �

i
y  575 160 

73,37% 0ˆ �
i

y  143 260 

Czułość, swoistość 80,08%; 61,90% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Potwierdzeniem dobrej jakości oszacowanego modelu logitowego jest 
wielkość pola pod krzywą ROC (rys. 1) wynoszące 78,04% i istotnie różniące 
się od 0,5 ( . 
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Rysunek1. Krzywa ROC 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Podsumowanie 

Ubezpieczenia rolne, jako narzędzia polityki wspierające rozwój 
rolnictwa są ważnym środkiem rozwiązującym problem rolnictwa, wsi i 
rolników. Utworzenie i doskonalenie systemu ubezpieczeń rolniczych ma duże 
znaczenie dla doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem rolnym i poprawy 
zdolności rolników do przeciwstawiania się zagrożeniom (Zhang & Yang, 
2015). Ubezpieczenia rolne w Polsce pomimo wprowadzenia dotacji do składek 
nadal pozostają niepopularne, nieatrakcyjne i mało pożądane przez większość 
rolników. Jest to wynikiem występowania dualizmu asymetrii informacji, 
przejawiającym się sytuacją, w której zarówno rolnik jak i ubezpieczyciel mają 
wyższość informacyjną nad innymi. W przypadku asymetrii informacji 
powodującej słabszą pozycję kupującego, ten, nie mając dostatecznej wiedzy na 
temat produktu, wykazuje skłonność do kupowania produktów, które nie 
odpowiadają jego potrzebom. Może to prowadzić do braku zaufania do 
ubezpieczycieli i rezygnacji w przyszłości z ochrony ubezpieczeniowej. Przy 
asymetrii informacji powodującej słabszą pozycję ubezpieczyciela, co ma 
miejsce w przypadku braku dostatecznego rozpoznania charakterystyk i 
wymagań klientów, ubezpieczyciele, chcąc ograniczyć pojawienie się rolników 
o wysokim poziomie ryzyka, ustawiają opłaty na wysokim poziomie. Jednak 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
zu

ło
ść

 

1-Swoistość 



 

193 

postępowanie takie zniechęca do zawierania transakcji głównie rolników o 
niskim poziomie ryzyka, a przyciąga tych o wysokim (Czaplewski, 2016). Tak, 
więc brak wystarczających informacji, które z jednej strony umożliwią wybór 
ochrony dostosowanej do potrzeb rolnika, a z drugiej mogą stanowić podstawę 
do rzetelnej wyceny ryzyka przez ubezpieczyciela znacząco utrudnia rozwój 
ubezpieczeń rolnych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy w większości zapoznali się 
z dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia. Nie wszyscy oni jednak rozumieli 
zapisy w nich zawarte.  Potwierdza to występowanie asymetrii informacji i 
istnieniu sytuacji, w której ubezpieczyciele w pewnym stopniu ukrywają ważne 
informacje i stosują nieuczciwe zasady ubezpieczeniowe wobec rolników. 
Dowodzi temu fakt, że zdecydowana większość ankietowanych rolników była 
zdania, że pośrednik ubezpieczeniowym ma przewagę informacyjną nad 
rolnikiem. Ponadto sposób, w jaki przedstawia on informacje związane z ofertą 
ubezpieczeniową były zdaniem rolników niezrozumiałe, nieprecyzyjne i zbyt 
ogólne. Ujawnianie informacji powinno działać na rzecz zmniejszenia asymetrii 
informacji, a nie odwrotnie proces ten jednak ja wskazuje Francis i inni (2005) 
jest uzależniony od jakości tego ujawniania. 

W największym stopniu rolnicy wykazywali brak zrozumienia wobec 
zapisów, które zawarte były w OWU tj. w dokumencie ubezpieczeniowym 
stanowiącym integralną część umowy ubezpieczenia zawierającym 
najistotniejsze informacje dotyczące zakresu oraz ograniczeń i wyłączeń 
wynikających z umowy ubezpieczenia. Brak zrozumienia zapisów OWU w 
konsekwencji skutkuje kupowaniem niewłaściwej ochrony ubezpieczeniowej 
(Walczak & Pieńkowska-Kamieniecka, 2014), bądź nie przystąpieniem do 
ubezpieczenia. Jak wskazuje Barczuk-Grędzińska (2019) brak zrozumienia 
zapisów warunków ubezpieczenia jest sygnałem do podjęcia jak najszybszych 
działań zmierzających do poprawy jakości ich tekstu. Czytelne i przystępne 
wzorce umowne mogą stanowić z jednej strony wartość dodaną dla firm 
ubezpieczeniowych, gdyż są one postrzegane jako kreator jakości. Z drugiej 
strony osoba przystępująca do ubezpieczenia, która jest lepiej poinformowana, 
zyskuje większą świadomość produktu poprzez znajomość podstawowych 
parametrów oferty, takich jak przedmiot i zakres ubezpieczenia, ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy sposobu likwidacji szkody. W efekcie 
może to skutkować większym zainteresowaniem rolników do przystąpienia do 
ubezpieczenia i większą pewnością w wyborze produktów ubezpieczeniowych 
dostosowanych do ich potrzeb. 
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Część ankietowanych rolników w ogóle nie zapoznała się z treścią OWU, 
aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rozumienia poszczególnych 
postanowień w nich zawartych i zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Jak zaznacza 
Walczak i Pieńkowska-Kamieniecka (2014) odpowiedzialność za wybór 
odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego spoczywa na kliencie, który przed 
zawarcie umowy powinien przestudiować (i zrozumieć) treść OWU, tak by 
później nie okazało się, że nie ma on zapewnionej ochrony, której potrzebował i 
oczekiwał. Aby ubezpieczający mógł liczyć na to, że skutki zdarzenia losowego 
zostaną pokryte przez ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi go warunkami 
oraz aby mógł rzetelnie określić swoje oczekiwania, musi znać i rozumieć 
określone w OWU warunki. Jak zauważa Orlicki (2011) coraz lepsze 
zrozumienie istoty OWU, dopasowanie ich do preferencji odbiorców oraz 
rzetelność ubezpieczycieli sprawi, że warunki ubezpieczeń będą coraz częściej 
czytane i rozumiane. Stanie się to z pożytkiem dla ubezpieczających, ale i z 
korzyścią dla samych ubezpieczycieli, bo świadomy klient jest bardziej 
przewidywany w swoich wyborach.  

Rolnicy w większości byli zdania, że ubezpieczają uprawy ci rolnicy, u 
których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. W szczególności 
byli to rolnicy generujące znacznie wyższe przychody ze sprzedaży produktów i 
usług rolniczych, o typie produkcji zwierzęca oraz rolnicy, którzy w ostatnich 
pięciu latach nie korzystali z dotowanych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt. 

Przeświadczenie rolników o tym, że ubezpieczają się tylko ci rolnicy, u 
których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda jest konsekwencją 
występowania selekcji negatywnej i stanowi istotą determinantę zakupu 
ubezpieczenia. Badania dowodzą, że wyższe przekonanie rolnika o tym, ze 
ubezpieczają uprawy tylko rolnicy u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko 
że zajdzie szkoda powoduje zmniejszenie szansy na posiadanie dotowanego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt o 11%. Niektórzy rolnicy mogą znać 
lokalne warunki agroklimatyczne i agroekologiczne, które mogą mieć wpływ na 
wyniki upraw lub hodowli, które mogą być nieznane ubezpieczycielowi. 
Ponadto rolnicy o wyższych przychodach są bardziej skłonni do zakupu 
ubezpieczenia i prawdopodobnie będą oni bardziej skłonni do kompleksowej 
ochrony przed ryzykiem ich utraty, nawet przy wyższych kosztach 
ubezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy dowodzimy, że wzrost 
przychodów ze sprzedaży produktów i usług rolniczych dwukrotnie zwiększa 
szansę zakupu dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. Brak możliwości 
dokładnej oceny ryzyka przez ubezpieczyciela ma wpływ na cenę ubezpieczenia 
i zawyżanie składek dla rolników o niższym narażeniu na ryzyko. Rolnicy w 
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mniejszym stopniu narażeniu na ryzyko, mający świadomość swojej 
niekorzystnej sytuacji na rynku ubezpieczeń, przeświadczeni o tym, że opłacając 
składkę płacą za innych rolników częściej będą skłaniać się do rezygnacji z 
ubezpieczenia na rzecz wdrażania innych strategii ograniczania ryzyka lub będą 
oni w większym stopniu oczekiwać pomocy ze strony państwa. 

Stosunek rolników do płaconej składki ubezpieczeniowej również jest 
konsekwencją występowania asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń i w 
znacznym stopniu determinuje zakup ubezpieczenia. W analizowane grupie 
rolników wyższe przekonanie o tym, że wysokość płaconej składki 
ubezpieczeniowej odpowiada zagrożeniom występujących w gospodarstwie 
odpowiada wzrostowi szansy na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/ 
lub zwierząt o 11%.  

Brak dostatecznej znajomości specyfiki działalności rolniczej i sytuacji 
rolników przez ubezpieczyciela wpływa na projektowanie produktu 
ubezpieczeniowego. Produkty ubezpieczeniowe dotyczące konkretnych upraw i 
konkretnego ryzyka mogą zatem nie być odpowiednie dla rolników, którzy stoją 
w obliczu wielu innych zagrożeń nie objętych ubezpieczeniem (dotyczy to 
szczególnie ryzyka suszy). Wcześniejsze badania Pawłowskiej-Tyszko (2016) 
dowodzą, że ochrona ubezpieczeniowa upraw i/lub zwierząt w Polsce obejmuje 
głównie czynniki ryzyka, których koszty ubezpieczenia są najmniejsze lub też 
ubezpieczyciele oferują jedynie polisy obejmujące wybrane czynniki ryzyka, 
które z punktu widzenia rolnika są najmniej ryzykowne. Nie dziwi zatem fakt, 
że duża część rolników jest zainteresowana zakupem w przyszłości ubezpieczeń 
pakietowych. Badania Bulte i innych (2019) wskazują, że rolnicy wysoko cenią 
produkty ubezpieczeniowe obejmujące wiele upraw i wiele zagrożeń. W 
związku z powyższym skutecznym rozwiązaniem mogłoby być opracowanie 
przez ubezpieczycieli produktów ubezpieczeniowych obejmujących wiele upraw 
i wiele zagrożeń z jedną lub dwiema wiodącymi uprawami i dodatkowymi 
uprawami wtórnymi (Siebert, 2016). 

Stosunek rolników do płaconej składki ubezpieczeniowej może być 
wynikiem niedostatecznej ilości, ale także jakości przekazywanych informacji 
na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Rolnicy, którzy zapoznali się z 
dokumentami związanymi z umową ubezpieczenia i którzy deklarowali, że 
treści w nich zawarte są zrozumiałe znacznie częściej wskazywali, że 
ubezpieczają się ci rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że 
zajdzie szkoda. Natomiast rolnicy, którzy nie zapoznali się z żadnym 
dokumentem ubezpieczeniowym, bądź dla których treści zawarte w tych 
dokumentach były nie zrozumiałe lub tylko częściowo zrozumiał w większym 
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stopniu nie potrafili ustosunkować się do ubezpieczonego ryzyka. Zatem 
edukacja, wiedza i informacja stanowią ważny element procesu 
upowszechniania ubezpieczeń w rolnictwie. Konieczne jest więc 
rozpowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach i ich znaczeniu w strategii 
ograniczania ryzykiem. Przeprowadzone przez nas badania wskazują, że im 
większe znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem przypisuje rolnik 
ubezpieczeniom i tym samym bardziej jest przekonany o ich skuteczności tym 
szansa na zakup ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt wzrasta o 150%. Jak 
zauważa Nshakira-Rukundo i inni (2021) edukacja i informacja zwykle 
przebiegają równolegle. Chociaż ubezpieczyciele nie mogą zmienić 
umiejętności rolników w zakresie edukacji i przyswajania wiedzy o 
ubezpieczeniach, mogą natomiast dostarczać im więcej informacji, aby 
zrozumieć koncepcje i mechanizmy leżące u podstaw ubezpieczeń. Jak słusznie 
stwierdza Takahashi i inni (2016) sama wiedza jest nie wystarczająca do 
zwiększenia popytu na ubezpieczenia. Potrzebne jest również przekazywanie 
informacji, w szczególności tych dotyczących zmian klimatu i ich konsekwencji 
dla działalności rolniczej. Z jednej strony rolnicy mają trudności z oceną ryzyka 
o niskim prawdopodobieństwie/wysokim wpływie, co może przekładać się na 
złe podejmowanie decyzji w odniesieniu do zakupu ubezpieczenia (Kunreuther i 
in., 2001). Z drugiej strony są też rolnicy, którzy mają tendencję do bycia bardzo 
świadomymi swojego ryzyka produkcyjnego, ale nie doceniają oni 
prawdopodobieństwa szoków pogodowych i w związku z tym w mniejszym 
stopniu zainteresowani są ubezpieczeniami (Romero & Molina, 2015;Dougherty 
i in., 2019). Wyniki badań Takahashi i inni (2016), Belissa i inni (2019), 
Vasilaky i inni (2019) i Ali i inni (2020) dowodzą, że tam gdzie dostarczono 
informacje, rolnicy lepiej rozumieli ubezpieczenia, co skutkowało zwiększonym 
popytem na nie. 

Posiadane doświadczenie rolników w zakresie ubezpieczeń, również 
może determinować zakres wiedzy i informacji na temat ubezpieczeń, a tym 
samym kształtować stosunek rolników wobec ubezpieczonego ryzyka, czy 
wysokości opłacanych składek ubezpieczeniowych. Z reguły ci rolnicy którzy 
wcześniej byli ubezpieczeni, są lepiej poinformowani, a tym samym mogą mieć 
również innych stosunek do ubezpieczonego ryzyka, czy wysokości płaconej 
składki ubezpieczeniowej. Ponadto jak wskazuje Santeramo (2017)oraz Belissa i 
inni (2019)wcześniejsze doświadczenia z ubezpieczeniem upraw może 
zredukować niedoskonałą wiedzę i zadziała jak katalizator uczestnictwa w 
programie ubezpieczeń w kolejnych latach. Wśród rolników, którzy nie 
posiadali w ciągu ostatnich pięciu lat dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt dominował pogląd, że ubezpieczają się głównie rolnicy z wyższym niż 
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przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Z kolei wśród rolników, którzy korzystali 
w ciągu ostatnich pięciu lat z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
większość nie potrafiła ustosunkować się do tej kwestii, a 38,72% z nich było 
zdania, że ubezpieczają się rolnicy z wyższym niż przeciętne ryzyko, że zajdzie 
szkoda. Rolnicy ci w większości (41,92%) byli zadania, że płacona przez nich 
składka ubezpieczeniowa odpowiada zagrożeniom, które występują w 
gospodarstwie. Podczas gdy rolnicy, którzy nie mieli wcześniejszych 
doświadczeń z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt w 67,14% nie 
potrafili się ustosunkować do wysokości płaconej składki, a tylko 12,38% było 
zdania, że wysokość składek odpowiada zagrożeniom, które występują w 
gospodarstwie rolnym. 

Rozwój ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt jest możliwy pod warunkiem: 

5 prowadzenie przez instytucje publiczne oraz samych ubezpieczycieli 
szeroko zakrojonych kampanii informacyjno-edukacyjnych i szkoleń dla 
rolników i stowarzyszeń producentów rolnych, aby zwiększać 
świadomość rolników w zakresie słuszności i konieczności posiadania 
ochrony ubezpieczeniowej; 

5 rozszerzenia zakresu specjalistycznych usług doradczych, w 
szczególności w zakresie rozpowszechniania informacji na temat 
skuteczności ubezpieczeń w ograniczaniu ryzyka oraz lepszego jego 
rozumienia; 

5 zwiększenia nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi w kwestii 
projektowania dokumentów ubezpieczeniowych łatwych do 
zrozumienia;  

5 poprawy jakości przekazywanych rolnikom informacji przez 
pośredników ubezpieczeniowych; 

5 wsparcia publicznego pod względem generowania i rozpowszechniania 
informacji, w tym tworzenia i udoskonalania pogodowych baz danych 
oraz aktualizowania map ryzyka agroklimatycznego dla różnych upraw i 
regionów. Wsparcie takie może pomóc ubezpieczycielom właściwie 
zaprojektować i wycenić umowy ubezpieczenia rolnego, zmniejszając w 
ten sposób niekorzystny wybór i wycenę ryzyka. Dostęp do informacji 
na wysokim poziomie może przyczynić się do spadku ryzyka, z jakim 
muszą się mierzyć ubezpieczyciele; 

5 większego wykorzystania wiedzy naukowej. W dobie coraz częściej 
występujących zagrożeń klimatycznych naukowcy są kluczem do 
dostarczania informacji, danych i wiedzy na temat wyzwań i rozwiązań 
dotyczących między innymi zmian klimatu (Bolden i in., 2018). 
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5. 

Rozpoznanie zakresu asymetrii informacji i jej następstw  
na rynku ubezpieczeń rolnych 

 

Wstęp 

Asymetria informacji jest przedmiotem rozważań naukowych od lat 
czterdziestych XX w. Prekursorem uwzględniania roli informacji oraz wiedzy w 
gospodarce jest Friedrich A. von Hayek (Hayek, 1945), a pojęcie asymetrii in-
formacyjnej wprowadził do ekonomii James A. Mirrlees, późniejszy laureat Na-
grody Nobla. Zjawisko to uwzględnili M. C. Jansen i W. Meckling w teorii 
agencji w kontekście rozbieżności celów i wysokości akceptowanego ryzyka 
przez podmioty uczestniczące w kontraktach zawartych w ramach korporacji 
(Jensen & Meckling, 1976). W roku 2001 Nagrodę Nobla za analizę rynków ce-
chujących się asymetrią informacji, otrzymali trzej inni Amerykanie: G. A. Ac-
kerlof, A. M. Spence oraz J.E. Stiglitz.  

W literaturze wskazuje się, że asymetria informacji w sposób szczególny 
występuje w ubezpieczeniach rolnych, w tym zwłaszcza ubezpieczeniach upraw. 
Jest jedną z przyczyn niedoskonałości rynku w obszarze tych ubezpieczeń i czę-
sto jest traktowana jako argument do interwencji państwa (Coble & Barnett, 
2013; Enjolras & Sentis, 2011; Smith & Goodwin, 1996; Wu et al., 2020; 
Young et al., 2001).  

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie asymetrii informacji pomię-
dzy zakładem ubezpieczeń a innymi podmiotami, zwłaszcza poszukującymi 
ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającymi lub ubezpieczonymi. Analiza teo-
retyczna dotycząca asymetrii informacji została uzupełniona przez badanie em-
piryczne strony podażowej oraz pośredników ubezpieczeniowych. Jest to pierw-
sze tego typu badanie przeprowadzone na rynku ubezpieczeń upraw w Polsce. 

 

Asymetria informacji w ubezpieczeniach rolnych 

Asymetria informacji – pojęcie i skutki 
Asymetrię informacji (informacyjną) zdefiniować można jako sytuację, w 

której różne osoby dysponują różnymi informacjami (Stiglitz, 2004), zatem ina-
czej mówiąc jedna ze stron gry rynkowej (transakcji) posiada relatywnie lepszą 
(tj. rzetelniejszą i pełniejszą) informację odnośnie przedmiotu czy charakteru 
wymiany (Rothschild & Stiglitz, 1976). Asymetria informacji wiąże się bezpo-
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średnio z problematyką niedoskonałej informacji, polegającej na tym, że pod-
miot ekonomiczny nie ma pełnej wiedzy o danym zjawisku. Strona umowy, któ-
ra posiada mniej istotnych informacji związanych z transakcją, automatycznie 
dysponuje zatem niedoskonałą informacją. Rozróżnienie asymetrii informacji i 
niedoskonałej informacji jest istotne, gdyż w przypadku asymetrii rynek nie mo-
że działać efektywnie, podczas gdy w przypadku niedoskonałej, ale symetrycz-
nej informacji nie można przesądzać o nieefektywnej alokacji zasobów. 

W wielu sytuacjach asymetria informacji jest blokadą w zawarciu obu-
stronnego kontraktu, który byłby korzystny, ponieważ prowadzi albo do oszu-
stwa bądź do rezygnacji z transakcji przez tę stronę, która czuje się niedoinfor-
mowana.  Asymetria informacji powoduje nierównowagę sił w transakcjach, co 
może czasami powodować nieprawidłowe transakcje, a w najgorszym przypad-
ku niedoskonałości rynku (ang. market failure) (M. Janowicz et.al, 2020) 

Z asymetrią informacji mamy do czynienia zarówno przed zawarciem 
transakcji (faza ex ante), jak i po niej (faza ex post) (rysunek 1).  

W fazie ex ante z asymetrią związany jest bezpośrednio problem negatywnej 
selekcji (adverse selection), natomiast w fazie ex post hazard moralny (moral 
hazard) (J. Stiglitz & Weiss, 1981).  

 

Rysunek 1. Asymetria informacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Szczutkowski, 2021). 

 

Negatywna selekcja polega na tym, że lepiej poinformowani uczestnicy 
rynku (np. sprzedawcy), którzy oferują dobra o niższej (najniższej) jakości wy-
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pierają z rynku innych. W ten sposób uniemożliwiają dokonanie wielu obu-
stronne korzystnych transakcji (Löfgren et al., 2002). Zatem jeśli dla danej gru-
py wyrobów (o lepszej i gorszej jakości) zostanie określona przeciętna cena 
transakcyjna (rynkowa), a konsument nie będzie w stanie określić rzeczywistej 
jakości oferowanego dobra, to najprawdopodobniej sprzedawca będzie mu ofe-
rował towar o gorszej jakości, co pozwoli mu na odniesienie korzyści w porów-
naniu z uczciwymi konkurentami, którzy oferują dobra jakościowo lepsze po 
ustalonej cenie. Im większa liczba sprzedawców zachowujących się w ten spo-
sób, tym gorsza jest jakość dóbr, a w efekcie ograniczenie rozmiarów rynku.  

Hazard moralny (moral hazard) zwany pokusą nadużycia wiąże się z wy-
korzystaniem niedostępnej dla innych informacji w celu uzyskania korzyści 
kosztem drugiej strony umowy i objawia się przenoszeniem negatywnych skut-
ków decyzji jednych podmiotów na inne. P. Krugman definiuje hazard moralny 
jako „każdą sytuację, w której osoba podejmuje decyzję o tym, ile może podjąć 
ryzyka, a kto inny ponosi koszty jeżeli sprawy pójdą źle” (Krugman, 2009, pp. 
62–63). Występuje wtedy, gdy podejmowane jest ryzyko, którego w normalnych 
warunkach raczej by unikano. Dzieje się tak ze względu na świadomość, że 
wszelkie negatywne konsekwencje poniesie nie dany podmiot (podejmujący ry-
zyko), ale ktoś inny albo też, że z tytułu negatywnych konsekwencji wypłacone 
zostanie finansowe odszkodowanie. Co ważne hazard moralny należy rozumieć 
nie jako działanie jednorazowe, a jako powtarzające się sytuacje, w których po-
dejmuje się decyzje obarczone ryzykiem przy czym konsekwencji nie ponoszą 
podejmujący ryzyko (Pawłowicz, 2013). Stymuluje to działania mniej ostrożne. 
Jak ocenia L. Pawłowicz hazard moralny w świetle etyki jest zachowaniem nie-
moralnym zaś w świetle ekonomii stanowi - zakłócenie efektywnego działania 
rynku i ogranicza strach (ryzyko) w biznesie stymulowanym przez chciwość 
(Pawłowicz, 2018). 

W latach 60-tych pojęcie hazardu moralnego zostało użyte w literaturze 
ekonomicznej - w problematyce podejmowania decyzji w warunkach 
niepewności i w teorii agencji - gdzie jest definiowane jako "pokusa nadużycia" 
ukrytego działania przez agenta (Arrow, 1963).  Pojęcie pokusy nadużycia jest 
też wykorzystywane przez ekonomistów do budowania i analizy różnorodnych 
scenariuszy polityki publicznej, zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, czy polityki związanej z 
wykorzystaniem zasobów naturalnych (Hale, 2009).  

Pojęcie hazardu moralnego, dziś kojarzone jest głównie z nadużyciami w 
instytucjach finansowych, szczególnie w efekcie ostatniego kryzysu 
finansowego (Dowd, 2013). Prawdopodobnie pewna koncepcja pokusy 
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nadużycia funkcjonowała już w  czasach starożytnych, w ekonomii myślenie o 
niej pojawia się w pracach A. Smitha (Rowell & Connelly, 2012). Swe 
zasadnicze korzenie koncepcja hazardu moralnego (pokusy nadużycia) ma 
jednak w branży ubezpieczeniowej. Jak wskazuje Pearson była ona znana w 
ubezpieczeniach (oczywiście bez używania określenia "moral hazard") od ponad 
pięciu wieków i rozumiana jako wpływ ubezpieczenia (mozliwości 
ubezpieczenia) na działanie ubezpieczonego, które może prowadzić do 
podejmowania dodatkowego ryzyka, w sposób, który nie mógł być skutecznie 
monitorowany (Pearson, 2002). 

Wyrażenie "moral hazard" pojawiło się w literaturze z zakresu 
ubezpieczeń dla przemysłu (już 150 lat temu) w celu opisania dodatniej 
korelacji pomiędzy posiadaniem ubezpieczenia i częstością zdarzeń 
ubezpieczeniowych. Możemy spotkać pogląd, iż dodanie epitetu  "moralny" w 
tym określenu ma charakter retoryczny, który celowo został dodany by wpływać 
na postawę ubezpieczonych (Rowell & Connelly, 2012). Wskazuje się, że w tym 
czasie także ubezpieczyciele uznają koncepcję pokusy nadużycia i rozpoczynają 
wdrażanie środków, aby ją kontrolować (Pearson, 2002). Wraz z silną ekspansją 
firm ubezpieczeniowych pod koniec XIX i na początku XX wieku, termin ten 
stawał się coraz bardziej popularny, a opisywany przezeń problem - coraz 
bardziej istotny. W literaturze spotkać można wiele artykułów zgłębiających 
problematykę hazardu w różnego rodzaju ubezpieczeniach (zamiast wielu 
Kunreuther et al., 2013, pp. 78–80).  
 

Asymetria informacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem na przy-
kładzie ubezpieczeń upraw 

Rozważając problem asymetrii informacji pomiędzy zakładem ubezpie-
czeń a innymi podmiotami należałoby w pierwszej kolejności zidentyfikować 
najważniejsze relacje związane z wykonywaniem działalności ubezpieczenio-
wej. Relacje te w odniesieniu do zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpiecze-
nia upraw przedstawia Rysunek 2.  

Niewątpliwie najważniejszą z tych relacji stanowi relacja zakład ubezpie-
czeń – klient. Klientem, z uwagi na swoistość umowy ubezpieczenia, może być 
osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczony, ubezpieczający 
czy poszkodowana osoba trzecia lub uposażony. W literaturze przedmiotu roz-
waża się sytuację, w której to podmiot oferujący dane dobro (pryncypał) –zakład 
ubezpieczeń - nie ma pełnej informacji o potencjalnych nabywcach ochrony 
ubezpieczeniowej (Rothschild & Stiglitz, 1976; Stiglitz, 1983), ale także i taką, 
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w której to klient nie ma pełnej informacji na temat produktu ubezpieczeniowe-
go i ubezpieczyciela (Akerlof, 1970; Arrow, 1963).  

 

Rysunek 2 Relacje pomiędzy zakładem ubezpieczeń oferującym ubezpieczenia 
dotowane upraw a innymi podmiotami 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Negatywna selekcja 

Jak wskazywali M. Rothschild i J. Stiglitz (1976) skutki przewagi infor-
macyjnej klienta nad zakładem ubezpieczeń negatywnie odczuwają przede 
wszystkim podmioty charakteryzujące się niższym niż przeciętny poziomem 
ryzyka. Skutkiem braku informacji w zakładzie ubezpieczeń o potencjalnych 
nabywcach produktów ubezpieczeniowych i wnoszonym przez nich ryzyku jest 
to, że jednostki o ryzyku niższym są traktowane przez ubezpieczyciela tak samo, 
jak jednostki o ryzyku wyższym od przeciętnego. Gdy mamy do czynienia z 
rynkiem o pełnej, dostępnej informacji, zakład ubezpieczeń będzie oferował 
różne kontrakty adekwatne do rodzaju ryzyka. W stanie równowagi, dla obu ro-
dzajów ryzyka zaoferuje pełne ubezpieczenie po aktuarialnie godziwej składce. 
Jeżeli jednak ubezpieczyciel nie jest w stanie rozróżnić przedstawicieli poszcze-
gólnych grup ryzyka, równowaga rynkowa osiągana na zasadach pełnego dostę-
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pu do informacji jest w takiej sytuacji nieosiągalna, a klienci o niższym pozio-
mie ryzyka są traktowani tak jak ci z poziomem wyższym od przeciętnego. 
Zgodnie z badaniami (Rothschild & Stiglitz, 1976) niemożliwe jest także zaofe-
rowanie przez ubezpieczyciela tzw. równowagi agregującej, czyli kontraktu, 
który satysfakcjonowałby obie grupy ryzyka. W efekcie, dla ograniczenia ryzy-
ka własnego, firmy ubezpieczeniowe wprowadzają limity sprzedaży produktów 
dla wszystkich klientów. W ten sposób podmioty z niskim ryzykiem doświad-
czają racjonowania i są – przynajmniej częściowo – wypychane z rynku przez 
podmioty o wysokim ryzyku  (Rothschild & Stiglitz, 1976). 

Rozwiązaniem tej sytuacji, jak wskazuje M. Rothschild i J. Stiglitz (1976) 
jest odpowiednie przyporządkowywanie klientów do właściwych grup ryzyka. 
Na konkurencyjnym rynku zakłady ubezpieczeń nie mogą proponować 
z zyskiem tych samych polis obu grupom klientów (o wyższej i niższej szkodo-
wości). Wówczas bowiem składki z tytułu umów klientów bezszkodowych wy-
korzystywano by na odszkodowania dla tych, którzy powodują wypadki ubez-
pieczeniowe. W takiej sytuacji konkurencja jest w stanie zaproponować ubez-
pieczenie o niższej składce, ale też o zmniejszonym poziomie ochronie ubezpie-
czeniowej (np. z wyższym udziałem własnym), co spowodowałoby odejście wy-
łącznie klientów bezpiecznych, gdyż szkodowi wolą mieć pełną ochronę ubez-
pieczeniową. Firma, z której usług korzystaliby wyłącznie powodujący szkody 
ponosiłaby straty. Zatem zakład ubezpieczeń powinien oferować dwa typy 
ochrony, pilnując tego, by każdy z nich trafiał tylko tych klientów, dla których 
został opracowany i wówczas możliwa jest tzw. równowaga rozdzielająca 
(Rothschild i Stiglitz 1976).  

W swoim modelu M. Rothschild i J. Stiglitz wskazali na dodatnią korela-
cję pomiędzy ryzykiem a poziomem ochrony ubezpieczeniowej (przy założeniu 
negatywnej selekcji). Korelacja  ta wynika z faktu, że klienci "wysokiego ryzy-
ka" są gotowi zapłacić więcej niż "niskiego ryzyka" w celu uzyskania dodatko-
wej ochrony (wybrać umowę o większym zakresie), stąd możliwe było poszu-
kiwanie równowagi rozdzielającej. Badając później rynek ubezpieczeniowy na 
którym obecna jest pokusa nadużycia (hazard moralny) R. J. Arnott i J.E. Sti-
glitz (Stiglitz & Arnott, 1988) dowiedli, że sytuacja przeciwna generuje podobną 
zależność - posiadający umowę o szerszym zakresie wkłada mniejszy wysiłek w 
zachowanie bezszkodowości, a w efekcie staje się bardziej ryzykowny.1 Warto 
                                                           
1 Prowadzono także późniejsze badania wskazujące, że w sytuacji asymetrii informacji ( nega-
tywnej selekcji i pokusy nadużycia) na obserwowaną korelację pomiędzy ryzykiem a pozio-
mem ochrony kluczowy wpływ ma awersja do ryzyka (Chiappori et al., 2006; Jullien et al., 
2007). 
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też wskazać, iż w późniejszych badaniach empirycznych zarówno potwierdzano, 
jak i kwestionowano korelację pomiędzy ryzykiem a ochroną wskakując raczej 
konieczność badania jej w określonych warunkach (produktowych, rynkowych, 
etc.) (zamiast wielu zobacz (Cohen & Siegelman, 2010). 

Istotnym elementem ułatwiającym rozpoznanie klienta na rynku ubezpie-
czeniowym jest teoria sygnalizacji, która sugeruje, że na rynkach ubezpiecze-
niowych z asymetrią informacji, potencjalny ubezpieczony sygnalizuje swoją 
wiedzę o ryzyku poprzez wybór umowy ubezpieczenia - osoby wysokiego ryzy-
ka są bardziej skłonne do zakupu pełnej ochrony, natomiast osoby o niskim ry-
zyku chętniej wybierają umowy o niskiej ochronie ubezpieczeniowej (np. wyż-
szych odliczeniach) w efekcie wysyłają ubezpieczycielowi "sygnał" o tym, jaki 
poziom ryzyka prezentują (Puelz & Snow, 1994). W przypadku ubezpieczeń 
teoria sygnalizacji znajduje jednak tylko częściowe potwierdzenie (Makki & 
Somwaru, 2001). Zachowanie potencjalnego ubezpieczonego zależeć może tak-
że od jego poziomu awersji do ryzyka - nabywa wyższą ochronę nie dlatego, że 
prezentuje ponadprzeciętne ryzyko, ale dlatego, że bardzo boi się ryzyka (Pauly, 
1974). 

Warto wspomnieć, że istnieją w Polsce instrumenty prawne, które zabez-
pieczają zakład ubezpieczeń przed przewagą informacyjną klientów. Należy do 
nich przede wszystkim art. 815 Kodeksy cywilnego, który nakłada na ubezpie-
czającego (a także na przedstawiciela, o ile ubezpieczający zawiera umowę 
przez przedstawiciela oraz ubezpieczonego, o ile wiedział o zawarciu umowy 
ubezpieczenia na jego rachunek) obowiązek podania do wiadomości zakładu 
ubezpieczeń wszystkich znanych mu okoliczności, o które zakład zapytywał w 
formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach (tzw. obo-
wiązek deklaracji ryzyka). Ponadto istnieje – w odniesieniu do ubezpieczeń in-
nych, niż ubezpieczenia na życie - możliwość umownego nałożenia na ubezpie-
czającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłaszania, w trakcie trwania umowy, 
zmian okoliczności, które należało podać przed lub przy zawieraniu umowy 
(zawiadomienie zakładu ubezpieczeń niezwłocznie po otrzymaniu przez ubez-
pieczającego informacji o zajściu zmian, tzw. notyfikacja ryzyka). Podanie in-
formacji niezgodnych z wiedzą lub niepodanie zmiany okoliczności w trakcie 
umowy (o ile taki obowiązek został nałożony) skutkują dotkliwą sankcją -  
ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich okoliczności 
(chyba, że zostanie dowiedzione, że okoliczności te nie mają wpływu na zwięk-
szenie prawdopodobieństwa realizacji wypadku ubezpieczeniowego). Sankcja ta 
jest bezwzględnie obowiązującą. W przypadku, gdyby klient lub przedstawiciel 
naruszył obowiązek deklaracji lub notyfikacji ryzyka z winy umyślnej, w razie 
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wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa 
są skutkiem okoliczności, o których nie powiadomił ubezpieczyciela.2  

Zakłady ubezpieczeń mają zatem umocowanie prawne do zbierania in-
formacji i dysponują dodatkowymi metodami (choć kosztownymi i niepewny-
mi) pozwalającymi ustalić poziom ryzyka związany z umową ubezpieczenia 
(np. badania techniczne, lekarskie, ekspertyzy, etc.). Jak wskazuje się w bada-
niach, kluczowym problemem decyzyjnym przed którym staje zakład ubezpie-
czeń jest kwestia, w jakim stopniu te metody weryfikacji deklaracji klientów 
winny być stosowane, ze względu na ich najczęściej dość wysokie koszty (Hyde 
& Vercammen, 1997). Oznacza to, że wskazana na Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. przedtransakcyjna przewaga informacyjna klienta może być 
przez zakłady ubezpieczeń niwelowana, o ile tylko wykażą taką chęć. Kluczową 
jednak kwestią są koszty takich działań, tj. nie tylko wybór i zebranie odpo-
wiednich informacji, ale także ich przetworzenie oraz – co następuje przynajm-
niej częściowo dopiero na etapie likwidacji szkody – ich weryfikacja.  

 

Hazard moralny 

Przewaga informacyjna klienta nad zakładem ubezpieczeń występuje jed-
nak nie tylko w fazie ex ante, będąc bezpośrednią przyczyną negatywnej selek-
cji, ale także w fazie ex post, w szczególności w sytuacji realizacji zdarzenia 
ubezpieczeniowego powodując wystąpienie hazardu moralnego. Hazard ten jest 
skutkiem niepełnej informacji o zachowaniu partnera (hidden action) albo nie-
pełnej informacji (hidden information) o stanie otoczenia, środowiska, które są 
niezbędne do oceny świadczenia partnera transakcji. 

Hazard moralny (pokusa nadużycia) jest rodzajem zachowania następują-
cego po zawarciu umowy ubezpieczenia i polega na zmniejszeniu czujności oraz 
zapobiegliwości ubezpieczonego w stosunku do zagrażającego mu ryzyka 
(Kurek, 2012). Rodzaj zachowań związanych z hazardem moralnym prezentuje 
Rysunek 3.  

Hazard moralny może objawiać się w postaci umyślnego aktu lub też aktu 
niedbalstwa. Umyślne działanie może z kolei prowadzić do przestępstwa ubez-
pieczeniowego, rozumianego jako przestępstwo, które mając na celu uzyskanie 
                                                           
2 Ta restrykcyjna sankcja została przez ustawodawcę złagodzona w odniesieniu do ubezpie-
czeń na życie w art. 834 kc, który stanowi, że po upływie trzech lat od zawarcia umowy (ter-
min ten można skrócić) zakład ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia podano wiadomości nieprawdziwe. 
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korzyści majątkowej kosztem zakładu ubezpieczeń, w szczególności nienależ-
nego odszkodowania bądź świadczenia ubezpieczeniowego, łączy się z wyko-
rzystaniem stosunku ubezpieczeniowego (Talarek, 2021). 

 

Rysunek 3 Hazard moralny w ubezpieczeniach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Hartmann, 1995, p. 136 i n.). 

 

O ile nie ma miejsca przestępstwo ubezpieczeniowe, pozostałe zachowa-
nia określić można jako hazard „legalny”. W literaturze wspomina się o hazar-
dzie moralnym zewnętrznym oraz wewnętrznym. Hazard moralny zewnętrzny 
ma miejsce w odniesieniu do podmiotów, które tylko pośrednio związane są z 
danym stosunkiem ubezpieczenia. Występuje wówczas, gdy ubezpieczyciel nie 
wypłaca odszkodowania bezpośrednio poszkodowanemu, ale pokrywa koszty 
powstałe wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, np. świadczeń me-
dycznych czy naprawy pojazdu (naprawa bezgotówkowa) w ramach restytucji 
szkody i związany jest z ich nadmiernym wykorzystywaniem. Przykładowo le-
karze chętnej udzielają kosztowniejszej opieki medycznej, gdy koszty te są po-
krywane przez ubezpieczenie, zasądzane z odszkodowania czy zadośćuczynie-
nia wypłacanego przez ubezpieczyciela (tzw. syndrom "głębokich kieszeni") 
(Mccaffrey, 2016; Vaughan & Vaughan, 2007). Ten rodzaj hazardu jest także 
niekiedy określany jako hazard motywacyjny czyli taki, który powstaje jako re-
akcja na fakt istnienia stosunku ubezpieczeniowego. Z kolei hazard moralny 
wewnętrzny odnosi się do relacji pomiędzy ubezpieczającym/ ubezpieczonym a 
zakładem ubezpieczeń i można go podzielić na hazard moralny ex ante i ex post.  
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Hazard ex ante dotyczy okresu przed wystąpieniem wypadku ubezpiecze-
niowego i odnosi się do wpływu ubezpieczającego/ubezpieczonego na prawdo-
podobieństwo wystąpienia zdarzenia bądź wysokość potencjalnej szkody. Ha-
zard ex post wiąże się z zachowaniem już po wystąpieniu zdarzenia mogącego 
spowodować szkodę. To ubezpieczony wpływa zatem na to czy i jak zgłosi wy-
padek ubezpieczeniowy oraz czy i jakie podejmie środki prowadzące do mini-
malizacji rozmiarów szkody. 

Podobnie, jak w przypadku negatywnej selekcji, tak i w odniesieniu do 
hazardu moralnego istnieją regulacje prawne pozwalające na jego ograniczenie. 
Przykładem jest art. 826 kc, który w przypadku ubezpieczeń majątkowych na-
kłada na ubezpieczającego lub ubezpieczonego powinność użycia dostępnych 
mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (§1 o §5 art. 826 kc)3. Przyjmuje się, 
że zakład ubezpieczeń może doprecyzować w umowie rodzaj środków służą-
cych do ratowania lub zapobieżenia wystąpienia szkody lub zmniejszenia ich 
rozmiarów (Gutowski, 2019). Ubezpieczyciel nie może się domagać wykonania 
tego obowiązku, ale od jego spełnienia zależy świadczenie zakładu (Gutowski, 
2019). Sankcją za umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa uchybienie tej 
powinności jest uwolnienie zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności za szko-
dy powstałe z tego powodu (§3 art. 826 kc). Istotne jest to, że obowiązek ten 
znajduje zastosowanie tylko do hazardu moralnego ex post, a więc po zajściu 
przewidzianego w umowie wypadku (Gniewek & Machnikowski, 2021; 
Gutowski, 2019).4 Ciężar udowodnienia winy umyślnej czy rażącego niedbal-
stwa oraz związku z powstałą szkodą ciąży na zakładzie ubezpieczeń. 

Należy zaznaczyć, że wskazane w art. 826 powinności i sankcje nie obo-
wiązują w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych regulowanych przez Ustawę 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(zwaną dalej uuo) (Osajda, 2021), do których należą dwa rodzaje ubezpieczeń 

                                                           
3 Dotyczy to wyłącznie ubezpieczającego lub ubezpieczonego a nie osób trzecich, za które 
ponosi odpowiedzialność. 
4 Jednocześnie jednak ustawodawca zobowiązuje ubezpieczyciela do pokrycia – przynajmniej 
w granicach sumy ubezpieczenia -  kosztów wynikłych z zastosowania środków zmierzają-
cych do ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej 
rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne (§4 art. 826 kc). 
Dodatkowo ubezpieczyciel może w umowie lub OWU przewidzieć, że w razie zajścia wy-
padku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszko-
dowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę (§2 o §5 art. 826 kc).  
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rolnych, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posia-
dania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W odniesieniu 
do tych ubezpieczeń normą o charakterze szczególnym jest ta z art. 16 ust. 1 
uuo, która stanowi, że każda osoba będąca uczestnikiem zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem obowiązkowym jest zobowiązana do: 1) przedsięwzięcia 
wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, 
starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekar-
skiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia 
osób poszkodowanych; 2)  zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się 
szkody; 3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do 
wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. Dodatkowo 
na podstawie art. 16 ust. 2 uuo osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym 
jest obowiązana do: 1)  udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbęd-
nych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z 
podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia oraz 2)  nie-
zwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu 
niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Sankcje za niedo-
pełnienie tych obowiązków przewiduje art. 17 uuo odnosząc je jednakże niepre-
cyzyjnie tylko do osób, których odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem 
obowiązkowym OC oraz osób występujących z roszczeniem (zob. szerzej 
Miaskowski et al., 2012). 

Ograniczanie hazardu moralnego ex post umożliwia także art. 818 § 1 kc. 
stanowiący, że ubezpieczyciel w umowie lub ogólnych warunkach ubezpiecze-
nia może wskazać termin, w którym ubezpieczający lub ubezpieczony powinien 
dokonać zawiadomienia o wystąpieniu wypadku. Celem takiej regulacji jest 
umożliwienie podjęcia przez ubezpieczyciela działań, które pozwolą zapobiec 
lub zmniejszyć rozmiar szkody, a także zbadać okoliczności wypadku czyli 
ustalić przyczynę i okoliczności zdarzenia (Gutowski, 2019). Sankcją za niedo-
pełnienie terminu zgłoszenia zdarzenia jest możliwość zmniejszenia przez ubez-
pieczyciela świadczenia, ale tylko w przypadku, gdy 1) uchybienie obowiązko-
wi powiadomienia w terminie wystąpiło z winy umyślnej bądź rażącego nie-
dbalstwa ubezpieczającego (ubezpieczonego) i 2) przyczyniło się do zwiększe-
nia szkody lub uniemożliwiło jej likwidację (ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku) (art. 818 §3). W odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych regulo-
wanych przez uuo występuje konieczność niezwłocznego powiadomienia o zda-
rzeniu (art. 16 ust. 2. pkt.2 uuo). 
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Kolejną regulacją ograniczającą hazard moralny ex post zawartą w Ko-
deksie cywilnym jest norma z art. 827 § 1 kc , która zwalnia ubezpieczyciela z 
odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie5. Ubezpieczy-
ciel nie odpowiada także za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
chyba, że stanowi tak umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia względnie za-
płata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszno-
ści. Zgodnie z art. 827 § 2 kc w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej moż-
liwe jest ustalenie innych zasad odpowiedzialności. W przypadku ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rolników ubezpieczenie to obejmuje również szko-
dy wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego 
lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (art.  art. 9 ust. 2. uuo). 

Metodami stosowanymi do ograniczenia hazardu moralnego – poza na-
kładaniem powinności na ubezpieczającego czy ubezpieczonego i ich kontrolą – 
są techniczo-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odpowiedzialności ubez-
pieczyciela, w tym w szczególności udziały własne6, wyłączenia, a także podno-
szenie cen za ubezpieczenie. W odniesieniu do ubezpieczeń upraw zakłady 
ubezpieczeń mogą ponadto stosować odpowiednie procedury likwidacji szkód 
zależne od rozmiarów szkody bądź rodzaju klienta, udoskonalać proces doku-
mentacji szkody poprzez wykorzystanie nowych technologii (np. zdjęć satelitar-
nych, dronów) czy stosować systemy antyfraudowe. Kolejnym narzędziem jest 
modyfikacja zarówno procesu zawierania umów ubezpieczenia czy likwidacji 
szkód, jak i treści OWU, które wprowadzane są w kolejnym sezonie po zebraniu 
bieżących doświadczeń szkodowych. 

W teorii ryzyka ubezpieczeniowego z hazardu moralnego (pokusy nadu-
życia) w jego ekonomicznym ujęciu został wydzielony hazard motywacyjny.7 
Oba prowadzą do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub 
zwiększenia jej rozmiarów. W przypadku hazardu motywacyjnego brak jest jed-
nak uprzedniego złośliwego zamiaru wykorzystania ubezpieczenia (wynikające-

                                                           
5 Pod określeniem "umyślne wyrządzenie szkody" rozumieć należy tzw. zamiar bezpośredni 
(chęć wyrządzenia szkody), jak i zamiar ewentualny (przewidywanie wyrządzenia szkody) i 
godzenie się na to (Gutowski, 2019). 
6 W niektórych rodzajach ubezpieczeń (nie w ubezpieczeniach rolnych) uzależniania się także 
poziom wypłaty od wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń, w postaci na przykład udziału 
w zysku jako elementu świadczenia. 
7 Z uwagi na podobne określenia tj. moral hazard oraz morale hazard pojęcia te często są ze 
sobą łączone i nierozróżniane w literaturze. Pojęcie hazardu motywacyjnego zostało wprowa-
dzone w 1968 r w czwartym wydaniu podręcznika autorstwa Kulp i Hall  "Casualty Insuran-
ce" (Kulp & Hall, 1968). 
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go z charakteru ubezpieczającego). Hazard duchowy czy też motywacyjny (mo-
rale hazard) to subiektywna (indywidualna) reakcja ubezpieczonego wywołana 
świadomością istnienia ochrony ubezpieczeniowej - ubezpieczony jest obojętny 
względem ewentualnej szkody lub zmniejsza stopień dbałości o przedmiot 
ubezpieczenia. Hazard motywacyjny może - jak wspomniano wcześniej - wy-
stępować także w odniesieniu do innych osób będących poza stosunkiem ubez-
pieczenia, których działanie ma wpływ na wysokość wypłacanych odszkodowań 
np. w przypadku podmiotów dokonujących bezgotówkowych napraw w pojaz-
dach.  

 

Relacja klient ubezpieczyciel a przejawy asymetrii 

W literaturze wskazuje się ponadto na pewne hipotezy dotyczące asyme-
trii informacji na rynku ubezpieczeń upraw w relacji ubezpieczyciel – ubezpie-
czający (ubezpieczony), dotyczące sytuacji, w której to ten ostatni ma przewagę 
informacyjną (szerzej Janowicz-Lomott, 2018, pp. 157–161 i cytowana tam 
literatura). Najważniejsze z nich wymieniono poniżej. 

1) Problem przewagi informacyjnej rolnika dotyczy szczególnie nowych 
ubezpieczających. 

2) Skłonni do ubezpieczenia upraw są szczególnie rolnicy o wysokim rze-
czywistym poziomie ryzyka. 

3) W TUW-ach jest większa wzajemna kontrola członków w obszarze szkód 
i mniej jest ubezpieczonych o ryzyku wyższym, niż przeciętne. 

4) Wieloryzykowe umowy ubezpieczenia zwiększają poziom nadużyć rolni-
ków. 

5) W ubezpieczeniach rolnych asymetria informacji jest wyższa niż w in-
nych typach ubezpieczeń. 

6) Możliwości identyfikacji poszczególnych rolników o wyższym prawdo-
podobieństwie zdarzeń niż przeciętne (i odpowiednia zwyżka składki) w 
ubezpieczeniach upraw jest bardzo trudna. 

Jak wspomniano wcześniej, w relacji klient- zakład ubezpieczeń przewagą 
informacyjną może dysponować nie tylko klient, ale także ubezpieczyciel. Przy-
kłady przewagi informacyjnej w odniesieniu do ubezpieczeń upraw prezentuje 
rysunek 4Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Dotyczą one zarówno 
okresu przed zawarciem umowy, jak i później – zwłaszcza w momencie wystą-
pienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Niepełna informacja może doprowadzić 
ubezpieczającego do dokonania nieoptymalnego wyboru w zakresie warunków i 
ceny za umowę ubezpieczenia.  
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Rysunek 4. Przykłady przewagi informacyjnej w relacji klient-zakład ubezpie-
czeń w ubezpieczeniach upraw 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ubezpieczający może podejmować szereg działań mających na celu zni-
welowanie – przynajmniej niektórych – aspektów przewagi informacyjnej ubez-
pieczyciela. Jednym z nich jest korzystanie z pośredników ubezpieczeniowych, 
w szczególności brokerów. Dostępnym – choć w odniesieniu do ubezpieczeń 
rolnych w bardzo ograniczonym stopniu - narzędziem są porównywarki ubez-
pieczeniowe. Możliwe jest także korzystanie z informacji dotyczących prognoz 
pogody czy danych historycznych dotyczących poszczególnych zjawisk przy-
rodniczych.8 Istnieją ponadto regulacje prawne mające na celu wyrównanie 
asymetrii informacyjnej, w tym prokonsumenckie reguły wykładni oraz wymóg 
transparentności OWU (art. 15 ust.3 i 5 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zwanej dalej udur) czy prawo 
do odstąpienia od umowy (art. 812 §4 kc). Bardzo istotne są ponadto zasady do-
tyczące dystrybutorów ubezpieczeń, w tym zasada, że wykonując dystrybucję 
ubezpieczeń, dystrybutor postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie 

                                                           
8 Część z tych informacji jest wolnodostępna, część odpłatna. 



218 

z najlepiej pojętym interesem klientów (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń zwanej dalej ustawą o dystrybucji (udu)), a 
proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej 
powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej (art. 8 ust. 3 udu). Potrzeby i wy-
magania klienta dystrybutor określa przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpie-
czeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji (art. 8 
ust. 1 udu). Informacje o produkcie ubezpieczeniowym uwzględniają złożoność 
tego produktu oraz rodzaj klienta (art. 8 ust. 2 udu). 

W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń rolnych informacje o propo-
nowanym produkcie ubezpieczeniowym są przekazywane w postaci ustandary-
zowanego dokumentu zawierającego informacje o tym produkcie ubezpiecze-
niowym, sporządzanego przez zakład ubezpieczeń, brokera ubezpieczeniowego 
lub agenta ubezpieczeniowego, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy (art. 8 
ust. 4 udu). Ponadto brokerzy rekomendują – po dokonaniu rozpoznania na ryn-
ku – zawarcie określonej umowy ubezpieczenia (32 ust. 1 pkt. 4 udu), a także 
mogą reprezentować ubezpieczonego w przypadku zajścia szkody. 

 

Asymetria informacji w pozostałych relacjach zakładu ubezpieczeń 

Poza najważniejsza relacją łączącą zakład ubezpieczeń z otoczeniem, któ-
rą jest relacja ubezpieczyciel – klient asymetria informacji może występować 
także wszędzie tam, gdzie dochodzi do nawiązania relacji w ramach łańcucha 
tworzenia wartości zakładu ubezpieczeń.  

Z uwagi na odwrócony cykl produkcji ubezpieczeń i kluczowe znaczenia 
dystrybucji produktów jedną z istotnych relacji jest ta nawiązywana z pośredni-
kami ubezpieczeniowymi. To pośrednicy odgrywają istotną rolę w doborze 
klientów i dopasowują produkty do ich potrzeb. Ich błędy mogą jednak obciążać 
zakład ubezpieczeń, jak to ma miejsce w przypadku agentów wyłącznych.9 
Oznacza to, że skutki nadużyć dokonanych przez agenta wyłącznego względem 
klienta obciążają bezpośrednio zakład ubezpieczeń.10 Agent może także wyko-
                                                           
9 Za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada 
zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działa i to na zasadzie ryzyka (art. 20 ust. 1 udu). 
Agent odpowiada względem zakładu ubezpieczeń, który reprezentuje na mocy ogólnych 
przepisów o delikcie (np. kradzież, oszustwa 415 kc) lub kontrakcie (471 kc) w zależności od 
rodzaju szkody. 
10 Inaczej jest w przypadku multiagentów oraz brokerów ubezpieczeniowych,. Multiagenci 
sami odpowiadają za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych wyrzą-
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rzystać swoją przewagę informacyjną nad zakładem ubezpieczeń działając bez-
pośrednio na jego niekorzyść. Przykładem może być opóźnienie lub nieprzeka-
zanie zakładowi zawiadomień i oświadczeń klientów składanych na piśmie lub 
innym trwałym nośniku w związku z zawartą umową ubezpieczenia, które to 
uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń11. Podobnie może nastąpić opóź-
nienie w przekazaniu należnej zakładowi składki ubezpieczeniowej przez po-
średnika ubezpieczeniowego (agenta czy brokera), która to w momencie przeka-
zania na mocy art. 14 ust. 1 udu uznana jest za wpłacona ubezpieczycielowi. 
Wreszcie, choć pośrednicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszyst-
kich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności agencyj-
nych czy brokerskich12, to w praktyce mogą wystąpić nadużycia w tym zakresie 
(na przykład poprzez przenoszenie „swoich” klientów przy zmianie pracodaw-
cy). Dodatkowo pośrednicy mogą nie przestrzegać zasady wykonywanie dzia-
łalności z poszanowaniem interesów obu stron umowy ubezpieczenia. Wyżej 
przytoczone wybrane przykłady obszarów, gdzie możliwe jest wykorzystanie 
przewagi informacyjnej pośrednika względem zakładu ubezpieczeń wskazują, 
że relacja zakład ubezpieczeń – pośrednik ubezpieczeniowy może być poten-
cjalnie istotnym obszarem w procesie badania asymetrii informacji w ubezpie-
czeniach rolnych.  

W ramach pozostałych relacji wskazać należy jeszcze na znaczenie asy-
metrii informacji w stosunkach z likwidatorami szkód czy rzeczoznawcami, któ-
rzy likwidując szkodę „na miejscu” w największym stopniu mają możliwość 
zebrania potrzebnych informacji oraz wstępną weryfikację ich wiarygodności. 
W pozostałych relacjach, zwłaszcza tych z reasekuratorami czy organami nadzo-
ru wydaje się, że asymetria informacji nie występuje w wysokim stopniu. Z 
uwagi na możliwe trudności w zdobyciu pokrycia reasekuracyjnego w ubezpie-
czeniach rolnych (zwłaszcza upraw np. od skutków suszy) zakłady ubezpieczeń 
współpracują z reasekuratorami, a ewentualnie to reasekuratorzy mogą mieć 
przewagę informacyjną znając historyczną szkodowość i to najczęściej z całego 

                                                                                                                                                                                     
dzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubez-
pieczeniowej (por. art. 20 ust. 2 udu) i są zobowiązani do zawarcia odpowiedniej umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podobnie brokerzy podlegają obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, obejmującemu odpowiednio szkody wyrządzone 
klientowi, osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczenio-
wej, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, w tym także szkody wyrządzone 
przez osoby fizyczne, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyj-
ny wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji (art. 
28 ust. 1 udu).  
11 Por. art. 30 ust. 1 udur. 
12 Por art. 22 ust. 5 oraz art. 32 ust. 3 pkt.1 udu. 
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rynku. W odniesieniu do organów nadzoru zakres obowiązków informacyjnych 
nałożonych przepisami prawnymi na zakładu ubezpieczeń wydaje się znacznie 
ograniczać ewentualną przewagę informacyjną ubezpieczycieli.  

 

Wyniki badania empirycznego zakładów ubezpieczeń 

Opis badania 
W pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono badanie jakościowe 

techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z zakładami ubezpieczeń 
prowadzącymi w Polsce ubezpieczenia upraw. W badaniu wzięło udział pięć z 
siedmiu zakładów oferujących ubezpieczenia upraw. Zakłady te otrzymały łącz-
nie w 2020 r. 93% dopłat do składek z całej puli 349 mln. zł.  

Celem przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie obszarów asy-
metrii informacji występujących w głównych relacjach zakładu ubezpieczeń, w 
tym zwłaszcza w relacji klient – ubezpieczyciel. Wywiad opierał się na ustalo-
nym wcześniej scenariuszu, który zawierał pytania z zakresu identyfikacji ele-
mentów przewagi informacyjnej w relacji klient – zakład ubezpieczeń, znacze-
nie tej przewagi dla zakładu ubezpieczeń, narzędzi wykorzystywanych i pożą-
danych przez zakład do neutralizacji tej przewagi, zakresu asymetrii informacji 
w relacji klient- pośrednik ubezpieczeniowy oraz zakład ubezpieczeń- pośrednik 
ubezpieczeniowy, a także zakład ubezpieczeń – organ nadzoru.   

 

Wyniki badania 
W odniesieniu do skutków asymetrii informacji zakłady ubezpieczeń 

wskazywały, że jest ona wyższa ex post aniżeli ex ante. Zdaniem ubezpieczycie-
li hazard moralny, występujący po zawarciu umowy ubezpieczenia, przejawia 
się w największym stopniu w tym, że ubezpieczający lub ubezpieczeni ukrywają 
zdarzenia szkodowe, które miały miejsce przed zajściem zdarzenia ubezpiecze-
niowego oraz ukrywają błędy agrotechniczne, które zostały popełnione (na 
przykład wysianie niewłaściwej uprawy, błędy w stosowaniu herbicydów – tak-
że przypadkowe, jak choćby używanie zabrudzonych innymi środkami zbiorni-
ków). Nie mniejsze znaczenie w tworzeniu asymetrii informacji ex post ma nie-
podejmowanie działań zmniejszających szkodę, które to zachowanie występuje 
często na przykład po przymrozkach czy w uprawach ekologicznych. Wszyst-
kim trzem wymienionym wyżej elementom, tj. ukrywaniu zdarzeń szkodowych, 
błędom agrotechnicznym oraz niepodejmowaniu działań zmniejszających szko-
dę respondenci przypisali znaczenie istotne. W zakresie innych działań wskazy-
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wano późne zgłoszenie szkody, gdzie w okresie od zajścia zdarzenia do momen-
tu zgłoszenia szkody mają miejsce także inne zdarzenia wpływające na rozmiar 
plonów. W odniesieniu do asymetrii informacji ex ante, której - jak wspomniano 
wcześniej - przypisano mniejsze znaczenie, respondenci przede wszystkim 
wskazywali na istotne znaczenie przewagi informacyjnej rolnika w zakresie sto-
sowanego w przeszłości płodozmianu (ważne z uwagi na wpływ na wyjałowie-
nie ziemi), zwłaszcza w odniesieniu do upraw kukurydzy. Drugim, równie istot-
nym elementem tworzenia przewagi informacyjnej klienta jest lokalna wiedza o 
potencjale ziemi (specyficzne warunki określonego stanowiska dla realizacji 
określonego rodzaju upraw), która pośrednio wiąże się z możliwością trafnego 
oszacowania plonu potencjalnego z danej uprawy. Za średnio istotne uznano 
informacje w zakresie zrealizowanych zabiegów agrotechnicznych przed wysia-
niem upraw oraz w pierwszych tygodniach wzrostu, a także zastosowanej od-
miany i jej wrażliwość na określone czynniki (np. zimotrwałość, odporność na 
stres wodny). Wiedza ta ma znaczenie, szczególnie w niektórych uprawach (na 
przykład rzepaku), natomiast tylko w jednym zakładzie bada się obecnie stopień 
korelacji pomiędzy odmianą a rzeczywistą szkodowością. Za nieistotną przewa-
gę uznano przewidywaną i oczekiwaną przez rolnika wysokość straty w danym 
roku.  

Jak wspomniano w części teoretycznej dotyczącej asymetrii informacji, 
jej niwelacja rodzi – niekiedy bardzo wysokie – koszty po każdej ze stron. Na 
rynku ubezpieczeń upraw w Polsce zakłady ubezpieczeń stosują jednak określo-
ne działania, i to zarówno na etapie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak 
i po, a szczególnie w przypadku wystąpienia szkody. 

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem wyrównywania negatywnej 
selekcji przy zawarciu umowy ubezpieczenia są oględziny pola u wybranych 
klientów i sprawdzenie stanu uprawy (dotyczy to przede wszystkim upraw ozi-
mych, tzw. monitoring jesienny). Odbywa się to bezpośrednio podczas wizyty 
na polu (najczęściej), ale także przy wykorzystywaniu nowoczesnych technolo-
gii (zdjęć satelitarnych), które pozwalają na zweryfikowanie powierzchni rze-
czywistych zasiewów oraz określenie ich stanu. Zakłady tym działaniom przypi-
sują istotne znaczenie. Niektórzy z respondentów deklarowali, że istotnym na-
rzędziem jest także odmowa przyjęcia do ubezpieczenia. Zakłady stosują ponad-
to zróżnicowanie wysokości stawki (np. od szkodowości klienta) oraz zwyżkę 
cen w celu uzyskania bezpieczeństwa finansowego, a także korzystają z niefor-
malnego przepływu informacji w zakresie ogólnej opinii o klientach czy z in-
nych, zewnętrznych baz danych (np. dane meteorologiczne). Te narzędzia mają 
jednak średnie znaczenie. 
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Działań podejmowanych w celu osłabienia stopnia hazardu moralnego 
jest znacznie więcej. Najważniejsze zdaniem respondentów jest przekazywanie 
informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach do wszystkich pracowników 
działu likwidacji, a także – w przypadku podejrzenia o próbę dokonania prze-
stępstwa ubezpieczeniowego - odmowa wypłaty odszkodowania lub jego zani-
żenie w oparciu o zapisy OWU (bez wchodzenia w procedurę dokumentowania 
próby dokonania przestępstwa, co jest kosztochłonne). Warto nadmienić, że to 
ostatnie działanie jest częste także w innych ubezpieczeniach majątkowych, o 
czym świadczy tzw. ciemna liczba przestępstw. Nieliczni ubezpieczyciele po-
siadają dedykowany dla ubezpieczenia upraw system anatyfraudowy. Zakłady 
stosują ponadto nowe technologie do likwidacji szkody (np. oceny wielkości lub 
stanu upraw dotkniętych szkodą), choć niektóre są dopiero w początkowej fazie 
tego procesu. Wszyscy respondenci byli jednak zgodni co do tego, że znaczenie 
nowych technologii w procesie likwidacji szkód będzie rosło i już stanowią bar-
dzo istotny element niwelacji hazardu moralnego. W przypadku sporu w proce-
sie likwidacji zakłady co do zasady dążą do ustalenia już na polu akceptowal-
nych dla obu stron poziomów strat (i w konsekwencji podpisania ugody), w 
ostateczności zaś decydują się na spory sądowe. To ostatnie działanie respon-
denci podejmują relatywnie rzadko i nie traktują jako kluczowe. Wszystkie ba-
dane zakłady ubezpieczeń uznały za bardzo istotne tzw. „uczenie się na błę-
dach”, czyli dokonywanie na bazie zdobytych doświadczeń modyfikacji treści 
umowy i OWU w kolejnych sezonach, a także zmian w procedurach zawarcia 
umowy lub likwidacji szkód. Ponadto ubezpieczyciele stosują inne specyficzne 
dla konkretnego podmiotu narzędzia, w tym przypisanie rzeczoznawców do 
klientów (ten sam rzeczoznawca, o ile to możliwe, likwiduje szkody w różnych 
latach u danego klienta), łączenie odpowiedzialności za sprzedaż z odpowie-
dzialnością za likwidację szkód, stosowanie dronów (szczególnie dla wyłączenia 
z odpowiedzialności  szkód łowieckich, czyli spowodowanych przez zwierzęta; 
to szczególnie istotne przy szkodach w wyniku huraganów). 

Respondenci wskazali ponadto działania zewnętrzne, które wsparłyby wy-
równanie asymetrii informacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a rolnikiem. 
Wszystkie zakłady ubezpieczeń podkreślały rolę, którą mogłyby w tym zakresie 
odegrać zewnętrzne bazy danych, zawierające informacje w zakresie: zasiewów 
na poszczególnych działkach, rzeczywistych plonów, zawarcia umowy ubezpie-
czenia na daną uprawę w tej lokalizacji (co pozwoliłoby m. in. na zidentyfiko-
wanie ubezpieczeń wielokrotnych) oraz szkodowości. Informacje na poziomie 
krajowym są w tej chwili niedostępne. Dostępne, choć drogie, są informacje me-
teorologiczne oraz zdjęcia satelitarne. Zakłady wskazywały, że niższe ceny mo-
głyby przyczynić się do znacznie szerszego ich wykorzystania. Ponadto niektó-
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rzy ubezpieczyciele wspominali o konieczności dostępu do zweryfikowanych 
danych nt. wykorzystanego materiału siewnego czy wykonanych zabiegów 
agrotechnicznych. 

W kontekście działalności ubezpieczyciela zakłady ubezpieczeń oceniają 
swoją przewagę informacyjną nad klientem jako mniej istotną, aniżeli przewagę 
klienta nad zakładem ubezpieczeń. W odniesieniu do obszarów przewagi zakła-
dów ubezpieczeń odpowiedzi nie były jednolite. Większość jednak uważała, że 
największy obszar nierównowagi, z przewagą dla zakładów ubezpieczeń, tworzy 
się w zakresie znajomości OWU i zapisów umowy oraz ich interpretacji przez 
ubezpieczyciela, a także znajomości wysokości składek w porównaniu do kon-
kurencji. Posiadane informacje o częstotliwości występowania ubezpieczonych 
zdarzeń i prognoz w tym zakresie niektóre zakłady uznały za bardzo istotne, in-
ne za zupełnie bez znaczenia. Za raczej średnio istotną uznano też przewagę 
ubezpieczyciela w odniesieniu wiedzy na temat tego, kiedy rozpocznie i skoń-
czy się sprzedaż ubezpieczeń z dotacją. W zakresie przewagi na etapie po zwar-
ciu umowy odpowiedzi respondentów również nie były jednolite. Cześć zakła-
dów wskazała na bardzo istotną przewagę w odniesieniu do metodyki likwidacji 
szkody, stosowanych współczynniki kompensacji (w roślinach krzyżowych), 
tabel przy likwidacji uproszczonej itd. czy – choć tu już w mniejszym stopniu – 
arbitralnego ustalanie wielkości nieponiesionych kosztów. Inne uznały te kwe-
stie za bez znaczenia. 

W ramach prowadzonych wywiadów poproszono respondentów o usto-
sunkowanie się do hipotez przytaczanych w literaturze w odniesieniu do asyme-
trii informacji w ubezpieczeniach rolnych. Średnie z uzyskanych odpowiedzi 
przedstawiono w tab. 1.  

Respondenci w najwyższym stopniu zgodzili się ze stwierdzeniem, że 
skłonni do ubezpieczenia są przede wszystkim ci rolnicy, których cechuje wy-
soki rzeczywisty poziom ryzyka. Niektórzy badani dodali, że rolnicy tacy ubez-
pieczają się jak najszerzej – zarówno pod względem ilości zdarzeń, jak ich 
ograniczenia własnego udziału w szkodzie. Identyfikacja rolników o wyższym 
prawdopodobieństwie zdarzeń niż przeciętne (i odpowiednia zwyżka składki) w 
ubezpieczeniach upraw jest jednak – zdaniem ubezpieczycieli - bardzo trudna. 
Respondenci potwierdzili zatem pogląd, że istotnym problemem na rynku jest 
antyselekcja ryzyka. Byli jednak bardziej sceptyczni w zakresie stwierdzeń, że 
asymetria informacji w ubezpieczeniach rolnych jest wyższa aniżeli w innych 
rodzajach ubezpieczeń oraz że problem przewagi informacyjnej dotyczy w 
szczególności nowych ubezpieczających. 
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Tab. 1 Stwierdzenia opisujące asymetrię informacji na rynku ubezpieczeń upraw 

Lp. Stwierdzenie  

Poziom zgodności ze stwierdze-
niem (1- całkowicie się nie zga-
dzam, 2- nie zgadzam się, 3- ani 
się zgadzam, ani się nie zgadzam, 
4- zgadzam się, 5 – całkowicie się 
zgadzam) 

1. Problem przewagi informacyjnej rolnika dotyczy szczególnie 
nowych ubezpieczających 3,5 

2. Skłonni do ubezpieczenia upraw są szczególnie rolnicy o wyso-
kim rzeczywistym poziomie ryzyka 5 

3. 
W TUW-ach jest większa wzajemna kontrola członków w ob-
szarze szkód i mniej jest ubezpieczonych o ryzyku wyższym, niż 
przeciętne 2,5 

4. Wieloryzykowe umowy ubezpieczenia zwiększają poziom nad-
użyć rolników 2,75 

5. W ubezpieczeniach rolnych asymetria informacji jest wyższa niż 
w innych typach ubezpieczeń 3,5 

6. 
Możliwości identyfikacji poszczególnych rolników o wyższym 
prawdopodobieństwie zdarzeń niż przeciętne (i odpowiednia 
zwyżka składki) w ubezpieczeniach upraw jest bardzo trudna 4,25 

Źródło: badanie własne. 

 

W odniesieniu do tych ostatnich pojawiły się głosy, że brak znajomości 
ubezpieczającego i jego historii szkodowej stawia go w uprzywilejowanej pozy-
cji, jednakże także i znani klienci uczą się z czasem i mogą wykorzystywać swo-
ją wiedzę w kolejnych zdarzeniach szkodowych. Respondenci nie zgodzili się 
raczej ze stwierdzeniem, jakoby umowy wieloryzykowe zwiększały poziom 
nadużyć oraz, że forma wzajemnościowa, jaka jest TUW ogranicza antyselekcję 
ryzyka. W przypadku tych dwóch stwierdzeń odpowiedzi były jednak bardzo 
zróżnicowane. W zakresie wieloryzykowych polis wynikało to przede wszyst-
kim z oferowania rozwiązań pakietowych przede wszystkim w okresie jesien-
nym, dla upraw ozimych. Najczęściej realizowany w tym okresie pakiet ubez-
pieczeń obejmuje mocno rozdzielna zjawiska (skutki złego przezimowania, 
przymrozki wiosenne i gard), zatem nie ma tutaj charakterystycznego dla multi-
peril crop insurance nakładania się różnego rodzaju odpowiedzialności, które 
mogą zostać swobodnie wybrane przez poszkodowanego na etapie zgłoszenia 
szkody (Olsen, Stockton, 2021) 

Należy podkreślić, że ubezpieczyciele zauważają przewagę informacyjną, 
którą dysponują pośrednicy ubezpieczeniowi i to zarówno w odniesieniu do 
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klientów, jak i samych zakładów. W wypowiedziach podkreślano, że to pośred-
nik ubezpieczeniowy zna zakres ochrony i ceny produktów znacznie lepiej ani-
żeli potencjalny klient i może to wykorzystać. Multiagent lub broker ubezpie-
czeniowy, mając możliwość skorzystania z produktów kilku ubezpieczycieli, 
może (choć jest to prawnie zabronione) kierować się wysokością prowizji. Z 
kolei w relacji zakład ubezpieczeń – pośrednik, ten ostatni może lepiej ocenić 
ryzyko klienta i jego potrzeby i tak dobrać umowę, żeby była większa szansa na 
realizację zdarzenia szkodowego.  

Respondenci odnieśli się także do kwestii asymetrii informacji pomiędzy 
zakładem ubezpieczeń a reasekuratorem i stwierdzili, że zakład ubezpieczeń ta-
ką przewagą nie dysponuje, choć – zdaniem jednego badanego - może się ona 
ewentualnie pojawić w przypadku wystąpienia szkód. Podkreślano, że to rease-
kurator „wie więcej” w zakresie funkcjonowania całego rynku (także w ujęciu 
historycznym) i ma szersze możliwości budowania zdywersyfikowanego portfe-
la. Respondenci stwierdzili także jednoznacznie, że zakłady ubezpieczeń nie 
mają przewagi informacyjnej nad organem nadzoru. Natomiast zdaniem jednego 
badanego, przewaga taką dysponuje KNF w zakresie ustalania standardowej 
wagi ryzyka i innych czynników (Solvency II). 

 

Pośrednicy ubezpieczeniowi w zakresie postrzegania i realizacji asymetrii 
informacji 

Nowa ekonomia instytucjonalna wyjaśnia cel i zasadność działania po-
średników finansowych poprzez teorię kosztów transakcyjnych i asymetrii in-
formacji. Przyjąć zatem można, że funkcjonowanie pośredników finansowych 
jest efektem niedoskonałości rynku finansowego. W literaturze polskiej koszty 
transakcyjne przedstawia się jako sumę kosztów zawarcia transakcji: zbierania 
informacji, przygotowywania samej transakcji a następnie jej monitorowania i 
ewentualnej egzekucji  (Gruszecki 2002). 

Praktyka rynkowa w zakresie ubezpieczeń upraw potwierdza niezwykle 
ważna rolę pośredników ubezpieczeniowych dla funkcjonowania rynku w tym 
obszarze. Dla wielu zakładów ubezpieczeń, szczególnie tych specjalizujących 
się lub posiadających tylko ofertę w zakresie ubezpieczenia upraw, jest to jedy-
ny sposób dotarcia z ofertą do potencjalnych ubezpieczonych. Jednocześnie w 
literaturze przedmiotu podkreśla się, że wprawdzie istnienie pośredników finan-
sowych nie miałoby sensu przy posiadaniu doskonałej informacji (Klamut 
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2016), jednocześnie jednak ich działanie nie jest pozbawione pokusy nadużycia 
(moral hazard)13.  

 

Tab. 2. Przyczyny i skutki pokusy nadużycia w działalności  
pośredników finansowych 

PRZYCZYNY SKUTKI 
Asymetria informacji 5 obniżenie przejrzystości rynku 

5 odrzucanie potencjalnie dobrych klientów  
5 zawieranie kontraktu, charakteryzującego się nadmiernie wysokimi kosztami 

transakcji  
5 ograniczone możliwości podjęcia negocjacji ze względu na niedoinformowa-

nie i konieczność akceptowania narzuconych warunków umownych 
Regulacje prawne i nadzór 
brak bezpośredniego nad-
zoru nad działalnością 
doradców finansowych 

5 nieszczelne wewnętrzne regulacje ostrożnościowe instytucji finansowych 
5 unikanie odpowiedzialności za nieetyczne zachowania, poczucie bezkarności 

pośrednika  
5 ochrona pośredników finansowych przed konsekwencjami ich błędów wzma-

ga zjawisko moral hazard  
5 liberalne zasady udzielania kredytów i ubezpieczania  
5 brak możliwości zabezpieczenia interesów klienta ze względu na słabsze 

położenie ekonomiczne względem pośrednika finansowego  
5 zmuszanie konsumenta do zawierania transakcji wiązanych 

System wynagradzania – 
prowizyjny (akordowy) 

5 sprzedaż pod presją wyniku 
5 utrata części klientów w wyniku agresywnej sprzedaży zainteresowanie 

sprzedażą, a nie relacjami z klientami premiowanie ilościowego, a nie jako-
ściowego aspektu sprzedaży 

5 powierzchowna analiza sytuacji finansowej klienta wynikająca m.in. z chęci 
szybkiego zarobku  

5 wzmacnia się pozycja konkurencyjna pośredników finansowych stosujących 
bardziej agresywną sprzedaż konkurencja w sprzedaży wymusza zachowania 
nacechowane pokusą nadużycia  

Źródło: (Barembruch 2011) 
 
W wymiarze technicznym agent ubezpieczeniowy wprowadza dane bez-

pośrednio do portalu sprzedażowego, tzn. uzupełniając automatycznie dane 
wymagane przez zakład ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy musi dostarczyć 
odpowiedni wniosek wraz z pełnomocnictwem klienta w celu przedstawienia 
oferty przez dany zakład ubezpieczeń. Najczęściej zestaw danych jest ujednoli-
cony w poszczególnych towarzystwach i sprowadza się do wypełniania określo-
nej tabeli. Kolejne rekordy to kolejne działki posiadane przez rolnika. 

Poniżej wzór takiej tabeli z jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. 
Koniczność podania poprawnego numeru działki, gatunku uprawy, czy akcep-
                                                           
13 Istota pokusy nadużycia według J.K. Solarza związana jest ze zmianą zachowania podmio-
tu, który świadomy swojej przewagi informacyjnej nad innymi podejmuje działania obarczo-
ne znacznym ryzykiem, którego to ryzyka inne podmioty nie zaakceptowałyby, nie posiadając 
potencjalnej i faktycznej ochrony odpowiednich jednostek. (Soloarz 2008)  
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towalnej przez towarzystwo sumy ubezpieczenia jest automatycznie sprawdzane 
na etapie wprowadzania danych. 

 
Rysunek 5. Zestawienie informacji we wniosku o ubezpieczenia upraw. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu zakładu ubezpieczeń 
 

Na dalszym etapie następuje analiza potrzeb klienta i sugerowanie okre-
ślonego rozwiązania produktowego. Zgodnie z opiniami pośredników ubezpie-
czeniowych najczęściej to osoby poszukujące ochrony ubezpieczeniowej zgła-
szają zakres oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o własne do-
świadczenia szkodowe lub informacje zewnętrzne. Zdaniem respondentów, za-
kres realizowanych umów ubezpieczenia upraw w ostatnich latach był ściśle 
uzależniony od dostępności dopłat w poszczególnych towarzystwach. Stosowa-
no zatem szablonowe rozwiązania, powielające zakres ubezpieczenia z lat po-
przednich, bez wykorzystania własnej wiedzy, czy doświadczenia pośredników. 
Sytuacja ta dotyczyła szczególnie realizacji ubezpieczeń upraw ozimych w se-
zonach 2018-2020. W przypadku niektórych towarzystw ubezpieczeniowych 
dokonano wręcz ograniczenia zakresu dostępnych zakresów ubezpieczenia 
(ograniczając możliwość ubezpieczenia upraw ozimych tylko do jednego ryzyka 
– skutków złego przezimowania), w celu zwiększenia ilości ubezpieczonych 
hektarów, przy określony poziomie dopłaty. 
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Należy jednak podkreślić, iż nie wszyscy pośrednicy danego zakładu 
ubezpieczeń angażują się w sprzedaż ubezpieczeń upraw. W niektórych zakła-
dach ubezpieczeń uniwersalnych, gdzie ubezpieczenie upraw jest tylko jednym z 
wielu oferowanych produktów, liczba agentów zaangażowanych w oferowanie 
ubezpieczeń upraw do liczby osób posiadających uprawnienia sprzedażowe nie 
przekracza 15-18%.  

Najczęściej wymienianym powodami, dla których pośrednicy nie angażu-
ją się w oferowanie ubezpieczeń upraw to:  

- brak techniczne, fachowej wiedzy spowodowany brakiem szkoleń przez 
zakłady ubezpieczeń,  

- czasochłonność podczas wystawiania polisy,  

- brak dostępu do odpowiedniego rodzaju klienta (wynika z ograniczonej 
skłonności do ubezpieczania się przez rolników), 

- niska prowizja, porównując wynagrodzenia za ubezpieczenia komunika-
cyjne, 

- brak wiedzy rolniczej o uprawach rolnych, 

- konieczność wykonywania lustracji przy przyjmowaniu uprawy rolnej 
do ubezpieczenia, 

- ograniczenia czasowe pośrednika oraz ograniczenia budżetowe narzuca-
ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Niski poziom zainteresowania przekłada się również na niski poziom 
wiedzy ubezpieczeniowej wśród pośredników ubezpieczeniowych w tej tematy-
ce. Dlatego w wielu zakładach ubezpieczeń przeprowadzane są specjalne szko-
lenia, w tym z doświadczeniami na polach, które pozwalają zrozumieć nie tylko 
technikę wystawiania polis ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim ich uży-
teczność dla realizacji swoje działalności przez zakłady ubezpieczeń. 

Jednak obserwowany jest wzrost zainteresowana rozwojem swojego port-
fela o ryzyka ubezpieczeń upraw. Jest to mimo wszystko związane z globalną 
wielkością składek płaconych przez rolników. W większości ubezpieczeń ma-
jątkowych (z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych) składka naliczana jest 
w promilach, zaś w ubezpieczeniach upraw w procentach. Dlatego nawet obni-
żony poziom prowizji, pozwala globalnie osiągnąć pośrednikom ubezpiecze-
niowym wyższe przychody.  

Przebadani pośrednicy ubezpieczeniowi, oferujący swoim klientom ubez-
pieczenia upraw, podkreślają, iż w przypadku wejścia pośrednika w sektor 
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ubezpieczeń upraw, zmuszony on jest zmierzyć się z konkurencją obecnych już 
tam agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Z jednej strony wymaga to budo-
wania odpowiednich relacji z potencjalnymi ubezpieczonymi (rolnikami), ale z 
drugiej znajomości produktów ubezpieczeniowych poszczególnych towarzystw. 
W dyskusjach podkreślano przewagę informacyjną tych pośredników, którzy 
uczestniczą w likwidacji szkód – zarówno w wymiarze formalnym (analiza do-
kumentów), jak i oględzin uszkodzeń na polu. To pozwala na ewentualne posze-
rzanie ofert w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń. Ale takie rozmowy i ne-
gocjacje są możliwe tylko wówczas, gdy poziom dopłat do składek jest na takim 
poziomie, że to zakłady ubezpieczeń walczą o klienta, a nie rolnika walczy o 
możliwość skorzystania z dopłaty. 

Jednak najbardziej istotne w ocenie pośrednik, szczególnie brokerów 
ubezpieczeniowych, jest tworzenie oferty porównawczej poszczególnych towa-
rzystw. Jest to zadanie trudne, gdyż mnogość zagadnień dotyczących ubezpie-
czeniach różnych rodzajów upraw, czy różnice w zapisach ogólnych warunków 
ubezpieczeń sprawia, ze nie wszędzie można znaleźć „wspólny mianownik” do 
porównania ofert. Konieczne byłoby zatem budowanie ogromnych tabel porów-
nawczych, co z kolei jest nie do zaakceptowania przez rolników. Zdaniem 
uczestników badania, przydatną metodą robienia takiego porównania jest induk-
cyjne zestawienie, czyli analizie poddawane są kolejno sklasyfikowane pod 
względem istotności atrybuty oferty, a następnie broker dokonuje redukcji czyn-
ników wymagających porównania. Dobry wynik oferty w czynnikach istotniej-
szych warunkuje jej rozważanie w przypadku kolejnych mniej istotnych czynni-
ków. Poniżej jeden ze sposobów konstrukcji takiego porównania w zakresie 
ubezpieczenia upraw (Janowicz, Łyskawa 2016): 

5 stawka za ubezpieczenie poszczególnych ryzyk i ubezpieczenia pakieto-
wego, 

5 wyłączenia odpowiedzialności, 

5 ustalone przez zakład ubezpieczeń maksymalne sumy ubezpieczenia, 

5 stosowane zasady wypłat w zależności od daty zajścia zdarzenia lub fazy 
rozwoju rośliny, 

5 określenie zasad odpowiedzialności w zakresie zmienności plonowania i 
ceny za tonę danego płodu rolnego, 

5 stosowane klauzule dodatkowe – rozszerzające zakres ubezpieczenia pod-
stawowego. 
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Wydaje się jednak, że kluczowym czynnikiem wyboru oferty w zakresie 
ubezpieczenia upraw pozostaje jednak cena (Kaczała, Łyskawa 2013 oraz Czuba 
2020), co ponownie potwierdza zasadność wprowadzenia ubezpieczeń dotowa-
nych w tym zakresie. 
 

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że asymetria in-
formacji jest z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń ważnym problemem na 
rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce. Zakłady oceniają, że znaczenie tej prze-
wagi jest mniej istotne przed zawarciem umowy, aniżeli po. Przed zawarciem 
umowy skutkuje negatywną selekcją, głownie w następstwie przewagi informa-
cyjnej klientów w zakresie stosowanego płodozmianu i specyficznych warun-
ków lokalnych uprawy, a także zrealizowanych zabiegów agrotechnicznych do 
momentu ubezpieczenia. Z kolei najbardziej istotne dla ubezpieczycieli infor-
macje tworzące przewagę klienta i skutkujące hazardem moralnym to informa-
cje dotyczące zdarzeń szkodowych, które miały miejsce przed wystąpieniem 
wypadku ubezpieczeniowego, popełnione błędy agrotechniczne , a także zakres 
działań podjętych w celu minimalizacji wysokości szkody. Ubezpieczyciele 
ocenili, że skłonni do ubezpieczenia są przede wszystkim ci rolnicy, których ce-
chuje wysoki rzeczywisty poziom ryzyka, natomiast ich identyfikacja w ubez-
pieczeniach upraw jest bardzo trudna.  

Zakłady podejmują jednak – pomimo kosztów – szereg działań mających 
na celu niwelowanie skutków asymetrii informacji, choć ich zakres i znaczenie 
są zróżnicowane. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem wyrównywania 
negatywnej selekcji są oględziny pola u wybranych klientów i sprawdzenie sta-
nu uprawy (dotyczy to przede wszystkim upraw ozimych, tzw. monitoring je-
sienny), natomiast w celu osłabienia stopnia hazardu moralnego - przekazywa-
nie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach do wszystkich pracowni-
ków działu likwidacji, a także – w przypadku podejrzenia o próbę dokonania 
przestępstwa ubezpieczeniowego - odmowa wypłaty odszkodowania lub jego 
zaniżenie w oparciu o zapisy OWU (bez wchodzenia w procedurę dokumento-
wania próby dokonania przestępstwa, co jest kosztochłonne). Zakłady stosują 
ponadto nowe technologie do likwidacji szkody (np. oceny wielkości lub stanu 
upraw dotkniętych szkodą), choć niektóre są dopiero w początkowej fazie tego 
procesu. Zakłady ubezpieczeń dokonują ponadto na bazie zdobytych doświad-
czeń modyfikacji treści umowy i OWU w kolejnych sezonach, a także zmian w 
procedurach zawarcia umowy lub likwidacji szkód. 
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Respondenci wskazali także działania zewnętrzne, które wsparłyby wy-
równanie asymetrii informacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a rolnikiem, w 
tym stworzenie, administrowanie i udostępnianie zewnętrznych baz danych, za-
wierających informacje nt. zasiewów na poszczególnych działkach, rzeczywi-
stych plonów, zawarcia umowy ubezpieczenia na daną uprawę w tej lokalizacji 
(co pozwoliłoby m. in. na zidentyfikowanie ubezpieczeń wielokrotnych) oraz 
szkodowości.  

W kontekście działalności ubezpieczyciela zakłady ubezpieczeń oceniają 
swoją przewagę informacyjną nad klientem jako mniej istotną, aniżeli przewagę 
klienta nad zakładem ubezpieczeń. Największy obszar nierównowagi tworzy się 
w zakresie znajomości OWU i zapisów umowy oraz ich interpretacji przez 
ubezpieczyciela, a także znajomości wysokości składek w porównaniu do kon-
kurencji. Cześć zakładów wskazała na bardzo istotną przewagę w odniesieniu 
do metodyki likwidacji szkody. W pozostałych relacjach asymetria informacji 
występuje zdaniem ubezpieczycieli głównie w odniesieniu do pośredników 
ubezpieczeniowych, i to zarówno w relacji ubezpieczający- pośrednik, jak i za-
kład ubezpieczeń-pośrednik.  

Sami pośrednicy ubezpieczeniowi dostrzegają swoja rolę zarówno w 
przekazywaniu informacji o zasadach obowiązujących w ubezpieczeniach 
upraw. Konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie funkcjono-
wania poszczególnych rodzajów upraw. Tylko odpowiednio przygotowane po-
równania ofert, ze szczegółowo omówionymi zasadami likwidacji szkód, mogą 
zmniejszyć zakres przewagi wiedzy w relacji zakład ubezpieczeń – klient.  
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IV. Podaż i popyt na rynku ubezpieczeń rolnych 

 
Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa 

6. 

Określenie czynników wpływających na podaż ubezpieczeń rolnych 

 

Wstęp 

Analiza rynku w zakresie podaży i popytu produktów ubezpieczeniowych 
najczęściej koncentruje się na stronie popytowej. Rozwój podaży, czy 
kreowanie nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń rolnych są zależne od 
wielu czynników, w tym świadomości ryzyka, przystępności cenowej, 
alternatywnych opcji zarządzania ryzykiem oraz warunków gospodarczych i 
rynkowych. Wartość postrzegana przez potencjalnego ubezpieczonego w 
sposobie, w jaki ubezpieczenie zwiększa dochód i stabilizuje zmienność 
zarobków oraz przystępność cenowa dostępnej ochrony ubezpieczeniowej są 
ważnymi czynnikami determinującymi popyt. Jednak w tej części 
skoncentrowano się na określeniu czynników, które mogą i wypływają na 
zainteresowanie zakładów ubezpieczeń wejściem lub utrzymaniem swojej 
pozycji w zakresie ubezpieczeń upraw. 

W zakresie realizacji ubezpieczeń od zjawisk o charakterze 
katastroficznym pojawia się kilka powodów, które ograniczają podaż oferowaną 
przez zakłady ubezpieczeń. Podstawowe czynniki odnoszą się do sfery 
finansowania skutków zjawisk, technicznego wymiaru realizacji ochrony 
ubezpieczeniowej oraz barier po stronie popytu. Poniżej dokonano analizy 
podstawowych czynników wpływających na podaż ubezpieczeń, zarówno w 
wymiarze teoretycznym, jak i w odniesieniu do dotowanych ubezpieczeń upraw 
w Polsce. 

Należy podkreślić, iż oferowanie przez zakłady ubezpieczeń określonych 
produktów, kreuje ochronę ubezpieczeniową, której zasadniczym celem jest 
kompensacja strat u osób ubezpieczonych, poszkodowanych. Dodatkowo jednak 
generuje dodatkowe efekty społeczno-gospodarcze, które możemy odnosić 
zarówno do strefy kształtowania ładu społecznego (tzn. osoby poszkodowane 
mogą oczekiwać zaspokojenia swoich strat w ramach zawartych umów), jak i do 
wymiaru stymulowania określonych aktywności wspierających rozwój 
gospodarczy. (Lemkowska 2020). Oferowanie ubezpieczeń przez zakłady 
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ubezpieczeń oznacza dla producentów rolnych eliminację bariery zbyt dużego 
ryzyka w procesie decyzyjnym, tzn. bariery wejścia w określony rodzaj uprawy, 
czy w ogóle rozpoczęcia produkcji roślinnej w ramach prowadzonego 
gospodarstwa.  Z drugiej strony podaż ochrony ubezpieczeniowej i wycena 
kosztów tej ochrony to informacja dla producenta rolnego o wielkości 
potencjalnego ryzyka w określonym rodzaju działalności. Oczywiście jest to 
obarczone problemem dostępu do odpowiednich danych i zagadnieniem 
asymetrii informacji. W przypadku świadomego wykorzystania ubezpieczeń 
jako narzędzia w zarządzaniu ryzykiem dostępność ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie ubezpieczenia upraw lub brak tego dostępu (brak adekwatnego 
produktu lub ograniczoność dostępu ze względu na zbyt wysoką cenę) może 
wpływać na poszczególne decyzje podejmowane przez gospodarstwa rolne. Ale 
decyzje podejmowane w zakładach ubezpieczeń znajdują swoje 
odzwierciedlenie również w obszarze polityki, w rządzie i poza nim, czyli 
podmiotów stojących w obliczu inicjatyw deregulacji i re-regulacji. Podmioty te 
powinny przewidzieć prawdopodobne konsekwencje działań zakładów 
ubezpieczeń i podjąć własne inicjatywy. 

 

Identyfikacja obszarów wpływających na podaż ubezpieczeń upraw 

Działania operacyjne – analiza ryzyka 
Efektywne operacje ubezpieczeniowe, w tym dystrybucja, administracja, 

zabezpieczenie finansowania wypłat oraz optymalna efektywna kosztowo 
i terminowa likwidacja szkód to niezbędne wymagania dla skutecznych 
programów ubezpieczeniowych. Pomimo tego, że ta skuteczność jest 
uzależniona od poziomu heterogeniczności przedmiotów ubezpieczenia, 
warunków ubezpieczenia oraz poziomu technologii stosowanych w 
poszczególnych etapach oferowania ochrony ubezpieczeniowe, to w przypadku 
ubezpieczeń upraw niektóre z tych elementów nabierają szczególnego 
znaczenia. 

Pierwszym elementem jest odpowiednia ocena ryzyka (przedmiotu 
ubezpieczenia lub stosownego zjawiska) i ustalanie cen. Ubezpieczenia upraw 
opierają się na większości podstawowych zasad ubezpieczeń, ale jednocześnie 
wymagają specyficznych metod oceny ryzyka, modelowania i ustalania cen, 
które zasadniczo różnią się w zależności od zjawiska obejmowane ochroną (np. 
grad jako ryzyko partykularne i susza jako ryzyko systemowe). 
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Ocena przedmiotu ubezpieczenia i wycena stanowią w wielu przypadkach 
kluczowe wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń. Wpływ ma na to wiele 
czynników, z których można wymienić: 

A) dane dotyczące produkcji roślinnej i pogody są trudno dostępne, 
wykazują niespójności i często obciążone są lokalnymi 
zakłóceniami, które należy usunąć;  

B) większość systemów produkcji roślinnej wykazuje wysoki stopień 
heterogeniczności w zakresie metod produkcji i poziomów 
wydajności;  

C) dane dotyczące roszczeń historycznych wymagają standaryzacji, 
ponieważ produkty ubezpieczeniowe ewoluowały w czasie i nie ma 
możliwości porównywania wskaźników szkodowości (nawet na 
poziomie reasekuratorów);  

D) straty spowodowane katastrofami mogły nie wystąpić w danych 
dotyczących roszczeń historycznych, ale mają duży potencjał 
zarówno prawdopodobieństwa realizacji, jak i rozmiarów strat i 
powinny być modelowane;  

E) odpowiednie rezerwy i reasekuracja mają zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia poziomów wypłacalności zakładów ubezpieczeń, 
dostosowanych do przyjmowanego ryzyka.  

Bardzo istotnym elementem gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń 
są stawki taryfowe, wyrażające stopień ekspozycji zakładu ubezpieczeń na 
przyszłe, potencjalne szkody. Przychody ze składek są głównym źródłem 
pokrycia wydatków i tworzenia rezerw w ramach działalności 
ubezpieczeniowej. Stawki brutto ustala się w wysokości, która jest niezbędna 
dla pokrycia środków na wypłatę odszkodowań i świadczeń oraz na pokrycie 
kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, tworzenie funduszu 
rezerwowego, funduszu k oraz generowanie marży zysku. Podkreśla się również 
znaczenie zasady równoważności składek i świadczeń, która mówi, że wpływy 
ze składek brutto muszą być wystarczające na pokrycie wszystkich 
przewidywanych wydatków zakładu ubezpieczeń, przy czym część 
odpowiadająca składce netto powinna się równać kwocie należnych 
odszkodowań i świadczeń. 

Wycena stawek w ubezpieczeniach rolniczych jest zgodna z koncepcją 
wyceny ubezpieczeń ogólnych, wykorzystującą klasyfikację według 
harmonogramu, ocenę doświadczenia i ocenę ekspozycji. Należy jednak 
podkreślić też pewne odmienności: różni się ona w zależności od danych 
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bazowych reprezentujących systemy biologiczne, wymaga zaawansowanych 
umiejętności aktuarialnych oraz umiejętności modelowania katastroficznego.  

 

Działania operacyjne – likwidacja szkód 

Terminowa i dokładna likwidacja i w konsekwencji wypłata świadczeń 
poszkodowanym to podstawa dobrze funkcjonujących ubezpieczeń rolnych. 
Likwidacja szkód wymaga odpowiedniej liczby ekspertów, którzy będą w stanie 
w krótkim czasie (szczególnie jeśli do szkód dojdzie tuż przed planowanymi 
żniwami, zbiorami) dokonać oszacowania skutków zdarzenia. Dla 
prawidłowego i jednoznacznego oszacowania strat konieczny jest odpowiedni 
system danych. Zbudowanie odpowiedniej sieci likwidatorów, rzeczoznawców 
w zakresie upraw oraz zbudowanie metodologii szacowania to wartościowy 
know-how, którym szczycą się poszczególne zakłady ubezpieczeń i w tym 
upatrują swojej przewagi konkurencyjnej. Oczywiście zbudowanie tych 
elementów w ramach zakładu ubezpieczeń wiąże się z koniecznością 
poniesienia dużych nakładów. Alternatywą może być skorzystanie z 
outsourcingu. W obecnej sytuacji technologicznej i prawnej zakłady 
ubezpieczeń coraz częściej korzystają z zewnętrznych dostarczycieli usług w 
tym zakresie. Najczęściej są to firmy świadczące ogólne usługi likwidacyjne w 
zakresie szkód majątkowych lub wyspecjalizowane tylko w zakresie szkód w 
uprawach. Należy jednak zwrócić uwagę, że najczęściej takie usługi są 
świadczone dla wielu zakładów ubezpieczeń i w konsekwencji w przypadku 
kumulacji szkód na danym terenie lub z określonego zjawiska pojawiają się 
opóźnienia w realizacji oględzin, a wskutek tego wypłaty należnego 
odszkodowania. Dodatkowo, w przypadku szkody tuż przed zbiorami (np. 
gradobicie w gradobicie w okresie początku lipca) konieczne staje się ustalenie 
odmiennych zasad likwidacji. Wówczas zakłady ubezpieczeń wyrażają 
indywidualne zgody na pozostawienie tzw. pól kontrolnych. W poniższej tabeli 
1 dokonano zestawienia formy realizacji tych pól kontrolnych w 
poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce. Do analizy 
wybrano towarzystwa ubezpieczeniowe, mają największy udział w 
realizowanym pokryciu ubezpieczeniowym dla rolników w Polsce oraz które 
wykazywały się określoną odmiennością w podejściu do przedstawionych zasad 
likwidacji.  
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Należy podkreślić, iż w polskiej rzeczywistości mieliśmy różne 
rozwiązania w zakresie terminów oględzin i nie zawsze wypłata pojawiała się 
od razu po zdarzeniu. W ubezpieczeniu upraw w okresie socjalizmu 
funkcjonowała zasada, Że odszkodowanie za szkody było wypłacane po 
zbiorach jednak nie później niż 31 października tego roku w którym powstała 
szkoda. Wyjątek stanowiło zastosowanie uprawy zamiennej (np. w przypadku 
wystąpienia szkody totalnej). W tym przypadku zakład ubezpieczeń wypłacał 
odszkodowanie w przeciągu dwóch tygodni od daty oszacowania szkody w 
postaci zaliczki wysokości ¾ obliczonego odszkodowania (Montalbetti 1955, s. 
157). 

Wykorzystanie technologii w celu wsparcia i zwiększenia efektywności 
likwidacji szkód (np. drony, zdjęcia satelitarne) wymaga znacznych inwestycji 
w celu zintegrowania tych rozwiązań z istniejącymi procesami oceny szkód. 
Najczęściej podręczniki likwidacji szkód określają podejście do likwidacji szkód 
poprzez pobieranie próbek w celu określenia strat ilościowych, jakościowych 
i biomasy, które są przeliczane na wartości pieniężne w stosunku do wartości 
ubezpieczonych aktywów przed wystąpieniem szkody (Kaczała, Rojewski 2015, 
s. 160-175).  

Zróżnicowanie wysokości szkód w zależności od momentu w sezonie 
wegetacyjnym, w którym szkoda wystąpiła, wynika również z fizjologii roślin. 
Uszkodzenia, których roślina doznała we wcześniejszej fazie wzrostu, są 
możliwe do zrekompensowania na dalszych etapach; im wcześniej wystąpi 
uszkodzenie, tym więcej czasu do zbioru roślina ma na odrobienie jej skutków i 
osiągnięcie plonu. Szczególne zdolności kompensacyjne posiadają rośliny z 
rodziny krzyżowych, na przykład rzepak. Czynnik stresowy, którym jest 
uszkodzenie mechaniczne w wyniku gradu lub przymrozków, we wczesnych 
fazach rozwoju powoduje, że rośliny mogą wykształcić dodatkowe pędy boczne. 
W związku z tym we wczesnych fazach rozwoju procentowy ubytek łuszczyn 
(torebek zawierających ziarna) nie jest tożsamy z procentowym ubytkiem 
ostatecznego plonu. Zagadnienie faz wzrostu jest również istotne w kontekście 
intensywności i kierunku wpływu poszczególnych czynników pogodowych na 
wysokość plonu. Przykładowo udowodniono, że jednakowe niedobory wody 
(susza) w zależności od fazy wzrostu rośliny bardzo różnie wpływają na 
końcowy plon, między innymi: kukurydzy (Çakir, 2004), rzepaku ozimego 
(Cannell & Belford, 1980), pszenicy ozimej (Cannell et al. 1980) czy 
ziemniaków (van Loon, 1981). Konstrukcja ubezpieczenia plonu powinna 
uwzględniać tego typu zależności. 
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Ponieważ likwidacja szkód jest specyficzna dla każdego rodzaju uprawy, 
wymagana jest specjalistyczna wiedza w każdej dziedzinie, tj. likwidator szkód 
w uprawach polowych (zboża, rzepak) będzie miał trudności z badaniem szkód 
w sadach czy krzewach owocowych. Choć zasady mogą by podobne, to 
szczegóły dotyczące szacowania mogą różnić się dość istotnie pomiędzy sobą. 

 

Działania operacyjne – dystrybucja produktów 

Ponieważ ubezpieczenia odnoszące się do produkcji rolniczej są często 
kluczowymi ubezpieczeniami na obszarach wiejskich, konieczne są inwestycje 
w efektywne kanały dystrybucji, tak aby dotrzeć do potencjalnych klientów 
(którzy wykazują zainteresowanie transferem skutków realizacji ryzyka 
i zgłaszają zapotrzebowanie na nie). Należy podkreślić, iż na dojrzałych rynkach 
ubezpieczeń, zakłady oferujące ubezpieczenia rolne posiadają rozwinięte 
narzędzia docierania do potencjalnych klientów. Mogą to być:  

5 agenci ubezpieczeniowi i brokerzy ubezpieczeniowi,  pracownicy 
zakładów ubezpieczeń (jako dystrybotorzy), 

5 związki wzajemności członkowskiej i spółdzielnie oferujące członkom 
ubezpieczenia obok innych korzyści (np. kredyty, dostawy środków 
produkcji, maszyny),  

5 kredytodawcy rolni i instytucje mikrofinansowe poprzez łączenie 
ubezpieczeń z kredytami (bancassurance),  

5 dostawcy środków produkcji, czy producenci nasion, 
5 przetwórcy (np. młyny, przedsiębiorstwa skupujące płody rolne), 
5 struktury administracyjne rządu, takie jak przedstawiciele wiosek  
5 platformy internetowe, kioski internetowe, smartfony i media 

społecznościowe, które są połączone z odpowiednimi systemami 
płatności. 

Systemy finansowe dla drobnych producentów rolnych w krajach o 
niskich dochodach nie posiadają infrastruktury ubezpieczeniowej i często 
polegają na agregatorach „ryzyka” w zakresie dystrybucji produktów 
ubezpieczeniowych. Oznacza to poszukiwanie grupowych form realizacji umów 
przez producentów rolnych. 

Koszty dystrybucji są bardzo zróżnicowane w zależności od kanału 
dystrybucji i wynoszą – w warunkach poszczególnych krajów może to się 
znacznie różnić - od 3% do 5 % w przypadku bancassurance, 15 % przy 
wykorzystaniu infrastruktury rządowej oraz od 20 % do 30 % w przypadku sieci 
agentów (Hohl 2019). 
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Konstrukcja produktu 

Kształtowanie produktu ubezpieczeniowego to odpowiedź na faktycznie 
występujące  czy odczuwane zagrożenia w danym obszarze. Jest to 
operacjonalizacja zdefiniowanej w literaturze zasady powszechności 
(Bednarczyk, Bielawska, Jackowska, Wycinka 2019). Na rysunku 1 dokonano 
przykładowej identyfikacji szerszej palety zagrożeń w odniesieniu do produkcji 
bydła. Zdarzenia mogą wynikać z właściwości majątku (maszyny, budynki), 
charakteru produkcji, czy podpisanych kontraktów. Należy jednak podkreślić, iż 
nigdy nie będzie to katalog zamknięty. Zmieniające się wymagania dla ferm to 
np. nowe wyzwania po pożarze, czy wystąpieniu choroby w danym 
gospodarstwie lub jego otoczeniu. 

 

Rysunek 1. Przykłady zagrożeń pojawiających się w hodowli bydła mlecznego 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Można oczywiście (w zależności od istniejących regulacji prawnych) 
zdefiniować koszty dodatkowe, które stają się konieczne do poniesienia 
w przypadku szkody: 

5 koszty związane z utylizacją padniętych zwierząt oraz wszelkie inne 
koszty wynikające ze szkody związane z koniecznością oczyszczenia, 
odkażenia pomieszczeń, zniszczenia zakażonych przedmiotów, paszy, jak 

Inwentarz żywy od ognia i skutków innych zjawisk katastroficznych 

Awaria maszyny (robotów udojowych), strata produkcji 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej  

Szkody wynikające ze złej paszy, opieki itp.. 

Akty wewnętrznej destrukcji - okaleczenie pomiędzy zwierzętami 

Choroby (np. choroba niebieskich języków, mastitis, zgorzel trawieńca) 

Brak odpowiedniej ilość zboża i kukurydzy do mieszanek paszowych 

Zerwanie kontraktu przez odbirocę mleka 

Inne:….. 
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również koszty zabezpieczenia przed powiększaniem się rozmiarów 
szkody, 

5 inne koszty wynikające ze szkody: renegocjacja warunków dostaw pasz, 
kary za niedostarczone zwierzęta do uboju itp.  

Głównym zadaniem produkcji rolniczej w dzisiejszych czasach stała się, 
w przeciwieństwie do stanu rzeczy sprzed kilkunastu lat, efektywność, która 
może gwarantować stabilizację funkcjonowania gospodarstw rolnych. 
Wcześniej, nadrzędny cel funkcjonowania,  należało upatrywać raczej w np. . 
wyłącznie osiągnięcie możliwie jak największej ilości wyprodukowanego plonu, 
czyli jak największa ilość produkcji. To oznacza, że odpowiednie narzędzia 
zarządzania ryzykiem, i w ślad za tym produkty ubezpieczeniowe, stają się 
konieczną formą zabezpieczania stabilności funkcjonowania gospodarstw 
rolnych. 

Dla zobrazowania zainteresowania wykorzystania ubezpieczeń 
w poszczególnych typach gospodarstw rolnych można posługiwać się zarówno 
analizą publikacji naukowych (Janowicz-Lomott, Łyskawa, 2016), faktycznie 
przeprowadzonymi badaniami na gospodarstwach rolnych (Wicka 2014) lub 
opiniami pośredników ubezpieczeniowych (Polski Portal Rolniczy 2019). 

 

Tabela 1. Wykorzystanie określonych rodzajów ubezpieczeń w zależności do 
deklarowanego poziomu  przeciętnego miesięcznego dochód netto 

do 2000 zł 
od 2001 zł do 

3000 zł 
od 3001 zł do 

4000 zł 
od 4001 zł do 

5000 zł 
powyżej 
5000 zł 

OC komunikacyjne 97,9% 94,6% 97,3% 90,9% 93,6% 
AC komunikacyjne 43,8% 35,1% 39,7% 40,9% 35,9% 
NNW kierowcy i pasażera 39,6% 32,4% 37,0% 29,5% 24,4% 
Majątku od ognia i zdarzeń 
losowych 52,1% 37,8% 35,6% 43,2% 42,3% 
Majątku od kradzieży 16,7% 22,5% 26,0% 25,0% 16,7% 
Ochrona prawna 4,2% 6,3% 6,8% 13,6% 6,4% 
Ubezpieczenie upraw 35,4% 38,7% 35,6% 40,9% 37,2% 
Ubezpieczenie zwierząt 
gospodarskich 12,5% 11,7% 11,0% 20,5% 12,8% 
Agro Casco – ubezpieczenie 
maszyn rolnych 25,0% 25,2% 17,8% 25,0% 32,1% 
Maszyny stacjonarne i urządzenia 
od ognia i zdarzeń losowych 22,9% 22,5% 28,8% 29,5% 30,8% 
Ubezpieczenie na życie 14,6% 16,2% 19,2% 20,5% 16,7% 
Ubezpieczenie zdrowotne 12,5% 19,8% 20,5% 15,9% 10,3% 

Źródło: Czuba T. (2020). Rynek usług ubezpieczeniowych w segmencie rolnym 2020, MRC 
Consulting, Gdańsk  
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Kluczowe znacznie mają oczywiście oczekiwania klientów 
i zapotrzebowanie zgłaszane na poszczególne typy ubezpieczeń. W ramach 
badań rynku usług ubezpieczeniowych w segmencie rolnym, przeprowadzanych 
przez MRC Consulting Tomasz Czuba, pytania w zakresie ubezpieczeń zadano 
próbie właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 hektarów na 
obszarze całego kraju. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody 
CATI/CAWI i zostało przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2020 
roku (29.08 – 11.09.2020), a wielkość próby wynosiła 500 gospodarstw. 
Respondentem w badaniu był właściciel gospodarstwa rolnego, który decyduje 
o wyborze/zakupie ubezpieczeń dla swojego gospodarstwa rolnego. 

Gotowość zakupu ubezpieczenie upraw zgłaszało średnio 37,50% 
rolników. Wyniki badania jednoznacznie wskazują na wyższą skłonność do 
realizowania poszczególnych rodzajów ubezpieczenia w zależności od 
„zasobności portfela”. Choć w przypadku ubezpieczeń upraw wskaźnik ten jest 
mocno zbliżony w poszczególnych grupach i waha się od 35,4% dla 
gospodarstw o dochodach do 2000zł miesięcznie netto/osobę do 40,9% dla 
gospodarstw, gdzie średnie dochody od 4001 zł do 5000 zł 

Zakres ubezpieczenia dotowanego upraw został już szczegółowo 
omówiony we wcześniejszych publikacjach realizowanych w ramach projektu 
UBROL (Gospostrateg). W związku jednak z opisanym na początku niniejszej 
publikacji zjawiskiem asymetrii informacji, należy spojrzeć szerzej na działania 
podejmowane przez zakłady ubezpieczeń w zakresie kształtowania treści 
ogólnych warunków ubezpieczenia.  

5 Warunki ubezpieczenia w sposób istotny mają za zadanie zredukować 
hazard moralny związany z realizacją ubezpieczenia. Dlatego w treści 
ogólnych warunków upraw możemy znaleźć szereg zapisów, które 
dookreślają odpowiedzialność towarzystwa w przypadku realizacji 
określonych zjawisk. Przykładowo w warunkach funkcjonujących w 
Polsce towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć m.in. poniższe 
wyłączenia (PZU 2020): 

5 powstałe w wyniku zalania terenu, które nastąpiło z winy ubezpieczonego 
wskutek wadliwego działania lub uszkodzenia urządzeń odwadniających, 
wodociągowych, zbiorników wodnych lub innych podobnych urządzeń, 
chyba że w razie winy nieumyślnej zapłata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach względom słuszności; 

5 spowodowane przez choroby lub szkodniki lub zwierzynę dziką, domową, 
nawet wtedy gdy szkody z tytułu ryzyk objętych ubezpieczeniem obniżyły 
odporność roślin na ich działanie; 
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5 powodziowe powstałe w uprawach rolnych na gruntach położonych 
pomiędzy zbiornikiem lub ciekiem wodnym a wałem ochronnym; 

5 spowodowane błędami lub zaniedbaniami agrotechnicznymi 
doprowadzającymi do braku wschodów lub braku właściwego rozwoju 
roślin, prowadzącymi do nieuzyskania odpowiedniego ilościowo lub 
jakościowo plonu; 

5 powstałe na skutek ryzyka ujemnych skutków przezimowania w przypadku 
braku wyraźnych pozostałości obumarłych roślin ubezpieczonej uprawy 
po szkodzie na polu; 

5 spowodowane przez tworzenie się zastoisk wodnych na skutek opadów 
deszczu lub tajania śniegu na terenach bezodpływowych 
i niezmeliorowanych.  

Wiele z tych włączeń odnosi się do opisanego wcześniej zjawiska 
asymetrii. Dodatkowo te konkretne zapisy wskazują też na ograniczoną 
akceptację przez zakłady ubezpieczeń nowych rozwiązań, nowych produktów.  

W zakresie ubezpieczenia skutków złego przezimowania znajdziemy w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych towarzystw najbardziej 
szczegółowe opisy zarówno w zakresie przyjmowania przedmiotu 
ubezpieczenia do ochrony przez poszczególne zakłady ubezpieczeń, jak i stanu 
uprawy na wiosnę, który warunkuję wypłatę odszkodowania za zniszczenie 
uprawy. Minimalne wymagania stawiane uprawie to jej wyjście z ziemi, ale w 
przypadku skutków złego przezimowania uprawa powinna być w odpowiedniej 
fazie rozwoju (stan normalny). Zarówno wymagania w momencie wejścia 
uprawy w fazę zimy, jak i w zakresie stwierdzenia szkody są w poszczególnych 
towarzystwach zróżnicowane, przy czym mieszczą się w możliwościach 
agrotechnicznych i właściwościach poszczególnych odmian. W przedmiotowym 
zakresie prowadzone są też doświadczenia, które są wykorzystywane przez 
zakłady ubezpieczeń (Wielebaki i Wójtowicz 2018, Rapacz, Jurczyk, Sasal 
2019). 

Kluczowym element ograniczeń jest stosowanie okresów karencji - 14 dni 
dla ryzyka gradobicia, przymrozków wiosennych, powodzi oraz suszy, dla 
ujemnych skutków przezimowania brak karencji w przypadku zawarcia umowy 
przed 1 grudnia. Dla poprawności realizacji celów stosowania ubezpieczeń 
dotowanych zostały one określone w art. 10c, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 477). Ich zastosowanie daje zakładom ubezpieczeń 
możliwość przyjmowania do ubezpieczenia zjawisk, które mają charakter 
ubezpieczeniowy (tzn. m.in. nagły, nieprzewidywalny). 
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Tabela 3. Ograniczenia w zakresie zdarzeń w wyniku skutków złego 
przezimowania w ubezpieczeniach upraw w Polsce 

 PZU S.A. VH Polska Generali S.A. InterRisk TU 
S.A. VIG 

POCZTOWY 
TUW 

Wysokość 
odszkodowania 

Szkoda do 15 
kwietnia 

10%. 17% lub 
25% sumy 

ubezpieczenia 
dla 

powierzchni 
uszkodzonej 
uprawy, w 

zależności od 
wariantu, w 

którym została 
zawarta 
umowa 

ubezpieczenia 
po zaistnieniu 

szkody na 
powierzchni 

powyżej 10% 
(lub 8%) pola 
Szkoda po 15 

kwietnia 
40% sumy 

ubezpieczenia 
dla 

powierzchni 
uszkodzonej 
uprawy po 
zaistnieniu 
szkody na 

powierzchni 
powyżej 10% 
(lub 8%) pola. 

15% lub 25% 
sumy 

ubezpieczenia 
dla 

powierzchni 
uszkodzonej 
uprawy, w 

zależności od 
wariantu, w 

którym została 
zawarta 
umowa 

ubezpieczenia 
po zaistnieniu 

szkody na 
powierzchni 

powyżej 10% 
(lub 8%) pola 

15% lub 25% 
sumy 

ubezpieczenia 
dla powierzchni 

uszkodzonej 
uprawy, w 

zależności od 
wariantu, w 

którym została 
zawarta umowa 

ubezpieczenia po 
zaistnieniu 
szkody na 

powierzchni 
powyżej 10% 
(lub 8%) pola 

15% lub 20% 
sumy 

ubezpieczenia 
dla powierzchni 

uszkodzonej 
uprawy, w 

zależności od 
wariantu, w 

którym została 
zawarta umowa 

ubezpieczenia po 
zaistnieniu 
szkody na 

powierzchni 
powyżej 10% 
(lub 8%) pola 

Szkoda do 15 
kwietnia 

17% lub 25% 
sumy 

ubezpieczenia 
dla powierzchni 

uszkodzonej 
uprawy po 
zaistnieniu 
szkody na 

powierzchni 
powyżej 10% 

(lub 8%) 
 

Szkoda po 15 
kwietnia 

40% sumy 
ubezpieczenia 

dla powierzchni 
uszkodzonej 
uprawy po 
zaistnieniu 
szkody na 

powierzchni 
powyżej 10% 

(lub 8%) 
 

Minimalne 
kryteria dla 
roślin przed 

zakończeniem 
jesiennej 
wegetacji 

jęczmień 
ozimy: 200 

szt/m2 
pszenica 

ozima: 250 
szt/m2 

pszenżyto 
ozime: 200 

szt/m2 
żyto ozime: 
200 szt/m2 

rzepak ozimy: 
25 szt/m² 

jęczmień 
ozimy: 3 liście, 

150 szt/m2 
pszenica 

ozima: 2 liście, 
250 szt/m2 
pszenżyto 

ozime: 2 liście, 
250 szt/m2 

żyto ozime: 3 
liście, 120 

szt/m2 
rzepak ozimy: 

8 liści, 30 
szt/m² 

jęczmień ozimy: 
3 liście, 150 

szt/m2 
pszenica ozima: 

2 liście, 250 
szt/m2 

pszenżyto ozime: 
2 liście, 200 

szt/m2 
żyto ozime: 3 

liście, 120 szt/m2 
rzepak ozimy: 8 
liści, 30 szt/m² 

jęczmień ozimy: 
3 liście,180 

szt/m2 
żyto ozime: 3 

liście, 140 szt/m2 
pszenżyto ozime: 

3 liście, 200 
szt/m2 

pszenica ozima: 
3 liście,250 

szt/m2 
rzepak ozimy: 6 
liści, 30 szt/m2 

jęczmień ozimy: 
200 szt/m2 

pszenica ozima: 
250 szt/m2 
pszenżyto 
ozime: 200 

szt/m2 
żyto ozime: 200 

szt/m2 
rzepak ozimy: 
30 szt/m² (20 
szt//m2 dla 
wysiewu 

punktowego) 
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 PZU S.A. VH Polska Generali S.A. InterRisk TU 
S.A. VIG 

POCZTOWY 
TUW 

Wielkość 
obsady poniżej 

której 
uznawana jest 

szkoda 

jęczmień 
ozimy: 90 

szt/m2 
pszenica 

ozima: 130 
szt/m2 

pszenżyto 
ozime: 90 

szt/m2 
żyto ozime: 
100 szt/m2 

rzepak ozimy: 
15 szt/m² 

jęczmień 
ozimy: 100 

szt/m2 
pszenica 

ozima: 130 
szt/m2 

pszenżyto 
ozime: 100 

szt/m2 
żyto ozime: 80 

szt/m2 
rzepak ozimy: 

15 szt/m² 

jęczmień ozimy: 
100 szt/m2 

pszenica ozima: 
120 szt/m2 

pszenżyto ozime: 
100 szt/m2 

żyto ozime: 80 
szt/m2 

rzepak ozimy: 15 
szt/m² 

jęczmień ozimy: 
120 szt/m2 

pszenica ozima: 
140 szt/m2 

pszenżyto ozime: 
120 szt/m2 

żyto ozime: 100 
szt/m2 

rzepak ozimy: 20 
szt/m² 

jęczmień ozimy: 
90 szt/m2 

pszenica ozima: 
130 szt/m2 
pszenżyto 
ozime: 90 

szt/m2 
żyto ozime: 100 

szt/m2 
rzepak ozimy: 
15 szt/m² (12 

szt/m2 dla 
wysiewu 

punktowego) 
Źródło: (Kaczała, Łyskawa 2020). 
 

W ramach warunków ubezpieczenia upraw jednym z kluczowych 
elementów jest odpowiednia definicja sumy ubezpieczenia. Zwyczajowo 
ubezpieczenie obejmuje oczekiwaną wartość uprawy zdefiniowaną jako (i) 
wartość handlowa uprawy, która jest obliczana na podstawie oczekiwanych 
plonów i cen towarów, lub (ii) koszty produkcji, które stanowią wartość 
odtworzeniową i są uzyskiwane jako część wartości handlowej lub są oparte na 
rzeczywistych dostawach środków produkcji i kosztach pracy. Suma 
ubezpieczenia dla upraw o wysokiej wartości (np. ogrodnictwo i uprawa 
winorośli) jest zwykle oparta na wartościach handlowych, a dla upraw polowych 
na wartościach handlowych lub kosztach produkcji.  

Ubezpieczyciele zazwyczaj oferują opcje udziałów własnych i franszyz, 
aby ubezpieczenie było przystępne cenowo i aby ograniczyć pokusę nadużycia. 
Rozwiązania takie są stosowane w wielu krajach i są powszechnie akceptowalne 
przez rolników. W przypadku istniejących w Polsce ubezpieczeń dotowanych 
upraw miary tego ograniczenia zostały określone w art. 6 ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W odniesieniu do 
szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki 
wiosenne istniej możliwość zastosowania franszyzy integralnej 10% plonu 
glównego. Celem stosowania franszyzy integralnej w zakresie ubezpieczenia 
upraw nie jest tylko unikanie odpowiedzialności za drobne szkody, ale również 
brak możliwości wiarygodnego oszacowania wpływu niewielkich uszkodzeń na 
końcowy efekt redukcji plonu. W zakresie ryzyka suszy franszyza integralna 
została ustalona na poziomie 25% plonu głównego. Wszystkie towarzystwa 
mają takie zapisy w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jednak 
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większość towarzystw jest gotowa, za ewentualną dodatkową składką (bez 
dotacji), obniżyć tę franszyzę do 8% (a w niektórych kontraktach- nawet do 
6%). Przykładem zapisów w tym zakresie mogą być warunki Generali TU SA: 

„§ 1 

1. Na zasadach szczególnych określonych w ust. poniższych, Ubezpieczyciel 
obejmuje dodatkową ochroną ubezpieczeniową uprawy rolne. Składka za 
dodatkową ochronę ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej 
klauzuli nie jest objęta dopłatą, o której mowa w § 1 ust. 2 Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona w ten sposób, iż 
ilekroć Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują odpowiedzialność za 
szkody nie mniejsze niż 10% plonu głównego, Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody nie mniejsze niż 8% plonu głównego roślin na danym polu lub 
jego części. Powyższe postanowienie nie dotyczy jednak ubezpieczenia od 
ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania” (Generali 2021). 
 

Należy również podkreślić, iż zgłoszone szkody, ale nie wypłacone ze 
względu na brak przekroczenia poziomu franszyz, podlegają kumulacji w oparciu 
o tzw. metodę reszt. W przypadku drugiej lub kolejnej szkody procent szkody 
ulega zsumowaniu w oparciu o pozostałość po wcześniejszych szkodach. Jeżeli 
przykładowo doszło do szkód w uprawie rzepak: I szkoda- przymrozek 8 %, II 
szkoda przed zbiorem - grad ścięcia łuszczyn 8%,  to rzeczywisty ubytek plonu 
po drugiej szkodzie wyniesie: 100%-8% = 92% pozostały plon, 8% grad x 92% 
pozostały plon= 7,36 %. W konsekwencji całościowa szkoda wynosi 15,36%. 

Podobna zasada obowiązuje przy szkodach powyżej poziomu franszyzy. 
Suma szkód nigdy nie może być wyższa niż 100%. 

Ustawa dopuszcza stosowanie również udziału własnego w szkodzie w 
wysokości 10% szkody do wszystkich zdarzeń poza suszą, w której redukcja 
odszkodowania może zostać ustalona na poziomie 20%, 25% albo 30% sumy 
ubezpieczenia (faktycznie jest to zastosowania franszyzy redukcyjnej). Celem 
tego działania jest zbudowanie współodpowiedzialności ubezpieczonego rolnika 
za konsekwencje zdarzeń pogodowych. W wielu towarzystwach funkcjonujących 
na polskim rynku nie ma w treści warunków tego zapisu w odniesieniu do 
zjawisk pogodowych innych niż susza (Generali, InterRisk, VH Polska). A w 
pozostałych towarzystwach istnieje możliwość redukcji tego ograniczenia 
odpowiedzialności – poprzez zapłatę dodatkowej składki (bez dopłaty). 
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Opis wyników badań w zakresie akceptacji nowych produktów ubezpiecze- 
niowych przez zakłady ubezpieczeń 

Charakterystyka badania 
W pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono badanie jakościowe 

techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z zakładami ubezpieczeń 
prowadzącymi w Polsce ubezpieczenia upraw. W badaniu wzięło udział pięć 
z siedmiu zakładów oferujących ubezpieczenia upraw. Zakłady te otrzymały 
łącznie w 2020 r. 93% dopłat do składek z całej puli 349 mln. zł. Rozmowy były 
przeprowadzane z kierownictwem działów produktowych lub underwritingu, 
w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z kwestionariuszem. 

Celem przeprowadzonego badania było zbadanie opinii strony podażowej 
reprezentowanej przez zakłady ubezpieczeń będące aktywne w zakresie 
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt na temat pięciu grup propozycji zmian 
w zakresie ubezpieczeń upraw i zwierząt. Propozycje te przedstawione zostały 
jako efekt pierwszego etapu realizacji projektu w publikacji „Koncepcja 
holistycznego systemu zarządzania ryzykiem i wstępnego zestawu produktów 
ubezpieczeniowych w rolnictwie polskim” (Kulawik et al. 2020:672–81). 

Badanie miało charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu – 
pilotażowego – przeprowadzono spotkanie z wszystkimi potencjalnymi 
respondentami, wyjaśniono cel i zakres badania oraz poproszono o wypełnienie 
przygotowanego kwestionariusza. Następnie w badaniu właściwym 
przeprowadzono indywidualne wywiady bezpośrednie w oparciu 
o zmodyfikowany kwestionariusz. Respondentami byli reprezentanci zakładów 
ubezpieczeń odpowiedzialni za ubezpieczenia rolne, którzy zajmowali 
stanowiska kierownicze na poziomie centrali zakładów. Zebrano opinie na temat 
poszczególnych propozycji oraz poproszono badanych o ich ocenę z punktu 
widzenia zgodności z celami biznesowymi zakładu (1-zdecydowanie sprzeczne 
z realizacją celów biznesowych, 2- raczej sprzeczne z realizacją celów 
biznesowych, 3- obojętne względem realizacji celów biznesowych, 4- wspiera 
realizację celów biznesowych w stopniu umiarkowanym, 5- zdecydowanie 
wspiera realizację celów biznesowych). 

 

Wyniki badania 

Pierwszym „produktem” poddanym ocenie strony podażowej był zbiór 
propozycji dotyczących aktualizacji obecnie obowiązującej ustawy 
o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. Średnie wyniki oceny 
poszczególnych propozycji przedstawione zostały na rysunek 2. Generalnie 
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proponowane zmiany ocenione zostały jako takie, które wspierają realizację 
celów biznesowych strony podażowej. Szczególnie pozytywne (ze średnią ocen 
4,8) zdaniem respondentów byłoby rozszerzenie zakresu przedmiotowego 
ustawy o ubezpieczeniach upraw i poszerzenia go zwłaszcza o inne rodzaje 
zwierząt, a także – co podkreślali niemal wszyscy badani – rewizja 
ubezpieczanych ryzyk w produkcji zwierzęcej (średnia ocen 4,3). Aktualizacja 
taka wymagałaby dłuższego, tj. co najmniej półrocznego vacatio legis, które 
pozwoliłoby na przygotowanie wytycznych w zakresie likwidacji nowych 
rodzajów szkód. Bardzo zrożnicowane były oceny pomysłu ubezpieczeń 
pakietowych w produkcji zwierzęcej. Z jednej strony pozwoliłoby to na 
ograniczenie antyselekcji ryzyka, z drugiej jednak mogłoby spowodować 
znaczący wzrost szkodowości, jeśli pakiety takie obejmowałyby choroby, np. 
ASF czy ptasią grypę. Respondenci uznali ponadto, że korzystne dla realizacji 
celów biznesowych (średnia ocena 4,5) byłoby wykorzystanie innych – poza 
klimatycznym bilansem wodnym (KBW) – mierników suszy, przy czym 
musiałyby być one wiarygodne. Absolutna większość badanych uznała także za 
korzystną propozycję dookreślenie jednolitych zasad likwidacji szkód w 
zakresie suszy. Zakłady byłyby otwarte także na sprecyzowanie tych zasad w 
odniesieniu do innych zdarzeń, ale tylko tych o charakterze katastroficznym 
(powódź, ujemne skutki przezimowania ewentualnie przymrozki w sadach). 
Know-how w zakresie likwidacji pozostałych rodzajów szkód został uznany 
jako istotny element konkurencji. Respondenci uznali, że realizacji ich celów 
biznesowych sprzyjałoby wprowadzenie reasekuracji końcowej (państwowej) 
dla innych rodzajów zdarzeń (np. skutków złego przezimowania, przymrozków 
w sadach czy warzywach, chorób zwierzęcych – o ile byłyby objęte zakresem 
ubezpieczenia) (średnia ocena 4,2). W zakresie konstrukcji produktu badani 
uznali, że weryfikacja procedur określania maksymalnych sum 
ubezpieczeniowych, na przykład możliwość stosowania zamiast plonów 
historycznych plonów oczekiwanych i cen z rynków terminowych (np. MATIF) 
umiarkowanie (średnia ocena 3,8) sprzyja realizacji celów biznesowych 
ubezpieczycieli, choć przysporzyłoby to problemów technicznych (dla państwa 
w zakresie planowania wysokości dopłat, dla zakładów ubezpieczeń przy 
szacowaniu rezerw). Podobnie oceniony został pomysł rozbudowania 
przejrzystego systemu bonus/malus, tzn. ścisłego powiązania ilości i wartości 
stosowanych zniżek i zwyżek od ilości i intensywności zdarzeń w 
poszczególnych gospodarstwach. Natomiast jako niesprzyjająca realizacji celów 
biznesowych oceniona została propozycja weryfikacji poprawności 
kalkulowania składek ubezpieczeniowych w oparciu o informację z zakładów 
ubezpieczeń; którą realizowałaby specjalna państwowa komisja lub KOWR 
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(średnia odpowiedzi 1,8). Niemalże wszyscy respondenci obawiali się tego, kto i 
jak zapewni właściwy poziom merytoryczny, poufność informacji oraz 
bezstronność takiego działania. Respondenci wykazali także niewielkie obawy 
dotyczące zmiany definicji przymrozków wiosennych, w szczególności, gdyby 
przesunięcie daty nie wiązało się z jej sztywnym określeniem, ale oznaczone 
byłoby jako „ruszenie wiosennej wegetacji”. W odniesieniu do propozycji 
umów wieloletnich, polegających na tym, że stawki i warunki na okres całego 
ubezpieczenia są niezmienne, a wskazania pól i oczekiwany plon/cena mogą 
ulegać zmianie według deklaracji rolnika, respondentów charakteryzowało 
bardzo różnorodne stanowisko. Niektórzy byli bardzo sceptyczni argumentując 
to wysoką zmiennością szkodowości i stanowisk, inni byli stosunkowo otwarci 
na taką propozycję. Podobnie oceniona została propozycja redukcji stawek 
ubezpieczeniowych wraz ze wzrostem chronionego areału i plonów oraz 
ciągłością historii plonowania. Respondenci wskazywali, że są tereny, gdzie 
udokumentowana historia może być relatywnie długa, ponieważ ekspozycja na 
ubezpieczane zdarzenia jest duża i rolnik ubezpiecza się regularnie. 

 

Rysunek 2. Ocena przez zakłady ubezpieczeń propozycji w zakresie 
aktualizacji obecnych regulacji w zakresie ubezpieczeń rolnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Drugi badany „produkt” obejmował szereg propozycji z zakresu 
ubezpieczenia przychodów. Biorąc pod uwagę średnie z ocen respondentów 
wszystkie opcje zostały ocenione jako co najwyżej obojętne, najczęściej jednak 
jako sprzeczne z realizacją celów biznesowych zakładów (rysunek 3). 
Podnoszony był przede wszystkim brak wiarygodnych danych historycznych 
i problem z udokumentowaniem przychodów bieżących. Wskazywano, że 
kwestie te są bardziej problematyczne w ubezpieczeniach upraw, niż zwierząt 
(szczególnie dla drobiu i bydła). W tym ostatnim przypadku mogą jednak 
powstać zdarzenia nagłe o rozmiarze katastroficznym, jak choroby (chyba, żeby 
je wyłączyć z zakresu). W odniesieniu do mutual fund (funduszy 
wzajemnościowych) dla sektora rolnego, które miałyby powstać na poziomie 
ogólokrajowym, regionalnym albo branżowym (produktowym) zaznaczono, że 
takie rozwiązanie może obejmować tylko sytuacje niezamierzone i 
niezawinione. 

 

Rysunek 3 Ocena przez zakłady ubezpieczeń propozycji z zakresu 
ubezpieczeń dochodów 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Trzeci „produkt” obejmował propozycje z zakresu ubezpieczenia 
dochodów i nadwyżek. Zostały one ocenione przez respondentów jako bardziej 
sprzyjające realizacji celów biznesowych (rysunek 4), aniżeli ubezpieczenia 
przychodów. Może to dziwić zwłaszcza w kontekście podnoszonej kwestii 
wiarygodności danych, których niezbędny zakres jest szerszy w przypadku 
ubezpieczenia przychodów i nadwyżek, aniżeli samych dochodów.  

Wśród przedstawionych opcji najwyżej oceniona została propozycja 
wdrożenia programów pilotażowych dotyczących subsydiowania ubezpieczeń 
dochodu na określonych terenach lub rodzajach produkcji, gdzie państwo 
subsydiowałoby w części składkę (średnia ocena 3,8). Tego typu działanie 
pozwoliłoby na zgromadzenie doświadczeń i danych. Zakłady uznały, że 
ubezpieczenia utraty zysku/dochodu (business interruption) tzn. kalkulacja 
dochodu gospodarstwa z poprzednich lat i wyrównywanie strat w oparciu 
o szczegółowe dane dla poszczególnych rodzajów produkcji już dzisiaj jest 
zauważalną potrzebą rynku. Respondenci dość pozytywnie ocenili tę propozycję 
uznając, że ubezpieczyciele posiadają pewne doświadczenia w tym obszarze 
w odniesieniu do innych branż. Z kolei za niesprzyjającą realizacji celów 
biznesowych wskazana została propozycja wprowadzenia oszczędnościowych 
rachunków stabilizujących dochody rolnicze. Byłyby to rachunki inicjowane 
przez państwo lub agencję, na które rolnik odkłada część wartości produkcji 
i pokrywa z nich małe straty w przypadku spadku dochodowości. Środki byłyby 
łatwo dostępne na bazie wniosku rolnika. Respondenci uznali, że rolnicy nie 
posiadają wolnych środków. Pojawiła się jednak także opinia, że takie 
rozwiązanie byłoby odpowiednie do finansowania małych strat, natomiast 
większe należałoby pokrywać za pomocą ubezpieczenia lub innych 
instrumentów. Unijny IST (income stabilisation tool) wraz z funduszami 
wzajemnościowymi, wzorujący się na przykład na rozwiązaniu włoskim 
(opartym na finansowaniu ze środków unijnych) został uznany jako 
niesprzyjający realizacji celów biznesowych (średnia ocena 2,5). Respondenci 
odnieśli się także sceptycznie do ubezpieczenia nadwyżek/marż w produkcji 
mleka oraz trzody, a także dotyczących małych przeżuwaczy, choć pojawiły się 
głosy, że to właśnie w produkcji zwierzęcej relatywnie prosto można określić 
poziom oczekiwanej marży. 
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Rysunek 4. Ocena przez zakłady ubezpieczeń propozycji z zakresu 
ubezpieczeń nadwyżek i dochodów 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Na czwarty „produkt” składało się dziesięć propozycji z zakresu 
ubezpieczeń indeksowych (rysunek 5). Cztery z nich dotyczyły bezpośrednio 
ubezpieczenia skutków suszy. Respondenci uznali, że oparcie ubezpieczenia 
indeksowego upraw polowych o KBW byłoby niemalże obojętne dla realizacji 
celów biznesowych (średnia ocena 3,2). Nieco bardziej sprzyjający byłby 
produkt zbudowany na bazie indeksu opartego o dane ze zdjęć satelitarnych 
(średnia ocen 3,4), natomiast najwyżej został oceniony indeks suszy zbudowany 
na bazie danych łączonych, tj. danych metrologicznych (SPI3, HTC6, KBW) 
oraz zdjęć satelitarnych (wskaźnik DISS) (średnia ocena 3,8). Świadczy to o 
otwartości zakładów na wykorzystanie nowych mierników suszy. Badani 
stwierdzili ponadto, że ubezpieczenie indeksowe w zakresie zwiększonych 
kosztów produkcji zwierzęcej, np. w przypadku bydła, gdzie przyczyną 
pierwotną byłby niedobór opadów, a miernik indeksu byłby oparty o zdjęcia 
satelitarne byłoby rozwiązaniem akceptowalnym, tj. nie utrudniałoby realizacji 
ich celów (średnia ocen 3,2). Pozytywnie oceniona została propozycja oparcia 
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pomocy klęskowej państwa o indeksy pogodowe połączone z plonami. 
Narzędzie takie byłoby substytutem ubezpieczenia przychodów. Podkreślano 
jednakże przy tym znaczenie tzw. ryzyka bazowego indeksu, tj. konieczność 
jego minimalizacji oraz kwestię konkurencyjności pomocy ad hoc państwa 
względem instrumentów ubezpieczeniowych. Respondenci wykazali dużo 
więcej sceptycyzmu w odniesieniu do pomysłu ubezpieczania na bazie indeksu 
innych zdarzeń niż susza, np. gradu, co z powodzeniem jest stosowane w Austrii 
(średnia ocena 1,4). Podkreślali brak wystarczająco wiarygodnych danych 
historycznych i technologii do ich bieżącego monitorowania. Za niesprzyjające 
realizacji własnych celów biznesowych uznali także agregatowe indeksy 
połączone z kondycją ekonomiczno-finansową rolnictwa, na przykład indeksy 
oparte o wskaźnik dynamiki produkcji rolniczej czy wskaźnik cen produkcji 
rolniczej (średnia ocena 2). Podobnie oceniona została propozycja produktów 
opartych o indeksy plonów (także ubezpieczenia grupowe), funkcjonujących np. 
w USA. Indeks plonów obliczany jest wówczas w odniesieniu do plonowania na 
danym obszarze (np. gminie), a w przypadku, gdy spadnie poniżej wyznaczonej 
wcześniej wielkości plonowania, wypłacany jest ryczałt na każdy hektar uprawy 
w danej gminie. Jeden z respondentów wskazał, że takie rozwiązanie mogłoby 
funkcjonować tylko w przypadku zrzeszeń producentów, gdzie poziom wiedzy i 
warunki gospodarowania byłyby podobne. Podobne zdanie badani wyrazili w 
przypadku instrumentów finansowo-ubezpieczeniowych opartych na indeksach 
pogodowych i powiązanych z kredytem obrotowym (średnia ocen 2,6). 
Przykładem takiego instrumentu mogłoby być ubezpieczenie indeksowe upraw, 
którego zawarcie jest warunkiem przyznania kredytu obrotowego albo produkt, 
w którym gdy indeks spadnie poniżej triggera, to zapłatę rat kredytu 
automatycznie przejmuje zakład ubezpieczeń lub płatności rat zostają 
zawieszone. Za niesprzyjające realizacji celów biznesowych w małym stopniu 
uznane zostały także rozwiązania oparte o indeksy wiązane. Przykładem takiego 
produktu jest taki, w którym występuje indeks pogodowy w odniesieniu do 
rolnika (np. indeks suszy), ale wypłata świadczenia ma miejsce tylko wtedy, gdy 
przekroczona jest wartość innego indeksu (np. cena za plon albo koszty 
nakładów w oparciu o notowania giełdowe). 
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Rysunek 5. Ocena przez zakłady ubezpieczeń proponowanych rozwiązań 
w zakresie ubezpieczeń indeksowych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Na piąty „produkt” składało się dziesięć różnych propozycji z zakresu 
zmian systemu subsydiowania ubezpieczeń upraw i zwierząt. Zostały one 
ocenione bardzo różnorodnie (rysunek 6). Najwyżej respondenci ocenili pomysł 
wprowadzenia i respektowania zasad transparentności informacji w zakresie 
warunków pogodowych, osiąganych plonów, wniosków o dopłaty klęskowe 
(średnia ocena 4,5). Pojawiła się także sugestia, że transparentność tę należałoby 
rozszerzyć na bazę danych dotyczącą przestępstw ubezpieczeniowych w 
zakresie ubezpieczeń rolnych. Drugą najwyżej ocenioną opcją (średnia 
odpowiedzi 4,4) była koncepcja wsparcia przez państwo tradycyjnej i 
alternatywnej reasekuracji, w tym także produktów indeksowych i funduszów 
wzajemnościowych (mutual funds) – co widać na poniższym rysunku poprzez 
kumulacje odpowiedzi w górnym decylu. Badani bardzo wyraźnie zatem nie 
tylko chcą rozszerzenia reasekuracji w obecnym kształcie na inne ryzyka 
katastroficzne (co wynikało z wcześniej opisywanych wyników w „produkcie’ 
pierwszym), ale także rozwinięcia jej postaci i objęcia wszystkich form 
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ubezpieczeniowych. Wskazuje to na trudności ze znalezieniem pokrycia 
reasekuracyjnego dla niektórych ryzyk, a także przekonanie zakładów o 
konieczności włączenia państwa jako ostatecznego gwaranta w system 
ubezpieczeń upraw i zwierząt. Respondenci ocenili, że uwzględnienie w 
kalkulacji składki i odszkodowania kwestii przestrzegania przez rolnika zasad 
zrównoważonego rozwoju sprzyja realizacji celów biznesowych ubezpieczycieli 
(średnia odpowiedzi 3,6; jeden zakład odstaje z odpowiedzią i wskazuje tylko 
1). Chodzi tu o działania związane z biologizacją ziemi lub rolnictwem 
ekologicznym. Zaznaczono jednak wyraźnie, że w przypadku takiej opcji 
konieczne jest gromadzenie wiarygodnych danych, a podejmowane działania 
rzeczywiście powinny poprawić strukturę gleby. Pojawił się także pogląd, że 
rolnictwo ekologiczne jest bardziej szkodowe (z uwagi na ograniczone 
zabezpieczenia przed chorobami oraz mniejszą odpornością na czynniki 
pogodowe i ograniczone działania po szkodzie), w związku z tym składka w 
tym przypadku powinna być wyższa (i to znacznie) niż przeciętna. 
Doświadczenia zakładów w ubezpieczeniach upraw ekologicznych są jednak 
bardzo ograniczone. Respondenci byli także optymistyczni w kwestii 
wykorzystania środków z II filara WPR do finansowania nowych rodzajów 
ubezpieczeń, funduszy wzajemnościowych (mutual fund) oraz IST w produkcji 
roślinnej, zwierzęcej i ochronie środowiska (średnia odpowiedzi 3,5). 
Negatywnie z kolei ocenili pomysł cappingu kwoty dopłat do składek na 
gospodarstwo, tj. uzależnienie poziomu dopłaty od wielkości gospodarstwa, 
skutkujące tym, że małe gospodarstwa miałby procentowo większą dopłatę niż 
większe (średnia ocena 1,6). Podobnie oceniona została propozycja 
niezależnego i subsydiowanego audytu stawek ubezpieczeniowych ustalanych 
przez zakłady ubezpieczeniowe w powiązaniu z wyceną pakietów (min. co 3-4 
lata) oraz niezależny audyt systemu ubezpieczeń rolnych w Polsce (co 3-4 lata). 
W komentarzach badani wskazywali, że dzisiaj takie działania też są już 
możliwe. Ponadto podnoszono wielokrotnie obawy co do wiarygodności takiej 
oceny, merytorycznego umocowania komisji oraz zachowania poufności 
powierzonych danych. Nieco sceptycznie (średnia ocena 2,4) oceniona została 
koncepcja współtworzenia przez zakłady ubezpieczeń siatek zarządzania 
ryzykiem w zależności od typu produkcyjnego i wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa (na wzór doświadczeń australijskich i nowozelandzkich), choć 
odpowiedzi były bardzo zróżnicowane – od bardzo optymistycznych, po bardzo 
negatywne. Podobna sytuacja wystąpiła przy ocenie koncepcji tworzenia przez 
państwo mechanizmu stabilizacyjnych rachunków rolnych opartych na 
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preferencyjnie oprocentowanych depozytach rolników1 (średnia ocena 2,6). 
Respondenci uznali także, że funkcjonowanie jakiejś głównej instytucji 
odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem w rolnictwie polskim nie jest 
koncepcją utrudniającą w istotny sposób realizację celów biznesowych 
zakładów ubezpieczeń. Przyjęto w odpowiedziach, że taka instytucja będzie 
koordynować badania naukowe, prace legislacyjne i realizację aktów 
wykonawczych dotyczących zarządzania ryzykiem w rolnictwie, subsydiować 
innowacje ubezpieczeniowe, insurtechy oraz badania naukowe i wdrożenia do 
sfery ubezpieczeń rolnych, a także rynku transakcji terminowych. Badani 
wielokrotnie podkreślali konieczność wysokiego poziomu merytorycznego 
takiej instytucji i jej otwartości na współpracę z ubezpieczycielami, braku 
upolitycznienia oraz faktycznego ograniczenia konkurencji. Wskazywano, że 
lepiej byłoby utworzyć nową instytucję, niż powierzać te zadania Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 

                                                           

1 Rachunki stabilizacyjne mogłyby zostać wprowadzone wzorem Income Equalisation 
Scheme (Nowa Zelandia) czy Farm Management Deposit (Australia). Są one powiązane z 
narzędziami optymalizacji podatkowej – dokonywanie wkładu na rachunek jest np. podstawą 
do odliczeń podatkowych, wypłata jest opodatkowana. Zastosowanie rachunków 
stabilizacyjnych wymaga wprowadzenia w pewnej perspektywie podatku dochodowego z 
działalności rolniczej. Rachunki oszczędnościowe zachęcają do realizacji długoterminowej 
wizji zarządzania ryzykiem (w porównaniu do umów ubezpieczeniowych, które muszą być 
odnawiane co roku). Mechanizm rachunków oszczędnościowych zapewnia  łagodzenie 
problemu asymetrii informacji, zwłaszcza pokusy nadużycia. Rolnik uzyskuje zachęty do 
troski o dobrą kondycję ekonomiczną  i finansową gospodarstwa. 
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Rysunek 6 Ocena przez zakłady ubezpieczeń proponowanych zmian systemu 
subsydiowania ubezpieczeń rolnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Podsumowując można porównać ogólne (średnie) oceny każdego 
„produktu” (Rysunek 7). Rozwiązania modyfikujące dotychczasowe rozwiązania 
najbardziej sprzyjają realizacji celów biznesowych ubezpieczycieli, stąd w tym 
zakresie należy oczekiwać najwyższej ich otwartości i współpracy. Z kolei 
pomysły z zakresu ubezpieczenia przychodów uznane zostały jako najmniej 
wspierające i budzą najwięcej wątpliwości. Pozostałe propozycje co do zasady 
są obojętne w kontekście realizacji celów przez zakłady i istnieje pewna 
ciekawość, gotowość do ich podjęcia (jako szansy na przyszły rozwój). 
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Rysunek 7. Ocena przez zakłady ubezpieczeń proponowanych zmian  
w zakresie wszystkich pięciu grup (”produktów”) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Formularz badania 

Podsumowanie 
Wdrażanie nowych rozwiązań produktowych przez zakłady ubezpieczeń 

to z jednej strony orientacja na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb nabywców 
oraz reagowanie na to co faktycznie jest przez tych nabywców kupowane. 
W przypadku zakładów ubezpieczeń dużo zależy od pośredników 
ubezpieczeniowych i ich skuteczności funkcjonowania. W przypadku 
gospodarstw rolnych zakres realizowanych umów ubezpieczenia jest ściśle 
związany z posiadanymi zasobami środków finansowych.  

Dlatego budowanie przewagi nad konkurentami – oznacza konieczność 
wytwarzania lepszych produktów, świadczenia korzystniejszych usług, 
sprzedawania ich po bardziej atrakcyjnych cenach i w najbardziej dogodnym dla 
nabywców miejscu i czasie (Nowotarska-Romaniak 2012). Dlatego tak ważne są 
elementy związane z odpowiednim przygotowaniem zasad likwidacji szkód, czy 
obsługi sprzedażowej.  

Jednak badanie zakładów ubezpieczeń w zakresie proponowanych do 
wdrożenia produktów ubezpieczeniowych i ich strategii wskazują, z jednej 
strony na konieczność orientacji na klienta, producenta rolnego. Ale z drugiej 
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strony musimy pamiętać, że działalność zakładów ubezpieczeń nie jest 
działalnością filantropijną i konieczne jest przestrzegania prawa, wymogów 
finansowych i odpowiedniego zabezpieczenia realizacji własnych celów 
strategicznych. 
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Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Justyna Herda-Kopańska 

7. 

Czynniki endogenne w rolnictwie  
a skłonność do korzystania z ubezpieczeń –  

ujęcie analityczne 
 

Wprowadzenie  

W niniejszym rozdziale odnosimy się do kwestii skłonności do korzysta-
nia z ubezpieczeń, problematykę tę wiążemy z aspektami związanymi z endo-
gennymi (wewnętrznymi) uwarunkowaniami prowadzenia działalności produk-
cyjnej w rolnictwie. Jak zarysowaliśmy w tytule rozdziału, wykorzystujemy in-
strumentarium analityczne, w tym modele deterministyczne, logitowe i probito-
we oraz metodę propensity score matching (PSM).  

Prowadzone badania miały na celu wskazanie czynników determinują-
cych korzystanie z ubezpieczeń upraw rolnych oraz ocenę efektu przyczynowe-
go zakupu ubezpieczeń dla wybranych charakterystyk gospodarstw.  
 

Efektywność produkcji w rolnictwie  
Czynniki endogenne a kształtowanie się efektywności produkcji  

W odniesieniu do rolnictwa, czynniki determinujące poziom produkcji, jej 
wzrost oraz szerzej rozwój, można podzielić na te wewnętrzne i zależne od pro-
ducentów (endogenne) oraz zewnętrzne i niezależne od producentów (egzogen-
ne). Uwarunkowania zewnętrzne i niezależne (egzogenne) obejmują dużą liczbę 
czynników mniej lub bardziej bezpośrednio oddziałujących na przemiany doko-
nujące się w rolnictwie. Natomiast uwarunkowania endogenne tkwią przede 
wszystkim w potencjale produkcyjnym rolnictwa, na który składają się zasoby 
czynnika ziemi, czynnika pracy, czynnika kapitału w ich wymiarze ilościowym 
i jakościowym oraz zasoby niemierzalnych czynników (w teorii ekonomii głów-
nego nurtu – reszta Solowa), takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, 
np. w zakresie zarządzania, itp., a więc również zależne od producenta rolnego. 
Zakładamy również, iż analizowane czynniki wytwórcze mają charakter endo-
genny w rolnictwie, jako zbiorze producentów rolnych. 

Opracowaniem obejmujemy czynniki endogenne i odnosimy je do koncep-
cji efektywności. Za Rembiszem (2006) przyjmujemy, że warunki endogenne ma-
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ją większe znaczenie dla kształtowania się efektywności wytwarzania (produkcji). 
Efektywność produkcji, w szczególności produktywność, głównie czynnika kapi-
tału i pracy, jest – obok efektów dochodowych związanych z polityką rolną – 
źródłem dochodu w gospodarstwie rolnym (Bezat-Jarzębowska i Rembisz, 2015). 
Poprawa efektywności produkcji ma podstawowe znaczenie, jako źródło neutrali-
zowania kosztowych skutków spadku cen produktów lub wzrostu cen czynników 
wytwórczych, ale – w dłuższym okresie (Bezat-Jarzębowska i Rembisz, 2018). W 
krótkim okresie w danym cyklu produkcyjno-handlowym efektywność jest 
względnie stała i wiąże się najczęściej z technikami wytwarzania, opartymi o 
czynniki wytwórcze i relacje między nimi. Relacje te kształtowane są endogennie, 
tj. zależnie głównie od decyzji produkcyjnych wytwórcy rolnego, ale też od ab-
sorpcji przez producenta ogólnego postępu technicznego oraz możliwości wyni-
kających z rozwoju gospodarczego (Bezat-Jarzębowska, 2021), który wyznacza 
popyt na ziemię na zastosowania poza rolnictwem, popyt na czynniki pracy poza 
rolnictwem oraz podaż czynnika kapitałowego do rolnictwa. Te trendy rozwojo-
we wręcz wymuszają na producentach rolnych poprawę efektywności wykorzy-
stania czynników wytwórczych, w tym wzrostu wydajności pracy, jako podsta-
wowego źródła poprawy opłacalności produkcji i wzrostu dochodów producen-
tów rolnych. Zgodnie z ekonomicznym rozumieniem, cechą charakteryzującą 
wzrost produkcji w rolnictwie jest bowiem nie sam wzrost nakładów, lecz zwięk-
szenie efektywności ich wykorzystania. Producent poprzez swoje decyzje doty-
czące wykorzystania czynników produkcji determinuje zmianę efektywności w 
gospodarstwie rolnym.  

W niniejszym rozdziale rozważania dotyczą deterministycznej efektyw-
ności w rolnictwie, co zestawiono ze skłonnością producentów rolnych do ko-
rzystania z ubezpieczeń upraw. 
 

Model deterministyczny oceny relatywnej efektywności produkcji  

Podejścia wykorzystywane do oceny efektywności dzielą metody na sto-
chastyczne i deterministyczne. Do metod stochastycznych zaliczamy m.in. me-
todę SFA, a do deterministycznych m.in. metodę DEA (Bezat, 2012). W opra-
cowaniu wykorzystano podejście deterministyczne, metodę DEA (Data Enve-
lopment Analysis), tj. nieparametryczną procedurę tworzenia granicy efektyw-
ności (Bates i in., 1996). Metoda ta pozwala na ocenę poszczególnych jednostek 
gospodarczych (np. gospodarstw rolniczych) w pewnej referencji do najwyższe-
go w danych warunkach poziomu efektywności. W metodzie tej nie definiuje się 
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funkcji produkcji, a wyznaczana jest krzywa będąca obwiednią wszystkich 
uwzględnionych w modelu kombinacji efektów i nakładów (Coelli i in., 2005; 
Cooper i in., 2007).  

W ramach specyfikacji modelu DEA przyjmujemy na podstawie przeglą-
du literatury z zakresu oceny efektywności gospodarstw rolnych określone na-
kłady i efekty. Przegląd badań z tego zakresu zestawiliśmy w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Efekty i nakłady przyjmowane w modelach DEA służących ocenie 
gospodarstw rolnych1 

Wyszczególnie-
nie Kagan (2019) Błażejczyk-Majka (2016) Kusz i  

Sobolewski (2015) 
Czekaj 
(2008) 

EFEKT SE135 (suma wartości 
produkcji roślinnej) 

SE135 (suma wartości produkcji 
roślinnej) 

SE135 Dochód z 
material-

nych czyn-
ników 

produkcji 
brutto 

EFEKT SE206 (suma wartości 
produkcji zwierzęcej) 

SE206 (suma wartości produkcji 
zwierzęcej) 

SE206 x 

EFEKT x SE460 (wartość stada podstawo-
wego) 

x x 

NAKŁAD SE025 (powierzchnia 
użytków rolnych w 

ha) 

SE025 SE025 Nakłady 
ziemi wy-
rażone w 
hektarach 
użytków 
rolnych 

NAKŁAD SE010 (nakłady pracy 
ogółem) 

SE010 SE010 Nakłady 
pracy wy-
rażone w 

AWU 
NAKŁAD SE441-SE446 (aktywa 

trwałe pomniejszone o 
wartość ziemi własnej) 

SE270-SE360 (kapitał obrotowy 
- wartość SE270 pomniejszona o 

amortyzację SE360) 

SE436 kapitał (war-
tość aktywów ogó-

łem) 

SE441-
SE446 

(nakłady 
kapitałowe) 

NAKŁAD SE275 (zużycie po-
średnie – koszty bez-
pośrednie oraz koszty 
ogólnogospodarcze 

działalności operacyj-
nej) 

SE450+SE455+SE460 (wartość 
kapitału trwałego – suma warto-

ści: budynków, maszyn oraz 
stada podstawowego 

x x 

Źródło: opracowanie własne.  
 
                                           
1 Nazewnictwo nakładów i efektu jest zgodne z terminologią stosowaną w FADN. 
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W badaniu wykorzystano model uwzględniający dwa efekty (zastosowano 
podejście proponowane przez Kagana (2019) oraz Kusza i Sobolewskiego (2015), 
tj. wartość produkcji roślinnej (SE135) i wartość produkcji zwierzęcej (SE206) 
oraz trzy nakłady odzwierciedlające czynniki produkcji rolnej (wykorzystano po-
dejście zaproponowane przez Czekaja (2008)), tj. nakłady czynnika ziemia wyra-
żone jako powierzchnia użytków rolnych w ha (SE025), nakłady czynnika pracy 
(SE010) i nakłady czynnik kapitału wyrażone jako aktywa trwałe o charakterze 
bilansowym pomniejszone o wartość ziemi własnej (SE441-SE446).  

W metodzie DEA dysponuje się szerokim wachlarzem dostępnych mode-
li. Różnią się one głównie w zakresie efektów skali przypisywanych obiektom 
badanej próby. Wybór modelu wpływa na wartość uzyskanych wskaźników 
efektywności, dodatkowo przy wyborze bazuje się na wiedzy eksperckiej bądź 
praktykach stosowanych wśród innych grup badaczy. Ze względu na znaczną 
różnorodność badanych gospodarstw rolnych wykorzystano model bazujących 
na zmiennych efektach skali, VRS (Variable Returns to Scale). Zastosowano 
model zorientowany na nakłady. Nakłady rozumiane są jako czynniki endogen-
ne zależne od decyzji producenta rolnego. 

Wartości wskaźników efektywności pojedynczych jednostek gospodar-
czych szacowane na podstawie metody DEA mają tendencję do zmniejszania się 
wraz ze zwiększaniem się liczby obiektów uwzględnionych w badaniu (Zhang 
i Bartels, 1998). Banker (1989) wyjaśnia, iż – wraz ze wzrostem liczby obser-
wacji w próbie – zwiększa się szansa na uwzględnienie jednostek gospodar-
czych, które są najbliżej rzeczywistej granicy możliwości produkcyjnych. Dla-
tego też granica możliwości produkcyjnych skonstruowana przy pomocy DEA 
zbliża się asymptotycznie do tej rzeczywistej wraz ze zwiększaniem liczby jed-
nostek gospodarczych z danej zbiorowości, przesuwa się w górę, co implikuje 
zmniejszanie się wartości wskaźnika dla nieefektywnych jednostek gospodar-
czych. Możliwe jest zatem osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika efektywno-
ści poprzez zmniejszenie liczby obserwacji w próbie. 

Potwierdzono tę własność przeprowadzając badanie pełne na populacji 
generalnej gospodarstw rolnych prowadzących sprawozdawczość w ramach sys-
temu FADN za rok 2019 (11 985 jednostek). Średni wskaźnik efektywności wy-
nosił poniżej 0,3; co wskazywało na bardzo silną prawostronną skośność roz-
kładu efektywności. Wynika to ze zmniejszania się wartości współczynników 
efektywności dla gospodarstw nieefektywnych ze względu na bardzo dużą licz-
bę gospodarstw uwzględnionych w badaniu. Odnosząc się do opisanej własności 
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metody DEA dokonano losowego doboru gospodarstw rolnych do próby ba-
dawczej. Z analizowanej populacji generalnej dobrano losowo 605 gospodarstw. 
W 77,2% gospodarstw (467 obserwacji) wykorzystywano ubezpieczenia upraw, 
w 22,8% gospodarstw (138 obserwacji) nie korzystano z tego rozwiązania (ce-
cha ta miała analogiczny rozkład w próbie, jak i w populacji generalnej).  

 

Wyniki oceny efektywności względem zmiennej dychotomicznej składki na 
ubezpieczenia 

Wyznaczone wskaźniki efektywności2 analizowano w podziale na dwie 
grupy gospodarstw rolniczych, względem zmiennej dychotomicznej składki na 
ubezpieczenia. Celem takiego podejścia było określenie współzależności mię-
dzy efektywnością gospodarstw a skłonnością do korzystania z ubezpieczeń 
(zaznaczamy, że nie jest to ocena przyczynowo-skutkowa). Weryfikowaliśmy 
hipotezę o wyższej wartości współczynnika efektywności (kategorii bazującej 
na czynnikach endogennych, tj. zależnych od decyzji producenta rolnego) 
wśród gospodarstw prowadzonych przez producentów rolnych skłonnych do 
korzystania z ubezpieczeń.  

W tabeli zestawiono średnie wartości przyjętych do deterministycznego 
modelu efektów i nakładów w podziale na grupę gospodarstw korzystających 
z ubezpieczeń upraw i tych jednostek, które tego rozwiązania nie stosują.  
 

Tabela 2. Średnie wartości zmiennych uwzględnionych w modelu  
deterministycznym (według zmiennej dychotomicznej) 

 
SKLADKI_UB 

Nie Tak 
Liczba gospodarstw 467 138 
Produkcja roślinna - SE135 101 882 175 149 
Produkcja zwierzęca - SE206 9 223 9023 
Czynnik pracy - SE010 1,79 1,72 
Czynnik ziemia - SE025 30,48 44,18 
Czynnik kapitału - SE441-SE446 445 103 556 284 
Wsp. efektywności (średnia) 0,414 0,451 
Wsp. efektywności (odchylenie standardowe) 0,189 0,194 

Źródło: opracowanie własne.  

                                           
2 Obliczenia wykonano w programie R, natomiast ich ocena statystyczna prowadzona była w 
programie SPSS. 
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Jak wskazują zestawione wartości w przypadku produkcji roślinnej, czyn-

nika ziemia oraz czynnika kapitału zauważalne są różnice między grupą gospo-
darstw ze skłonnością do zawierania ubezpieczeń w porównaniu do pozostałych 
obserwacji. Średni współczynnik efektywności wynosi w grupie gospodarstw 
prowadzonych przez producentów ze skłonnością do zawierania ubezpieczeń 
upraw pow. 0,45 i jest wyższy niż średni współczynnik efektywności (0,41) 
w grupie gospodarstw, których uprawy nie są ubezpieczone.  

Różnice w rozkładzie wartości współczynników efektywności w podziale 
na dwie analizowane grupy widoczne są również na rysunku 1. Dla grupy go-
spodarstw rolnych, których właściciele nabyli ubezpieczenia upraw, zauważalny 
jest wyższy poziom mediany, ale też większy rozstęp międzyćwiartkowy, tj. 
większe rozproszenie wartości współczynnika efektywności względem jego 
wartości średniej oraz większa skośność w porównaniu do rozkładu analizowa-
nej zmiennej dla gospodarstw bez ubezpieczenia upraw. 

 

Rysunek 1. Rozkład wartości współczynnika efektywności w podziale na dwie 
analizowane grupy gospodarstw 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 

W celu weryfikacji hipotezy dotyczącej populacji gospodarstw FADN 
o wyższej wartości współczynnika efektywności gospodarstw prowadzonych 
przez producentów rolnych skłonnych do korzystania z ubezpieczeń w porów-



 

271 

naniu do gospodarstw, w których nie ubezpieczono upraw, przeprowadzono test 
nieparametryczny Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależnych3. Przyjęto test 
nieparametryczny (jako test analogiczny względem testu t-Studenta)4, ponieważ 
w rozkładzie wartość współczynnika efektywności występowała asymetria pow. 
1,5; jak i nierównoliczne próby.  

Na podstawie przeprowadzonego testu (statystyka U Manna-Whitneya 
28359, istotność 0,032) stwierdzamy brak podstaw do przyjęcia hipotezy (przy 
p<0,05) o równości średnich dla współczynników efektywności w dwóch anali-
zowanych grupach gospodarstw. Stwierdzamy, że rozkłady wartości współ-
czynników efektywności dla dwóch wariantów zmiennej dychotomicznej różnią 
się od siebie istotnie statystycznie. Średnia ranga jest wyższa dla gospodarstw z 
ubezpieczonymi uprawami, tzn. dla tych gospodarstw uzyskano wyższy średni 
współczynnik efektywności.  

Ocenę różnic w wartości średniej współczynnika efektywności przepro-
wadziliśmy w podziale na klasy wielkości ekonomicznej. Przyjęto za FADN 
grupowanie ES6 (tabela 3).  

 
Tabela 3. Klasy wielkości ekonomicznej ES6 

Klasy wielkości ekonomicznej Zakres w euro 

1 Bardzo małe 4 0005 – 8 000 

2 Małe 8 000 – 25 000 

3 Średnio-małe 25 000 – 50 000 

4 Średnio-duże 50 000 – 100 000 

5 Duże 100 000 – 500 000 

6 Bardzo duże pow. 500 000 

Źródło: Materiały Zakładu Rachunkowości Rolnej na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r.  

 

                                           
3 Test U Manna-Whitneya jest testem nieparametrycznym, tzn. może być wykorzystywany 
także wtedy, gdy rozkład danych nie odpowiada kryterium dopasowania do rozkładu normal-
nego oraz gdy rozkład danych jest znacząco asymetryczny względem średniej.  
4 Zastosowanie testu t-Studenta dla dwóch średnich jest możliwe, jeżeli próby są równoliczne, 
zmienna opisana jest rozkładem normalnym lub zgodnie z Centralnym Twierdzeniem Gra-
nicznym dla licznych prób, jeżeli asymetria i kurtoza znajdują się w przedziale od -1 do 1.  
5 Zbiór obserwacji Polskiego FADN obejmuje gospodarstwa rolne o minimalnej wielkości eko-
nomicznej 4 000 euro. Stąd też analizując gospodarstwa według klasyfikacji ES6 trzeba mieć na 
uwadze, że klasa 1 (Bardzo małe) zawiera gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej  
4 000 euro (a nie jak wskazywałaby granica klasy powyżej 2 000 euro). 
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Częstości występowania gospodarstw w danej klasie wielkości ekono-
micznej w badanej próbie zestawiono w tabeli 4. Ze względu na niewielką li-
czebność gospodarstw rolnych o klasie wielkości ekonomicznej 1 i 6 w badanej 
próbie, wnioski formułowano dla klas 2-5. 

 
Tabela 4. Tabela krzyżowa klas wielkości ekonomicznej względem cechy dy-

chotomicznej składki na ubezpieczenia 

 

SKLADKI_UB Ogółem 

Nie Tak  
ES6 1 27 2 29 

2 162 34 196 

3 125 50 175 

4 107 32 139 

5 44 20 64 

6 2 0 2 

Ogółem 467 138 605 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dla wskazanych w tabeli 4 typów analizowanych gospodarstw określono 

rozkłady wartości współczynnika efektywności (rysunek 2).  

Niezależnie od klasy wielkości ekonomicznej dla grupy gospodarstw 
rolnych, których właściciele nabyli ubezpieczenia upraw, zauważalny jest 
wyższy poziom mediany. Dla klas wielkości ekonomicznej 2-4 stwierdzamy 
większe rozproszenie wartości współczynnika efektywności względem warto-
ści średniej dla grup gospodarstw z ubezpieczeniami upraw w porównaniu do 
tych, w których ubezpieczenie nie było wykorzystywane. Jak wskazaliśmy, 
w przypadku klasy 1 i 6 analizowane grupy nie obejmują wystarczającej liczby 
gospodarstw, dlatego wyłączone zostały z dalszych analiz.  

W odniesieniu do wszystkich analizowanych w próbie gospodarstw 
średni współczynnik efektywności w grupie gospodarstw prowadzonych przez 
producentów ze skłonnością do zawierania ubezpieczeń upraw wyniósł pow. 
0,45; natomiast w grupie gospodarstw bez ubezpieczenia 0,41 (tabela 2). 
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Rysunek 2. Rozkład wartości współczynnika efektywności w podziale na klasy 
wielkości ekonomicznej w odniesieniu do dwóch analizowanych grup gospo-

darstw 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W podziale na klasy wielkości ekonomicznej zauważamy, że wśród go-
spodarstw o klasie 2 i 3 średnia wartość współczynnika efektywności jest na 
zbliżonym poziomie zarówno dla gospodarstw z ubezpieczeniami, jak i bez 
ubezpieczeń. Natomiast wśród gospodarstw o klasie wielkości ekonomicznej 
4 i 5 zauważalne jest, że grupa gospodarstw rolnych, których właściciele wy-
kazują skłonność do zawierania ubezpieczeń upraw, charakteryzują się wyż-
szym średnim współczynnikiem efektywności w porównaniu do grupy gospo-
darstw bez ubezpieczeń upraw.  

W celu weryfikacji hipotezy o różnicach w poziomie współczynnika 
efektywności w populacji, tj. wśród gospodarstw FADN, w dwóch analizowa-
nych grupach (gospodarstw z ubezpieczeniem upraw vs gospodarstwa bez 
ubezpieczenia upraw) w podziale na klasy wielkości ekonomicznej, przepro-
wadzono test nieparametryczny U Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależ-
nych. Statystyki testu zestawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Wartość średnia współczynnika efektywności i statystyki testu 
U Manna-Whitneya dla gospodarstw wg klas wielkości ekonomicznej 
Klasy wielkości 
ekonomicznej  

Wsp. efektywności  
(średnia)  

Test U Manna-Whitneya 

Składki_Nie Składki_Tak 
Statystyka 

testu 

Istotność 
asymptotyczna 
(dwustronna) 

ES6 2 0,407 0,436 2643 0,712 

3 0,384 0,367 2961 0,588 

4 0,373 0,471 1143 0,004 

5 0,544 0,650 311 0,052 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Na podstawie przeprowadzanego testu ze względu na wysokie prawdo-
podobieństwo błędu pierwszego rodzaju przy testowaniu hipotez (p>0,5) nie 
możemy wykazać istotnych statystycznie różnic w poziomie średniego współ-
czynnika efektywności wśród gospodarstw z klas 2 i 3. Na podstawie przepro-
wadzonego testu stwierdzamy brak podstaw do przyjęcia hipotezy o równości 
średnich dla współczynników efektywności w dwóch analizowanych grupach 
gospodarstw w klasie wielkości ekonomicznej 4 i 5 na przyjętym poziomie 
istotności 0,05. Stwierdzamy, że rozkłady wartości współczynników efektyw-
ności dla dwóch wariantów zmiennej dychotomicznej różnią się od siebie 
istotnie statystycznie w dwóch wskazanych klasach wielkości ekonomicznej. 
Średnia ranga jest wyższa dla gospodarstw z ubezpieczonymi uprawami, tzn. 
dla tych gospodarstw uzyskano wyższy średni współczynnik efektywności.  

 

Czynniki determinujące zakup ubezpieczeń upraw – modele logitowe i pro-
bitowe  

Aktualnie ubezpieczenia upraw są jednym z najważniejszych narzędzi, 
jakie gospodarstwa rolne wykorzystują w strategiach zarządzania ryzykiem. 
Warto jednak zaznaczyć, że pomimo konkretnej pomocy państwa w ramach do-
finansowywania składek do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich ich 
rozwój zachodzi bardzo wolno. Dlaczego tak się dzieje? Istnieje wiele przyczyn 
takiego stanu. Syntetyczne zestawienie stymulant i destymulant zakupu przez 
rolników ubezpieczeń gospodarczych przedstawia Herda-Kopańska (2017a) 
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w raporcie nt. „Oceny funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodar-
skich w polskim rolnictwie”. 

W celu przeanalizowania czynników determinujących zakup ubezpieczeń 
upraw przez gospodarstwa rolne można wykorzystać modele logitowe i probi-
towe. Modele te w głównej mierze służą do opisania zjawisk jakościowych. 
W ich podstawowych wersjach rozpatrywane są zmienne dychotomiczne, któ-
rych wariantom przyporządkowuje się wartości 1 lub 0. Z tego względu noszą 
one również miano modeli dwumianowych (Batóg i Wawrzyniak, 2005). Szer-
szy opis modeli logitowych i probitowych prezentuje Herda-Kopańska (2017a) 
w przytoczonym powyżej raporcie. 

Maddala (2008) uważa, że modele logitowe i probitowe dają zazwyczaj 
porównywalne wyniki, zatem analiza czynników wpływających na zakup ubez-
pieczeń upraw przez gospodarstwa rolne została oparta tylko na modelu logito-
wym. Badanie własne miało na celu wyodrębnienie czynników wpływających 
na decyzje rolników o nabywaniu ubezpieczeń gospodarczych, a dokładniej 
ubezpieczeń upraw. Stworzono dwa modele. W jednym z nich (Model I) przea-
nalizowano 10 383 gospodarstwa, które uczestniczyły w systemie rachunkowo-
ści rolnej FADN. Były to gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną w roku 
2019. Natomiast w drugim modelu (Model II) przebadano 593 gospodarstwa 
uczestniczące w badaniach ankietowych zrealizowanych w 2019 roku. Metody-
kę tych badań i charakterystykę próby badawczej opisano w raporcie nt. „Iden-
tyfikacji podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych” (Wąs i in., 
2020). Badania rozpoczęto od specyfikacji wektora prawdopodobieństwa od-
działywania. W tym celu wykorzystano modele logitowe, dzięki którym osza-
cowano wpływ wszystkich możliwych kombinacji ze zbioru wybranych zmien-
nych (20 zmiennych w Modelu I i 25 zmiennych w Modelu II) na binarną 
zmienną objaśnianą, wyrażającą zakup lub brak ubezpieczenia. Opisy wszyst-
kich zmiennych objaśniających zostały przedstawione w tabelach 6 i 7.  

 
Tabela 6. Opis zmiennych objaśniających w Modelu I 

Nazwa zmiennej  Opis 
SN32* Produkcja ekologiczna zgodnie z typologią FADN (kategorie: nie sto-

sujące; stosujące; w trakcie konwersji)a 
SN39* Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania zgodnie z typo-

logią FADN (kategorie: warunki normalne; LFA, ale nie górskie; gór-
skie LFA)b 

FADN REG* Regiony Polski zgodnie z typologią FADN (kategorie: Pomorze i Ma-
zury; Wielkopolska i Śląsk; Mazowsze i Podlasie; Małopolska i Pogó-
rze)c 
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NRWOJ* Województwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: dolnośląskie; 
kujawsko-pomorskie; lubelskie; lubuskie; łódzkie; małopolskie; ma-
zowieckie; opolskie; podkarpackie; podlaskie; pomorskie; śląskie; 
świętokrzyskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie; zachodniopo-
morskie)d 

TF14* Typ rolniczy gospodarstwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: 
uprawy zbóż, oleistych i białkowych; różne uprawy polowe; uprawy 
ogrodnicze; winnice; uprawy trwałe; oliwki; różne uprawy trwałe; 
bydło mleczne; bydło mięsne i hodowlane; owce i kozy; trzoda chlew-
na i drób; różne uprawy; różne zwierzęta; wielostronne)e 

TF8* Typ rolniczy gospodarstwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: 
uprawy polowe; uprawy ogrodnicze; winnice; uprawy trwałe; krowy 
mleczne; zwierzęta trawożerne; zwierzęta ziarnożerne; mieszane)f 

ES6* Klasa wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego zgodnie z typo-
logią FADN (kategorie: bardzo małe (2-8 tys. euro); małe (8-25 tys. 
euro); średnio-małe (25-50 tys. euro); średnio-duże (50-100 tys. euro); 
duże (100-500 tys. euro); bardzo duże (powyżej 500 tys. euro)g 

ES9* Klasa wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego zgodnie z typo-
logią FADN (kategorie: bardzo małe (2-8 tys. euro); małe (8-15 tys. 
euro); małe (15-25 tys. euro); średnio-małe (25-50 tys. euro); średnio-
duże (50-100 tys. euro); duże (100-250 tys. euro); duże (250-500 tys. 
euro); bardzo duże (500-1 000 tys. euro); bardzo duże (powyżej 1 000 
tys. euro)h 

D INW* Dotacje inwestycyjne (kategorie: nie było; były)i 
UAA6* Klasa powierzchni użytków rolnych zgodnie z typologią FADN (kate-

gorie: bardzo małe (poniżej 5 ha); małe (5-10 ha); średnio-małe (10-20 
ha); średnio-duże (20-30 ha); duże (30-50 ha); bardzo duże (powyżej 
50 ha)j 

SE131* Produkcja ogółem (w zł) 
SE025* Powierzchnia użytków rolnych (w ha) 
PROD OG NA 1 HA UR** Produkcja ogółem na 1 ha użytków rolnych (w zł/ha) 
SE136* Produkcja roślinna na 1 ha (w zł/ha) 
WIEKROL* Wiek rolnika (w latach) 
WYKROL* Wykształcenie rolnika (kategorie: podstawowe; zasadnicze nierolni-

cze; zasadnicze rolnicze; średnie nierolnicze; średnie rolnicze; wyższe 
nierolnicze; wyższe rolnicze)k 

DSGR* Dochód spoza gospodarstwa rolnego (w tys. zł) 
DOCHZRGR* Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w tys. zł) 
KREDDL SRED** Średnioroczna wartość kredytów długoterminowych (w tys. zł) 
KREDKR SRED** Średnioroczna wartość kredytów krótkoterminowych (w tys. zł) 
Oznaczenia: * – nazwa zmiennej według FADN, ** – nazwa zmiennej wynikająca z wła-
snych obliczeń na podstawie danych FADN.  
a Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa nie sto-
sujące produkcji ekologicznej. b Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną 
stanowią gospodarstwa mieszczące się na obszarach o normalnych warunkach gospodarowa-
nia. c Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa 
znajdujące się w regionie Pomorza i Mazur. d Przy interpretacji modelu logitowego kategorię 
referencyjną stanowią gospodarstwa znajdujące się w województwie dolnośląskim. e Przy 
interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa specjalizujące 
się w uprawach zbóż, oleistych i białkowych. f Przy interpretacji modelu logitowego kategorię 
referencyjną stanowią gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych. g Przy interpre-
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tacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa o wielkości ekono-
micznej 2-8 tys. euro. h Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią 
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 2-8 tys. euro. i Przy interpretacji modelu logitowego 
kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, które nie otrzymały dotacji inwestycyjnych. j 
Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa o po-
wierzchni użytków rolnych poniżej 5 ha. k Przy interpretacji modelu logitowego kategorię 
referencyjną stanowią gospodarstwa, w których kierujący nimi rolnik posiadał wykształcenie 
podstawowe. 
Źródło: Herda-Kopańska, J. (2017a). Determinanty popytu na ubezpieczenie upraw – ujęcie 
modelowe. W: J. Pawłowska-Tyszko (red.), Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwie-
rząt gospodarskich w polskim rolnictwie (s. 80-95). Monografie PW Nr 60. Warszawa:  
IERiGŻ-PIB. 

 
Tabela 7. Opis zmiennych objaśniających w Modelu II 

Nazwa zmiennej  Opis 
FADN REG* Regiony Polski zgodnie z typologią FADN (kategorie: Pomorze i Ma-

zury; Wielkopolska i Śląsk; Mazowsze i Podlasie; Małopolska i Pogó-
rze)a 

NRWOJ* Województwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: dolnośląskie; 
kujawsko-pomorskie; lubelskie; lubuskie; łódzkie; małopolskie; ma-
zowieckie; opolskie; podkarpackie; podlaskie; pomorskie; śląskie; 
świętokrzyskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie; zachodniopo-
morskie)b 

TF14* Typ rolniczy gospodarstwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: 
uprawy zbóż, oleistych i białkowych; różne uprawy polowe; uprawy 
ogrodnicze; winnice; uprawy trwałe; oliwki; różne uprawy trwałe; 
bydło mleczne; bydło mięsne i hodowlane; owce i kozy; trzoda chlew-
na i drób; różne uprawy; różne zwierzęta; wielostronne)c 

TF8* Typ rolniczy gospodarstwa zgodnie z typologią FADN (kategorie: 
uprawy polowe; uprawy ogrodnicze; winnice; uprawy trwałe; krowy 
mleczne; zwierzęta trawożerne; zwierzęta ziarnożerne; mieszane)d 

ES6* Klasa wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego zgodnie z typo-
logią FADN (kategorie: bardzo małe (2-8 tys. euro); małe (8-25 tys. 
euro); średnio-małe (25-50 tys. euro); średnio-duże (50-100 tys. euro); 
duże (100-500 tys. euro); bardzo duże (powyżej 500 tys. euro)e 

UAA6* Klasa powierzchni użytków rolnych zgodnie z typologią FADN (kate-
gorie: bardzo małe (poniżej 5 ha); małe (5-10 ha); średnio-małe (10-20 
ha); średnio-duże (20-30 ha); duże (30-50 ha); bardzo duże (powyżej 
50 ha)f 

SE131* Produkcja ogółem (w zł) 
SE025* Powierzchnia użytków rolnych (w ha) 
PROD OG NA 1 HA UR** Produkcja ogółem na 1 ha użytków rolnych (w zł/ha) 
WIEKROL* Wiek rolnika (w latach) 
WYKROL* Wykształcenie rolnika (kategorie: podstawowe; zasadnicze nierolni-

cze; zasadnicze rolnicze; średnie nierolnicze; średnie rolnicze; wyższe 
nierolnicze; wyższe rolnicze)g 

SE420* Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w tys. zł) 
KLESKA*** Wystąpienie klęski (susza, grad, przymrozki, huragan, epidemiczne 

zachorowania roślin i/lub zwierząt) w gospodarstwie w ostatnich 5 
latach (kategorie: nie było; była)h 
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POM FIN*** Korzystanie z pomocy finansowej z gminy w razie wystąpienia klęski 
żywiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat (kategorie: nie 
było; była)i 

POM RZECZ*** Korzystanie z pomocy rzeczowej z gminy w razie wystąpienia klęski 
żywiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat (kategorie: nie 
było; była)j 

ULGA POD*** Korzystanie z ulgi w podatku rolnym w razie wystąpienia klęski ży-
wiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat (kategorie: nie było; 
była)k 

ULGA CZYNSZ*** Korzystanie z ulgi w czynszu dzierżawnym (z KOWR) w razie wystą-
pienia klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat (ka-
tegorie: nie było; była)l 

POM DORAZNA*** Korzystanie z pomocy doraźnej państwa (np. jak w 2018 roku na suszę 
– tzw. pomoc klęskowa wypłacana przez ARiMR) w razie wystąpienia 
klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. W ciągu 5 ostatnich lat (kategorie: 
nie było; była)m 

KRED KLESK*** Korzystanie z kredytu klęskowego w razie wystąpienia klęski żywio-
łowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat (kategorie: nie było; 
była)n 

RYZYK DECYZ*** Rolnikowi zdarza się podejmować ryzykowne decyzje w gospodar-
stwie (kategorie: zdecydowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej 
tak; zdecydowanie tak)o 

OBAWY KRED*** Rolnik ma obawy związane z zaciąganiem kredytów (kategorie: zde-
cydowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej tak; zdecydowanie 
tak)p 

REZERWY GOT*** Rolnik trzyma rezerwy gotówki na tzw. „czarną godzinę” (kategorie: 
zdecydowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej tak; zdecydowa-
nie tak)q 

NOWE TECH*** Rolnik wdraża nowe technologie i odmiany roślin (kategorie: zdecy-
dowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej tak; zdecydowanie tak)r 

WASKA SPEC PROD*** Rolnik dopuszcza wąską specjalizację produkcji w gospodarstwie 
(kategorie: zdecydowanie nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej tak; 
zdecydowanie tak)s 

PLAN WYDAT*** Rolnik z wyprzedzeniem planuje wydatki (kategorie: zdecydowanie 
nie; raczej nie; ani tak, ani nie; raczej tak; zdecydowanie tak)t 

Oznaczenia: * – nazwa zmiennej według FADN, ** – nazwa zmiennej wynikająca z wła-
snych obliczeń na podstawie danych FADN, *** – nazwa zmiennej wynikająca z pytań zada-
nych w ankiecie.  
a Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa znajdu-
jące się w regionie Pomorza i Mazur. b Przy interpretacji modelu logitowego kategorię refe-
rencyjną stanowią gospodarstwa znajdujące się w województwie dolnośląskim. c Przy inter-
pretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa specjalizujące się 
w uprawach zbóż, oleistych i białkowych. d Przy interpretacji modelu logitowego kategorię 
referencyjną stanowią gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych. e Przy interpre-
tacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa o wielkości ekono-
micznej 2-8 tys. euro. f Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią 
gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych poniżej 5 ha. g Przy interpretacji modelu logi-
towego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których kierujący nimi rolnik posia-
dał wykształcenie podstawowe, h Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną 
stanowią gospodarstwa, w których nie wystąpiła klęska w ostatnich 5 latach, i Przy interpreta-
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cji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, które nie korzystały z 
pomocy finansowej z gminy w razie wystąpienia klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. W ciągu 
5 ostatnich lat, j Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospo-
darstwa, które nie korzystały z pomocy rzeczowej z gminy w razie wystąpienia klęski żywio-
łowej, nieurodzaju itp. W ciągu 5 ostatnich lat, k Przy interpretacji modelu logitowego katego-
rię referencyjną stanowią gospodarstwa, które nie korzystały z ulgi w podatku rolnym w razie 
wystąpienia klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. W ciągu 5 ostatnich lat, l Przy interpretacji 
modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, które nie korzystały z ulgi 
w czynszu dzierżawnym (z KOWR) w razie wystąpienia klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. 
W ciągu 5 ostatnich lat, m Przy interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stano-
wią gospodarstwa, które nie korzystały z pomocy doraźnej państwa w razie wystąpienia klę-
ski żywiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat, n Przy interpretacji modelu logitowe-
go kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, które nie korzystały z kredytu klęskowego 
w razie wystąpienia klęski żywiołowej, nieurodzaju itp. w ciągu 5 ostatnich lat, o Przy inter-
pretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których rolni-
kowi zdecydowanie nie zdarza się podejmować ryzykownych decyzji w gospodarstwie, p Przy 
interpretacji modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których 
rolnik zdecydowanie nie ma obaw związanych z zaciąganiem kredytów, q Przy interpretacji 
modelu logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których rolnik zdecy-
dowanie nie trzyma rezerwy gotówki na tzw. „czarną godzinę”, r Przy interpretacji modelu 
logitowego kategorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których rolnik zdecydowanie 
nie wdraża nowych technologii i odmian roślin, s Przy interpretacji modelu logitowego kate-
gorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których rolnik zdecydowanie nie dopuszcza 
wąskiej specjalizacji produkcji w gospodarstwie, t Przy interpretacji modelu logitowego kate-
gorię referencyjną stanowią gospodarstwa, w których rolnik zdecydowanie nie planuje wy-
datków z wyprzedzeniem. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Herda-Kopańska, J. (2017a). Determinanty popy-
tu na ubezpieczenie upraw – ujęcie modelowe. W: J. Pawłowska-Tyszko (red.), Ocena funk-
cjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie (s. 80-95). 
Monografie PW Nr 60. Warszawa: IERiGŻ-PIB oraz Wąs, A., Sulewski, P., Kobus, P., Ma-
jewski, E., Pogodzińska, K., Kulawik, J., Soliwoda, M., Kurdyś-Kujawska, A., Osuch, D., Ka-
gan, A., Herda-Kopańska, J. (2020). Percepcja ryzyka przez rolników, jego źródeł i nastawień 
do niego oraz preferencji dotyczących instrumentów i strategii zarządzania nim – wyniki ba-
dań ankietowych. W: M. Soliwoda (red.), Identyfikacja podstaw, przemian i problemów ubez-
pieczeń rolnych (s. 552-654). Warszawa: IERiGŻ-PIB. 

 

Estymacja modeli logitowych pozwoliła wytypować zbiór predyktorów, 
czyli cech, które umożliwiają prognozowanie wartości zmiennej objaśnianej. 
W tabeli 8 zaprezentowano wartości ilorazu szans dla Modelu I i Modelu II. 
Przedstawiono w niej tylko zmienne istotne statystycznie. Pogrubioną czcionką 
oznaczono te zmienne, które w przypadku wzrostu ich wartości (o jednostkę) 
wpływają dodatnio na szansę zakupu przez gospodarstwo rolne ubezpieczeń 
upraw, natomiast kursywą zmienne wpływające na tę szansę ujemnie. 

 



 

280 

Tabela 8. Iloraz szans dla modelu logitowego (dla wartości zmiennej objaśnianej 
w roku 2019) 

Nazwa zmiennej objaśniającej 
Iloraz szans 

Model I Model II 
Produkcja ekologiczna (stosowana) 0,505 – 
Region Polski (Mazowsze i Podlasie) 0,366 – 
Region Polski (Małopolska i Pogórze) 0,259 – 
Województwo (kujawsko-pomorskie) 2,995 – 
Województwo (łódzkie) – 0,127 
Województwo (mazowieckie) – 0,343 
Województwo (opolskie) – 7,043 
Województwo (podkarpackie) 1,841 – 
Województwo (śląskie) 1,912 – 
Województwo (warmińsko-mazurskie) 0,286 – 
Województwo (wielkopolskie) – 4,840 
Specjalizacja (TF14) (różne uprawy polowe) 0,665 – 
Specjalizacja (TF14) (uprawy ogrodnicze) 0,040 0,043 
Specjalizacja (TF14) (uprawy trwałe) 0,206 – 
Specjalizacja (TF14) (bydło mleczne) 0,322 0,285 
Specjalizacja (TF14) (owce i kozy) 0,190 – 
Specjalizacja (TF14) (bydło mięsne i hodowlane) 0,352 0,303 
Specjalizacja (TF14) (trzoda chlewna i drób) 0,623 – 
Specjalizacja (TF14) (różne uprawy) 0,371 – 
Specjalizacja (TF14) (różne zwierzęta) 0,512 – 
Specjalizacja (TF14) (wielostronne) 0,626 0,372 
Wielkość ekonomiczna (ES6) (małe) 2,047 – 
Wielkość ekonomiczna (ES6) (średnio-małe) 2,478 5,989 
Wielkość ekonomiczna (ES6) (średnio-duże) 2,962 – 
Wielkość ekonomiczna (ES6) (duże) 3,102 – 
Wielkość ekonomiczna (ES9) (małe) 0,766 – 
Dotacje inwestycyjne (otrzymane) 1,626 – 
Powierzchnia użytków rolnych (bardzo duże) 2,186 – 
Produkcja ogółem – 1,000 
Wiek rolnika 1,010 – 
Wykształcenie rolnika (wyższe nierolnicze) 1,507 – 
Dochód spoza gospodarstwa rolnego 1,000 – 
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego – 1,000 
Średnioroczna wartość kredytów długoterminowych 1,000 – 
Średnioroczna wartość kredytów krótkoterminowych 1,000 – 
Pomoc finansowa z gminy (otrzymana) – 4,745 
Wdrażanie nowych technologii i odmian roślin (zdecydowanie tak) – 4,071 
Dopuszczenie wąskiej specjalizacji produkcji w gospodarstwie (ani tak, ani 
nie) – 0,230 

Dopuszczenie wąskiej specjalizacji produkcji w gospodarstwie (zdecydowanie 
tak) – 0,346 

Źródło: opracowanie własne. 
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W przypadku Modelu I w 2019 roku o szansie zakupu ubezpieczeń de-
cydowały następujące zmienne: produkcja ekologiczna, region Polski, woje-
wództwo, rodzaj specjalizacji gospodarstwa, wielkość ekonomiczna, dotacje 
inwestycyjne, klasa powierzchni użytków rolnych, wiek i wykształcenie rolni-
ka kierującego gospodarstwem, dochód spoza gospodarstwa rolnego oraz śred-
nioroczna wartość kredytów długoterminowych i krótkoterminowych. Nato-
miast dla Modelu II wytypowano takie zmienne istotne jak: województwo, ro-
dzaj specjalizacji gospodarstwa, wielkość ekonomiczną, produkcję ogółem, 
dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, pomoc finansową z gminy, wdra-
żanie nowych technologii i odmian roślin oraz dopuszczenie wąskiej specjali-
zacji produkcji w gospodarstwie. 

Na podstawie zbudowanego Modelu I można dojść do wniosku, że produk-
cja ekologiczna negatywnie wpływała na zmienną objaśnianą. Gospodarstwa, 
w których produkcja odbywała się w sposób ekologiczny, miały o prawie połowę 
niższą szansę na zakup ubezpieczeń niż te, w których nie stosowano takiej pro-
dukcji. Podobne wnioski ze swojej analizy wyciąga Herda-Kopańska (2017a).  

Jeżeli chodzi o regiony Polski, to gospodarstwa rolne znajdujące się na 
Mazowszu i Podlasiu oraz w Małopolsce i na Pogórzu odznaczały się niższym o 
odpowiednio 63 i 74% prawdopodobieństwem zakupu ubezpieczeń upraw niż 
gospodarstwa pochodzące z Pomorza i Mazur. Pozyskane wyniki są zbieżne 
z ustaleniami Herda-Kopańskiej (2017a), która w oparciu o przeprowadzoną 
analizę wykazuje, iż szansa na zakup ubezpieczeń upraw jest o około połowę 
niższa na Mazowszu i Podlasiu oraz średnio o 60% niższa w Małopolsce i na 
Pogórzu. Wyniki te porównywalne są również z wynikami badań Kobusa 
(2016). Według autora lokalizacja gospodarstwa rolnego w regionie Małopolski 
i Pogórza zmniejsza prawdopodobieństwo zakupu ubezpieczenia średnio o oko-
ło 0,15.  

W przypadku województw pozytywny wpływ na zmienną objaśnianą za-
notowały województwa: opolskie, wielkopolskie (w Modelu II), kujawsko-
pomorskie, podkarpackie i śląskie (w Modelu I). Szansa na zakup ubezpieczeń 
była ponad siedmiokrotnie wyższa w województwie opolskim, prawie pięcio-
krotnie wyższa w województwie wielkopolskim, blisko trzykrotnie wyższa 
w województwie kujawsko-pomorskim oraz prawie dwukrotnie wyższa w wo-
jewództwach podkarpackim i śląskim niż w województwie dolnośląskim. Z ko-
lei dla gospodarstw znajdujących się na terenie województw: łódzkiego, mazo-
wieckiego (w Modelu II) i warmińsko-mazurskiego (w Modelu I) szansa ta była 
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niższa o odpowiednio 87, 66 i 71%. Podobne wnioski ze swojej analizy wysuwa 
Herda-Kopańska (2017a). Według niej wyższą szansę na zakup ubezpieczeń 
upraw miały gospodarstwa znajdujące się w województwach: kujawsko-
pomorskim i lubuskim (około dwukrotnie) oraz śląskim (około trzykrotnie). Na-
tomiast gospodarstwa z województwa lubelskiego, mazowieckiego i wielkopol-
skiego miały tę szansę średnio o 40% niższą. Otrzymane wyniki badań można 
również porównać do wyników analizy przeprowadzonej przez Kobusa (2016). 
Autor dowodzi, że lokalizacja gospodarstwa rolnego w województwie dolnoślą-
skim, kujawsko-pomorskim i opolskim zwiększa szanse na ubezpieczenie upraw 
średnio o 0,18.  

Negatywny wpływ na zmienną objaśnianą wywierał rodzaj specjalizacji. 
Zarówno w Modelu I jak i w Modelu II gospodarstwa rolne specjalizujące się 
w uprawach ogrodniczych miały aż o 96% niższą szansę na zakup ubezpieczeń 
upraw niż gospodarstwa specjalizujące się w uprawach zbóż, oleistych i białko-
wych. O około 80% niższą szansę miały również gospodarstwa specjalizujące się 
w uprawach trwałych oraz hodowli owiec i kóz (w Modelu I). Z kolei dla gospo-
darstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego oraz hodowli bydła mię-
snego i hodowlanego szansa ta była niższa o około 70% (zarówno w Modelu I jak 
i w Modelu II). W przypadku gospodarstw specjalizujących się w różnych upra-
wach szansa na zakup ubezpieczeń była niższa o 63% (w Modelu I). Ponadto 
w gospodarstwach hodujących różne zwierzęta szansa ta była o około połowę 
niższa niż w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach zbóż, oleistych 
i białkowych (w Modelu I). O około 38% niższą szansę miały także gospodarstwa 
hodujące trzodę chlewną i drób (w Modelu I). Natomiast dla gospodarstw specja-
lizujących się w różnych uprawach polowych prawdopodobieństwo zakupu ubez-
pieczeń upraw było niższe o 33% (w Modelu I). Jeżeli chodzi o gospodarstwa 
o specjalizacji wielostronnej, to w analizowanych modelach można zauważyć 
większą rozbieżność, mianowicie w Modelu I szansa na zakup ubezpieczeń była 
o 37% niższa, natomiast w Modelu II o 63%. Zbliżone wyniki prezentuje także 
Herda-Kopańska (2017a). Autorka na podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdza, że rodzaj specjalizacji gospodarstwa negatywnie wpływa na zmienną 
objaśnianą, czyli na zakup lub brak ubezpieczenia. W analizie wszystkie zmienne 
istotne statystycznie odnoszące się do rodzaju specjalizacji gospodarstwa (tj. róż-
ne uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe, bydło mleczne, bydło 
mięsne i hodowlane, trzoda chlewna i drób, różne uprawy, różne zwierzęta, wie-
lostronne) miały mniejsze szanse na zakup ubezpieczeń upraw niż gospodarstwa 
specjalizujące się w uprawach zbóż, oleistych i białkowych. 
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Zarówno w Modelu I jak i w Modelu II największy wpływ na szansę za-
kupu ubezpieczeń upraw w 2019 roku miała wielkość ekonomiczna, która zgod-
nie z typologią FADN dzieli się na 6 kategorii (ES6). Gospodarstwa, których 
wielkość ekonomiczna mieściła się w kategorii „średnio-duże” i „duże”, cecho-
wały się około trzykrotnie wyższą szansą na zakup ubezpieczeń niż gospodar-
stwa „bardzo małe” (Model I). Z kolei gospodarstwa „średnio-małe” miały tę 
szansę blisko dwuipółkrotnie wyższą w przypadku Modelu I oraz prawie sze-
ściokrotnie wyższą w przypadku Modelu II. Natomiast gospodarstwa sklasyfi-
kowane jako „małe” odznaczały się ponad dwukrotnie wyższą szansą na zakup 
ubezpieczeń niż gospodarstwa sklasyfikowane jako „bardzo małe” (w Modelu 
I). Wiele badań odnoszących się do stosowania ubezpieczeń w rolnictwie dowo-
dzi, że im większe gospodarstwo rolne, tym szansa na ubezpieczenie go wzrasta 
(Barry i in., 2004; Kołosowska i Walczak, 2011; Wicka, 2014; Santeramo i in., 
2016; Kobus, 2016; Zhang i Fan, 2016; Herda-Kopańska, 2017a; Pawłowska-
Tyszko i Soliwoda, 2017; Sihem, 2017; Strupczewski, 2019; Wąs i in., 2020). 
Przykładowo, Kobus (2016) ze swoich badań wysuwa wniosek, iż dla gospo-
darstw o standardowej produkcji powyżej 100 tys. euro średni wzrost prawdo-
podobieństwa zakupu ubezpieczeń upraw wynosi prawie 0,18. W Modelu I za 
istotną zmienną uznano również wielkość ekonomiczną dzielącą się na 9 katego-
rii (ES9). W tym przypadku sytuacja wyglądała następująco: gospodarstwa za-
kwalifikowane do kategorii „małe” cechowały się niższym o 23% prawdopodo-
bieństwem zakupu ubezpieczeń niż gospodarstwa „bardzo małe”.  

Znaczącą zmienną w Modelu I okazały się również dotacje inwestycyjne. 
Gospodarstwa, które je otrzymały, miały o 63% większą szansę na zakup ubez-
pieczeń upraw niż gospodarstwa, które z nich nie korzystały. Do podobnych 
wniosków doszła także Herda-Kopańska (2017a).  

W Modelu I klasa powierzchni użytków rolnych również miała dodatni 
wpływ na zmienną objaśnianą. W gospodarstwach zakwalifikowanych do kate-
gorii „bardzo duże”, czyli takich z powierzchnią UR powyżej 50 ha, zanotowa-
no ponad dwukrotnie wyższą szansę na zakup ubezpieczeń upraw niż w gospo-
darstwach „bardzo małych”, czyli takich z powierzchnią UR poniżej 5 ha. 
Otrzymane wyniki badań można porównać do wyników analizy przeprowadzo-
nej przez Herda-Kopańską (2017a). Autorka dowodzi, że gospodarstwa rolne, 
których powierzchnia UR przekracza 50 ha, mają największe szanse na zakup 
ubezpieczeń upraw. Potwierdzają to również badania Stempla (2010), który 
wskazuje, że wraz ze wzrostem areału gospodarstw rolnych wzrasta liczba rol-
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ników wykupujących ubezpieczenia. Tego samego zdania są także Pawłowska-
Tyszko i Soliwoda (2017), Santaremo i in. (2016) oraz Enjolras i Sentis (2011). 

W przypadku wykształcenia rolnika kierującego gospodarstwem kategorią 
mającą istotny wpływ na szansę zakupu ubezpieczeń było wykształcenie wyższe 
nierolnicze (w Modelu I). Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne i posiadający 
takie wykształcenie mieli o 51% wyższą szansę na zakup ubezpieczeń niż ci po-
siadający wykształcenie podstawowe. Potwierdzają to także badania Pawłow-
skiej-Tyszko i Soliwody (2017). Autorzy zauważają, że aż 23,1% kierujących 
gospodarstwami „ubezpieczonymi” posiadało wykształcenie wyższe, co może 
świadczyć o tym, iż wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów pomagają 
podjąć decyzję o zakupie ubezpieczenia upraw. 

Poza tym stosunkowo niewielki pozytywny wpływ na szansę zakupu 
ubezpieczeń upraw miały takie zmienne jak: wiek rolnika, dochód spoza go-
spodarstwa rolnego, średnioroczna wartość kredytów długoterminowych 
i krótkoterminowych (w Modelu I) oraz produkcja ogółem (w Modelu II). Na-
tomiast w Modelu II minimalnie negatywnie na tę szansę wpływał dochód 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego. 

W Modelu II oprócz zmiennych pozyskanych z bazy FADN uwzględnio-
no również zmienne utworzone na podstawie pytań pochodzących z ankiety. Jak 
już wcześniej wspomniano, wytypowano następujące zmienne istotne: pomoc 
finansową z gminy, wdrażanie nowych technologii i odmian roślin oraz dopusz-
czenie wąskiej specjalizacji produkcji w gospodarstwie. Wśród tych zmiennych 
największy wpływ na szansę zakupu ubezpieczeń upraw w 2019 roku miała 
pomoc finansowa z gminy. Gospodarstwa, które otrzymały taką pomoc, miały 
przeszło czteroipółkrotnie wyższą szansę na zakup ubezpieczeń niż gospodar-
stwa, które z tej pomocy nie korzystały. 

Znaczącą zmienną okazało się również wdrażanie nowych technologii 
i odmian roślin. Gospodarstwa, które zdecydowanie wprowadzały nowe techno-
logie i odmiany roślin miały ponad czterokrotnie wyższą szansę na zakup ubez-
pieczeń niż gospodarstwa, w których zdecydowanie nie brano pod uwagę takiego 
rozwiązania. 

Z kolei negatywny wpływ na zmienną objaśnianą wywierało dopuszcze-
nie wąskiej specjalizacji produkcji. Gospodarstwa, które były obojętne wobec 
takiej specjalizacji produkcji, miały o 77% niższą szansę na zakup ubezpieczeń 
upraw niż gospodarstwa, które zdecydowanie nie dopuszczały takiej specjaliza-
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cji produkcji. Natomiast w gospodarstwach zdecydowanych na wąską specjali-
zację produkcji szansa ta była niższa o 65%. 

Reasumując powyższe rozważania, wśród determinant, które w 2019 roku 
wykazywały dodatnią korelację z szansą zakupu polis ubezpieczeniowych 
upraw przez rolników wymienić trzeba w pierwszej kolejności województwa: 
opolskie i wielkopolskie (w Modelu II) oraz kujawsko-pomorskie (w Modelu I), 
które wykazywały odpowiednio ponad siedmiokrotnie, prawie pięciokrotnie 
i blisko trzykrotnie wyższą szansę w stosunku do zmiennej referencyjnej, tj. wo-
jewództwa dolnośląskiego. W dalszej kolejności należy wyszczególnić również 
województwa: śląskie i podkarpackie, w których szansa na zakup ubezpieczeń 
była około dwukrotnie wyższa (w Modelu I). Kolejną zmienną mogącą istotnie 
determinować zakup ubezpieczeń upraw była klasa wielkości ekonomicznej we-
dług podziału na 6 kategorii (ES6). Szczególne znaczenie w przypadku Modelu 
II miały gospodarstwa mieszczące się w kategorii „średnio-małe”, w których 
szansa na zakup ubezpieczeń była blisko sześciokrotnie wyższa w stosunku do 
zmiennej referencyjnej – gospodarstwa „bardzo małe”. Natomiast w przypadku 
Modelu I były to gospodarstwa znajdujące się w kategoriach: „duże” i „średnio-
duże” (szansa około trzykrotnie wyższa), „średnio-małe” (szansa prawie dwui-
półkrotnie wyższa) oraz „małe” (szansa ponad dwukrotnie wyższa). Za następny 
istotny czynnik można uznać pomoc finansową z gminy. Gospodarstwa korzy-
stające z takiej pomocy miały przeszło czteroipółkrotnie wyższą szansę na za-
kup ubezpieczeń w stosunku do zmiennej referencyjnej, tj. gospodarstw, które 
tej pomocy nie otrzymały (w Modelu II). Dodatnią korelację z szansą zakupu 
polis ubezpieczeniowych wykazywało również wdrażanie nowych technologii 
i odmian roślin. Gospodarstwa wprowadzające nowe technologie i odmiany ro-
ślin miały ponad czterokrotnie wyższą szansę na zakup ubezpieczeń w stosunku 
do zmiennej referencyjnej, tj. gospodarstw, w których takie rozwiązanie zdecy-
dowanie nie było brane pod uwagę (w Modelu II). Kolejną zmienną mogącą 
istotnie determinować zakup ubezpieczeń upraw była powierzchnia użytków 
rolnych, szczególnie gospodarstw „bardzo dużych”. Gospodarstwa te miały po-
nad dwukrotnie wyższą szansę zakupu ubezpieczeń niż gospodarstwa „bardzo 
małe” (w Modelu I).  
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Wpływ nabycia ubezpieczeń upraw na wyodrębnione charakterystyki go-
spodarstw rolnych 

Wpływ nabycia przez gospodarstwa rolne ubezpieczeń upraw na wybrane 
czynniki można zbadać wykorzystując do tego metodę propensity score mat-
ching (PSM). Metoda ta ma na celu utworzenie grupy kontrolnej, która będzie 
obejmowała jednostki w jak największym stopniu podobne do tych, znajdują-
cych się w grupie eksperymentalnej. Jednostki dobiera się na podstawie wartości 
tylko jednej zmiennej – propensity score. W związku z tym metoda PSM trak-
towana jest jako narzędzie służące do zredukowania ilości cech/wymiarów, 
dzięki którym można opisywać obserwacje w zbiorze danych. Wymiary te 
sprowadza się do jednego syntetycznego wskaźnika, definiowanego czasem jako 
skłonność do partycypacji w warunku interwencji (Konarski i Kotnarowski, 
2007). Szerszy opis metody PSM prezentuje Herda-Kopańska (2017b) w przy-
toczonym wcześniej raporcie. 

Przeprowadzona analiza wpływu zakupu przez gospodarstwa rolne ubez-
pieczeń upraw na wybrane charakterystyki gospodarstw miała na celu ukazanie, 
jak zakup przez gospodarstwa rolne ubezpieczeń upraw wpływa na wyodręb-
nione wcześniej czynniki. Badanie opierało się na tych samych założeniach, co 
przy badaniu logitowym. Do analizy przyjęto gospodarstwa należące do bazy 
danych FADN. Okresem badawczym był rok 2019. Badanie przeprowadzono za 
pomocą metody propensity score matching. Na początku zbalansowano cechy 
badanych obiektów w taki sposób, aby zapewnić podobny ich rozkład w grupie, 
która została poddana oddziaływaniu danej determinanty oraz w grupie nieobję-
tej tym oddziaływaniem. W związku z tym, do analizy wybrano model logitowy, 
który pomógł wybrać zmienne do wektora propensity score. Po zbalansowaniu 
nastąpiło oszacowanie wpływu zakupu ubezpieczeń upraw przez gospodarstwa 
rolne na wyodrębnione zmienne ilościowe, które przedstawiono w tabeli 9. 
Wszystkie wyniki są nieistotne statystycznie przy poziomie istotności 05,0�7 , 
na co bezpośrednio miały wpływ wysokie błędy standardowe szacunków. Nie-
mniej jednak, sprawdzono wielkość wpływu zakupu ubezpieczeń upraw przez 
gospodarstwa rolne na wyodrębnione zmienne.   
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Tabela 9. Wyniki oszacowania wpływu zakupu ubezpieczeń upraw przez  
gospodarstwa rolne na wyodrębnione zmienne ilościowe (w 2019 roku) 

Wyodrębniona zmienna ilościowa Wynik oszacowania 

Produkcja ogółem (w zł) 8 026,60 

Powierzchnia użytków rolnych (w ha) 0,19 

Produkcja ogółem na 1 ha użytków rolnych (w zł/ha) - 178,45 

Produkcja roślinna na 1 ha (w zł/ha) - 355,17 

Dochód spoza gospodarstwa rolnego (w tys. zł) 0,33 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (w tys. zł) 3,26 

Średnioroczna wartość kredytów długoterminowych (w tys. zł) 0,33 

Średnioroczna wartość kredytów krótkoterminowych (w tys. zł) 0,43 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyniki pokazują, że w grupie gospodarstw, które zakupiły ubezpiecze-
nia upraw, czyli w grupie eksperymentalnej, przeciętna wielkość całkowitej 
produkcji była o 8 026,60 zł wyższa niż w grupie kontrolnej. W przypadku 
powierzchni użytków rolnych, przeciętna wielkość powierzchni była o 0,19 ha 
wyższa w grupie eksperymentalnej niż w grupie kontrolnej. Jeżeli chodzi o 
produkcję przypadającą na 1 ha użytków rolnych, to jej przeciętna wielkość w 
grupie gospodarstw posiadających ubezpieczenia upraw była o 178,45 zł/ha 
niższa niż w grupie kontrolnej. Natomiast przeciętna wielkość produkcji ro-
ślinnej przypadająca na 1 ha była o 355,17 zł/ha niższa w grupie eksperymen-
talnej niż w grupie kontrolnej. W przypadku dochodów, sytuacja wyglądała 
następująco: w grupie gospodarstw, które zakupiły ubezpieczenia upraw, prze-
ciętna wielkość dochodu spoza gospodarstwa rolnego była o 0,33 tys. zł wyż-
sza niż w grupie kontrolnej, podczas gdy przeciętna wielkość dochodów z ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego była wyższa o 3,26 tys. zł. Z kolei jeżeli cho-
dzi o średnioroczną wartość kredytów, to przeciętna wartość kredytów długo-
terminowych była o 0,33 tys. zł wyższa w grupie eksperymentalnej niż w gru-
pie kontrolnej, a kredytów krótkoterminowych o 0,43 tys. zł wyższa. 

Kurdyś-Kujawska i Sompolska-Rzechuła (2016) po przeprowadzeniu ana-
lizy również doszły do podobnych wniosków. Według autorek w gospodar-
stwach ubezpieczonych nastąpiło zwiększenie powierzchni użytków rolnych, co 
wiązało się ze wzrostem dochodów rolniczych, produktywności i wydajności 
pracy oraz efektywności ekonomicznej. Natomiast w większości gospodarstw 
nieubezpieczonych powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się. Z kolei Her-
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da-Kopańska (2017b) w swoim badaniu także dowodzi, że w grupie gospo-
darstw, które zakupiły ubezpieczenia upraw dochód spoza gospodarstwa rolnego 
był większy o niecałe 250 zł. 

 

Podsumowanie 
W opracowaniu podnieśliśmy tematykę skłonności do ubezpieczeń w od-

niesieniu do czynników endogennych w rolnictwie. Weryfikowaliśmy w tym 
ujęciu trzy pytania badawcze, tj. po pierwsze, porównanie efektywności gospo-
darstw rolnych, których właściciele charakteryzują się skłonnością do zawiera-
nia ubezpieczeń względem gospodarstw bez ubezpieczenia upraw, po drugie, 
wskazanie czynników endogennych i charakterystyk gospodarstwa zwiększają-
cych szanse na zawarcia ubezpieczenia, i po trzecie, ocenę efektu przyczynowe-
go zawierania ubezpieczeń na poziom wybranych czynników endogennych 
i wybranych wielkości finansowych.  

W odniesieniu do pierwszego obszaru problemowego wykazano, że 
wśród gospodarstw FADN, których właściciele wykazują skłonność do ubezpie-
czeń upraw względem gospodarstw, w których tych ubezpieczeń nie nabywano, 
zauważalna jest istotna statystycznie różnica w średnim współczynniku efek-
tywności. Największe różnice w poziomie współczynnika efektywności zauwa-
żono wśród gospodarstw FADN o klasie wielkości ekonomicznej 4 i 5, tzn. 
wśród gospodarstw średnio-dużych (od 50 000 do 100 000 euro) i dużych (od 
100 000 do 500 000 euro).  

W ramach drugiego pytania badawczego stwierdzono, że wykorzystanie 
w gospodarstwach ubezpieczeń determinowane było m.in. specjalizacją gospo-
darstwa. Pozytywnie na zakup ubezpieczeń upraw przez gospodarstwa rolne od-
działywała wielkość ekonomiczna gospodarstwa oraz posiadana powierzchnia 
użytków rolnych. Większe gospodarstwa miały wyższą szansę na zakup ubezpie-
czeń. Pozytywny wpływ wywierało również wykształcenie rolnika kierującego 
gospodarstwem. Wyższe szanse na zakup ubezpieczeń mieli rolnicy z wykształ-
ceniem wyższym nierolniczym. Szanse te były także wyższe w przypadku gospo-
darstw, które otrzymały dotacje inwestycyjne i/lub pomoc finansową z gminy. 
Pozytywnie na zakup ubezpieczeń wpływało też wdrażanie nowych technologii 
i odmian roślin. W przypadku województw najwyższe szanse na zakup ubezpie-
czeń miały te gospodarstwa, które znajdowały się na terenie województw: opol-
skiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i podkarpackiego. 
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Analizy prowadzone w ramach trzeciego obszaru badawczego pozwoliły 
na stwierdzenie, że zakup ubezpieczeń upraw przez gospodarstwa rolne nie 
miał znaczącego wpływu na ilość posiadanej powierzchni użytków rolnych. 
Z kolei wielkość produkcji ogółem na 1 ha użytków rolnych oraz produkcji 
roślinnej na 1 ha była mniejsza niż w gospodarstwach nieposiadających ubez-
pieczenia. Umiarkowanie zakup ubezpieczeń upraw wpływał na dochód spoza 
gospodarstwa rolnego, średnioroczną wartość kredytów długoterminowych 
oraz krótkoterminowych. Natomiast znaczny wpływ zakupu ubezpieczeń 
upraw można zauważyć w przypadku całkowitej produkcji oraz dochodu z ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego.  
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8. 

Determinanty uczestnictwa polskich rolników  
w systemie ubezpieczeń produkcyjnych 

 

Wprowadzenie  

W ostatnich kilkunastu latach w wielu krajach świata można obserwować 
rosnące zainteresowanie problematyką ubezpieczeń produkcji rolnej (Aditya, 
Tajuddin, i Kishore 2016; Akinola 2014; Bielza Diaz-Caneja i in. 2009; Coble 
i Barnett 2013; Glauber i in. 2021; Kemény i in. 2014; Kurdyś-Kujawska 2018; 
Mahul i Stutley 2010; Meuwissen, van Asseldonk, i Huirne 2008; Ogurtsov 
2008; Prasada 2020; Ramsey i Santeramo 2017; Reyes i in. 2017; Wąs i Kobus 
2018). Wiąże się to z rosnącym poziomem ryzyka produkcyjnego, którego 
przejawem jest występowanie niekorzystnych zdarzeń (strat) w produkcji 
gospodarstwa, a w konsekwencji nieosiąganie oczekiwanych poziomu dochodu 
(Hardaker i in. 2004; Meuwissen i in. 2008). Ryzyko produkcyjne nie jest 
jedynym, z którym muszą zmagać się rolnicy, chociaż jest ono szczególnie 
istotne ze względu na uzależnienie procesu produkcyjnego od przebiegu 
warunków pogodowych. Procesy produkcyjne w branży rolnej (zarówno 
w przypadku działalności roślinnych jak i zwierzęcych) są więc silnie 
uzależnione od zmiennych niekontrolowanych i niezależnych od producenta 
(Girdžiūtė 2012; Hardaker i in. 2004; Miller i in. 2004; Rosa i in. 2019; 
Tangermann i in. 2011). Obok ryzyka produkcyjnego rolnicy muszą radzić sobie 
z ryzykiem rynkowym, ryzykiem cenowym,  instytucjonalnym, osobowym jak 
też finansowym (Hardaker i in. 2004; Thlon 2013). Ryzyko produkcyjne 
w rolnictwie jest ważne jednak nie tylko ze względu na niestabilność dochodów 
rolniczych, ale także ze względu na jego związek z ryzykiem cenowym – 
występujące wahania plonów przekładają się na podaż artykułów rolnych, co 
przy niskiej elastyczności popytu sprzyja wahaniom cen, a to jest istotne 
zarówno dla rolników jak i konsumentów żywności (Latruffe 2010; Sulewski 
2015). Z analiz prowadzonych z wykorzystaniem modelu AGLINK-COSIMO 
wynika, że zmienność plonów odpowiada za ponad połowę zmienności cen 
płodów rolnych (OECD 2011).  

Nasilające się zmiany klimatu (Alcamo i in. 2007; Kundzewicz 2011; 
Olesen i in. 2011; WMO 2021) sprawiają, że częstotliwość niekorzystnych dla 
rolnictwa zjawisk pogodowych systematycznie rośnie (Cogato i in. 2019; Crane-
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Droesch i in. 2019; World Bank 2015) co skłania władze zarówno krajów 
rozwiniętych jak i rozwijających się do poszukiwania sposobów ograniczania 
negatywnych konsekwencji ryzyka produkcyjnego w rolnictwie (Kahan 2008; 
OECD 2011, 2020, 2021; Tangermann i in. 2011). Jednym z podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych do tego celu są dotowane programy ubezpieczeń 
rolnych. Do krajów o najbardziej rozwiniętych systemach ubezpieczeń rolnych 
można zaliczyć USA, Kanadę, Japonię, Hiszpanię i Włochy, chociaż w ostatnich 
latach programy takie rozwijają się także intensywnie w krajach słabiej 
rozwiniętych (Glauber i in. 2021). Państwo może jednak włączać się w proces 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie na różne sposoby (Anton 2008; OECD 2009, 
2011). Oprócz dofinansowania systemów ubezpieczeniowych może wspierać też 
działania prewencyjne (np. budowę wałów przeciwpowodziowych) jak też 
stosować pomoc ad hoc udzielaną w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych. 
Według OECD (2011) pomoc państwa jest wskazana w sytuacji ryzyka 
katastroficznego (rzadkie i duże straty oraz systemowy charakter ryzyka). 
W przypadku ryzyka przejawiającego się przeciętnym zagrożeniem stratami 
rekomenduje się stosowanie instrumentów o charakterze rynkowym takich jak 
kontrakty terminowe i ubezpieczenia komercyjne (OECD 2009, 2011). Jak 
podkreśla Tangermann (2011) polityka rządu powinna ułatwić stosowanie 
i rozwój rynkowych narzędzi zarządzania ryzykiem, jednak nie powinna ich 
zastępować. Wśród argumentów przemawiających za koniecznością 
finansowego wsparcia ubezpieczeń rolniczych wymienia się (Mahul i Stutley 
2010): systemową naturę ryzyka w rolnictwie, asymetrię informacji, „pokusę 
nadużycia”, małe zainteresowanie zakładów ubezpieczeniowych oferowaniem 
produktów ubezpieczeniowych w rolnictwie, niską świadomość ryzyka wśród 
rolników, a często też brak „kultury ubezpieczeń”. Problemy te sprawiają, że 
budowa efektywnego sytemu ubezpieczeń rolnych jest szczególnie trudna 
i wymaga zaangażowania państwa. 

Rosnąca częstotliwość niekorzystnych zdarzeń pogodowych (większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia starty) sprawia, że koszty ubezpieczeń są 
coraz większe, a utrzymanie wsparcia publicznego w tym obszarze wymaga 
coraz większych nakładów finansowych (Hazell, Sberro-Kessler, i Varangis 
2017; Smith i Glauber 2012). Publiczne koszty wsparcia ubezpieczeń rolniczych 
w wielu krajach (szczególnie wysoko rozwiniętych) coraz częściej znacząco 
przekraczają składki płacone przez rolników (Glauber i in. 2021; World Bank 
2008). Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wysoki poziom wsparcia nie 
gwarantuje jednak wysokiego poziomu uczestnictwa rolników w systemach 
ubezpieczeniowych (Mahul i Stutley 2010), a z licznych przykładów wynika,  że 
funkcjonowanie ubezpieczeń rolniczych, nawet przy wsparciu środkami 
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publicznymi wiąże się z wieloma problemami (Bielza Diaz-Caneja i in. 2008; 
Goodwin 2001; Mahul i Stutley 2010; Smith i Glauber 2012; World Bank 
2008). Jak podkreślają Hazell i in. (2017) pomimo, że wsparcie finansowe 
pozwala obniżyć poziom składek jakie muszą płacić rolnicy, to w wielu 
przypadkach obserwuje się niski poziom uczestnictwa rolników w systemach 
ubezpieczeń rolnych, a wielu z nich nie jest skłonna ponosić kosztów nawet 
składek aktuarialnie sprawiedliwych. Niski stopień zainteresowania rolników 
uczestnictwem w ubezpieczeniach rolnych sprawia, że w sytuacji wystąpienia 
niekorzystnych zdarzeń i znacznego spadku dochodu, państwo (ze względów 
społecznych) musi się silniej angażować w udzielanie pomocy ad hoc, co jest 
mało efektywne i nie kształtuje aktywnego podejścia do zarzadzania ryzykiem 
w gospodarstwie (Bielza Diaz-Caneja i in. 2008; European Commission 2006). 
Pomimo wysiłku władz odpowiedzialnych za politykę rolną większość 
systemów ubezpieczeń produkcji rolnej przynajmniej częściowo nie spełnia 
pokładanych w nich oczekiwań (Capitanio i De Pin 2018; Dick i Wang 2010; 
Kemény i in. 2014; Ramsey i Santeramo 2017; Reyes i in. 2017). 

Wobec wskazanych problemów wraz z poszukiwaniem optymalnego 
modelu ubezpieczeń ryzyka w rolnictwie podejmowano w ostatnich latach 
badania mające na celu ustalenie, które czynniki z zakresu charakterystyki 
gospodarstw i rolników zwiększają prawdopodobieństwo uczestnictwa rolników 
w systemie ubezpieczeniowym (Brånstrand i Wester 2014; Carrer i in. 2020; 
Enjolras, Capitanio, i Adinolfi 2012; Ginder i in. 2009; Kurdys-Kujawska 
i Sompolska-Rzechula 2018; Lefebvre i in. 2014; Santeramo i in. 2016; Sherrick 
i in. 2004; Sulewski i Kłoczko-Gajewska 2014; Wang, Ye, i Shi 2016; Wąs 
i Kobus 2018; Zubor-Nemes i in. 2018). Dotychczasowe badania tego 
zagadnienia nie dostarczają jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, 
które cechy rolników i gospodarstw zwiększają szansę na zakup polisy 
ubezpieczeniowej. Można przypuszczać, że istotną rolę odgrywają w tej kwestii 
uwarunkowania regionalne a zidentyfikowanie uniwersalnej listy czynników jest 
być może nawet niemożliwe. Istnieje zatem potrzeba dalszego poszukiwania 
determinant uczestnictwa rolników w systemach ubezpieczeń w poszczególnych 
krajach, co umożliwi lepsze rozpoznanie omawianej problematyki 
z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw czy regionów. Jednym 
z krajów, w którym omawiane zagadnienie jest słabo rozpoznane, 
a jednocześnie od kilkunastu lat podejmuje się próby upowszechnienia systemu 
ubezpieczeń produkcji rolnej jest Polska, będąca jednym z większych 
producentów żywności w UE (Eurostat 2019). W tym kontekście celem 
podjętych badań było określenie czynników determinujących uczestnictwo 
rolników w systemie ubezpieczeń rolnych w Polsce.  
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Przegląd literatury 

Ubezpieczenia produkcji rolnej w Polsce - podstawowe informacje 
W czasach gospodarki centralnie planowanej ubezpieczenia produkcji 

rolnej w Polsce miały charakter obowiązkowy (od 1952 do 1990 roku), co 
oznaczało, iż decyzja o finansowaniu szkód była przeniesiona ze szczebla 
gospodarstwa na szczebel państwa. Po zmianie systemu polityczno- 
-gospodarczego, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 
lipca 1990 roku, w grupie ubezpieczeń rolniczych obowiązkowymi pozostały 
jedynie ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
oraz odpowiedzialności cywilnej rolników (Pawłowska-Tyszko i in. 2017). 
Zrezygnowano z przymusu ubezpieczenia mienia ruchomego, upraw polowych, 
łąk i pastwisk a także koni i bydła, co spowodowało masowe, i w znacznym 
stopniu nieświadome wycofanie rolników z rynku ubezpieczeniowego 
(Klimkowski 2002). W 1990 r. zniesiono obowiązkowe ubezpieczenia upraw, co 
spowodowało drastyczny spadek nabywanych polis - z poziomu ok. 3 mln polis 
do 75 tysięcy z w roku 1997 i 32-36 tysięcy w latach na początku obecnego 
stulecia. Drastyczny spadek liczby ubezpieczonych przełożył się na znaczący 
wzrost składek ubezpieczeniowych, co stworzyło obiektywną barierę zakupu 
polis ubezpieczeniowych przez rolników. W efekcie przeprowadzonych zmian 
na początku obecnego stulecia ubezpieczeniami produkcyjnymi objętych było 
zaledwie ok. 3% powierzchni upraw i 4% pogłowia bydła (Klimkowski 2002). 
Warto jednak mieć na uwadze, że część skutków ryzyka produkcyjnego ponosili 
podatnicy, gdyż po katastrofach naturalnych jak powodzie czy susze rząd 
podejmował decyzje o udzieleniu  pomocy w trybie ad hoc, co miało miejsce 
zwłaszcza po powodziach w 1997 i 2001 roku oraz po suszy w 2000 i 2003 roku 
(Kemény i in. 2014).  

W 2005 roku wprowadzono ustawę o dotowanych ubezpieczeniach upraw 
i zwierząt gospodarskich, która po nowelizacji w 2008 nałożyła na rolników  
obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw (Sejm RP 
2005). Aktualny poziom dopłaty państwa do składek wynosi 65 % (w momencie 
wprowadzenia ustawy było to 50%).Wprowadzenie tej ustawy nie spowodowało 
jednak masowego upowszechnienia ubezpieczeń produkcji rolnej wśród 
polskich rolników, pomimo, że rolnicy, którzy uzyskują dopłaty bezpośrednie 
do gruntów rolnych objęci zostali obowiązkiem ubezpieczania 50% powierzchni 
upraw od części ryzyk czyli gradu, suszy, powodzi, ujemnych skutków 
przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Ustawa przewiduje mało 
dotkliwe sankcje w postaci opłaty karnej w wysokości 2 euro za 1 ha (Sejm RP 
2005). Dodatkowo jednak przepisy przewidują ograniczenie wysokości pomocy 
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ad hoc do połowy stawki w przypadku braku posiadania ubezpieczenia w chwili 
wystąpienia szkody, co według raportu NIK (2020) może stanowić czynnik 
bardziej motywujący do ubezpieczenia niż wspomniana opłata.  

 

Rysunek 1. Liczba polis ubezpieczenia upraw w Polsce  
w latach 1985-2018. 

 

Źródło: (NIK 2020) 

 

Od ponad dziesięciu lat liczba polis ubezpieczenia upraw utrzymuje się na 
poziomie około 140 – 160 tys. (NIK 2020), podczas gdy liczba gospodarstw 
towarowych znajdujących się w polu obserwacji polskiego systemu FADN 
przekracza 700 tys. obiektów, co oznacza, że jedynie kilkanaście procent 
rolników prowadzących gospodarstwa towarowe ubezpiecza uprawy [rysunek 
1]. Łącznie ubezpieczeniem od jakiegokolwiek czynnika ryzyka objętych jest 
około 3,2-3,3 mln ha, co stanowi zaledwie nieco ponad 22% całkowitej 
powierzchni użytków rolnych (14,6 mln ha) (NIK 2020) [rysunek 2].  
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Rysunek 2. Powierzchnia upraw objęta ubezpieczeniem w latach 2006-2018. 

 

Źródło: (NIK 2020) 

 

Pomimo, że stopień wykorzystania ubezpieczeń rolnych w Polsce jest 
niesatysfakcjonujący, to należy podkreślić, iż wprowadzenie ustawy 
o ubezpieczeniach przyczyniło się do znacznego wzrostu liczby polis 
i ubezpieczonej powierzchni upraw. Wobec obserwowanego zahamowania 
przyrostu liczby polis pozostaje jednak otwarte pytanie o możliwości dalszego 
rozwoju ubezpieczeń i czynniki mogące temu rozwojowi sprzyjać.  

 

Teoretyczne podstawy ubezpieczeń produkcji rolnej 

Ubezpieczenie jest prawdopodobnie najbardziej znanym mechanizmem 
przenoszenia ryzyka (European Commission 2006). Ubezpieczenia rolnicze, co 
do zasady, podlegają tym samym regułom co wszystkie pozostałe – 
w uproszczeniu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom polisy 
ubezpieczeniowe, o ile zebrane składki pozwalają na pokrycie wszystkich 
kosztów (Smith i Glauber 2012). Ubezpieczenia umożliwiają rozproszenie 
ryzyka na wspólnotę ubezpieczonych (risk pooling) (Berg i Krämer 2008; 
Ronka-Chmielowiec 2002; Vesper 2006; Willett 1901) i w odróżnieniu od wielu 
innych narzędzi zarządzania ryzykiem (np. dobre praktyki produkcyjne, 
działania prewencyjne), nie zapobiegają wystąpieniu negatywnych zdarzeń, 
jednak ograniczają ich konsekwencje finansowe (OECD 2011). Pomimo tego, 
że ubezpieczenia są powszechnie wykorzystywane w wielu obszarach życia 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ty
s.

 h
a 

rok 



 

298 

gospodarczego i społecznego, to ich przydatność ogranicza się do ryzyka, które 
jest idiosynkratyczne, rzadkie i powoduje znaczące szkody (Berg i Krämer 
2008). Jeśli ryzyko ma charakter systemowy (występowanie negatywnych 
zdarzeń jest skorelowane w czasie i przestrzeni) zasada rozproszenia ryzyka nie 
działa, ponieważ większość ubezpieczonych ponosi straty i oczekuje 
odszkodowań w tym samym czasie, co uniemożliwia ich wypłatę ze 
zgromadzonych funduszy (Berg i Krämer 2008). W przypadku ubezpieczania 
czynników ryzyka niezależnych od siebie następuje zjawisko zmniejszenia 
wariancji (która stanowi jedną z miar ryzyka), natomiast w sytuacji ryzyka 
o charakterze systemowym wariancja w ogóle się nie zmniejsza, co wyklucza 
możliwość działania efektywnego mechanizmu ubezpieczeniowego (Meuwissen 
i in. 2001). 

Teoretyczną podstawę dla rozważań o funkcjonowaniu ubezpieczeń 
stanowi teoria oczekiwanej użyteczności sformułowana przez Neumann’a 
i Morgensterna (1953). Zgodnie z tą teorią decydent zachowuje się tak jakby 
posiadał funkcję użyteczności zdefiniowaną na zbiorze określonych alternatyw 
i w warunkach ryzyka dokonywał wyboru tak, aby zmaksymalizować wartość 
oczekiwaną tej funkcji. Tradycyjnie pojęcie ryzyka wiąże się z kategorią 
wartości oczekiwanej i wyraża się za pomocą miar rozproszenia - może być 
odzwierciedlone np. poprzez współczynnik zmienności (Newbery i Stiglitz 
1981). Prawdopodobieństwa wykorzystywane w ocenie ryzyka mogą mieć 
charakter zarówno obiektywny jak i subiektywny (Hammond 1989; Karni 
2008). Miary ryzyka bazujące na rozkładzie prawdopodobieństwa i wartości 
oczekiwanej nie uwzględniają jednak punktu widzenia decydentów 
charakteryzujących się różnym stosunkiem awersji do ryzyka. Ten aspekt jest 
uwzględniony właśnie w teorii oczekiwanej użyteczności, która zakłada, że 
użyteczność wyborów dokonywanych w warunkach ryzyka wynika 
z indywidulanych preferencji decydentów, warunkowanych postawą wobec 
ryzyka. Zgodnie z tą teorią oczekiwana użyteczność wyborów w warunkach 
ryzyka może być wyrażona jako średnia ważona (prawdopodobieństwami) 
użyteczności poszczególnych wyników (Hardaker 2000), co można przedstawić 
wzorem:  

  

gdzie: 

  – oczekiwana użyteczność wyboru  A 

 – prawdopodobieństwo wyniku x jeśli dokonany zostanie wybór A  

 – użyteczność wyboru x 
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Schematycznie zasadnicze założenia teorii oczekiwanej użyteczności w 
kontekście ubezpieczeń przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Graficzna ilustracja założeń teorii oczekiwanej użyteczności. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: (Heidelbach 2007) (zmodyfikowany) 

 

W prezentowanym powyżej przykładzie możliwe są 2 wyniki (będące efektem 
dwóch stanów otoczenia) opisane przez  oraz  i pojawiające się 
z prawdopodobieństwem odpowiednio  oraz .  Punkt oznaczony jako 
EV(X) odzwierciedla wartość oczekiwaną omawianej sytuacji decyzyjnej, co 
można wyrazić wzorem: 

 EV(x) =   + . 

Wartość oczekiwana może być właściwym kryterium decyzyjnym w przypadku 
decydenta neutralnego wobec ryzyka. Decydent przejawiający awersję do 
ryzyka wybierze raczej gwarantowaną wartość niższą niż wartość oczekiwana, 
która określana jest ekwiwalentem pewności (CE). Decydent z awersją do 
ryzyka zrezygnuje tym samym z uczestnictwa w niepewnej grze, której 
wynikiem może być wartość większa jak i mniejsza od wartości oczekiwanej. 
Im większy poziom awersji do ryzyka będzie przejawiał decydent, tym mniejszą 
wartość ekwiwalentu pewności będzie skłonny zaakceptować. Odległość między 
wartością oczekiwaną (EV(X)) I wartością ekwiwalentu pewności (CE(X)) 
określana jest mianem „premii za ryzyko”, a w przypadku decydenta 
przejawiającego awersję do ryzyka może być interpretowana jako „koszty 

EV(X) CE(X) 

x2 x1 

U(x1) 

U(E(X)) 

u(x)   (użyteczność wyników) 

U(x2) 

x  (wartość wyników) 

premia za ryzyko  =  koszty ryzyka 

EU(X)  
=U(CE(X)) 

Decydent neutralny wobec ryzyka 
Decydent z awersją do ryzyka 
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ryzyka” (Hardaker 2000). „Koszty ryzyka” w rolnictwie postrzegane 
z perspektywy teorii oczekiwanej użyteczności stanowią zatem pewien rodzaj 
kosztów alternatywnych wynikających z istnienia ryzyka i postawy niechęci do 
jego podjęcia przez rolników. W praktyce koszty te mogą być odzwierciedlone 
w poziomie składki ubezpieczeniowej, którą jest skłonny płacić rolnik za 
„pozbycie się” części ryzyka. Z teoretycznego punktu widzenia płacąc składkę 
ubezpieczeniową rolnik otrzymuje gwarancję określonego wyniku (niższego niż 
wartość oczekiwana) ale jednocześnie eliminuje niepewność tego wyniku. 
„W idealnym świecie decydent z awersją do ryzyka wybiera zakup polisy, która 
daje mu gwarancję otrzymywania zawsze tego samego dochodu” (Smith 
i Glauber 2012:369).  

Biorąc pod uwagę, że większość rolników charakteryzuje się raczej dość 
wyraźną postawą awersji do ryzyka (Holt i Laury 2002; Iyer i in. 2020; 
Meuwissen i in. 2001; Sulewski i in. 2020; Ullah, Shivakoti, i Ali 2015) można 
by oczekiwać, że będą oni wykazywali znacznie większą skłonność do zakupu 
polis ubezpieczeniowych niż ma to miejsce obecnie, szczególnie w przypadku 
pokrycia części kosztów środkami publicznymi. Berg i Kramer (2008:146) 
podkreślają jednak, że stosowanie przez rolników instrumentów zarządzania 
ryzykiem zależy jednak od subiektywnej percepcji ryzyka, którego 
doświadczają i od korzyści jakich oczekują z tytułu wykorzystania danego 
narzędzia. W przypadku ubezpieczeń pojawia się jednak problem 
skonstruowania produktów, które byłyby akceptowalne przez rolników, 
a jednocześnie atrakcyjne dla towarzystw ubezpieczeniowych. Specyfika 
produkcji rolnej sprawia, że ubezpieczenia produkcji rolnej stanowią 
szczególnie duże wyzwanie dla zakładów ubezpieczeniowych, co  często 
w praktyce powoduje, iż oferowane produkty nie spełniają oczekiwań rolników.  

Jednym z głównych problemów jest wspomniany wyżej systemowy 
charakter ryzyka produkcyjnego, który oznacza, że występowanie 
niekorzystnych zdarzeń jest geograficznie skorelowane (straty jednocześnie 
występują na dużej powierzchni i wielu producentów dotkniętych jest stratami w 
tym samym czasie (European Commission 2006)) co ogranicza możliwości 
stworzenia efektywnego rynku ubezpieczeń (Miranda i Glauber 1997). Jeśli 
w takiej sytuacji nie istnieją gwarancje państwa lub system re-asekuracji to 
zakłady ubezpieczeniowe muszą pobierać bardzo wysokie składki, co ze 
względów ekonomicznych jest nieakceptowane przez rolników i w praktyce 
uniemożliwia funkcjonowanie ubezpieczeń (European Commission 2006).  

Nie mniej istotną przeszkodą jest również zjawisko „pokusy nadużycia” 
(moral hazard), które przejawia się w zaniechaniu przez ubezpieczonego działań 



 

301 

mogących uchronić przed szkodą z powodu przekonania o możliwości 
otrzymania odszkodowania w sytuacji wystąpienia szkody (Hazell, Pomareda, 
i Valdes 1986) – np. rolnik może w nieuzasadnionym stopniu ograniczyć 
stosowanie środków ochrony roślin, licząc na odszkodowanie w sytuacji 
nieudanych plonów (Smith i Glauber 2012). Problem występowania zjawiska 
“pokusy nadużycia’ udokumentowany został w licznych badaniach (Smith 
i Glauber 2012).   

Kolejnym problemem w rozwoju ubezpieczeń rolnych jest zjawisko 
negatywnej selekcji (adverse selection) (Just, Calvin, i Quiggin 1999; Makki 
i Somwaru 2001), które wiąże się z tym, że do ubezpieczenia są szczególnie 
skłonne przystąpić osoby obarczone większym ryzykiem niż pozostali. Oznacza 
to, że ubezpieczyciel powinien pobierać od nich wyższą składkę. Wysoki 
poziom asymetrii informacji (ubezpieczyciel ma mniejszą wiedzę o przebiegu 
procesu produkcji niż rolnik) sprawia jednak, że tak się nie dzieje. W rezultacie 
ubezpieczyciel podnosi składkę dla wszystkich ubezpieczonych, co skutkuje 
tym, że rolnicy, którzy muszą płacić zbyt wysoką składkę opuszczają system 
ubezpieczeniowy, a ci którzy ponoszą nieproporcjonalnie małe opłaty zostają -
 w efekcie system ubezpieczeniowy nie jest w stanie się finansować 
i w konsekwencji nie może funkcjonować (Ramsey i Santeramo 2017:5). 

 

Determinanty skłonności rolników do uczestnictwa w systemach 
ubezpieczeń produkcyjnych – przegląd badań 

Jak wskazywano wcześniej jednym z elementów poszukiwania 
optymalnego modelu ubezpieczeń produkcji rolnej jest identyfikacja cech 
charakterystyki rolnika i gospodarstwa, które mogą się wiązać ze skłonnością 
rolników do zakupu polis ubezpieczeniowych. W odniesieniu do polskich 
rolników badania takie przeprowadzili Wąs i Kobus (2018), którzy wykazali, że 
skłonność rolników do zakupu polisy zależy m. in. od ponoszonych w 
przeszłości strat i faktu uzyskania odszkodowania. Wśród czynników istotnie 
związanych z uczestnictwem w systemie ubezpieczeniowym znalazła się także 
lokalizacja gospodarstwa, wartość produkcji oraz jakość gleb. Wszystkie z 
przywołanych czynników wykazywały pozytywny związek z uczestnictwem w 
systemie ubezpieczeń. Również analizy Sulewskiego i Kłoczko-Gajewskiej 
(2014) wskazywały, że straty ponoszone w przeszłości oraz wyższa jakość gleb 
stanowią czynniki sprzyjające ubezpieczaniu upraw. Z analiz przywołanych 
autorów wynikało również, że problemy z otrzymaniem w przeszłości 
odszkodowania mimo posiadania polisy stanowiły czynnik zniechęcający do 
uczestnictwa w systemie ubezpieczeniowym. Na znaczenie strat ponoszonych 
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w przeszłości, jako czynnika determinującego prawdopodobieństwo 
uczestnictwa w systemie ubezpieczeniowym, wskazują też wyniki badań na 
próbie rolników z Pomorza Środkowego (Kurdys-Kujawska i Sompolska-
Rzechula 2018) wśród rolników. W obydwu pozycjach wykazano jednocześnie, 
że prawdopodobieństwo zakupu polisy rośnie także wraz ze wzrostem liczby 
osób zatrudnionych w gospodarstwie. Również niektóre z badań 
przeprowadzonych przez zagranicznych autorów wskazują, że doświadczenia ze 
stratami lub duża częstotliwość ich występowania sprzyjają większemu 
zainteresowaniu rolników uczestnictwem w systemie ubezpieczeniowym 
(Arshad i in. 2015; Song, Zheng, i Wang 2016). Wśród zmiennych 
identyfikowanych jako czynnik sprzyjający zakupowi polisy często w różnych 
badaniach pojawiają się miary odzwierciedlające fizyczną lub ekonomiczną 
wielkość gospodarstwa (powierzchnia lub wartość produkcji).  Na zależność 
taką wskazywali m. in. Sherrick i in. (2004) oraz Velandia i in. (2009) i Ginder 
I in., (2009) w przypadku amerykańskich rolników, Lefebvre i in. (2014) 
w przypadku rolników bułgarskich, Carrer i in. (2020) w przypadku rolników 
z Brazylii, Enjolras i Sentis (2011) dla rolników z Francji czy też Enjolras i in. 
(2012) dla rolników z Francji i z Włoch. Również w przypadku badań polskich 
rolników czynnik ten okazał się ważny (Wąs i Kobus 2018). Obserwowany 
związek wynika prawdopodobnie z faktu, iż gospodarstwa większe (o większej 
wartości produkcji) narażone są na bezwzględnie wyższe straty, dlatego rolnicy 
w tym przypadku wykazują większą skłonność do zakupu polisy. Jednocześnie 
osiągają oni zazwyczaj lepsze wyniki ekonomiczne, w związku z czym koszty 
ubezpieczeń prawdopodobnie postrzegane są jako mniej obciążające finanse 
gospodarstwa, niż w przypadku gospodarstw mniejszych, o niższych dochodach. 
Wśród czynników wskazywanych jako determinanty uczestnictwa w systemie 
ubezpieczeń często pojawiają się także zmienne opisujące charakterystykę 
socjodemograficzną rolników takie jak poziom wykształcenia (Arshad i in. 
2015; Carrer i in. 2020; Kolapo i in. 2020; Song i in. 2016; Velandia i in. 2009; 
Zubor-Nemes i in. 2018) czy doświadczenie i wiek rolnika (Ginder i in. 2009; 
Islam i in. 2020; Sherrick i in. 2004; Song i in. 2016). Można przyjąć, że rolnicy 
lepiej wykształceni charakteryzują się większą świadomością zagrożeń 
i zależności między różnymi parametrami procesów produkcyjnych, dlatego są 
częściej skłonni wykupywać ubezpieczenie. Z kolei wiek stanowi jeden 
z czynników determinujących postawę wersji do ryzyka stąd wiele badań 
wykazuje na związek tego parametru z uczestnictwem w systemie 
ubezpieczeniowym. Niektóre analizy (Brånstrand i Wester 2014; Carrer i in. 
2020; Enjolras i Sentis 2011; Ginder i in. 2009; Sherrick i in. 2004) 

w bezpośredni sposób wykazały natomiast uzależnienie uczestnictwa 
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w systemie ubezpieczeniowym od poziomu awersji do ryzyka. Co do zasady jest 
to zgodne z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności, chociaż nie wszystkie 
analizy wykazują istotność takiej zależności (Wąs i Kobus 2018). Niektórzy 
autorzy akcentują natomiast istotne znaczenie oceny i percepcji ryzyka 
(Brånstrand i Wester 2014; Kolapo i in. 2020; Lefebvre i in. 2014; Velandia i in. 
2009) Można przyjąć, że co do zasady osoby dostrzegające więcej zagrożeń 
i posiadające większą świadomość czynników ryzyka są w większym stopniu 
skłonne do zakupu ubezpieczeń. Klejoną grupę czynników dość często 
identyfikowanych jako determinanty uczestnictwa w ubezpieczeniach stanowią 
zmienne związane z lokalizacją gospodarstwa (Enjolras i Sentis 2011; Islam i in. 
2020; Lefebvre i in. 2014; Santeramo i in. 2016; Wąs i Kobus 2018). Istotność 
tego typu parametrów wydaje się uzasadniona biorąc pod uwagę, że położenie 
determinuje warunki siedliska w jakich prowadzona jest produkcja 
(niesprzyjające warunki siedliska powinny zwiększać  skłonność do 
ubezpieczeń. Niektórzy autorzy wśród istotnych detreminant korzystania 
z ubezpieczeń wskazują także stopień dywersyfikacji dochodów lub działalności  
rolniczych (Enjolras i Sentis 2011; Lefebvre i in. 2014; Santeramo i in. 2016; 
Zubor-Nemes i in. 2018). Co do zasady dywersyfikacja może stanowić strategię 
alternatywną wobec ubezpieczeń, stąd jej stosowanie może zmniejszać 
skłonność do stosowania ubezpieczeń produkcji rolnej. Jednocześnie jednak 
stosowanie dywersyfikacji, podobnie jak innych strategii zarządzania ryzykiem, 
wiązać się może z wyższą awersją do ryzyka, co przekłada się na ogólnie 
większą skłonność do stosowania różnych metod zarządzania ryzykiem. Z kilku 
badań wynika, że na skłonność do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych 
wpływ może mieć również fakt posiadania kredytów lub dostępność do 
kredytów (Islam i in. 2020; Kolapo i in. 2020; Lefebvre i in. 2014; Zubor-
Nemes i in. 2018). Zadłużenie jest niewątpliwie czynnikiem zwiększającym 
całościowe ryzyko gospodarstwa, stąd część rolników posiadających kredyty 
może wykazywać większe zainteresowanie ubezpieczeniami. Pozwala to 
ograniczyć łączne ryzyko gospodarstwa, chociaż z drugiej strony dostęp do 
kredytu może być traktowany jako alternatywna opcja finansowania dalszej 
działalności w przypadku wystąpienia strat, co może wpływać na osłabienie 
skłonności do ubezpieczeń. W badaniach nad czynnikami determinującymi 
zakup ubezpieczenia (uczestnictwo w systemie ubezpieczeniowym) znacznie 
rzadziej wskazywano na istotne znaczenie takich czynników jak poziom 
dochodów (Kolapo i in. 2020; Wąs i Kobus 2018) korzystanie z dzierżaw 
(Ginder i in. 2009; Sherrick i in. 2004) poziom bogactwa (Enjolras i Sentis 
2011; Sherrick i in. 2004), typ produkcji (Brånstrand i Wester 2014), 
intensywność produkcji (Wąs i Kobus 2018) czy też poziom zatrudnienia 
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(Arshad i in. 2015; Kurdys-Kujawska i Sompolska-Rzechula 2018). 
Obserwowane zróżnicowanie i stosunkowo niewielka powtarzalność istotnych 
determinant między poszczególnymi badaniami wskazuje, że problem ten jest 
ciągle słabo rozpoznany i wymaga dalszych badań. 

 

Materiały i metodyka 

Źródła danych 
W celu zbadania determinant wpływających na podjęcie przez rolników 

decyzji o zakupie ubezpieczeń produkcyjnych  przeprowadzono badania 
ankietowe na reprezentatywnej pod względem wielkości ekonomicznej, typu 
produkcyjnego i lokalizacji, próbie gospodarstw. Badanymi objęto populację 
gospodarstw rolnych znajdujących się w polu obserwacji systemu FADN 
(System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw 
Rolnych). Zbiór ten obejmuje gospodarstwa o standardowej produkcji (Standard 
Output) powyżej 4 tys. euro. Gospodarstw takich jest w Polsce 749,6 tys. 
I wytwarzają one blisko 95% krajowej produkcji rolniczej, dysponują 88% 
powierzchni użytków rolnych, a także utrzymują 98% jednostek 
przeliczeniowych zwierząt (Floriańczyk i in. 2019). Próba badawcza do-
starczająca dane do FADN obejmuje natomiast 12 tys. gospodarstw. Badaniami 
kwestionariuszowymi objęto próbę 600 gospodarstw prowadzących rachunko-
wość rolną w ramach Polskiego FADN. Liczebność próby badanych 
gospodarstw określono z uwzględnieniem kompromisu między możliwą 
precyzją analizy a nakładami niezbędnymi do przeprowadzenia rzetelnego 
badania na terenie całego kraju. 

Obiekty do badań wybrane zostały przy zastosowaniu procedury doboru 
warstwowo-losowego, w którym uwzględniono: kryterium specjalizacji, 
kryterium wielkości ekonomicznej oraz położenie geograficzne odpowiadające 
regionom FADN. 

Liczebność badanych gospodarstw w poszczególnych warstwach 
określono za pomocą metody Neymana (FADN 2008; Neyman 1934) w sposób 
analogiczny do stosowanego przy ustalaniu liczebności próby FADN. Dokładny 
opis metodyki doboru próby został opisany w monografii „Identyfikacja 
podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych” (Wąs i in. 2020:553–55). 

Rozkład badanej próby pod względem kryterium grup wielkości 
ekonomicznej oraz grup wyodrębnionych według rodzaju produkcji przedstawia 
tabela 1.  
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Tabela 1. Rozkład badanej próby w ujęciu grup wielkości ekonomicznej 
oraz typów produkcyjnych 

Typy produkcyjne 
Wielkość ekonomiczna[SO] 

Ogółem 
do 25 000 EUR 25000<100000 

EUR 
Powyżej  

100000 EUR 

roślinne  133 111 23 267 

trzodowe 0 10 22 32 

bydlęce  38 93 8 139 

mieszane  69 64 29 162 

Ogółem 240 278 82 600 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Aby wypełnić przepisy dotyczące ochrony tożsamości rolników 
uczestniczących w systemie FADN, wywiad przeprowadzili doradcy rolni, 
którzy regularnie zbierają dane FADN. Wypełnione ankiety zostały 
zanonimizowane i przekazane do krajowego biura FADN, gdzie odpowiedzi 
zostały połączone z ewidencją księgową badanych rolników. W odniesieniu do 
zaprezentowanych w opracowaniu parametrów należy zaznaczyć, że mają one 
charakter „nieważony” i przedstawiają rezultaty uzyskane dla badanej próby. 
Podejście takie wynika z faktu, że przeprowadzone badania ankietowe dotyczyły 
głównie postaw i opinii rolników, w szczególności percepcji i awersji rolników 
do ryzyka i stosowanych przez nich instrumentów zarządzania ryzykiem. 

Pod względem wielkości ekonomicznej w badanej populacji dominowały 
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej w przedziale od 25 do 100 tys. euro 
oraz najmniejsze gospodarstwa o standardowej produkcji do 25 tys. euro. 
Najmniejszą liczebnie grupę stanowiły gospodarstwa największe, co 
odzwierciedla strukturę gospodarstw w Polsce. Pod względem kryterium typu 
produkcyjnego najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa roślinne i mieszane, 
a najmniej liczną gospodarstwa ze zwierzętami ziarnożernymi. Dokładna 
charakterystyka próby w podziale wg wielkości ekonomicznej i typów 
produkcyjnych oraz położenia geograficznego została przedstawiona w w/w 
monografii (Wąs i in. 2020). 
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Metodyka 

W celu zbadania determinant decyzji o ubezpieczeniu upraw autorzy 
skonstruowali model regresji logistycznej na podstawie próby FADN i wyników 
badań ankietowych. Zależna zmienna binarna opisywała stosowanie 
przynajmniej jednego rodzaju ubezpieczenia produkcyjnego w ciągu ostatnich 
5 lat (1 – korzystanie z ubezpieczenia upraw, 0 – brak ubezpieczenia upraw) na 
podstawie wyników badania ankietowego. Taki dobór zmiennej zależnej miał na 
celu zbadanie czynników wpływających na ogólną skłonność rolników do 
zawierania ubezpieczeń produkcyjnych, nawet jeżeli obecnie nie mają 
wykupionej polisy. Do analizy wykorzystano standardowy model wielokrotnej 
regresji logistycznej (1): 

1 1
( 1)ln

1 ( 1)
i

i k ki
i

P Y x x
P Y

7 + +
� ��

� � � �� � �	 

k kixk k+ (1) (1) 

gdzie:  

iY - zmienna dychotomiczna opisująca fakt zakupu ubezpieczenia upraw w ciągu 

ostatnich 5 lat na podstawie odpowiedzi rolnika : 0 – nie kupione, 1 – kupione, 
7 - poziom referencyjny dla wszystkich zmiennych czynnikowych   

1 , ,i kix xki, xk, - wartości zmiennych niezależnych dla i-tego gospodarstwa, 

1, , k+ +k+, - wartości współczynników dla odpowiednich zmiennych niezależnych. 
W celu oszacowania modelu w najlepszy sposób odzwierciedlającego 

decyzje rolników w zakresie zakupu polis ubezpieczeniowych wykorzystano 
odpowiedzi rolników oraz dane z systemu FADN. Początkowa baza danych do 
modelu składała się z opracowanych na podstawie przeglądu literatury 180 
potencjalnych zmiennych niezależnych, z czego 34 zostało zaczerpniętych 
bezpośrednio lub opracowanych na podstawie bazy FADN a pozostałe 146 
zmienne zostały skonstruowane na podstawie odpowiedzi rolników na pytania 
z badania ankietowego. Zmienne pochodzące z bazy FADN opisywały m.in.  
następujące cechy gospodarstw:  

5 region wg FADN,  
5 typ produkcyjny,  
5 skala prowadzonej działalności (m.in. wielkość ekonomiczna 

gospodarstwa  - w klasach oraz jako zmienna ciągła; powierzchnia UR; 
liczba zwierząt; wartość aktywów - ogółem, trwałe, obrotowe), 

5 sytuacja ekonomiczna gospodarstwa (m.in. poziom dochodów; poziom 
zobowiązań; poziom kapitału własnego, wydatki na ubezpieczenia 
i otrzymane odszkodowania - dane za rok 2017).  
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Zmienne pochodzące z badania ankietowego obejmowały następujące grupy 
czynników:  

5 charakterystyka rolnika (płeć; wykształcenie; posiadanie następcy),  
5 poziom ryzyka produkcyjnego w gospodarstwie (m.in. występowanie 

niekorzystnych zjawisk pogodowych w ciągu ostatnich 5 lat; 
częstotliwość ich występowania; dolegliwość skutków związanych z ich 
wystąpieniem; percepcja zmian warunków klimatycznych; subiektywna 
ocena poziomu ryzyka wynikającego z wystąpienia zagrożeń),  

5 korzystanie z pomocy ad hoc (fakt skorzystania z pomocy; rodzaj 
otrzymanej pomocy),  

5 doświadczenia z ubezpieczeniami produkcyjnymi (otrzymanie 
odszkodowania, poziom wypłaconego odszkodowania, trudności 
związane z otrzymaniem odszkodowania), 

5 subiektywna ocena poziomu awersji rolnika do ryzyka (m.in. sposób 
podejmowania decyzji; nastawienie do innowacji; potrzeba podejmowania 
działań prewencyjnych, obawy związane z zaciąganiem kredytów), 

5 poziom akceptacji ryzyka (m.in. ocena znaczenia ewentualnej obniżki 
plonów i dochodów na funkcjonowanie/przetrwanie gospodarstwa), 

5 sposoby radzenia sobie z ryzykiem (m.in. wykorzystywanie nowych 
technologii; wykorzystywanie alternatywnych kanałów dystrybucji; 
skłonność do współpracy z innymi rolnikami; ocena przydatności działań 
ograniczających ryzyko; planowane działania na wypadek przedłużającej 
się niekorzystnej koniunktury), 

5 bariery w rozwoju gospodarstwa (niedobór zasobów – siły roboczej, 
ziemi; niedoinwestowane gospodarstwo, braki w technologii, problemy 
z płynnością finansową, czynniki pogodowe), 

5 obiektywna miara  oceny postawy względem ryzyka (m.in. wskaźnik 
awersji do ryzyka Arrowa-Pratta oszacowany na podstawie gier 
przeprowadzonych z rolnikiem). 

Znaczna liczba zmiennych opracowanych na podstawie danych 
ankietowych wynika z charakteru odpowiedzi na niektóre pytania. Niektóre 
odpowiedzi zakodowano zarówno z użyciem zastosowanej w badaniu skali 
wielostopniowej (np. nie, raczej nie, nie wiem, raczej tak, tak) jak i w wersji 
binarnej, gdzie odpowiedzi twierdzące (np.: raczej tak, tak) traktowano jako 
pozytywną odpowiedź na postawione pytanie (1) podczas gdy pozostałe jako 
zaprzeczenie (0). 

Niektóre zmienne zawarte w modelu wymagają dodatkowego opisu 
i w szczególności metoda stosowana do obliczania bezwzględnego 
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współczynnika awersji do ryzyka Arrowa-Pratta. Ocenę stosunku do ryzyka 
przeprowadzono na podstawie hipotecznych loterii. Przyjęto dwa warianty 
loterii: wariant małych wygranych i wariant dużych wygranych (Kobus 2019). 
Do oszacowania poziomu awersji do ryzyka w wariancie z małymi wygranymi 
użyto podejścia proponowanego przez Eckela i Grossmana (2008). Dla oceny 
współczynnika awersji do ryzyka w przypadku dużych wygranych zastosowano 
zaproponowany przez Dohmena i in. (2011) uproszczony hipotetyczny problem 
inwestycyjny. W obydwu przypadkach zmodyfikowano w pewnym stopniu 
wielkości wygranych dostosowując je do polskich realiów. 

W pierwszym etapie optymalny model regresji logistycznej został 
oszacowany przy wykorzystaniu kryterium informacyjnego Akaike (AIC) 
(Akaike 1974). Model optymalny, o najniższej wartości AIC uzupełniono 
następnie o zmienne, które na podstawie przeglądu literatury i analizy 
merytorycznej uznano za istotne dla oceny udziału rolników w systemie 
ubezpieczeń. Dodatkowo wyeliminowano z modelu zmienne, które ze względu 
na swoją charakterystykę wykazywały silną wzajemną zależność (np. wartość 
produkcji, wartość aktywów, powierzchnia gospodarstwa). W takich 
przypadkach spośród skorelowanych zmiennych dobierano ostatecznie te, 
których użycie skutkowało najlepszymi parametrami dopasowania modelu. 
Dobroć dopasowania modeli oceniano za pomocą miar R-kwadrat: McFaddena 
(1974) oraz McKelveya i Zavoiny (1975) oraz wspomnianego powyżej 
kryterium AIC.  

Estymację przeprowadzono w środowisku R (R Core Team 2015) 
z wykorzystaniem pakietu „plm” (Croissant i Millo 2008) i „blorr” (Hebbali 
2020). 

Aby pokazać wpływ każdego z analizowanych czynników na 
prawdopodobieństwo wykupienia ubezpieczenia upraw, autorzy obliczyli średni 
efekt krańcowy zmiennych niezależnych (krótkie omówienie obliczania efektu 
krańcowego można znaleźć w  publikacji Greene (1997:730). Wartość średniego 
efektu krańcowego na zmienne ilościowe można interpretować jako średnią 
zmianę prawdopodobieństwa ubezpieczenia plonów spowodowaną wzrostem 
badanej zmiennej niezależnej o jednostkę. 

 

Wyniki 

Oszacowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez rolników  oraz 
danych FADN model logitowy ostatecznie zawiera 12 zmiennych niezależnych 
wskazujących  na  determinanty uczestnictwa w systemie ubezpieczeń 
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(rozumianego, jak zaznaczono w części metodycznej, jako wykupienie polisy 
ubezpieczeniowej plonów lub zwierząt  przynajmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat). 
Odpowiednia interpretacja wyników modelu wymaga przedstawienia 
charakterystyki próby w zakresie dobranych do modelu zmiennych (tabela 2). 

W dobranej do badań próbie aż 51% rolników zadeklarowało  korzystanie 
z ubezpieczeń produkcyjnych. Wynik ten jest znacząco wyższy od podawanego 
w statystykach. Biorąc pod uwagę, że próba Polskiego FADN obejmuje około 
50% wszystkich gospodarstw (druga połowa to gospodarstwa małe, często 
niskotowarowe, które w dużej mierze nie ubezpieczają upraw), oraz, że 
sformułowane w ankiecie pytanie o stosowanie ubezpieczeń produkcyjnych 
dotyczyło okresu 5 lat poprzedzających badanie (co dodatkowo może nieco 
zwiększać odsetek rolników potwierdzających nabywanie ubezpieczeń) wynik ten 
można uznać za wiarygodny.   

 

Tabela 2. Charakterystyka próby badanych gospodarstw w zakresie 
uwzględnionych w modelu zmiennych niezależnych 

Zmienne niezależne binarne Charakterystyka próby  [%] 

ZMIENNA ZALEŻNA – ubezpieczanie upraw lub zwierząt w 
ciągu ostatnich 5 lat 

TAK 51,0 

Płeć rolnika* Mężczyzna 86,83 
Wykształcenie rolnicze* TAK 40,33 
Otrzymanie odszkodowania w ciągu ostatnich 5 lat* TAK 27,83 
Występowanie ograniczenia produkcji gospodarstwa ze względu 
na niedobór użytków rolnych* (opinia rolnika) 

TAK 59,67 

Występowanie ograniczenia produkcji gospodarstwa ze względu 
na niedobór siły roboczej* (opinia rolnika) 

TAK 46,17 

Przydatność ubezpieczeń jako instrumentu ograniczającego 
ryzyko* (opinia rolnika) 

TAK 40,8 

Przydatność współpracy z innymi rolnikami jako instrumentu 
ograniczającego ryzyko* (opinia rolnika) 

TAK 65,5 

Przydatność umów kontraktacyjnych jako instrumentu 
ograniczającego ryzyko* (opinia rolnika) 

TAK 66,17 

Inwestycje w nowe sposoby sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat* TAK 24,17 

Zmienne niezależne ciągłe 
średnia min max odchylenie 

standardowe 
Procentowy spadek dochodu rolniczego określony przez rolnika 
jako poważny (opinia rolnika) 

35 6 80 9,98 

Wartość aktywów gospodarstwa ogółem (mln. zł) 1,340 0,0889 16,830 1,462 

Poziom awersji do ryzyka (współczynnik Arrowa-Pratta) 
oszacowany na podstawie gier o niską kwotę 

0,813 -0,51 1,75 0,725 

* zmienna czynnikowa 
Źródło: badania własne  
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Większość badanych osób stanowili mężczyźni, co znajduje potwierdzenie 

w danych statystycznych. Przeciętnie w Polsce kobiety kierują co piątym 
gospodarstwem rolniczym, jednak w gospodarstwach większych odsetek ten 
wynosi niespełna 10% (Wrzochalska 2015). 

Również odsetek kierowników gospodarstw z wykształceniem rolniczym w 
badanej próbie był na poziomie zbliżonym do raportowanego przez GUS (2017).   

Można zatem zauważyć, iż charakterystyka wylosowanej próby wspiera 
założenie o jej reprezentatywności nie tylko pod względem kryteriów stosowanych 
w FADN tj. typu produkcyjnego, wielkości ekonomicznej i położenia, ale również 
innych cech mogących mieć wpływ na wyjaśnianie partycypacji rolników 
w systemie ubezpieczeń produkcyjnych.  

 
Tabela 3. Wyniki oszacowania modelu logitowego 

Oszaco
wanie 

Błąd 
standardow
y 

p-
value 

Przecię
tny 
efekt 
marginWyraz wolny -0.38 0.66 0.558  

Wartość aktywów gospodarstwa ogółem (mln. zł) 0,511 0,115 0,000 0,0695 
Płeć rolnika (mężczyzna)* -0,615 0,354 0,082 -
Wykształcenie rolnicze* 0,454 0,231 0,049 0,0618 
Otrzymanie odszkodowania w ciągu ostatnich 5 lat* 4,242 0,530 0,000 0,5769 
Procentowy spadek dochodu rolniczego określony przez rolnika jako 
poważny (opinia rolnika) -0,041 0,012 0,000 

-
0,0056 

Występowanie ograniczenia produkcji gospodarstwa ze względu na 
niedobór użytków rolnych* (opinia rolnika) 0,478 0,237 0,044 0,0650 
Występowanie ograniczenia produkcji gospodarstwa ze względu na 
niedobór siły roboczej* (opinia rolnika) -0,601 0,228 0,009 

-
0,0817 

Przydatność ubezpieczeń jako instrumentu ograniczającego ryzyko* 
(opinia rolnika) 0,909 0,246 0,000 0,1236 
Przydatność współpracy z innymi rolnikami jako instrumentu 
ograniczającego ryzyko* (opinia rolnika) 0,667 0,252 0,008 0,0908 
Przydatność umów kontraktacyjnych jako instrumentu ograniczającego 
ryzyko* (opinia rolnika) -0,623 0,247 0,012 

-
0,0847 

Inwestycje w nowe sposoby sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat* -0,543 0,271 0,045 
-

0,0739 

Poziom awersji do ryzyka oszacowany na podstawie gier o niską kwotę 0,323 0,160 0,044 0,0439 
*zmienna czynnikowa; N=600; McKelvey & Zavoina’s R2:0.662; AIC:525.83 
Źródło:badania własne 
 

Ponadto można zauważyć, iż odpowiedzi rolników wskazują również, że 
relatywnie duży udział (27,83%) stanowią rolnicy, którzy otrzymali od 
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ubezpieczycieli odszkodowanie a ponad 40% ankietowanych rolników uważa 
ubezpieczenia za skuteczny sposób zmniejszania ryzyka. Znaczna część badanych 
pozytywnie wypowiadała się też o współpracy z innymi rolnikami jako metodzie 
ograniczania ryzyka, co może wskazywać na zmiany w postawach rolników, 
posądzanych o historycznie uwarunkowaną niechęć do współpracy (Pilichowski 
2018). 

Charakterystyka odpowiedzi rolników wskazuje również na powszechnie 
występujące trudności w rozwoju gospodarstw – znaczny odsetek rolników 
wskazuje na brak dostępności ziemi oraz trudności w pozyskaniu siły roboczej. 
Mimo to przeciętne gospodarstwo z badanej próby posiada aktywa wycenione na 
ponad 1,3 mln zł, a największe jednostki dysponują majątkiem o wartości 
kilkunastu milionów złotych. Zgodnie z oczekiwaniami, wartości współczynnika 
awersji do ryzyka Arrowa-Pratta  wskazują, iż rolnicy charakteryzują się dosyć 
wysokim poziomem awersji do ryzyka. Można jednak zauważyć, że mimo to 
akceptują dosyć znaczące wahania odchodów. Rolnicy przeciętnie wskazywali, że 
dopiero utrata 35% dochodów stanowi dla nich poważny problem, chociaż pod tym 
względem badana próba była bardzo zróżnicowana.  

Oszacowane wyniki modelu (tabela 3) w znacznej mierze potwierdzają 
obserwacje pojawiające się w literaturze. Można zauważyć, iż wielkość 
gospodarstwa (mierzona wartością aktywów) ma istotny dodatni wpływ na udział 
w systemie ubezpieczeń. Podobne obserwacje poczyniono również w odniesieniu 
do wartości produkcji standardowej oraz powierzchni gospodarstwa. Watro jednak 
podkreślić, jak już wspomniano, że w największym stopniu na przyjęte wskaźniki 
dobroci oszacowania modelu wpływała wartość aktywów gospodarstwa.. 
Przeciętny efekt marginalny wskazuje, iż zwiększenie sumy bilansowej 
gospodarstwa o 1 mln zł zwiększa przeciętnie szansę na wykupienie ubezpieczenia 
produkcyjnego prawie o 7 punktów procentowych. 

Mimo relatywnie niewielkiego odsetka kobiet w próbie wykazano, iż 
również płeć odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie 
ubezpieczenia (kobiety chętniej kupują ubezpieczenia produkcyjne, co przekłada 
się wzrost szansy na zakup ubezpieczenia o 8 punktów procentowych). Należy 
przy tym podkreślić, iż współczynnik korelacji (point biserial correlation - (Sheskin 
2011)) pomiędzy płcią kierującego gospodarstwem a jego/jej współczynnikiem 
awersji do ryzyka w badanej próbie jest bliski 0. 

Wpływ poziomu wykształcenia rolników na decyzje ubezpieczeniowe 
mimo, iż często wymieniany w niektórych pracach jako ważny czynnik 
determinujący uczestnictwo w systemie ubezpieczeniowym, ostatecznie nie został 
uwzględniony w modelu (nieistotny statystycznie) Po części można to wyjaśnić 
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występowaniem niezbyt silnych (współczynnik korelacji Spearmana 0,12 i 0,14), 
aczkolwiek statystycznie istotnych korelacji ogólnego poziomu wykształcenia 
rolnika z posiadaniem wykształcenia rolniczego oraz inwestowaniem 
w alternatywne kanały dystrybucji. Obydwie te zmienne zostały uwzględnione 
w modelu jako mające wpływ na decyzje ubezpieczeniowe rolników, co zmniejsza 
siłę oddziaływania zmiennej opisującej ogólny poziom wykształcenia. Posiadanie 
przez rolnika kierunkowego wykształcenia rolniczego zwiększa szanse na zawarcie 
ubezpieczenia o 6,2 punktu procentowego. 

W przeprowadzonych badaniach po raz kolejny na próbie polskich rolników 
wykazano, iż najważniejszym czynnikiem przemawiającym za ubezpieczeniem 
upraw było otrzymanie odszkodowania w przeszłości.  Otrzymanie w przeszłości 
odszkodowania zwiększało  szanse na zakup polisy o 57 punktów procentowych. 
Jest to czynnik najsilniej  oddziałujący na decyzję o zainteresowaniu 
ubezpieczeniami produkcyjnymi. Nieistotne statystycznie okazała się natomiast 
zmienna wskazująca na problemy z uzyskaniem odszkodowania (mimo 
wystąpienia szkody) oraz zmienna informująca o zastrzeżeniach rolnika co do jego 
wysokości.   

Czynnikiem warunkującym chęć zakup polisy była również zmienna 
wskazująca na poziom obniżenia dochodu, który rolnik uznawał za poważny. 
Rolnicy okazujący większą tolerancję na spadek dochodu przejawiali mniejszą 
skłonność do zakupu ubezpieczeń. Należy przy tym zaznaczyć, iż bezwzględny 
poziom dochodu nie wpływał istotnie na decyzję o zakupie polisy. Z jednej strony 
odpowiedzi rolników na to pytanie odzwierciedlały po części poziom awersji do 
ryzyka, z drugiej strony obserwowana sytuacja może oznaczać, że rolnicy 
dostrzegają możliwość wykorzystania alternatywnych instrumentów 
zabezpieczenia przed ryzykiem. Analizując efekty marginalne tej zmiennej można 
wykazać, iż  zwiększenie tolerancji rolnika na spadek dochodu do poziomu 
postrzeganego jako poważny o 1 punkt procentowy powoduje zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wykupu polisy o 0,56 punktu procentowego.   

W kontekście uzyskanych wyników warto podkreślić, że pewnym 
zaskoczeniem może być nieuwzględnienie w ostatecznym modelu zmiennej 
opisującej poziom dochodu rolniczego (co mogłoby sugerować brak wpływu tego 
parametru na decyzje ubezpieczeniowe). Sytuacja ta wynika ze znaczącego 
poziomu korelacji (współczynnik korelacji Pearsona ~0,77) dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego z wartością aktywów ogółem, które zostały uwzględnione 
w modelu. 

Analizując opinie rolników dotyczące instrumentów potencjalnie 
ograniczających ryzyko wykazano, że częściej ubezpieczają się rolnicy wskazujący 
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ubezpieczenia jako ważny sposób ograniczania ryzyka jak też respondenci  
dostrzegający możliwość  zmniejszenia ryzyka we współpracy z sąsiadami. 
Wskazywanie przez rolników ubezpieczeń jako przydatnego instrumentu 
zarządzania ryzykiem zwiększało szansę za wykupienie polisy o ponad 12 punktów 
procentowych, zaś wskazanie współpracy z innymi rolnikami o 9 punktów 
procentowych. Zaobserwowano również, że rolnicy wskazujący na umowy 
kontraktacyjne jako instrument ograniczania ryzyka byli mniej chętni do zakupu 
polis niż pozostali. Postrzeganie przez rolników umów kontraktacyjnych jako 
przydatnych w zarzadzaniu ryzykiem zmniejszało przeciętnie szanse na 
wykupienie polisy o ponad 8,4 punktu procentowego. Również rolnicy, którzy 
w ostatnich latach zainwestowali w rozwinięcie nowych kanałów sprzedaży 
wykazywali mniejsze zainteresowanie zakupem polis niż pozostali (przeciętne 
prawdopodobieństwo zakupu polisy mniejsze o 7,4 punktu procentowego). Inne 
działania inwestycyjne podejmowane przez rolników nie wykazywały istotnego 
związku z zakupem polisy. Sugeruje  to, iż rolnicy wykazujący powiązania 
z rynkiem (umowy kontraktacyjne, alternatywne kanały sprzedaży) w nieco 
mniejszym stopniu są zainteresowani ubezpieczeniami produkcyjnymi. 

Bazując na opiniach rolników w zakresie występujących ograniczeń 
w rozwoju gospodarstwa można zauważyć, iż odczuwanie przez nich  niedoboru 
ziemi zwiększało prawdopodobieństwo zakupu polisy (przeciętnie o 6,5 punktu 
procentowego)  podczas gdy niedobór pracy miał dokładnie odwrotny skutek 
zmniejszając przeciętnie szanse na zakup polisy o 8,1 punktu procentowego. 
Pośrednio może to wskazywać na znaczenie intensywności organizacji pracy przy 
podejmowaniu decyzji ubezpieczeniowych.  

Ostatnim rozważanym, jednak bardzo ważnym, czynnikiem determinującym 
decyzję o zakupie ubezpieczeń produkcyjnych jest współczynnik awersji do 
ryzyka. W przypadku ankietowanych rolników został on oszacowany na podstawie 
przeprowadzonych  gier liczbowych. Wyniki modelu wykazały, że na zakup 
ubezpieczeń ma wpływ postrzeganie ryzyka ustalone na podstawie gier o kwoty na 
poziomie kilku tysięcy złotych. Zgodnie z oczekiwaniami rolnicy z większą 
awersją do ryzyka chętniej kupowali ubezpieczenia. Natomiast postrzeganie ryzyka 
oszacowane w grach o wysokie wygrane (1 mln zł) nie miało istotnego wpływu na 
prawdopodobieństwo zakupu polisy.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, potwierdzając wyniki 
wcześniejszych badań, iż głównym czynnikiem warunkującym uczestnictwo 
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w systemie ubezpieczeń są pozytywne doświadczenia w postaci otrzymanego 
w przeszłości odszkodowania.  

Poza tym można również zaobserwować, iż z ubezpieczeń chętniej 
korzystają  gospodarstwa kierowane przez rolników z wykształceniem rolniczym, 
dostrzegających korzyści ze współpracy z innymi rolnikami. Jednocześnie są to 
gospodarstwa o większej skali produkcji, z aspiracjami do dalszygo powiększania 
powierzchni UR. Pośrednio można to odczytać jako przesłankę wskazująca na 
relatywnie wysoki poziom dostosowania aktualnego systemu ubezpieczeń do 
ekstensywnie prowadzonych gospodarstw. 

Z drugiej strony zmienne wskazujące na wyższą intensywność organizacji 
(niedobór siły roboczej) oraz większą intensywność powiązań z rynkiem 
(inwestycje w alternatywne kanały sprzedaży, wskazanie umów kontraktacyjnych 
jako instrumentu zarządzania ryzykiem) wpływa negatywnie na chęć 
uczestnictwa w systemie. Można przypuszczać, że świadczy o niepełnym 
dostosowaniu obecnej oferty ubezpieczeń do potrzeb gospodarstw intensywnie 
zorganizowanych (np. ogrodniczych), silnie powiązanych z rynkiem. 

Mając na uwadze dotychczasowy stan wiedzy na temat czynników 
determinujących uczestnictwo rolników w systemach ubezpieczeń 
produkcyjnych można stwierdzić, że przedstawione w niniejszym opracowaniu 
wyniki badań potwierdzają przede wszystkim  zdecydowany pozytywny wpływ 
otrzymania odszkodowania na uczestnictwo w systemie ubezpieczeń 
produkcyjnych. Pewnym zaskoczeniem jest natomiast negatywna weryfikacja 
przypuszczenia o wpływie subiektywnej oceny poziomu ryzyka, zwłaszcza 
pogodowego, na decyzje ubezpieczeniowe. Rolnicy wskazujący na częstsze 
występowanie negatywnych zjawisk pogodowych nie wykazywali większej 
skłonności do zakupu ubezpieczeń produkcyjnych. Może to częściowo 
podważać również wcześniejsze wyniki badań wskazujące na wpływ lokalizacji 
gospodarstwa na zakup polisy. Jakkolwiek wydaje się, że relatywnie niewielkie 
(w porównaniu z innymi krajami) zróżnicowanie warunków klimatycznych 
w Polsce nie daje pełnych podstaw do negowania wpływu położenia 
gospodarstwa i związanego z nim poziomu ryzyka produkcyjnego. 

Podobnie nie udało się wprost potwierdzić wskazywanego w niektórych 
publikacjach wpływu poziomu dochodu na decyzje ubezpieczeniowe, 
jakkolwiek pośrednio, analizując wpływ dodatnio skorelowanych z dochodem 
wartości aktywów można przypuszczać, że gospodarstwa osiągające (z racji 
skali produkcji) wyższy dochód nieco chętniej przystępują do ubezpieczeń 
produkcyjnych.  
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Nie potwierdzono również negatywnego wpływu pomocy ad hoc na 
decyzje ubezpieczeniowe rolników. Wynikać to może z faktu, iż ponad 90% 
badanych rolników korzystało z takich form pomocy. Można przypuszczać, że 
rolnicy wkalkulowali istnienie pomocy ad hoc, przyjmując ją jako stały element 
otoczenia ekonomicznego. 

Mając na względzie poszukiwanie sposobów na efektywne zwiększenie 
partycypacji rolników w systemie ubezpieczeń warto podkreślić, że 
z przeprowadzonych analiz wynika, iż kluczowe determinanty tego 
uczestnictwa wiążą się z charakterystyką samego systemu, w szczególności 
z mechanizmem wypłaty odszkodowań.  Wskazuje to na zasadność 
utrzymywania (wzmacniania) zachęt finansowych (dopłat do składek) dla 
rolników przystępujących do systemu ubezpieczeń produkcyjnych do momentu 
otrzymania pierwszego odszkodowania Z drugiej strony należy zauważyć, że 
ubezpieczenia produkcyjne funkcjonujące na obecnych zasadach mogą być mało 
atrakcyjne dla gospodarstw intensywnie zorganizowanych i utrzymujących 
silniejsze kontakty z rynkiem, co może wynikać ze znaczącej asymetrii 
informacji. Pewnym rozwiązaniem tej kwestii mogłyby być ubezpieczenia 
indeksowe, które  w znacznym stopniu niwelują ten problem, a wydają się 
relatywnie prostym z punktu widzenia rolnika instrumentem zarządzania 
ryzykiem. 
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9. 

Strategie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych  
oraz ich determinanty 

 

Wstęp 

Gospodarstwa rolne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, 
charakteryzującym się koniecznością dostosowania do wymagań rynkowych 
oraz wysokiego poziomu zmienności warunków klimatycznych. Produkcja 
rolnicza jest procesem biologicznym rozproszonym przestrzennie na 
niejednorodnych glebach, który podlega nieprzewidywalnej pogodzie i różnym 
patogenom, chorobom i szkodnikom (Musser &Patrick, 2002). Ta niepewność 
wymusza na zarządzających gospodarstwami rolnymi stosowania odpowiednich 
strategii zarządzania ryzykiem. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, 
kiedy z coraz większą częstotliwością i intensywnością występują niekorzystne 
zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 

Produkcja rolna jest głównym źródłem dochodów gospodarstw rolnych, a 
rolnicy czują się bezradni wobec zagrożeń naturalnych, które w większości mają 
charakter niepewny. Dlatego tak ważne jest aby rolnicy właściwie 
identyfikowali ryzyko i w odpowiedni sposób nim zarządzali (Drollette, 2009). 
Jak dowodzi Shah i in. (2020) skuteczne zarządzanie ryzykiem skutkuje 40-95% 
odzyskiem dochodu, który w innym przypadku zostałby utracony. 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem poprzez dobór odpowiedniej strategii 
działania zapewnia rolnikom stabilność finansową. Podmiot posiadający 
stabilność finansową działa bez zakłóceń, jest zdolny do wytrzymania 
wstrząsów, w sposób trwały nie ma znamion utraty płynności finansowej oraz 
wypłacalności (Gorczyńska, 2013). Stabilność finansowa jest więc warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania gospodarstw rolnych i realizacji działań 
pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych celów. Zdaniem Kurdyś- 
-Kujawskiej (2016) gospodarstwo rolne posiadające stabilność finansową to 
takie, które jest zdolne do realizacji swoich funkcji w sposób ciągły i efektywny 
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nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zdarzeń o 
charakterze losowym i o znaczącej skali, realizacji transakcji biznesowych, 
spłaty zobowiązań oraz efektywnej alokacji zasobów. 

Celem niniejszego rozdziału jest przeprowadzenie - w ujęciu 
teoretycznym i w świetle badań empirycznych - identyfikacji i oceny czynników 
determinujących stosowanie przez rolników dostępnych strategii zarządzania 
ryzykiem. 

 

Strategie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych - przegląd 
literatury 

W przypadku indywidualnego rolnika zarządzanie ryzykiem polega na 
znalezieniu preferowanej kombinacji działań z niepewnymi wynikami i różnymi 
poziomami oczekiwanych zwrotów (Harwood i in., 1999).Istnieje obszerna 
literatura dokumentująca strategie stosowane przez rolników w celu 
zrównoważenia negatywnych skutków zmienności dochodów gospodarstw 
rolnych. Według Aldermana i Paxsona (1994) strategie zarządzani ryzykiem są 
decyzjami i działaniami podejmowanymi ex ante (przed realizacją ryzykownego 
zdarzenia) celem obniżenia prawdopodobieństwa ryzykownego zdarzenia, w 
przeciwieństwem do strategii radzenia sobie z ryzykiem, które są decyzjami i 
działaniami podejmowanymi ex post(po wystąpieniu ryzykownego zdarzenia).  

Strategie zarządzania ryzykiem w rolnictwie można podzielić ze względu 
na stopień ich sformalizowania. Strategie nieformalne są stosowane na poziomie 
gospodarstwa rolnego, natomiast strategie formalne mają charakter 
instytucjonalny i są kierowane przez rządy krajowe (World Bank, 2001). 
Strategie nieformalne ex antena poziomie gospodarstwa rolnego obejmują 
międzyplon, dywersyfikację dochodów, dywersyfikację upraw, gromadzenie 
oszczędności, zmiany w organizacji gospodarstwa rolnego, wdrażanie nowych 
techniki upraw, poprawę warunków sanitarnych i żywienia w chowie zwierząt 
oraz realizację inwestycji (np. deszczowanie, chłodzenie, maszyny). Podczas 
gdy strategie formalne ex ante opierają się na zawieraniu kontraktów 
terminowych i nabywaniu ubezpieczeń. Nieformalne strategie ex post 
zarządzania ryzykiem wiążą się z likwidacją majątku, realokacją siły roboczej, 
wzajemną pomocą i wygładzanie konsumpcji, zaś formalne strategie ex post 
obejmują zarządzanie ryzykiem poprzez dostęp do kapitału. (OECD, 2011; 
World Bank, 2013; Saqib i in., 2016; Ullah & Shivakoti, 2014; Fafchampsa, 
1999; Tomczyk, 2018).Powyższe strategie zarządzania ryzykiem powinny być 
wspierane poprzez określoną politykę państwa. Działania wspierające strategie 
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ex anteto między innymi: dostęp do systemów informacyjnych i usług 
doradczych oraz tworzenie infrastruktury (nawadnianie, drogi, tamy), podczas 
gdy strategie ex post powinny być wspierane poprzez: transfer kapitału, 
formalny dostęp do kredytów, pomoc społeczną, system dotowanych 
ubezpieczeń upraw, czy dotacje (OECD, 2011;World Bank, 2013). 

Crane i in. (2013) wskazują, że przy wyborze strategii zarządzania 
ryzykiem rolnicy powinni przestrzegać czterech ogólnych zasad: 

5 przenosić ryzyko tam, gdzie dotkliwość straty jest duża, ale częstotliwość 
występowania straty jest niska; 

5 unikać ryzyka, gdy dotkliwość strat jest duża, a częstotliwość 
występowania strat jest wysoka; 

5 kontrolować ryzyko tam, gdzie dotkliwość strat jest niewielka, ale 
częstotliwość występowania strat jest wysoka; 

5 zaakceptować ryzyko, gdy dotkliwość straty jest niewielka, a częstotliwość 
jej występowania jest niska. 

Postawy i zachowania rolników wobec określonych strategii zarządzania 
ryzykiem determinowane są przez szereg różnych czynników o charakterze 
ekonomicznym i pozaekonomicznym. Wśród nich wymienia się najczęściej 
postrzeganie ryzyka, nastawienie do ryzyka, dostęp do kredytu formalnego i 
nieformalnego, działanie w ramach organizacji zrzeszonych, dostęp do usług 
doradczych, koszty wdrożenia, wiek, wykształcenie, doświadczenie rolnicze, 
wielkość rodziny, poziom dochód, powierzchnia użytków rolnych, struktura 
własności ziemi, siła robocza, typ produkcji, wielkość aktywów oraz cechy 
terytorialne, w tym wzorce regionalne i przestrzenne. 

Zdaniem Findlater i in. (2019) to w szczególności zmiany klimatu 
stwarzają nowe wyzwania dla podejmowania decyzji w zakresie stosowania 
określonych strategii zarządzania ryzykiem na poziomie gospodarstwa rolnego. 
Według Kurdyś-Kujawskiej i Szafraniec-Siluty (2021) zwiększenie odporności 
rolników na wstrząsy i szoki wywołane zmianami klimatu wymaga 
podejmowania szeregu inwestycji związanych z niwelowania skutków tych 
zmian. W zależności od rodzaju przyjętych strategii realizowane w 
gospodarstwach rolnych inwestycje są zróżnicowane, ze względu na ich 
trwałość, nieodwracalność i wysokość ponoszonych nakładów inwestycyjnych 
(Leclère i in., 2013). Jak wskazują Sadowski i in., (2021), Zinych i Odening 
(2009), Deressy i in. (2010), Wheeler i Lobley (2021),czy Hassan i in. (2012) na 
rodzaj wdrażanych strategii ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych 
wypływają przede wszystkim czynniki finansowe, takie jak dostęp do 
zewnętrznych źródeł kapitału, zdolność akumulacji kapitału czy koszt kapitału. 
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Wąs i inni (2020) przeprowadzając badania na grupie gospodarstw rolnych 
znajdujących się w polu obserwacji systemu FADN dowiedli, że średnio 43,7% 
rolników korzysta z efektu dźwigni finansowej dzięki czemu mogą oni stosować 
bardziej skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem. Kurdyś-Kujawska i 
Szafraniec-Siluta (2021) wykazały, że uruchamiane środki w ramach krajowych 
i unijnych programów wsparcia adaptacji rolników do zmian klimatu 
przyczyniły się do zwiększonych inwestycji w gospodarstwach rolnych w 
Polsce. Największym zainteresowaniem rolników w latach 2014-2020 cieszyły 
się między innymi płatności promujące działania rolno-środowiskowo-
klimatyczne. Rolnicy korzystający ze wsparcia realizowali przede wszystkim 
inwestycje taktyczne, które nie wymagały dużych nakładów finansowych i 
można je było rutynowo wdrażać. W mniejszym stopniu rolnicy realizowali 
inwestycje o charakterze transformacyjnym, długoterminowym i 
kapitałochłonnym. Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie rolników na te 
płatności, czy rodzaj i skala wdrażanych inwestycji było zróżnicowane ze 
względu na lokalizację gospodarstwa rolnego. To dowodzi, że lokalizacja 
gospodarstwa rolnego jest jedną z determinantów wdrażania określonych 
strategii zarządzania ryzykiem. Mutaqin (2019) na podstawie przeprowadzonych 
badań wskazuje, że rolnicy z regionów, w których występuje wyższy odsetek 
szkód oraz rolnicy z regionów, odznaczających się korzystniejszymi warunkami 
agroklimatycznymi, znacznie częściej wdrażają różne strategie zarządzania 
ryzykiem ex ante mające na celu ograniczenie skutków niekorzystnych zdarzeń. 

Wicka (2013) oraz Baretti i in. (2001)dowodzą, że wybór określonej 
strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym wiąże się z 
ponoszeniem dodatkowych kosztów. Koszty te mogą mieć charakter 
bezpośredni np. składka na ubezpieczenie lub pośredni np. rezygnacja z 
potencjalnego zysku lub konieczność poświęcenia więcej czasu na zarządzanie 
gospodarstwem. Stąd też rolnicy wybierając określoną strategię zarządzania 
ryzykiem szukają równowagi między kosztami jej wdrożenia, a osiąganiem 
zysków (Wu i in., 2004; Kahan, 2013).Z kolei Mutaqin (2019) sugeruje, że na 
decyzję o przyjęciu określonej strategii zarządzania ryzykiem wpływa 
oczekiwana użyteczność bogactwa związana z jej zastosowaniem. Jednak jak 
słusznie zauważa Hennessy i Rehmab (2008) problem optymalizacji działań w 
zakresie ograniczania ryzyka na poziomie gospodarstwa rolnego podlega kilku 
ograniczeniom, takim jak: ograniczenia czasowe (w przypadku pracy w 
gospodarstwie i poza nim), ograniczenia budżetowe (ograniczenie wydatków i 
inwestycji) oraz ograniczenia technologiczne (ograniczenie stosowania 
określonych technologii produkcji. Lakner i in. (2018), Mzyece i Ng'ombe 
(2020) oraz Kurdyś-Kujawska i in. (2021) dowodzą, ze w małych 
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gospodarstwach rolnych stosowanie dywersyfikacji upraw wiąże się 
kompromisem między wydajnością a odpornością (zmiennością dochodów). 
Rolnicy, którzy dywersyfikują upraw osiągają niższe wyniki ekonomiczno-
produkcyjne niż rolnicy z gospodarstw wyspecjalizowanych. Może to 
skutkować ograniczeniami finansowymi i mniejszą zdolnością rolników do 
przyjmowania określonych strategii zarządzania ryzykiem. Wyniki badań 
Bellemare (2012) wskazują, że przyjęcie rolnictwa kontraktowego w celu 
zarządzania ryzkiem jest pozytywnie skorelowane ze wzrostem dochodów. 
Rolnicy o wyższych dochodach są bardziej skłonni do kontraktacji, aby 
osiągnąć wyższy zysk. Haile i in. (2019)stwierdzają, że ubezpieczenie zwiększa 
użyteczność, w szczególności rolników niechętnych do ryzyka. W 
przeciwieństwie do innych strategii ubezpieczenie wiąże się ze zwiększonymi 
koszami początkowymi, podczas gdy np. redukcja plonów zapewnia 
natychmiastowy efekt w postaci zmniejszonych kosztów nakładów. Jednak w 
dłuższej perspektywie ubezpieczenie zwiększa perspektywy wyższych plonów, 
a tym samym dochodów (Mathithibane, 2021). 

Wdrażanie określonych strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 
rolnych może być również determinowane przez czynniki o charakterze 
społecznym, odnoszące się do rolnika jego wieku, wykształcenia, czy 
doświadczenia. Według Shahab i in. (2016) wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia i doświadczenia rolniczego wzrasta dostęp do informacji, stąd 
bardziej wykształceni i doświadczeni rolnicy lepiej zarządzają swoimi 
gospodarstwami. Carrer i in. (2019a), Zubor-Nemes i in. (2018), Li i in. (2017), 
Fahad i in. (2018), Santeramo (2018)oraz Velandia i in. (2019)sugerują, że 
lepiej wykształceni rolnicy mają tendencję do lepszego zrozumienia zarówno 
znaczenia stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem, jak i sposobów dostępu 
do tych narzędzi. Doświadczenie i wykształcenie w większym stopniu 
przyczyniają się do lepszego dostępu do informacji rynkowych i ich 
przetwarzania, a więc zmniejszają asymetrię informacji (Fahad i in., 2018) oraz 
umożliwiają dokładniejszą ocenę ryzyka i odzwierciedlają różne postawy wobec 
ryzyka (Sherrick i in., 2004). Wykształcenie i doświadczenie mogą również 
zwiększać świadomość określonej strategii ograniczania ryzyka tworząc 
pozytywny stosunek do niej, co może skutkować podejmowaniem podobnych 
zachowań w przyszłości (Prokopy i in., 2019). Ashfaq i in. (2008), stwierdzili 
pozytywny wpływ doświadczeń rolników na decyzje dotyczące przyjęcia 
dywersyfikacji jako strategii zarządzania ryzykiem. Amine i Fatima (2016), 
Rahman  (2010), Dube i Guveya (2016), Aheibam i in.  (2017) oraz Kurdyś-
Kujawska i in. (2018) wskazująz kolei, że wiedza i doświadczenie rolnicze 
determinuje stosowanie dywersyfikacji jako strategii zarządzania ryzykiem. 
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Rolnicy lepiej wykształceni z większym doświadczeniem w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego częściej decydują się na tego typu działanie. Shahab i in. 
(2016) wskazują, że doświadczenie rolnicze i wykształcenie mają pozytywny 
związek z przyjęciem kredytu rolnego jako strategii zarządzania ryzykiem. 
Santeramo (2018) dowiódł, że doświadczenie rolnika w korzystaniu z 
ubezpieczenia upraw w poprzednich latach odegrało kluczową rolę w decyzji o 
ponownym skorzystaniu z ubezpieczenia. Wąs i Kobus (2018), Li i in. (2017) 
oraz Hill i in. (2013) również dowiedli, że wiedza i doświadczenie zgromadzone 
podczas korzystania z ubezpieczeń jest czynnikiem decydującym o skłonności 
rolników do stosowania strategii ograniczania ryzyka opartej na transferze 
ryzyka. Marr i in. (2016) wskazują, że brak zrozumienia znaczenia narzędzia 
zarządzania ryzkiem, jakim jest ubezpieczenie oraz niska edukacja finansowa są 
głównymi barierami w dostępie do tego instrumentu. Adnan i in. (2020) 
wykazali, że wiek rolnika, który jest skorelowany z jego doświadczeniem, a 
także wykształcenie wpływają na przyjęcie rolnictwa kontraktowego jako 
strategii zarządzania ryzykiem. Lepiej wykształceni rolnicy są bardziej 
zainteresowani zbieraniem informacji na temat rolnictwa kontraktowego, aby 
zwiększyć dochód i stabilność działalności rolniczej. Adnan i in. (2020) 
dowiedli również, że wiek jest silnie skorelowany z gromadzeniem oszczędności 
w celu radzenia sobie z ryzykiem. Starsi rolnicy byli bardziej skłonni do 
gromadzenia oszczędności z motywów ostrożnościowych niż młodsi rolnicy. 
Gromadzenie oszczędności w celach zarządzania ryzykiem było także 
skorelowane z doświadczeniem. Rolnicy, którzy mieli mniejsze doświadczenie 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego wykazywali większą tendencję do 
gromadzenia oszczędności w porównaniu z rolnikami mającymi większe 
doświadczenie. Ponadto Abid i in. (2020) wskazuje, że nie tylko doświadczenie 
ale także dostęp do informacji i zdolność ich przetwarzania wpływa na 
stosowanie określonych strategii zarządzania ryzykiem. Doświadczeni rolnicy 
lub ci, którzy mają dostęp do informacji o prognozie pogody, częściej skłonni są 
do stosowania określonych strategii zarządzania ryzykiem ex ante w odpowiedzi 
na ekstremalne zdarzenia atmosferyczne. Z kolei Abid i in. (2015) i Elahi i 
in.(2018)sugerują, że łatwy dostęp do usług rynkowych i doradczych również 
zwiększa świadomość rolników w zakresie nowych technologii, odmian i 
informacji, których potrzebują aby skutecznie ograniczać ryzyko. Ważnym 
elementem pozyskiwania i zwiększania wiedzy na temat radzenia sobie z 
różnymi szokami klimatycznymi i zagrożeniami jest także członkostwo 
rolników w różnych stowarzyszeniach/spółdzielniach. Taki rodzaj uczestnictwa 
jak sugeruje Ngaruiya (2016) zapewnia rolnikom platformę, na której mogą 
wchodzić w interakcje z innymi rolnikami i uzyskiwać różne porady, czy tez 
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informacje, stanowiące podstawę wyboru skutecznych strategii ograniczania 
ryzyka.  

Zdaniem Sulewskiego i Kłoczko-Gajewskiej (2014) przyjęcie przez 
rolników skutecznej strategii radzenia sobie z ryzykiem zależy od ich właściwej 
percepcji ryzyka. Gebrehiwot (2015) wskazuje, że postrzeganie ryzyka, w tym 
postrzeganie jego wpływu na prowadzoną działalność i jego 
prawdopodobieństwa wystąpienia oraz ocena radzenia sobie i ocena kosztów 
wdrożenia określonych strategii ograniczania ryzyka są istotnymi 
determinantami wdrażania strategii zarządzania ryzykiem. Rolnicy, którzy mają 
wyższą skuteczność radzenia sobie i poczucie własnej skuteczności, znacznie 
częściej przyjmują strategie ex ante zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować 
wpływ ryzyka na prowadzoną działalność. I odwrotnie, rolnicy, którzy mają 
wyższą percepcję kosztów, nie są skłonni do wdrażania tych strategii. Według 
Crane i in.(2013)rolnicy niechętni do podejmowania ryzyka są najbardziej 
ostrożni. Niechęć do ryzyka skłania ich do podejmowania działań i 
zabezpieczenie się przed stratami spowodowanymi katastrofami (Ullah i in., 
2015). Wybierają oni znacznie częściej strategie zarządzania ryzykiem ex ante w 
celu zminimalizowania negatywnych skutków ryzyka (Di Falco, 2009). Są oni 
gotowi poświęcić część dochodu, aby uniknąć ryzyka. Cenią oni 
bezpieczeństwo, stabilność lub przetrwanie finansowe bardziej niż szansę na 
wyższe zyski. Rolnicy neutralni pod względem ryzyka rozumieją, że muszą 
zaryzykować, aby osiągnąć wyższe zyski, ale zdają sobie sprawę, że w każdej 
sytuacji istnieje pewien stopień ryzyka. Przed podjęciem decyzji lub podjęciem 
działań zbierają informacje i analizują szanse oraz dążą do maksymalizacji 
dochodów. Osoby preferujące ryzyko traktują ryzyko jako wymagające i 
ekscytujące i szukają szansy na podjęcie ryzyka (Crane i in., 2013). Carrer i in. 
(2019a), Ullah i in. (2015) oraz Carrer i in. (2019b) dowodzą, że rolnicy o 
większej skłonności do ryzyka unikają stosowania strategii zarządzania 
ryzykiem. Mają oni tendencję do niedoceniania ryzyka związanego z decyzjami 
produkcyjnymi i marketingowymi i nie doceniają znaczenia przyjęcia 
instrumentów zarządzania ryzykiem. Wąs i in. (2020) dowodzą, że struktura 
obszarowa gospodarstw rolnych, wielkość ekonomiczna, typ produkcji, poziom 
dochodów, kapitał własny, wielkość majątku, wielkość stada, wydajność pracy, 
czy lokalizacja różnicują awersję rolników do ryzyka. Niskim poziomem awersji 
do ryzyka charakteryzują się rolnicy z największych obszarowo gospodarstw 
rolnych. Niską awersją do ryzyka odznaczają się również rolnicy prowadzący 
gospodarstwa o typie produkcji zwierzęce. W najmniejszym stopniu niską 
awersją do ryzyka charakteryzują się rolnicy z gospodarstw rolnych o typie 
produkcji mieszane. Jednocześnie w gospodarstwach tych rolnicy wykazują 
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wysoką awersję do ryzyka. Z kolei w regionach, w których zlokalizowane były 
gospodarstwa rolne o wysokich wartościach środków trwałych i produkcji 
globalnej, wysokim zużyciu nawozów i wysokich dochodach i nakładach 
inwestycyjnych rolnicy wykazywali wysoką awersję do ryzyka. 

Stosowanie określonych strategii zarządzania ryzykiem wiąże się także ze 
zdolnością rolników do ponoszenia ryzyka. Jak podkreśla Crane i in. (2013) 
zdolność do ponoszenia ryzyka jest bezpośrednio związana z wypłacalnością i 
płynnością finansową gospodarstw rolnych. Na zdolność do ponoszenia ryzyka 
mają również wpływ wymogi dotyczące przepływów pieniężnych w 
gospodarstwie rolnym. Obejmują one zobowiązania dotyczące kosztów 
gotówkowych, podatków, spłaty kredytu i kosztów utrzymania rodziny, które 
muszą być pokrywane każdego roku. Im wyższe są te zobowiązania jako 
procent całkowitego przepływu środków pieniężnych, tym mniej rolnik jest 
zdolny do podejmowania ryzyka i tym samy w większym stopniu będzie 
zainteresowany różnymi strategiami ograniczania i zapobiegania ryzyka. 

Struktura gospodarstw rolnych, w tym przede wszystkim wielkość 
użytków rolnych, typ produkcji, struktura własności ziemi, czy wielkość 
generowanych dochodów determinują stosowanie różnych strategii ograniczania 
ryzyka. Z badań Carrer i in. (2019b) wynika, że przyjmowanie nowych 
technologii i nowych instrumentów zarządzania ryzykiem następuje szybciej w 
większych gospodarstwach. Ponadto im większa skala produkcji, tym większa 
ekonomia skali (ze względu na istniejące koszty stałe) oraz większa motywacja 
do przyjęcia określonych strategii zarządzania ryzykiem (ze względu na większy 
potencjał strat) (Salazar i in., 2019; Ullah i in., 2015). Rolnicy z większych 
obszarowo gospodarstw rolnych odznaczają się zwykle większą zdolnością 
ekonomiczną i finansową w porównaniu z producentami na mniejszą skalę, a 
zatem mają korzystniejsze warunki dostępu do różnych działań podejmowanych 
w ramach poszczególnych strategii ograniczania ryzyka. Lepsze warunki 
finansowe mogą zmniejszyć lub wyeliminować ekonomiczne ograniczenia 
związane z wdrażaniem określonych strategii zarządzania ryzykiem. Podobnie 
dochód z gospodarstwa rolnego (Gillespie i in., 2007; Prokopy i in., 2019), 
wartość aktywów (Nganje i in., 2007), wartość upraw (Kraft i in., 1996), 
wartość inwentarza żywego, poziom sprzedaży (Wu & Babcock, 1998; Prokopy 
i in., 2019), czy zaangażowanie w praktyki marketingowe w celu 
maksymalizacji przychodów lub zysków (Khanna, 2001) mogą być pozytywnie 
powiązane z przyjęciem określonych strategii zarządzania ryzykiem. Soule i inni 
(2000) sugeruje, że posiadanie ziemi na własność jest ważnym czynnikiem 
wdrażania strategii ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych. Gdy rolnicy 
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są właścicielami ziemi, którą zarządzają częściej skłonni są do przyjęcia szeregu 
praktyk ograniczających ryzyko. Im większa skala działalności, a także 
własności ziemi, tym większe bogactwo, większa stabilność i większe aktywa, 
co prowadzi do mniejszej tolerancji na ryzyko i większego zainteresowania 
różnymi strategiami zarządzania ryzykiem. Na podstawie przeprowadzonych 
badań Adnan i in. (2020) wykazali, że posiadanie ziemi wpływa na przyjęcie 
różnych strategii ograniczania ryzyka. Rolnicy posiadający na własność więcej 
ziemi byli bardziej zainteresowani kontraktami niż rolnicy dzierżawiący ziemię. 
Rolnicy z większych obszarowo gospodarstw rolnych częściej decydowali się o 
przyjęciu oszczędności zapobiegawczych jako strategii zarządzania ryzykiem. 
Większy rozmiar gospodarstwa rolnego zapewnia rolnikom większą bazę 
aktywów i zachęca ich do gromadzenia majątku w postaci płynnej do 
zarządzania przy wahaniach dochodów gospodarstwa, powodujących 
niekorzystne warunki pogodowe. Ponadto wielokrotnie udowadniano, że z 
ubezpieczeń rolnych korzystają głównie rolnicy z większych obszarowo 
gospodarstw, o wyższych dochodach, lepszych wynikach produkcyjno-
ekonomicznych, będący w większości w posiadaniu na własność ziemi, którą 
zarządzają (np. Soliwoda, 2016; Herda-Kopańska, 2016; Pawłowska-Tyszko & 
Soliwoda, 2017; Kurdyś-Kujawska & Sompolska-Rzechuła, 2018; Carrer i in., 
2019b; Tadesse i in ., 2017; Janzen & Carter, 2019; Wąs i in., 2020; Barry i in., 
2004; Zhang &  Fan, 2016; Santeramoin, 2016; Kaczała, 2015; Kobus, 2016). 

Mutaqin (2019) wskazuje natomiast, że lepiej prosperujący rolnicy, 
mający wyższe wydatki, wyższą wartość aktywów, czy wyższe dochody, dopóki 
będą oni mogli korzystać ze swoich oszczędności, pożyczek formalnych i 
nieformalnych, migrować w poszukiwaniu pracy, a także wyzbywać się majątku 
produkcyjnego częściej będą stosować strategie radzenia sobie z ryzykiem ex 
post. 

 

Stosowane strategie zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie w świetle 
badań empirycznych 

Rolnicy mają wiele możliwości w zakresie ograniczania ryzyka 
produkcyjnego, pomimo tego zastosowanie dostępnych instrumentów 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Polsce jest w zasadzie 
ograniczone. Z dotychczasowych badań wynika, że podstawowym i 
tradycyjnym sposobem ograniczania skutków ryzyka w działalności rolniczej 
jest różnicowanie kierunków produkcji (Kurdyś-Kujawska i in., 2021; Wąs, i 
in., 2020; Soliwoda i in., 2017; Sobiech& Kurdyś-Kujawska, 2016; 
Florek&Czerwińska-Kayzer, 2013; Śmiglak-Krajewska, 2014). W mniejszym 
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stopniu rolnicy wykorzystują integrację pionową i poziomą (Kłoczko-
Gajewska&Sulewski, 2009; Florek& Czerwińska-Kayzer, 2013; Śmiglak-
Krajewska, 2014). Rolnicy utrzymują także rezerwy gotówki (Kłoczko-
Gajewska & Sulewski 2009; Wąs, i in., 2020; Kurdyś-Kujawska & Szafranic-
Siluta, 2021) oraz korzystają z efektu dźwigni finansowej (Wąs, i in., 2020), czy 
pomocy publicznej (Wieliczko& Kurdyś-Kujawska, 2015; Gawrońska, 2013; 
Wąs, i in., 2020) . Niewielki odsetek polskich rolników korzysta z ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt zarówno dotowanych, jak i dobrowolnych (Kłoczko-
Gajewska&Sulewski, 2009; Kurrdyś-Kujawska, 2011; Florek& Czerwińska-
Kayzer, 2013; Śmiglak-Krajewska, 2014; Pawłowska-Tyszko i in., 2016; 
Soliwoda i in., 2017) oraz różnicuje działalność(Kłoczko-Gajewska &Sulewski, 
2009; Soliwoda i in., 2017). Najmniej popularnym instrumentem zarządzania 
ryzykiem wśród polskich rolników są transakcje giełdowe. Jerzak (2014) 
badając tendencje rozwojowe światowego rynku instrumentów pochodnych na 
towary rolne oraz możliwości i zasadności ich wykorzystania do stabilizowania 
dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na polskim rynku rolnym 
stwierdza, że w Polsce przy użyciu kontraktów terminowych notowanych na 
zagranicznych rynkach terminowych jest trudne i mało efektywne. Rolnicy w 
Polsce nie są zainteresowani ubezpieczeniem indeksowanym suszy (Kaczała, 
2015). W większym natomiast stopniu wykazują oni aprobatę w stosunku do 
nowych rozwiązań instrumentów zarządzania ryzykiem o charakterze 
instytucjonalnym. Pawłowska-Tyszko i in. (2016) na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród rodzinnych gospodarstw rolniczych z województwa 
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i łódzkiego w zakresie określenia 
preferencji rolników w stosunku do nowych rozwiązań instrumentów 
zarządzania ryzykiem o charakterze instytucjonalnym wykazali, że ponad 
połowa badanych rolników była zainteresowana instrumentami stabilizacji 
dochodów, duża część rolników preferuje fundusz stabilizacji dochodów tzw. 
Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych oraz fundusz wzajemnych 
ubezpieczeń.  

Badania Wąsa i in. (2020) dowodzą, że rolnicy uzależniają wykorzystanie 
w przyszłości określonych strategii ograniczania ryzyka od spadku dochodów 
rolniczych. W sytuacji spadku dochodów rolniczych o ponad 20% rolnicy w 
Polsce gotowi są wdrożyć działania dostosowawcze polegające przede 
wszystkim na zmianie struktury produkcji oraz większym zaangażowaniu w 
pracę poza gospodarstwem rolnym, aby zrekompensować utratę dochodów. 
Znaczna część rolników deklaruje także rozszerzenie działalności pozarolniczej 
i ograniczenie inwestycji. W mniejszym stopniu rolnicy gotowi są na 
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zwiększenie skali produkcji, rezygnację z produkcji, oddzierżawienie ziemi, czy 
zmniejszenie zatrudnienia. 

Ankietowani rolnicy wśród strategii zarządzania ryzykiem w 
największym stopniu stosowali strategię polegającą na obniżeniu poziomu 
ryzyka (redukcja np. racjonalne nawożenie, ochrona roślin, zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami, nawadnianie). 13,62% rolników podejmowało 
działania zapobiegające ryzyku (prewencja np. melioracje, małe zbiorniki 
retencyjne).Z badań Wąsa i in. (2020) wynika, że w ostatnich pięciu latach 
rolnicy w Polsce najczęściej wdrażali działania zmierzające do ograniczenia 
ryzyka polegające na zmianie metod ochrony roślin, wdrażaniu nowych 
technologii upraw oraz zawieraniu umów kontraktacyjnych z odbiorcami. W 
znacznie mniejszym stopniu rolnicy wdrażali działania związane z instalacją 
chroniącą plantacje wieloletnie, nawadnianiem upraw, czy też nowymi 
sposobami sprzedaży produktów i/lub usług rolniczych. 

 

Rysunek1. Strategie zarządzania ryzykiem stosowane w gospodarstwach 
rolnych 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

5,62% ankietowanych rolników przenosiło ryzyko stosując kontraktację 
lub ubezpieczenia. Niski udział rolników w stosowaniu strategii transferu ryzyka 
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jest dość zaskakujący zważywszy na to, że jak dowodzi Wąs i. in. (2020) duża 
część rolników ubezpieczenie upraw i umowy kontraktacyjne z odbiorcami 
produktów uważa, za przydatne narzędzia zarządzania ryzykiem. Jak zauważa 
Jerzak (2009) podejmowanie działań ograniczających ryzyko i 
minimalizujących straty jest charakterystyczne dla rolników wykazujących 
aktywną postawę wobec zarządzania ryzykiem, co ściśle wiąże się z 
umiejętnością identyfikacji i szacowania ryzyka oraz znajomością metod 
zabezpieczenia się przed ryzykiem.  

21,79% ankietowanych rolników nie stosowało żadnej strategii 
ograniczającej ryzyko w gospodarstwie rolnym. Z kolei 8,70% akceptowało 
ryzyko. Zakładając, że brak strategii jest jednoznaczne z akceptacją ryzyka 
oznacza to, że co trzeci ankietowany rolnik akceptował poziom ryzyka w swoim 
gospodarstwie rolnym (rys. 1).Zdaniem Jerzaka (2009) bierna postawa wobec 
ryzyka najczęściej wynika z braku wiedzy i umiejętności w zakresie 
podejmowania działań ograniczających ryzyko. 

 

Tabela 1. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem według regionu 

 
Region 

Strategia zarządzania ryzykiem 
zapobieganie 

ryzyku 
obniżenie 

ryzyka 
transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

Pomorze i Mazury 18,59% 42,21% 4,02% 9,80% 25,38% 
Wielkopolska i Śląsk 11,50% 53,15% 7,38% 8,46% 19,52% 
Mazowsze i Podlasie 8,11% 59,46% 6,31% 6,31% 19,82% 
Małopolska i Pogórze 11,31% 55,36% 4,17% 8,33% 20,83% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Stosowanie poszczególnych strategii zarządzania ryzykiem 
w analizowanych gospodarstwach rolnych było zróżnicowane regionalnie. 
W regionie Pomorza i Mazur rolnicy w najmniejszym stopniu w porównaniu do 
rolników z pozostałych regionów stosowali strategię obniżania poziomu ryzyka, 
jednocześnie w regionie tym rolnicy w największym stopniu stosowali strategię 
zapobiegania ryzyka. Ponad 30% rolników z tego regionu akceptowało ryzyko 
i nie stosowało żadnej strategii. Z kolei w regionie Mazowsza i Podlasia 
najmniej rolników akceptowało ryzyko i nie stosowało żadnej strategii, a 
zarazem w największym stopniu rolnicy z tego regionu stosowali praktyki 
mające na celu obniżenie ryzyka. Transfer ryzyka w największym stopniu 
stosowany był w gospodarstwach rolnych położonych w regionie Wielkopolski i 
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Śląska (tab. 1). W przypadku regionu Pomorza i Mazur, Wielkopolski i Śląska 
oraz Mazowsza i Podlasie wykazano istotny związek między lokalizacją 
gospodarstwa rolnego, a stosowaniem poszczególnych strategii ograniczania 
ryzyka. Jeśli większość użytków rolnych gospodarstwa zlokalizowanych było w 
regionie Pomorza i Mazur to szansa na stosowanie strategii obniżającej poziom 
ryzyka zmniejsza się o 40% , natomiast wzrasta 
szansa na stosowanie praktyk zapobiegających ryzyku o 85% 

 i jednocześnie wzrasta o 39% szansa na akceptowanie ryzyka i 
niestosowanie żadnej strategii zarządzania ryzykiem 

 Jeśli większość użytków rolnych gospodarstwa zlokalizowanych było 
w regionie Wielkopolski i Śląska to szansa na transfer ryzyka wzrasta o 71% 

. Z kolei jeśli większość użytków rolnych 
położonych było w regionie Mazowsza i Podlasia to szansa stosowania strategii 
obniżania ryzyka wzrasta o 51% . 

Na zakres stosowanych przez rolników strategii zarządzania ryzykiem 
zasadniczo mają wpływ cechy tych praktyk, możliwość ich zastosowania, 
ekspozycja na ryzyko, czy też zasoby gospodarstwa rolnego. Atrakcyjność 
stosowania poszczególnych strategii zarządzania ryzykiem zależy między 
innymi od wielkości gospodarstwa rolnego, która jest skorelowana z wielkością 
użytków rolnych zgłaszanych do płatności obszarowych. Płatności niezwiązane 
z produkcją (stanowiące 89% płatności bezpośrednich) są niezależne od 
wielkości produkcji, w przeciwieństwie do pozostałych 11% płatności 
bezpośrednich. Ten dodatkowy dochód stanowi, według danych Komisji 
Europejskiej około 26% całego dochodu rolników (Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, 2019).W analizowanej grupie gospodarstw rolnych wraz ze 
wzrostem powierzchni użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych 
malał odsetek gospodarstw, w których rolnik nie stosował żadnej strategii 
ograniczania ryzyka, natomiast wzrastał odsetek gospodarstw rolnych 
stosujących praktyki obniżające ryzyko i transfer ryzyka (tab. 2). Jak wskazuje 
Carrer i in. (2019) większe gospodarstwa rolne odznaczają się większym 
ryzykiem, co prowadzi do stosowania bardziej złożonych instrumentów 
zarządzania ryzykiem. Ponadto płatności bezpośrednie są stabilnym elementem 
dochodów rolników,  tym samym mogą one zwiększać podatność rolników do 
stosowania określonych strategii ograniczania ryzyka.  

W grupie gospodarstw rolnych zgłaszających do płatności obszarowych 
powierzchnię powyżej 50 ha użytków rolnych prawie 16% z nich akceptowało 
ryzyko lub nie stosowało żadnej strategii jego ograniczania. Polityki takie jak 
płatności oddzielone od produkcji mogą zdaniem Hennessy (1998) skłonić 
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rolników do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji produkcyjnych i nie 
podejmowania działań ograniczających ryzyko, ponieważ narażenie na ryzyko 
utraty dochodów z gospodarstwa rolnego jest zredukowane. Płatności te działają 
na zasadzie bufora, dzięki któremu rolnicy mogą poradzić sobie ze spadkiem 
cen lub niższym poziomem produkcji (Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
2019). Analiza wykazała, że jeżeli rolnik zgłaszał do płatności obszarowych 
powierzchnię użytków rolnych <5 ha to szansa na akceptację ryzyka i nie 
stosowania żadnej strategii zarządzania ryzykiem wzrasta o 82% 

. Jeżeli rolnik zgłaszał do płatności obszarowych 
powierzchnię użytków rolnych 5<10 ha szansa na stosowanie strategii transferu 
ryzyka maleje o 32% . Z kolei jeśli rolnik zgłaszał 
do płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych 10<20 ha to szansa na 
akceptowanie ryzyka i nie stosowanie żadnej strategii zarządzania ryzykiem 
zwiększa się o 44% . W przypadku rolników 
zgłaszających do płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych 30<50 
ha i >50 ha szansa na akceptację ryzyka i nie stosowanie żadnej strategii 
zarządzania ryzykiem zmniejsza się odpowiednio o 40% 

i o 60% . Szansa wdrożenia strategii 
obniżania ryzyka wzrastała o 52% w przypadku gospodarstw, które do płatności 
obszarowych zgłosiły powierzchnię użytków rolnych > 50 ha 

. 

 

Tabela 2. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem według powierzchni użytków rolnych zgłoszonych  

do płatności obszarowych 

Powierzchni UR 
zgłoszonych do 

płatności 
obszarowych (ha) 

Strategia zarządzania ryzykiem 
zapobieganie 

ryzyku 
obniżenie 

ryzyka 
transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

<5 8,42% 44,21% 4,21% 9,48% 33,68% 

5<10 13,61% 42,18% 2,72% 12,24% 29,25% 

10<20 10,87% 48,91% 3,98% 8,70% 27,54% 

20<30 15,42% 47,26% 5,97% 11,44% 19,91% 

30<50 14,43% 54,73% 8,46% 6,96% 15,42% 

>50 16,96% 58,72% 7,34% 5,05% 11,93% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Poziom generowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych różnicowała stosowane w gospodarstwach rolnych strategie 
zarządzania ryzykiem. Wraz ze wzrostem przychodów wzrastał odsetek 
rolników stosujących strategie zapobiegania, obniżania i transferu ryzyka, malał 
natomiast odsetek rolników, którzy akceptowali ryzyko i nie stosowali żadnej 
strategii jego ograniczania. W gospodarstwach rolnych o najwyższych 
przychodach ze sprzedaży produktów i usług rolniczych odnotowano najwyższy 
odsetek rolników stosujących praktyki obniżające ryzyko oraz transfer ryzyka. 
Zatem większa przystępność ekonomiczna (wyższy dochód, czy też wyższy 
poziom płatności obszarowych) umożliwia rolnikom inwestowanie w skuteczne 
strategie radzenia sobie z ryzykiem. W gospodarstwach rolnych o najniższych 
przychodach ze sprzedaży produktów i usług rolniczych (poniżej 50 tys. zł) 
dwukrotnie mniej rolników stosowało transfer ryzyka i w największym stopniu 
akceptowali oni ryzyko i nie stosowali żadnej strategii zarządzania ryzykiem 
(tab. 3). Analiza wykazała, że jeśli rolnik generował przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł to szansa na stosowanie strategii 
obniżania ryzyka malała o 36% , a szansa na transfer 
ryzyka malała o 42%  , jednocześnie wzrastała 
szansa na akceptację ryzyka i nie stosowanie żadnej strategii o 100% 

. Podobne tendencje zauważono w przypadku gospodarstw 
rolnych generujących przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych od 
50-100 tys. zł. Jeśli rolnik generował przychody ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych na tym poziomie szansa na wdrożenie strategii obniżania ryzyka 
malała o 33% , a szansa na transfer ryzyka malała o 
46%  , jednocześnie szansa na akceptację ryzyka i 
nie stosowanie żadnej strategii wzrastała o 96% . 

 

Tabela 3. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem według przychodów ze sprzedaży 

 

Przychody ze 
sprzedaży 

Strategia zarządzania ryzykiem 

zapobieganie 
ryzyku 

obniżenie 
ryzyka 

transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

poniżej 50 tys. zł 12,67% 43,78% 4,00% 10,00% 29,56% 

50-100 tys. zł 14,98% 51,68% 5,20% 8,56% 19,57% 

powyżej 100 tys. zł 13,57% 57,06% 8,03% 7,20% 14,13% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Analiza wykazała, że typ produkcji różnicuje rodzaj stosowanych strategii 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych. Rolnicy z gospodarstw 
rolnych o typie produkcji roślinne w większym stopniu od pozostałych 
dokonywali transferu ryzyka, a w mniejszym stopniu stosowali praktyki 
umożliwiające obniżenie ryzyka. W tej grupie gospodarstw, co trzeci rolnik 
akceptował ryzyko i nie stosował żadnej strategii zarządzania ryzykiem. W 
gospodarstwach rolnych o typie produkcji mieszane rolnicy w największym 
stopniu spośród wszystkich typów gospodarstw rolnych stosowali strategię 
polegającą na obniżeniu ryzyka, ale jednocześnie w najmniejszym stopniu 
dokonywali oni transferu ryzyka (tab. 4).Wynika to z faktu, że dywersyfikację 
produkcji i ubezpieczenie uznaje się za strategiczne substytuty zarządzania 
ryzykiem, co skłania rolników do wyboru tylko jednego środka. Ponadto jak 
wskazuje Zawadzka i Kurdyś-Kujawska (2015) dywersyfikacja zapewnia 
aktywne zarządzanie ryzykiem w sytuacji gdy rynek ubezpieczeń nie działa 
efektywnie. 

Strategię zarządzania ryzykiem polegającą na zapobieganiu ryzyka 
częściej wskazywali rolnicy z gospodarstw rolnych o typie produkcji zwierzęce. 
Zapobieganie ryzyku jest szczególnie ważne w gospodarstwach rolnych typu 
zwierzęce. Jak sugeruje Jin i in. (2009) odpowiednia gotowość na wystąpienie 
potencjalnego ryzyka pozwala rolnikom na szybkie podjęcie działań 
ograniczających rozprzestrzenianie się chorób wśród zwierząt i łagodzi 
uszkodzenia, a także ułatwia szybszy powrót zwierząt do zdrowia.  

 

Tabela 4. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem według typu produkcji 

 

Typ produkcji 
Strategia zarządzania ryzykiem 

zapobieganie 
ryzyku 

obniżenie 
ryzyka 

transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

roślinne 13,94% 48,61% 6,45% 9,58% 21,43% 

zwierzęce 14,78% 50,25% 5,42% 9,85% 19,70% 

mieszane 12,47% 52,91% 4,43% 6,65% 23,55% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Na decyzje rolników w zakresie stosowania określonych strategii 
zarządzania ryzykiem może wpływać doświadczenie w zakresie korzystania z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt. Może to również wynikać z 
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faktu, że rolnicy mają świadomość ryzyka i tego, że stosowanie tylko jednej 
strategii nie zapewni im wystarczającego bezpieczeństwa finansowego. Tak, 
więc poza ubezpieczeniem wdrażają szereg praktyk mających zapewnić im jak 
największą ochronę. W grupie rolników korzystających w ostatnich pięciu lat z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt znacznie częściej od pozostałych 
wskazywano strategię opartą na transferze ryzyka i jednocześnie w mniejszym 
stopniu akceptowano ryzyko i nie stosowano żadnej strategii zarządzania 
ryzykiem. Rolnicy nieposiadający doświadczenia w zakresie konsumpcji 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w przeszłości częściej 
akceptowali ryzyko i nie stosowali żadnej strategii zarządzania ryzykiem. Ta 
grupa rolników również w mniejszym stopniu od pozostałych stosowała 
praktyki umożliwiające obniżenie ryzyka (tab. 5).  

 

Tabela 5. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem według doświadczenia z dotowanymi ubezpieczeniami  

upraw i/ lub zwierząt 
Dotowane 

ubezpieczenie upraw 
i/ lub zwierząt 

Strategia zarządzania ryzykiem 

zapobieganie 
ryzyku 

obniżenie 
ryzyka 

transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

tak 14,07% 55,85% 8,22% 7,38% 14,48% 

nie 12,86% 40,71% 1,19% 10,95% 34,29% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Stosowanie poszczególnych strategii zarządzania ryzykiem może 
determinować przyszłe decyzje rolników w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt. Rolnicy, którzy deklarowali, że wykupią 
obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierzęta stosują w większości 
strategię obniżania ryzyka i zarazem w najmniejszym stopniu zaakceptują 
ryzyko (tab. 6). Może to sugerować, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/ 
lub zwierząt nie spowoduje rezygnacji rolników z obecnych strategii 
stosowanych w gospodarstwie rolnym, a wręcz wzmocni ich odporność na 
występowanie katastrof w przyszłości. Jak sugeruje Knapp i inni (2021) rosnące 
wsparcie i upowszechnienie ubezpieczeń może zachęcić rolników do 
podejmowania równocześnie innych strategii ograniczania ryzyka, w tym w 
szczególności opartych na obniżaniu ryzyka. Jak zauważa Enjolras i Sentis 
(2011) ubezpieczenie chociaż jest traktowane jako substytut wobec innych 
strategii ryzyka, w obliczu poważnych zagrożeń może być również postrzegane 
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jako uzupełnienie innych działań ograniczających ryzyko. Ponadto przewiduje 
się, że ze względu na nasilające się w ostatnim czasie ekstremalne zdarzenia 
będące konsekwencją zmian klimatu możne skłaniać rolników do posiadania 
ubezpieczenia i stosowania innych strategii ograniczania ryzyka (Botzen i in., 
2010). 
 

Tabela 6. Strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez zarządzającego 
gospodarstwem a decyzje w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia  

upraw i/ lub zwierząt 
Skorzystam z 

obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/ lub 

zwierząt 

Strategia zarządzania ryzykiem 

zapobieganie 
ryzyku 

obniżenie 
ryzyka 

transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

brak 
strategii 

tak 12,17% 54,08% 6,77% 8,27% 18,71% 

nie 18,35% 37,83% 1,87% 10,11% 31,84% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem w opinii rolników  

Wśród strategii zarządzania ryzykiem dużą rolę przypisuje się 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt, pomimo tego nie wszyscy rolnicy 
korzystają z tego narzędzia ograniczania ryzyka. Z dotowanych ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu lat korzystało 63,09% 
ankietowanych rolników. Średnia powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych 
do płatności obszarowych w tych gospodarstwach rolnych stanowiła 51,74 ha. 
Grupa rolników korzystających z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
była bardzo zróżnicowana pod względem powierzchni użytków rolnych 
zgłoszonych do płatności obszarowych (ws. zm. 267,78%). W największym 
stopniu z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu 
lat korzystali rolnicy z gospodarstw rolnych o największej powierzchni użytków 
rolnych zgłoszonej do płatności bezpośredniej (tab. 7). Istotny wpływ 
powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności obszarowych na 
posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt w ciągu ostatnich 
pięciu lat zauważono w przypadku gospodarstw rolnych o najmniejszej i 
największej powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności 
obszarowych. Jeżeli rolnik zgłaszał do płatności obszarowych powierzchnię <5 
ha, 5>10 ha, 10<20 ha to szansa na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw 
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i/ lub zwierząt maleje odpowiednio o 87% , 78% 
i 31% . W 

przypadku gdy rolnik zgłaszał do płatności obszarowych powierzchnię > 50 ha 
to szansa na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt wzrasta 
o 163% ( . 

 

Tabela 7. Powierzchni użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych 
a korzystanie z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 

Powierzchni UR zgłoszonych 
do płatności obszarowych (ha) 

Dotowane ubezpieczenie 

tak nie 

<5 21,05% 78,95% 

5<10 39,46% 60,54% 

10<20 56,52% 43,48% 

20<30 68,16% 31,84% 

30<50 76,62% 23,38% 

>50 88,53% 11,47% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

W analizowanej grupie gospodarstwach rolnych posiadających w ciągu 
ostatnich pięciu lat dotowane ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt nie wszyscy 
rolnicy utrzymywali ciągłość ubezpieczenia. 52,37% korzystało z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt nieprzerwalnie w okresie pięciu lat, a 
pozostali rolnicy (47,63%) tylko w niektórych latach. Z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt nie korzystało w ciągu ostatnich pięciu lat 
36,91% rolników. Brak ochrony ubezpieczeniowej wynikał w większości z 
braku potrzeby (72,14%). Co trzeci rolnik wskazał, że nie posiadał w ostatnich 
pięciu latach dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt gdyż wynikało to 
z braku możliwości skorzystania z dopłat. 

Korzystanie z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt było 
zróżnicowane regionalnie. W regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej 
rolnicy w mniejszym stopniu korzystali z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w stosunku do rolników z gospodarstw położonych w regionach o 
wysokiej kulturze rolnej, w których przeważają gospodarstwa 
wielkopowierzchniowe (tab. 8). Pod względem korzystania z dotowanych 
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ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt zdecydowanie wyróżniały się dwa regiony: 
Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk, w których odnotowano 
odpowiednio 60,55% i 78,09% gospodarstw rolnych posiadających w ciągu 
ostatnich pięciu lat dotowane ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt. W regionie 
Pomorza i Mazur, co trzeci rolnik deklarował, że w ciągu ostatnich pięciu lat 
każdego roku korzystał z dotowanego ubezpieczenia, podczas gdy w regionie 
Wielkopolska i Śląsk każdego roku z dotowanego ubezpieczenia korzystał 
prawie co drugi ankietowany rolnik. W obu regionach około 30% rolników 
deklarowało, że korzystało w ostatnich pięciu latach z dotowanych ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt tylko w niektórych latach. W regionie Małopolska i 
Pogórze dwie trzecie rolników nie korzystało z dotowanych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu lat. Z kolei w regionie Mazowsze i 
Podlasie odsetek rolników z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia był zbliżony, z 
przewagą gospodarstw rolnych nie posiadających w ostatnich pięciu latach 
dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt (53,15%). W regionach tych co 
drugi rolnik wskazywał, że nie posiadał w ciągu ostatnich pięciu lat dotowanego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt bo nie było takiej potrzeby. 

 

Tabela 8. Regionalne zróżnicowanie gospodarstw rolnych według korzystania z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 

Region Dotowane ubezpieczenie 

tak nie 

Pomorze i Mazury 60,55% 39,45% 

Wielkopolska i Śląsk 78,09% 21,91% 

Mazowsze i Podlasie 46,85% 53,15% 

Małopolska i Pogórze 38,69% 61,31% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Analiza, wykazała istotny wpływ położenia użytków rolnych na 
posiadaniem dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Jeżeli większość użytków rolnych gospodarstwa położonych jest w 
regionie Wielkopolski i Śląska to szansa na posiadanie dotowanego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt wzrasta o 218% (

. W przypadku gdy większość użytków rolnych gospodarstwa znajduje 
się w regionie Mazowsza i Podlasia szansa na posiadanie dotowanego 
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ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt maleje o 52% (
Natomiast jeśli większość użytków rolnych gospodarstwa jest 

zlokalizowanych w regionie Małopolska i Pogórze szansa na posiadanie 
dotowanego ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt maleje o 69% 

 

Nie tylko położenie użytków rolnych gospodarstwa rolnego różnicuje 
posiadanie ochrony ubezpieczeniowej jest to także poziom przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych (tab. 9). Z badań przeprowadzonych 
przez Soliwodę (2017) wynika, że dochód z rodzinnego gospodarstwa rolne 
różnicuje korzystanie z ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Rolnicy 
posiadający ubezpieczenie odznaczali się dwukrotnie wyższymi dochodami od 
rolników bez ubezpieczenia. Z kolei Herda-Kopańska (2017) dowodzi, że duże 
gospodarstwa rolne tj. takie których wielkość ekonomiczna mieści się w 
przedziale 100-250 tys. euro, mają ponad dwukrotnie wyższą szansę na zakup 
ubezpieczenia niż małe gospodarstwa (2-8 tys. euro).Im wyższe przychody 
osiąga rolnik z działalności rolniczej tym większe będzie przejawiał skłonności 
do ubezpieczenia się i w większym stopniu akceptował będzie koszty ponoszone 
w związku z transferem ryzyka na instytucję ubezpieczeniową. 

W gospodarstwach rolnych, które osiągnęły przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych w 2020 roku na poziomie powyżej 100 tys. zł 
dotowane ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt w ostatnich pięciu latach 
wykupiło 85,60% rolników, w tym ponad połowa z nich (64,72%) korzystała z 
dotowanych ubezpieczeń w każdym z pięciu ostatnich lat. Wysoki odsetek 
rolników korzystających z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
odnotowano także w grupie gospodarstw z przychodami od 50-100 tys. zł, przy 
czym w tej grupie przeważali rolnicy, którzy korzystali z dotowanych 
ubezpieczeń tylko w niektórych latach (52,13%). W grupie gospodarstw rolnych 
o najniższym poziomie przychodów ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 
38,89% korzystało z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w ciągu 
ostatnich pięciu lat, w tym największą grupę (63,49%) stanowili rolnicy, którzy 
korzystali z dotowanych ubezpieczeń tylko w niektórych latach. W grupie 
gospodarstw rolnych o najniższym poziomie przychodów ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych odnotowano najwyższy odsetek rolników, którzy 
nie korzystali z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich 
pięciu lat gdyż nie starczyło dopłat (17,78%). Takiego zdania było 7,34% 
rolników osiągających przychody od 50-100 tys. zł i 3,60% rolników z 
najwyższymi przychodami (powyżej 100 tys. zł). W grupie rolników o 
najniższych przychodach ze sprzedaży produktów i usług rolniczych prawie co 
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drugi rolnik (43,33%) wskazywał, że nie korzystał z dotowanych ubezpieczeń w 
ciągu ostatnich pięciu lat gdyż nie było takiej potrzeby, dla porównania tak 
odpowiedziało 21,10% rolników osiągających przychody na poziomie od 50-
100 tys. zł i zaledwie 10,80% rolników osiągających przychody powyżej 100 
tys. zł.  

 

Tabela 9. Przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych  
a korzystanie z dotowanych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Przychody ze sprzedaży Dotowane ubezpieczenie 
tak nie 

poniżej 50 tys. zł 38,98% 61,11% 
50-100 tys. zł 71,56% 28,44% 
powyżej 100 tys. zł 85,60% 14,40% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Biorąc pod uwagę typ produkcji rolniczej zauważyć można, że w 
gospodarstwach rolnych o typie produkcji roślinne odsetek rolników 
korzystających z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt i nie 
posiadających ubezpieczeń w ciągu ostatnich pięciu lat był zbliżony przy czym 
przeważały gospodarstwa rolne, w których rolnicy korzystali z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt (59,93%). W gospodarstwach rolnych o typie 
produkcji zwierzęce ponad dwie trzecie rolników korzystało z dotowanych 
ubezpieczeń w ciągu ostatnich pięciu lat, podobnie w gospodarstwach o typie 
mieszane, w których większość deklarowało korzystanie z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu lat (tab. 10).  

 

Tabela 10. Typ produkcji a korzystanie z dotowanych ubezpieczeń  
upraw i/lub zwierząt 

Typ produkcji Dotowane ubezpieczenie 
tak nie 

roślinne 59,93% 40,07% 
zwierzęce 71,92% 28,08% 
mieszane  63,16% 36,84% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Istotny wpływ typu produkcji na posiadanie dotowanego ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu lat zauważono w przypadku 
gospodarstw o typie produkcji roślinne i zwierzęce. Jeżeli gospodarstwo rolne 
jest typu roślinnego to szansa na posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/ 
lub zwierząt maleje o 24% . W przypadku, gdy 
gospodarstwo rolne jest typu produkcji zwierzęce to szansa na posiadanie 
dotowanego ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt wzrasta o 63% (

. 

Rolnicy przypisywali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt głównie 
średnie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem (64,76%), w tym ponad 45% 
z nich było z regionu Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska.24,17% 
rolników wskazało, że ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt ma niskie znaczenie 
w strategii zarządzania ryzykiem, a zaledwie 11,07% z nich przypisywało 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt znaczenie wysokie, w tym większość 
stanowili rolnicy z regonu Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska. Niecały 
1% rolników z regionów Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski i Pogórza 
przypisał ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt znaczenie wysokie w strategii 
zarządzania ryzykiem. Wysokie znaczenie ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt 
w strategii zarządzania ryzykiem przypisywali głównie rolnicy, którzy zgłosili 
do płatności obszarowych co najmniej 30 ha użytków rolnych. Natomiast niskie 
znaczenie ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt przypisywali głównie rolnicy 
zgłaszający do płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych 10<20 ha 
(tab. 11).  

 

Tabela 11. Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem a powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności 

obszarowych 
Znaczenie ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt w 
strategii zarządzania 

ryzykiem 

Powierzchni UR zgłoszonych do płatności obszarowych (ha) 

<5 5<10 10<20 20<30 30<50 >50 

Niskie 12,36% 16,36% 25,82% 16,36% 15,27% 13,82% 

Średnie 7,73% 12,62% 24,29% 18,59% 17,37% 19,40% 

Wysokie  3,17% 7,14% 20,63% 15,08% 24,60% 29,37% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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W zależności od generowanych przychodów ze sprzedaży produktów i 
usług rolniczych rolnicy przypisywali różne znaczenie ubezpieczeniom upraw 
i/lub zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem. Niskie znaczenie 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem 
przypisywali głównie rolnicy z przychodami ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych poniżej 50 tys. zł. Natomiast rolnicy z gospodarstw generujących 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych powyżej 100 tys. zł 
przypisywali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt przede wszystkim znaczenie 
wysokie (tab. 12).  

 

Tabela 12. Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem a przychody ze sprzedaży 

Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w strategii zarządzania 

ryzykiem 

Przychody ze sprzedaży 

poniżej  
50 tys. zł 

50-100 tys. zł powyżej  
100 tys. zł 

Niskie 50,18% 26,18% 23,64% 

Średnie 38,81% 29,58% 31,61% 

Wysokie  20,63% 29,37% 50,00% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Analiza wykazała, że jeśli rolnik generował przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł to szansa na przypisanie 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt niskiego znaczenie w strategii zarządzania 
ryzykiem wzrastała o 77% , podobnie sytuacja 
kształtowała się w przypadku gospodarstw generujących przychody ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych od 50-100 tys. zł 

. Jednocześnie jeśli rolnik generował przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł to szansa na przypisanie 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt wysokiego znaczenie w strategii 
zarządzania ryzykiem malała o 64% , a jeśli 
generował przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych od 50-100 tys. 
zł to szansa na przypisanie ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt wysokiego 
znaczenia w strategii zarządzania ryzykiem malała o 59%

. 

Wysokie znaczenie ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt w strategii 
zarządzania ryzykiem przypisywali głównie rolnicy prowadzący gospodarstwa o 
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typie produkcji roślinne i mieszane. Podobnie kształtował się odsetek 
odpowiedzi w przypadku przypisania ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt 
znaczenia średniego i niskiego. Przy czym należy zauważyć, że w grupie 
rolników, którzy przypisali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt niskie 
znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem ponad połowa prowadziła 
gospodarstwo o typie produkcji roślinne, a co trzeci prowadził gospodarstw o 
typie produkcji mieszane (tab. 13). W gospodarstwach o typie produkcji roślinne 
i mieszane rolnicy mogą stosować wiele różnych roślin i odmian, co wiąże się z 
ograniczaniem ryzyka poprzez dywersyfikację portfela produkcji. Przypisanie 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt jednocześnie niskiego i wysokiego 
znaczenia w strategii zarządzania ryzykiem wskazuje, że stosowanie 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt oraz dywersyfikacja może mieć związek 
pozytywny (komplemantarny) i negatywny (substytucyjny) (Enjolras i in., 
2012).Jak zauważa Knapp i in. (2021) powodem tego jest to, że rolnicy w 
zależności od swoich preferencji i ograniczeń wybierają taki zestaw strategii, 
które zapewnią im optymalne równoważenie zysków i ryzyka. 

 

Tabela 13. Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem a typ produkcji 

Znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w strategii zarządzania 

ryzykiem 

Typ produkcji 

roślinne zwierzęce mieszane 

Niskie 52,73% 14,55% 32,73% 

Średnie 50,07% 19,95% 29,99% 

Wysokie  47,62% 12,70% 39,68% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia rolników z dotowanymi 
ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt rolnicy, którzy nie mieli w ciągu ostatnich 
pięciu lat wykupionego ubezpieczenia w 38,33% przypisywali ubezpieczeniom 
upraw i/lub zwierząt niskie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem. Z kolei 
5% z nich przypisywało ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt znaczenie 
wysokie. Natomiast w grupie rolników, którzy mieli doświadczenie z 
dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt w ciągu ostatnich pięciu lat 
15,88% przypisywało ubezpieczeniom znaczenie niskie w strategii zarządzania 
ryzykiem, a 14,62% przypisywało znaczenie wysokie. Bez względu na 
posiadane doświadczenie z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt 
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najwięcej rolników przypisywało ubezpieczeniom średnie znaczenie w strategii 
zarządzania ryzykiem. Przy czym znacznie częściej średnie znaczenie 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt przypisywali rolnicy z doświadczeniem w 
zakresie dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt (69,50%), niż bez 
doświadczenia (56,67%). 

 

Ocena czynników determinujących strategie zarządzania ryzykiem 
w polskim rolnictwie 

Badanie opiera się na zbiorze danych pozyskanych w drodze 
przeprowadzonego badania sondażowego, z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Do określenia czynników determinujących stosowanie poszczególnych 
strategii zarządzania ryzykiem w badaniu wykorzystano model regresji 
logitowej1*. Zmienne przyjęte w modelu były ilościowe i jakościowe. Dobór 
zmiennych oparto na dostępnej bazie danych oraz analizie dotychczasowych 
badań w tym zakresie oraz na analizie korelacji między zmiennymi. Do badania 
wykorzystano następujący zestaw potencjalnych zmiennych niezależnych oraz 
ich warianty: 

X1 - położenie gospodarstwa rolnego - Pomorze i Mazury (1- tak; 0 - nie), 

X2 - położenie gospodarstwa rolnego - Wielkopolska i Śląsk  (1- tak; 0 - 
nie), 

X3 - położenie gospodarstwa rolnego - Mazowsze i Podlasie (1- tak; 0 - 
nie), 

X4 - położenie gospodarstwa rolnego - Małopolska i Pogórze (1- tak; 0 - 
nie), 

X5 - przychody ze sprzedaży brutto (poniżej 50 tys. zł; 50-100 tys. zł; 
powyżej 100 tys. zł), 

X6 - powierzchnia użytków rolnych (ha), 

X7 - typ produkcji - roślinne (1- tak; 0 - nie), 

X8 - typ produkcji - zwierzęce (1- tak; 0 - nie), 

X9 - typ produkcji - mieszane (1- tak; 0 - nie), 

                                                           
1 Organizacja procesu badawczego oraz metodologia badania zostały szczegółowo opisane w 
części "Założenie metodyczne badań empirycznych dotyczących identyfikacji reguł 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych, strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 
rolnych oraz asymetrii informacji". 
* Oszacowanie modelu logitowego: dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła. 
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X10 - znaczenie ubezpieczeń w strategii zarządzania ryzykiem (niskie; 
średnie; wysokie), 

X11 - posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w 
ostatnich pięciu latach (1- tak; 0 - nie), 

X12 - obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże 
wszystkie problemy związane z ryzkiem w produkcji rolniczej (1- tak; 
0 - nie), 

 

oraz Yi jako zmienną zależną oznaczającą rodzaj strategii, gdzie i=1, 2, 3, 4.  

 

Wyróżniono cztery rodzaje strategii: 

- zapobieganie ryzyku (Y1), 
- obniżanie ryzyka (Y2), 
- przeniesienie ryzyka na kontrahentów/ubezpieczycieli (Y3)  
- akceptacja ryzyka (Y4). 
 

Aby określić czynniki wpływające na prawdopodobieństwo stosowania 
określonej strategii zarządzania ryzykiem zbudowano cztery modele logitowe. 
Uzyskano trzy modele logitowe, w których zmienne niezależne były 
statystycznie istotne, co zostało potwierdzone testem Walda. Jedynie model 
regresji logistycznej, w którym rolę zmiennej zależnej pełniła zmienna Y4 okazał 
się statystycznie nieistotny, o czym świadczy wynik testu ilorazu 
wiarygodności, w którym wartość statystyki testującej χ2 wyniosła 11,429, a  p= 
0,408. Wynik testu informuje o braku statystycznej istotności wszystkich 
zmiennych w modelu. Nie uzyskano także, stosując regresję krokową w tył, 
zbioru zmiennych niezależnych, które byłyby statystycznie istotne, badając 
istotność zmiennych niezależnych testem Walda. Modele logitowe względem Y1 
oraz Y3 mimo określenia zmiennych niezależnych posiadających istotny wpływ 
na zmienną zależną charakteryzują się niskim stopniem dobroci względem 
danych empirycznych ze względu na brak czułości, czyli zdolności do 
wykrywania ubezpieczonych gospodarstw rolnych. Jedynie model logitowy, w 
którym zmienną zależna jest Y2 czyli dążenie do obniżenia poziomu ryzyka 
odznaczał się dobrą jakością. W modelu tym istotnymi zmiennymi niezależnymi 
są: X10 i X11. Oceny parametrów modelu logitowego względem zmiennej 
zależnej Y2 przedstawiono w tabeli 14.   
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Tabela 14. Oceny parametrów modelu logitowego 

Zmienna 
Nazwa zmiennej Ocena 

parametru 
Statystyka 

Walda p-value Iloraz 
szans 

stała -1,246  0,00001  

X10 

znaczenie ubezpieczeń 
w strategii zarządzania 
ryzykiem 

0,518 
 

21,928 0,00001 1,678 

X11 

ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt w 
ostatnich pięciu latach 

0,457 
 

12,480 0,00041 1,580 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Oszacowany model logistyczny przybiera następującą postać: 

 

 

 

Po przekształceniu model można przedstawić następująco: 

 

 

 

W modelu dodatni, statystycznie istotny wpływ na zmienną zależną mają 
obie zmienne niezależne. Oznacza to, że posiadanie ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt w ciągu ostatnich pięciu oraz znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem powoduje zwiększenie 
prawdopodobieństwa zastosowania w gospodarstwie rolnym strategii obniżenia 
ryzyka.  

Interpretując ilorazy szans przy i-tej zmiennej (zakładając, że pozostałe 
zmienne uwzględnione w modelu pozostaną bez zmian) uzyskuje się 
następujące informacje: 

- im wyższe znaczenie zostało przypisane ubezpieczeniom upraw i/lub 
zwierząt i ich roli w strategii zarządzania ryzykiem tym szansa na zastosowania 
strategii obniżenia ryzyka wzrasta o 67%, 
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- posiadanie dotowanego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w ciągu 
ostatnich pięciu latach powoduje zwiększenie szansy na zastosowania strategii 
obniżenia ryzyka o 58%, 

Istotność wszystkich zmiennych w modelu została potwierdzona testem 
ilorazu wiarygodności ( ). 

W kolejnym etapie modelowania logitowego dokonano oceny 
poprawności oszacowanego modelu zliczając trafność klasyfikacji gospodarstw 
(tab. 15). 

 

Tabela 15. Trafność klasyfikacji modelu logitowego 

Zakwalifikowanie gospodarstw 
na podstawie modelu logitowego 

Rzeczywista przynależność 
gospodarstw 

Ogólna 
trafność 

klasyfikacji 1�iy  0�iy  

1ˆ �
i

y  365 260 

58,96% 0ˆ �
i

y  207 306 

Czułość, swoistość 63,81%, 54,06% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety 
UBROL_2020. 

 

Na podstawie wyników w tabeli 9 można stwierdzić, że model regresji 
logistycznej charakteryzuje się dość dobrym dopasowaniem do danych 
empirycznych. Współczynnik zliczR2  wskazuje na umiarkowaną trafność 
klasyfikacji gospodarstw, otrzymaną na podstawie regresji logistycznej. Wyniki 
testu Hosmera-Lemenshowa wskazują na brak istotnych różnic między 
liczebnościami empirycznymi a teoretycznymi, które wynikają z oszacowanego 
modelu regresji logistycznej ( . 

Potwierdzeniem dobrej jakości oszacowanego modelu logitowego jest wielkość 
pola pod krzywą ROC (rys. 2) wynoszącego60,78% i istotnie różniącego się od 
0,5 ( .   
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Rysunek 2. Krzywa ROC 

 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

Strategie zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie w opinii doradców 
rolnych 

W procesie podejmowania decyzji w zakresie wdrażania określonych 
strategii zarządzania ryzykiem ważną rolę dogrywają doradcy rolni. Doradcy 
rolni często wchodzą w interakcję z rolnikami i są zaufanymi źródłami 
informacji (Arbuckle i in., 2013). Postrzeganie przez doradców rolnych 
racjonalności wdrażania określonych strategii ograniczania ryzyka w 
gospodarstwach rolnych może mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności 
zarządzania ryzykiem (Meredith i in., 2019). Decyzje w zakresie stosowanych w 
gospodarstwach rolnych strategii zarządzania ryzykiem pokrywały się z 
opiniami doradców rolnych. Zdaniem doradców rolnicy w zarządzaniu 
ryzykiem powinni kierować się przede wszystkim strategią polegającą na 
obniżaniu poziomu ryzyka (56,75%) oraz strategią zapobiegania ryzyku 
(22,38%). 12,34% doradców wskazało, że skuteczną strategią zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie jest przenoszenie ryzyka na kontrahentów (transfer 
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ryzyka poprzez ubezpieczenia lub umowy kontraktacyjne), a 8,53% akceptacja 
poziomu ryzyka. Niski odsetek wskazań strategii związanej z akceptacją ryzyka 
przez doradców może sugerować, że większość z nich ma świadomość zagrożeń 
w działalności rolniczej i podejmuje starania, aby zachęcić rolników do 
wdrażania skutecznych strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 
rolnych. 

Zdaniem większości doradców rolnych bez względu na region, w którym 
działali obniżenie poziomu ryzyka (redukcja np. racjonalne nawożenie, ochrona 
roślin) powinno być główną strategią zarządzania ryzykiem w gospodarstwie 
rolnym. Doradcy działający w regionie Pomorza i Mazur relatywnie częściej od 
pozostałych wskazywali, że rolnicy powinni stosować strategię zapobiegania 
ryzyku. Z analizy wynika, że tylko co piąty rolnik z tego regionu stosował tę 
strategię. W regionie tym również niewielki odsetek rolników stosował strategię 
transferu ryzyka. Doradcy rolni z tego regionu również w niewielkim stopniu 
wskazywali, że powinna to być strategia stosowana w gospodarstwach rolnych.  
Podobne tendencje odnotowano wśród doradców z regionu Wielkopolski i 
Śląska, przy czym należy zauważyć, że doradcy rolni z tego regionu znacznie 
częściej od doradców z regionu Pomorza i Mazur wskazywali transfer ryzyka 
jako strategię, którą powinni stosować rolnicy w swoich gospodarstwach 
rolnych. Należy zauważyć, że rolnicy z regionu Wielkopolski i Śląska w 
porównaniu do rolników z pozostałych regionów w największym stopniu 
stosowali strategię transferu ryzyka. Doradcy rolni z regionu Mazowsza i 
Podlasia stanowili grupę, która najczęściej wskazywała strategię obniżenia 
poziomu ryzyka. Ponadto często wskazywali oni na strategię transferu ryzyka. 
Zatem nie dziwi fakt, że w regionie tym również wysoki odsetek rolników 
stosował transfer ryzyka jako strategię zarządzania ryzykiem. Z kolei w regionie 
Małopolski i Pogórza podobnie jak w regionie Wielkopolski i Śląska 
odnotowano najmniejszy odsetek wskazań doradców rolnych dla strategii 
polegającej na obniżaniu poziomu ryzyka, a zarazem najwyższy odsetek 
wskazań dla strategii polegającej na akceptacji ryzyka (tab. 7). 

Doradcy rolni w zdecydowanej większości (71,28%) podobnie jak rolnicy 
wskazywali, że ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt ma średnie znaczenie w 
strategii zarządzania ryzykiem. 10,96% z nich uważało, że ubezpieczenia mają 
niewielkie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem, a 17,76% ubezpieczeniu 
upraw i/lub zwierząt przypisało znaczenie wysokie. Wśród doradców rolnych, 
którzy przypisali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt wysokie znaczenie w 
strategii zarządzania ryzkiem najwięcej z nich działało w regionie Wielkopolski 
i Śląska (6,81%) oraz Pomorza i Mazur (5,45%). Również, co czwarty doradca 
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rolny z tych regionów przypisał ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt średnie 
znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem. 
 

Tabela 7. Strategia jaką powinni kierować się zarządzający gospodarstwami 
według  regionu działania doradcy rolnego 

 

Region 
Strategia zarządzania ryzykiem 

zapobieganie 
ryzyku 

obniżenie 
ryzyka 

transfer 
ryzyka 

akceptacja 
ryzyka 

Pomorze i Mazury 30,93% 53,39% 6,78% 8,90% 

Wielkopolska i Śląsk 22,41% 57,59% 13,45% 6,55% 

Mazowsze i Podlasie 15,11% 59,71% 15,83% 9,35% 

Małopolska i Pogórze 17,33% 57,43% 14,85% 10,40% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 

W regionach Małopolski i Pogórza oraz Mazowsza i Podlasia przeważały 
opinie, że ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt ma niskie znaczenie w strategii 
zarządzania ryzykiem. Należy zauważyć, że szczególnie w tych regionach 
doradcy rolni w największym stopniu wskazywali, że zarządzający 
gospodarstwami rolnymi powinni kierować się strategią transferu ryzyka. Przy 
czym strategia transferu ryzyka była wskazywana średnio przez 14% doradców 
rolnych z tych regionów. Jednocześnie można zauważyć, że wraz ze spadkiem 
znaczenie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem 
wzrastał odsetek doradców rolnych, którzy byli zdania że rolnicy powinni 
stosować strategię obniżania poziomu ryzyka (np. racjonalne nawożenie, 
ochrona roślin) w swoich gospodarstwach rolnych oraz wzrastał odsetek 
doradców rolnych zdaniem, których rolnicy powinni akceptować ryzyko. Bez 
względu na znaczenie, jakie przypisywał doradca rolny ubezpieczeniom upraw 
i/lub zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem, co piąty z nich był zdania, że 
rolnicy powinni kierować się strategią zapobiegania ryzyka (np. melioracje). 
Natomiast im większe znaczenie przypisywał doradca rolny ubezpieczeniom 
upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem tym częściej wskazywał, 
że rolnicy powinni podejmować działania oparte na przenoszeniu ryzyka na 
kontrahentów/ubezpieczycieli. Takiego zdania było 27,92% doradców rolnych, 
którzy przypisywali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt wysokie znaczenie w 
strategii zarządzania ryzykiem, 9,87% rolników, którzy przypisywali 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt znaczenie średnie oraz 3,16% jeśli 
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doradca rolny przypisywał znaczenie niskie. To, jakie znaczenie przypisywali 
doradcy rolni ubezpieczeniu upraw i/lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem miało swoje przełożenie na ich opinię w kwestii obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. Doradcy rolni którzy przypisywali 
ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt wysokie znaczenie w strategii zarządzania 
ryzykiem w 89,61% wyrażali aprobatę wobec wprowadzeniu obowiązku 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. Inaczej natomiast rozkładały się 
odpowiedzi w przypadku doradców rolnych, którzy ubezpieczeniom 
przypisywali niskie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem. W tej grupie 
70,53% doradców rolnych nie popiera wprowadzenia obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. W grupie doradców rolnych, którzy 
przypisywali ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt średnie znaczenie w strategii 
zarządzania ryzykiem 63,92% z nich była za wprowadzeniem obowiązku 
ubezpieczenia, a 36,08% była temu przeciwna. 

 

Ocena przydatności określonych działań ograniczających ryzyko 
w gospodarstwie rolnym w opinii rolników2 

Rolnicy wśród działań, które mogą być przydatne w ograniczaniu ryzyka 
w gospodarstwie rolnym najczęściej wskazywali podnoszenie kwalifikacji i 
zdobywanie nowej wiedzy (np. szkolenia, rozmowy z doradcami rolnymi) 
(84,15%). W grupie tej najwyższy odsetek stanowili rolnicy, którzy unikają 
ryzyka i starają się stosować sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli są one mniej 
korzystne (45,89%). Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy, jako 
działanie przydatne w ograniczaniu ryzyka wskazali głównie rolnicy z 
gospodarstw rolnych średnio-małych (10<20 ha) oraz dużych i bardzo dużych 
(<30 ha), o typie produkcji uprawy polowe i mieszane.  

Ponad 2/3 rolników wskazało, że przeniesienie ryzyka na kontrahentów 
może być przydatne w ograniczaniu ryzyka w gospodarstwie rolnym. Rolnicy 
zdaniem, których umowy kontraktacyjne z odbiorcami produktów są przydatne 
w ograniczaniu ryzyka w gospodarstwie to w większości rolnicy, którym nie 
zdarza się podejmować ryzykownych decyzji, unikają oni ryzyk stosując 
rozwiązania, które są sprawdzone. Umowy kontraktacyjne wskazywane były 

                                                           
2 Analiza na podstawie danych z kwestionariusza ankiety dot. Problemów ubezpieczeń upraw 
i zwierząt w rolnictwie polskim, przeprowadzonej w 2019 roku w ramach realizacji zadania 1 
(Identyfikacja postaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych) fazy A (tj. fazy 
badawczej) projektu pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w 
rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. 
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głównie przez rolników z gospodarstw o powierzchni 10<20 ha użytków 
rolnych oraz o powierzchni >30 ha użytków rolnych. W najmniejszym stopniu 
działania te przydane były zdaniem rolników z gospodarstw najmniejszych 
(<5 ha). Równie często rolnicy wśród działań skutecznych w ograniczaniu 
ryzyka w gospodarstwie rolnym wskazywali ubezpieczenie upraw (68,47%). 
Byli to w szczególności rolnicy, którzy nie podejmują ryzykownych decyzji i 
starają się stosować znane rozwiązania. Wśród rolników, którzy ocenili 
ubezpieczenie upraw jako przydatne w ograniczaniu ryzyka 58,13% 
ubezpieczyło uprawy. Pozostali rolnicy pomimo, że uważają ubezpieczenie 
upraw za przydatne w ograniczaniu ryzyka nie korzysta z ochrony 
ubezpieczeniowej. W zdecydowanej większości ubezpieczenie upraw jako 
narzędzie ograniczania ryzyka wskazywane było przez rolników z gospodarstw 
rolnych o powierzchni powyżej 20 ha, wielkości ekonomicznej od 8 do 25 tys. 
euro oraz typie produkcji uprawy polowe.  

Duży odsetek rolników pośród dostępnych działań mogących ograniczać 
ryzyko w gospodarstwie rolnym wskazywał także współpracę z innymi 
rolnikami (np. grupy producentów rolnych, wzajemna pomoc), ulepszanie 
technologii (np. nawadnianie, siatki gradowe), zmianę metod ochrony roślin, 
czy pracę zarobkową poza gospodarstwem rolnym podejmowaną przez rolnika 
lub członka jego rodziny (rys. 3).  

Współpraca z innymi rolnikami w celu ograniczania ryzyka w 
gospodarstwie rolnym wskazywana była przez 65,77% rolników. Była to grupa 
rolników, którzy są skłonni do podejmowania ryzykownych decyzji w 
gospodarstwie rolnym, jak również tych, którzy unikają ryzyka i ograniczają 
ryzyko poprzez sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli są one mniej korzystne. Są 
to głównie rolnicy z gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha użytków 
rolnych, o wielkości ekonomicznej od 8 do 25 tys. euro oraz o typie produkcji 
uprawy polowe i produkcja mieszana.  

Ulepszanie technologii w ograniczaniu skutków niekorzystnych zjawisk 
pogodowych jest przydatnym działaniem ograniczającym ryzyko zdaniem co 
czwartego rolnika, który deklarował, że jest skłonny do podejmowania 
ryzykownych decyzji w gospodarstwie rolnym i co trzeciego, który nie jest 
skłonny do ryzyka. Pozostały odsetek rolników upatrujący w ulepszaniu 
technologii skutecznego sposobu na ograniczanie ryzyka w gospodarstwie 
rolnym podejmuje ryzyko tylko wtedy gdy jego uniknięcie jest trudne lub nie 
korzystne. Wśród tej grupy rolników, co trzeci prowadził gospodarstwo rolne o 
powierzchni powyżej 30 ha użytków rolnych oraz specjalizował się w uprawach 
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polowych. Rolnicy zdaniem, których ulepszenie technologii może być przydane 
w ograniczaniu ryzyka w większości nie korzysta z ochrony ubezpieczeniowej.  

 

Rysunek 3. Ocena przydatności poszczególnych działań ograniczających ryzyko 
w gospodarstwie rolnym w opinii rolników 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2019. 

 

Zmiana metod ochrony roślin (m.in. częstsze opryski, skuteczniejsze 
środki) może być przydatnym działaniem ograniczającym ryzyko w 
gospodarstwie rolnym w szczególności zdaniem tych rolników, którzy unikają 
ryzykownych działań. Co czwarty rolnik, który jest skłonnych do podejmowania 
ryzykownych decyzji ocenił zmianę metod ochrony roślin jako przydatne 
działanie w ograniczaniu ryzyka. Wśród rolników upatrujących w zmianie 
metod ochrony roślin skutecznej metody ograniczania ryzyka dominują rolnicy 

34,23 

39,97 

50,93 

53,96 

59,36 

61,89 

64,76 

65,77 

66,10 

68,47 

84,15 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ubezpieczenie zwierząt

działalność pozarolnicza

planowanie poziomu produkcji na podstawie
informacji z rynku

zróżnicowanie struktury produkcji

praca zarobkowa poza gospodarstwem

zmiana metod ochrony roślin

ulepszanie technologii

współpraca z innymi rolnikami

uowy kontraktacyjne

ubezieczenie upraw

podnoszenie kwalifikacji/nowa wiedza

% 



 

357 

z gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha, o typie produkcji uprawy 
polowe i mieszane oraz o wielkości ekonomicznej od 8 do 100 tys. euro.  

Praca zarobkowa poza gospodarstwem rolnym podejmowana przez 
rolnika lub członka jego rodziny może być przydatna w ograniczaniu ryzyka 
zdaniem 59,36% rolników, w tym 27,15% to rolnicy, którzy unikają 
podejmowania ryzykownych decyzji w gospodarstwie rolnym, a 12,65% z nich 
jest skłonny do ryzykownych działań wówczas gdy uniknie ryzyka jest trudne 
lub niekorzystne. Ponad połowa rolników, którzy traktują pracę zarobkową poza 
gospodarstwem rolnym jako użyteczne działanie w ograniczaniu ryzyka nie 
posiada wykupionej polisy ubezpieczenia upraw. Ponadto większość z nich jest 
w posiadaniu areału nieprzekraczającego 20 ha użytków rolnych, a ich 
dochodowość kształtuje się na poziomie nie większym niż 25 tys. euro.  

Nieco mniej rolników wskazało, że planowanie poziomu produkcji na 
podstawie informacji płynących z rynku oraz zróżnicowanie struktury produkcji 
może być przydatne w ograniczaniu ryzyka w gospodarstwie rolnym. Z 53,96% 
rolników, którzy wskazali dywersyfikację produkcji jako przydane działanie 
ograniczające ryzyko 26,31% z nich deklaruje brak skłonności do 
podejmowania ryzykownych decyzji w gospodarstwie rolnym i stosowania 
raczej sprawdzonych metody ograniczania ryzyka, a 17,54% lubi ryzykować i 
zdarza im się podejmować ryzykowne decyzje w gospodarstwie rolnym. Pod 
względem posiadania wykupionej polisy ubezpieczenia upraw połowa rolników 
miała wykupioną polisę, a druga połowa nie miała. To wskazuje, że 
ubezpieczenie upraw może być traktowane zarazem jako substytut lub 
zamiennik w stosunku do dywersyfikacji produkcji w gospodarstwie rolnym. 
Dywersyfikację produkcji i jej możliwe wykorzystanie w ograniczaniu ryzyka 
wskazywali w większości rolnicy z gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 
20 ha użytków rolnych, specjalizujący się w uprawach polowych, o wielkości 
ekonomicznej powyżej 25 tys. euro.  

Zdaniem 50,93% rolników planowanie poziomu produkcji na podstawie 
informacji płynących z rynku może być przydane w ograniczaniu ryzyka w 
gospodarstwie rolnym. W większości są to rolnicy unikający ryzyka, 
nieposiadający wykupionej polisy ubezpieczeń upraw, prowadzący 
gospodarstwa rolne o areale powyżej 30 ha użytków rolnych, wyspecjalizowane 
w uprawach polowych oraz o wielkości ekonomicznej od 25 do 100 tys. euro.  

Za najmniej przydatne działania ograniczające ryzyko w gospodarstwie 
rolnym rolnicy uznali ubezpieczenie zwierząt oraz podejmowane działalności 
nierolniczych (np. agroturystyka, usługi, handel). Przy czym należy zaznaczyć, 
że w przypadku działania związanego z ubezpieczeniem zwierząt co trzeci 
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rolnik wskazała, że to działanie go nie dotyczy. Z kolei w przypadku działania 
opartego na podejmowaniu działalności pozarolniczej znaczna część rolników 
nie jest w stanie określić, czy to działanie mogłoby być przydatne w ich 
gospodarstwie rolnym. 

 

Inwestycje zmniejszające ryzyko wdrażane w gospodarstwach rolnych 
w Polsce3 

Inwestycje ograniczające ryzyko w działalności rolniczej są zróżnicowane 
ze względu na ich trwałość, nieodwracalność, poziom wiedzy i wysokość 
ponoszonych nakładów inwestycyjnych (Leclère i in., 2014). Ponadto wielkość 
gospodarstwa rolnego, osiągany dochód, rodzaj własności ziemi, doświadczenie 
i wiek rolnika, czy też jego postawa wobec ryzyka również może determinować 
wdrażanie określonych inwestycji ograniczających ryzyko w gospodarstwie 
rolnym (Grand..., 2019; Adnan i in., 2020; Saiz-Rubio i in., 2020; Blasch i in., 
2020; Borówski i in., 2020). W ostatnich 5-ciu latach rolnicy w Polsce podjęli 
się realizacji szeregu różnych inwestycji mających na celu zmniejszenie ryzyka 
w gospodarstwie rolnym. Najczęściej rolnicy dokonywali zmian w metodach 
ochrony roślin (68,80%) (rys. 4). Intensywność ochrony roślin znacznie wzrosła 
w ostatnim czasie, czego przykładem jest 15-20 krotny wzrost ilości 
stosowanych pestycydów na całym świecie (Oerke, 2005). Dzieje się tak 
ponieważ zmniejszenie strat plonów spowodowanych przez szkodniki, patogeny 
i chwasty jest jednym z głównych wyzwań dla produkcji rolnej (Oerke & 
Dehne, 2004). Zmiana metod ochrony roślin wdrażana była najczęściej przez 
rolników z gospodarstw rolnych średnio-małych (10<20 ha), dużych (30<50 ha) 
i bardzo dużych (>50 ha). Byli to również w większości rolnicy z gospodarstw 
rolnych o wielkości ekonomicznej od 8 do 25 tys. euro  i od 50 do 100 tys. euro  
oraz typie produkcji rolnej uprawy polowe. Rolnicy, którzy stosowali metody 
ochrony roślin w celu ograniczenie ryzyka działalności rolniczej w większości 
wykupili polisę ubezpieczenia upraw.  

Mniej powszechną praktyką stosowaną przez rolników były umowy 
kontraktacyjne. Rolnictwo kontraktowe odnosi się do produkcji rolnej zgodnie z 
umową między kupującym a sprzedającym. Zapewnia lepszą jakość relacji 

                                                           
3 Analiza na podstawie danych z kwestionariusza ankiety dot. Problemów ubezpieczeń upraw 
i zwierząt w rolnictwie polskim, przeprowadzonej w 2019 roku w ramach realizacji zadania 1 
(Identyfikacja postaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych) fazy A (tj. fazy 
badawczej) projektu pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w 
rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu. 
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między handlowcami, sprzedawcami i wszystkimi innymi podmiotami 
zaangażowanymi w procesie łańcucha wartości. Rolnicy zgadzają się na 
dostarczenie określonej ilości produktów rolnych o określonych standardach 
jakościowych i w określonym terminie. W zamian otrzymują oni wsparcie 
techniczne i operacyjne. Dzięki temu czerpią korzyści ze szkoleń w zakresie 
lepszego stosowania nawozów i metod sadzenia, uzyskują wysokiej jakości 
inwestycje i przystępne fundusze produkcyjne oraz zapewniają bezpieczny 
rynek dla swoich produktów (Adnan i in., 2020). Srinivasan i in. (2011) 
wskazują, że w obliczu niepewności, silne relacje w łańcuchu dostaw odgrywają 
ważną rolę w rozwijaniu zdolności gospodarstw rolnych do wykorzystywania 
zasobów w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu, jakim jest zwiększenie 
zdolności adaptacyjnych. Umowy kontraktacyjne wykorzystywane były głównie 
w większych obszarowo gospodarstwach rolnych i bardziej zamożniejszych. W 
grupie rolników, którzy w ostatnich pięciu latach zawarli umowę kontraktową z 
odbiorcami produktów ponad połowę stanowili rolnicy z gospodarstw powyżej 
30 ha użytków rolnych.  Niewielki odsetek stanowili rolnicy z gospodarstw 
rolnych o powierzchni nie większej niż 10 ha użytków rolnych (3,50%). Umowy 
kontraktacyjne zawierane były głównie przez rolników z gospodarstw rolnych o 
wielkości ekonomicznej powyżej 50 tys. euro.  Kontrakty były również domeną 
gospodarstw rolnych o typie produkcji uprawy polowe oraz specjalizujących się 
w hodowli drobiu. Większa część rolników zawierających umowy 
kontraktacyjne z odbiorcami produktów dodatkowo korzystała z ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Nowe technologie upraw stanowią ważny element budowania odporności 
gospodarstw rolnych. Rolnicy, którzy zdecydowali się na wdrażanie nowych 
technologii osiągają lepsze rezultaty w postaci wyższych oszczędności 
pieniędzy i pracy, zwiększonej produkcji, czy też redukcji kosztów przy 
minimalnym wysiłku i produkcji wysokiej jakości żywności z bardziej 
przyjaznymi dla środowiska praktykami (Diez, 2017). W ostatnich pięciu latach 
35,24% rolników stosowało nowe technologie upraw, w tym ponad 20% 
stanowili rolnicy z gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha użytków 
rolnych.  Niewielki odsetek rolników z gospodarstw o powierzchni do 10 ha 
użytków rolnych zdecydował się na tego typu działanie (3,37%). Nowe 
technologie upraw były głównie wdrażane w bardzo dochodowych 
gospodarstwach rolnych (o wielkości ekonomicznej powyżej 100 tys. euro). 
Stosowanie nowych technologii upraw było charakterystyczne zarówno dla 
rolników, którzy unikają ryzyka oraz dla tych, którzy lubią podejmować 
ryzykowne decyzje w gospodarstwie.  Rolnicy, którzy wdrażali nowe 
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technologie upraw w większości ograniczali ryzyko działalności rolniczej 
również poprzez wykup polisy ubezpieczenia upraw.   

 

Rysunek 4. Inwestycje wdrażane w celu zmniejszenie ryzyka w gospodarstwach 
rolnych w Polsce 

 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2019. 

 

W najmniejszym stopniu rolnicy realizowali inwestycje w zakresie 
nawadniania upraw oraz montażu instalacji chroniących plantacje wieloletnie 
(np. siatki, zraszacze, trwałe ogrodzenia). Inwestycje te realizowane były 
głównie w gospodarstwach rolnych o powierzchni nie większej niż 20 ha 
użytków rolnych i o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Inwestycje 
związane z nawadnianiem realizowali rolnicy z gospodarstw rolnych o typie 
produkcji uprawy polowe, uprawy ogrodnicze oraz uprawy trwałe. Z kolei 
instalacje chroniące plantacje wieloletnie realizowali rolnicy z gospodarstw 
rolnych o typie produkcji mieszane. Rolnicy, którzy inwestowali w systemy 
nawadniania oraz w instalacje chroniące plantacje wieloletnie w mniejszym 
stopniu korzystali z ochrony ubezpieczeniowej w porównaniu do pozostałych 
rolników.   
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Podsumowanie 

Rolnictwo w Polsce jest strategicznym sektorem gospodarki narodowej, 
którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju i zapewnienie miejsc pracy i źródeł dochodów wielu tysiącom ludzi. Ze 
względu na specyficzny charakter działalności rolniczej rolnicy muszą 
konfrontować się z wieloma zagrożeniami, w tym w szczególności zagrożeniami 
klimatycznymi, chorobami roślin i zwierząt, a także ze zmiennością cen. 
Zagrożenia te zakłócają wiele działań w rolnictwie i łańcuchach dostaw, 
zwiększając wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym i 
utrzymaniem źródeł dochodów. Wyzwania jakie stoją przed obecnym 
rolnictwem wymagają bardzo pilnych i zdecydowanych działań w obszarze 
zarządzania ryzykiem na poziomie gospodarstwa rolnego. Dotychczas 
prowadzone badania wskazują, że przyjęcie określonych strategii zarządzania 
ryzykiem zależy od wielu czynników, w tym społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, czy instytucjonalnych (IPPC, 2007).  

Wśród wielu możliwości ograniczania ryzyka w działalności rolniczej 
pomimo różnic w lokalizacji gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych 
zgłaszanych do płatności, poziomu generowanych przychodów, czy typu 
produkcji rolnicy w Polsce najczęściej stosują strategię polegającą na obniżaniu 
poziomu ryzyka. Przy czym zauważyć można, że w regionie Mazowsza i 
Podlasia oraz Małopolski i Pogórza strategia obniżania ryzyka była stosowana 
znacznie częściej niż w regionie Pomorza i Mazur oraz Wielkopolski i Śląska. 
Strategia obniżania ryzyka była również znacznie częściej wdrażana w 
gospodarstwach rolnych różnicujących produkcję, o wyższych przychodach ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych (powyżej 50 tys. zł), czy w 
gospodarstwach rolnych o znacznie większej powierzchni użytków rolnych 
zgłaszanych do płatności obszarowych (>30 ha).  

Niewielu rolników w Polsce stosuje strategię zapobiegania ryzyka, a 
zaledwie 5% z nich dokonuje transferu ryzyka poprzez kontraktację lub 
ubezpieczenia. Duża część rolników w Polsce akceptuje ryzyko i niestosuje 
żadnej strategii jego ograniczania.  

Działania zapobiegawcze, które pozwalają zwiększyć odporność rolników 
dzięki zmniejszeniu ich ekspozycji na ryzyko i przystosowaniu produkcji do 
nowych czynników ryzyka były w największym stopniu wdrażane w 
gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w regionie Pomorza i Mazur, zaś w 
najmniejszym stopniu w gospodarstwach z regionu Mazowsza i Podlasia. Z 
kolei transfer ryzyka znacznie częściej stosowany był przez rolników z regionu 
Wielkopolski i Śląska oraz Mazowsza i Podlasia. Jednocześnie w regionach tych 
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rolnicy w najmniejszym stopniu akceptowali ryzyko i nie stosowali żadnej 
strategii jego ograniczania.  

Wielkość użytków rolnych zgłaszanych do płatności obszarowych i 
związane z tym zwiększone wsparcie dochodów rolników oraz poziom 
generowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług rolniczych znacząco 
różnicowały wdrażane przez rolników strategie ograniczania ryzyka. Im więcej 
użytków rolnych rolnik zgłaszał do płatności obszarowych i im większe osiągał 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych tym częściej wdrażał 
działania służące zapobieganiu ryzyka i dokonywał transferu ryzyka, zaś w 
mniejszym stopniu akceptował ryzyko i nie stosował żadnej strategii 
ograniczania ryzyka. To dowodzi, że wsparcie dochodów rolniczych i 
możliwość osiągania wyższych przychodów z działalności rolniczej jest 
ważnym impulsem podejmowanych przez rolników działań w obszarze 
zarządzania ryzykiem. Zatem zwiększenie odporności rolników na występujące 
w działalności rolniczej zagrożenia będzie możliwe poprzez większe wsparcie 
dochodów rolniczych. 

Stosowanie określonych strategii zarządzania ryzykiem było także 
związane z typem produkcji rolniczej. Działania zapobiegające ryzyku były 
znacznie częściej wdrażane w gospodarstwach rolnych o typie produkcji 
zwierzęce. Rolnicy z tych gospodarstw znacznie rzadziej stosowali transfer 
ryzyka i w najmniejszym stopniu akceptowali ryzyko i nie stosowali żadnej 
strategii jego ograniczania. Gospodarstwa rolne o typie produkcji zwierzęce 
narażone są w znacznym stopniu na zagrożenia sanitarne. Skuteczne 
zapobieganie wystąpienia ryzyka w tych gospodarstwach rolnych pozwala 
ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zwierząt i potrzebę podejmowania 
kosztownych działań post factum. Z kolei niewielkie zainteresowanie rolników 
prowadzących gospodarstwa rolne o typie produkcji zwierzęce transferem 
ryzyka może wskazywać na niedostosowanie oferty ubezpieczeń do potrzeb 
tych rolników. Transfer ryzyka był w największym stopniu wykorzystywany 
przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne o typie produkcji roślinne. 
Rolnicy z tych gospodarstw równie często jak rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rolne o typie produkcji zwierzęce stosowali działania zapobiegające ryzku, 
jednocześnie w największym stopniu akceptowali ryzyko i nie stosowali żadnej 
strategii jego ograniczania. W najmniejszym stopniu transfer ryzyka oraz 
podejmowanie działań zapobiegających ryzyku stosowali rolnicy prowadzący 
gospodarstwa rolne o typie produkcji mieszane. Również duża część rolników z 
tych gospodarstw akceptowała ryzyko i nie stosowała żadnej strategii jego 
ograniczania. Dzieje się tak gdyż już samo różnicowanie produkcji może być 



 

363 

traktowane przez rolników jako działanie mające na celu ograniczania ryzyka. 
Różnicują produkcję rolnicy rozkładają ryzyko, przez co w mniejszym stopniu 
zainteresowani są innymi strategiami ograniczania ryzyka. Można zatem sądzić, 
że w gospodarstwach tych rolnicy transfer ryzyka, czy też praktyki 
zapobiegające ryzyku traktują jako działania uzupełniające wobec różnicowania 
produkcji. 

Doświadczenie w zakresie korzystania z dotowanych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt różnicowało strategie ograniczania ryzyka wdrażane przez 
rolników. Z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt korzystają głównie 
rolnicy z większych obszarowo gospodarstw, o wyższych przychodach ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych, jak również rolnicy prowadzący 
gospodarstwa rolne o typie produkcji zwierzęce i mieszane. Rolnicy, którzy w 
ostatnich pięciu latach korzystali z ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt częściej od 
pozostałych wdrażali strategię obniżania ryzyka oraz zapobiegania ryzyka, 
jednocześnie w mniejszym stopniu akceptowali oni ryzyko i nie stosowali 
żadnej strategii jego ograniczania.  To może sugerować, że rolnicy mają 
świadomość zagrożeń w działalności rolniczej i potrzeby stosowania różnych 
działań zwiększających ich odporność na występujące zagrożenia. Może to 
również dowodzić, że z ubezpieczeń korzystają głównie rolnicy, u których jest 
wyższe niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt jest więc komplementarną strategią ograniczania ryzyka wobec innych 
wdrażanych w gospodarstwie działań, w szczególności tych związanych z 
obniżaniem ryzyka. Wyniki badań dowodzą, że szansa na zastosowani strategii 
obniżania ryzyka w gospodarstwach rolnych wzrasta gdy rolnik posiada 
doświadczenie w zakresie konsumpcji dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt oraz gdy przypisuje on ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt większe 
znaczenie w strategii ograniczania ryzyka.  Nie dziwi zatem fakt, że rolnicy 
którzy zamierzają skorzystać z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt (jeśli rząd wprowadzi obowiązek ubezpieczenia) znacznie częściej od 
rolników, którzy nie zamierzają skorzystać z obowiązkowego ubezpieczenia 
wskazywali, że nadal stosować będą strategię transferu ryzyka. Duża część 
rolników, która zamierza skorzystać z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt obecnie wdraża działania obniżające ryzyko. Natomiast rolnicy, którzy 
nie zamierzają skorzystać z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
w zdecydowanej większości akceptują ryzyko i nie stosują żadnej strategii jego 
ograniczania. 

Należy zauważyć, iż pomimo tego, że transfer ryzyka na instytucję 
ubezpieczeniową jest traktowany jako skuteczna i najbardziej ekonomicznie 
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uzasadniona strategia ograniczania ryzyka w działalności rolniczej nie wszyscy 
rolnicy korzystają z ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a większość z nich 
ubezpieczeniom przypisuje średnie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem. 
Postrzeganie znaczenia ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt przekłada się na 
transfer ryzyka w gospodarstwach rolnych. Rolnicy z regionów, w których 
transfer ryzyka był najczęściej wskazywany jako strategia ograniczania ryzyka, 
w największym stopniu przypisywali ubezpieczeniem upraw i/lub zwierząt 
wysokie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem. Podobnie w sytuacji, gdy 
rolnik osiągał wyższe przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych, 
czy też zgłaszał większą powierzchnię użytków rolnych do płatności 
obszarowych. Dowodzi to, że rolnicy, którzy mają doświadczenie w zakresie 
transferu ryzyka oraz mają zapewnione wyższe dochody w przyszłości będą 
nadal chętni do jego stosowania. Zatem, aby zwiększyć powszechność 
stosowania ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt należałoby podjąć skuteczne 
działania w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania rynku ubezpieczeń 
i wsparcia dochodów rolniczych. 

Na zakres stosowanych strategii ograniczania ryzyka w działalności 
rolniczej wpływa usługa w zakresie doradztwa rolniczego. Posiadane przez 
doradców rolnych informacje w zakresie zagrożeń klimatycznych, a także 
możliwych do zastosowania strategii ograniczania ryzyka może determinować 
decyzje rolników w zakresie ich stosowania. Zdaniem większości doradców 
rolnych rolnicy powinni stosować strategię obniżania poziomu ryzyka, i 
rzeczywiście duża część rolników taką strategię stosowało. Im częściej doradca 
rolny z danego regionu wskazywał strategię obniżania ryzyka jako tą, którą 
powinien się kierować zarządzający gospodarstwem rolnym tym częściej rolnicy 
wskazywali na jej stosowanie. Doradcy rolni znacznie częściej od rolników byli 
zdania, że w gospodarstwie rolnym powinna być wdrożona strategia 
zapobiegania ryzyka i transferu ryzyka. Przy czym należy zauważyć, że tylko 
niewielka część doradców rolnych przypisywała ubezpieczeniom upraw i/lub 
zwierząt wysokie znaczenie w strategii ograniczania ryzyka. W tym przypadku 
również opinie doradców rolnych z danego regionu w zakresie stosowani tych 
strategii pokrywały się z decyzjami rolników w zakresie ich stosowania.  

Za najbardziej przydatne działania ograniczające ryzyko w działalności 
rolniczej rolnicy uznali podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy 
poprzez szkolenia, czy też kontakt z doradcami rolnymi. Ponadto transfer ryzyka 
na ubezpieczycieli, umowy kontraktacyjne, współpraca z innymi rolnikami, 
ulepszanie technologii oraz zmiana metod ochrony roślin zdaniem większości 
rolników może w znaczącym stopniu ograniczać ryzyko. Postrzeganie 
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przydatności poszczególnych działań ograniczających ryzyko w gospodarstwie 
rolnym było zróżnicowane ze względu na posiadany areał, typ produkcji, 
dochodowość oraz postawę rolnika wobec ryzyka.  

W ostatnich pięciu latach rolnicy w celu zmniejszenia ryzyka 
prowadzonej działalności najczęściej dokonywali zmian w metodach ochrony 
roślin. W mniejszym stopniu zawierali oni umowy kontraktacyjne, czy też 
wdrażali nowe technologie upraw. Byli to głównie rolnicy z większych 
obszarowo gospodarstw rolnych, o dużej dochodowości. Jednocześnie 
większość z nich korzystała z ochrony ubezpieczeniowej. Nieliczni rolnicy 
podjęli się inwestycji związanych z nawadnianiem upraw oraz montażem 
instalacji chroniących plantacje wieloletnie. W szczególności byli to rolnicy z 
gospodarstw rolnych o areale nie większym niż 20 ha użytków rolnych, o 
średnio-małej wielkości ekonomicznej, którzy nie korzystali z ubezpieczeń 
upraw. 

Reasumując, w kontekście zwiększenia odporności gospodarstw rolnych 
na występujące w działalności rolniczej zagrożenia konieczne jest wsparcie ze 
środków publiczny ukierunkowane na działania zmniejszające ekspozycję 
gospodarstw rolnych na ryzyko oraz działania w zakresie zapobiegania ryzyka. 
Niezbędne są działania w zakresie odpowiedniego wsparcia rolników aby 
poznali nowe techniki produkcji i zarządzania różnymi uprawami, różnicowali 
uprawy, stosowali odpowiednie nawożenie, czy środki ochrony roślin. Ponadto 
konieczne jest większe ukierunkowania pomocy publicznej na finansowanie 
konkretnych projektów inwestycyjnych, które poprawiłyby odporność 
gospodarstw rolnych. Rząd i inne organizacje publiczne powinny zwiększać 
świadomość rolników w zakresie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
gospodarskich.  Jednocześnie podejmując skuteczne działania mające na celu 
poprawę efektywności funkcjonowania rynku ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 
Ważne jest również zwiększenie dostępu rolników do usług doradczych i 
większa edukacja nie tylko rolników, ale także i doradców rolnych w zakresie 
zmieniających się warunków klimatycznych oraz skuteczności i efektywności 
stosowania poszczególnych strategii ograniczania ryzyka i ich łączenia w 
odpowiedzi na zmiany tych warunków.  
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10. 
Identyfikacja reguł podejmowania decyzji ubezpieczeniowych 
 
Wstęp 

Ochrona mienia jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. 
Bez odpowiedniego ubezpieczenia jest mało prawdopodobne, aby 
zrównoważony rozwój rolnictwa był rzeczywiście osiągalny(Wanczeck i in., 
2017). Ubezpieczenie jest bowiem uznane ze główny element budowania 
odporności na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Zostało to określone w 
Celach Zrównoważonego Rozwoju, które obejmują ubezpieczenie, jako główne 
narzędzie zwiększania odporności społeczeństw (ONZ, 2015). 

Ubezpieczenie upraw i zwierząt jest jednym z narzędzi zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. Odgrywa ono ważną rolę w zakresie budowania 
odporności, zdolności adaptacyjnych i zdolności do przekształcania systemów 
rolniczych, gdyż umożliwia rolnikom przenieść czas i pieniądze z kontroli 
ryzyka na inne działania. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń zwiększają zdolność 
systemu rolniczego do wytrzymania naprężeń i (nie)oczekiwanych wstrząsów 
(Meuwissen i in., 2019). Mogą one również uzupełniać strategie zarządzania 
ryzykiem stosowane w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza jeśli są one 
niewystarczające w sytuacjach ekstremalnych. Co więcej, ubezpieczenie może 
przyczynić się do zmiany nakładów, produkcji, marketingu i zarządzania 
ryzykiem w odpowiedzi na wstrząsy i stresy, bez konieczności zmiany struktur 
i mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu rolniczego. Poza tym 
ubezpieczenie może przyczynić się do transformowalności, czyli znaczącej 
zmiany wewnętrznej struktury i mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu 
rolniczego w odpowiedzi na poważne wstrząsy lub długotrwały stres, który 
uniemożliwia prowadzenie działalności (Meuwissen i in., 2019). Ubezpieczenia 
upraw i zwierząt funkcjonują na zasadzie dobrowolności lub obowiązku. 
W wielu krajach system ubezpieczeń upraw i zwierząt oparty jest na dotacjach 
z budżetu państwa. Mimo tego tylko niewielka część rolników decyduje się na 
zakup ubezpieczenia, chociaż część z nich ma taki obowiązek.  

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie postaw rolników wobec 
wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt oraz 
empiryczna weryfikacja czynników wpływające na te postawy. Należy je 
rozpatrywać jako z perspektywy decyzji ubezpieczeniowych.    
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Decyzje ubezpieczeniowe w rolnictwie – aspekty teoretyczne 

Decyzje ubezpieczeniowe zdaniem Schwarcz (2010) należą do 
najtrudniejszych, z jakimi borykają się konsumenci, ponieważ wymagają one 
zindywidualizowanych przewidywań dotyczących prawdopodobieństwa i 
wielkości wysoce nieprawdopodobnego i w dużej mierze nieznanego przyszłego 
wydarzenia 

Ulbinaitė (2011) stwierdza, że usługi ubezpieczeniowe są zarówno trudne 
do sprzedania dla ich dostawców, jak i trudne do zakupu dla konsumentów, w 
tym sensie, że konsumenci mają trudności ze zrozumieniem ryzyka, właściwą 
oceną jego zakresu, częstotliwości i prawdopodobieństwa, właściwą 
interpretacją przy wyborze i szacowaniu kosztów, jakości i korzyści usług 
ubezpieczeniowych, przy porównywaniu różnych usług ubezpieczeniowych 
świadczonych na rynkach. Praktyka dowodzi, że ochrona ubezpieczeniowa jest 
usługą o specyficznym charakterze, która skutkuje tym, że wiedza przeciętnego 
człowieka często nie wystarcza, aby dokonać optymalnego wyboru w zakresie 
oferowanej ochrony. Racjonalne ustalenie najważniejszych postanowień umowy 
ubezpieczenia nierzadko wymaga od ubezpieczających się specjalistycznej 
wiedzy (Orlicki, 2015). 

Według Woś i in. (2011) decyzja zakupu jest bezpośrednią konsekwencją 
przejścia klienta przez pięć etapów. Pierwszy z nich to rozpoznanie problemu, 
czyli identyfikacja potrzeb i ich wartościowanie według indywidualnych skal 
preferencji. Drugi etap to poszukiwanie informacji - jakie produkty i usługi 
w granicach możliwości nabywczej konsumenta są w stanie zaspokoić jego 
potrzeby. Trzeci etap to ocena dostępnych możliwości wyboru. Z kolei etap 
czwarty i piąty obejmuje odpowiednio decyzje o zakupie lub rezygnacji 
z zakupu i zachowanie po zakupie - ocena dokonanego wyboru.  

Potrzeba jest pierwotnym czynnikiem wszelkich działań związanych 
z dokonywaniem zakupu i uruchamia ona cały proces zakupu. Uwzględniając 
specyfikę i złożoność usługi ubezpieczeniowej na pojawienie się potrzeb 
ubezpieczeniowych według Nowotarskiej-Romaniak (2013) wpływa 
świadomość ubezpieczeniowa (wiedza klienta, jaką ma on o rynku 
ubezpieczeń), informacje o usługach, osiągane dochody, preferencje oraz 
ujawnianie się nowych potrzeb w związku ze zmianą sytuacji życiowej, czy też 
posiadanego majątku. Odczuwanie potrzeby polega na uświadomieniu różnicy 
między stanem, w jakim znajduje się konsument, a stanem pożądanym. 
Konsument stara się zniwelować tę rozbieżność i przywrócić do stanu 
równowagi. Przywrócenie równowagi między stanem rzeczywistym, 
a pożądanym stanowi dla konsumenta problem do rozwiązania. Polega on na 
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zidentyfikowaniu zbioru produktów, mogących zaspokoić odczuwaną potrzebę 
(Rudnicki, 2012). Prowadzi to do sytuacji, która wywołuje u konsumenta 
konieczność rozpoznania rynku, zdobycia informacji i zaplanowania zakupu 
usługi (Włodarczyk, 2016). Wszystkie wybory i decyzje konsumpcyjne wiążą 
się z mniejszym lub większym ryzykiem. Na wielkość ryzyka ma znaczny 
wpływ znajomość produktu lub usługi przez konsumenta. Znacznie większe 
ryzyko ponosi on kupując produkt lub usługę, z którymi nie miał on w 
przeszłości żadnych doświadczeń lub miał doświadczenie negatywne, niż 
wybierając produkt lub usługę dobrze mu znaną i sprawdzoną w użytkowaniu 
(Rudnicki, 2006). Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w usługach 
ubezpieczeniowych, gdzie ocena usługi czy zakładu ubezpieczeń następuje nie 
w momencie zaspokojenia potrzeby, lecz na etapie odczuć po zakupie i to 
związanych z procesem likwidacji szkody w sytuacji zaistnienia zdarzenia 
losowego (Nowotarska-Romaniak, 2013).  

Uzasadnienie przez konsumenta potrzeby w zakresie ubezpieczenia 
uruchamia procesy poszukiwania informacji o produkcie. Proces ten według 
Perenc i Rosy (2011) może przebiegać na dwa sposoby w zależności od 
zaangażowania oraz siły bodźca, który nimi kieruje, a także od informacji 
posiadanych w momencie uświadomienia sobie potrzeby i łatwości poszukiwań. 
Konsument może nie przejawiać zbyt dużej aktywności, ograniczając się 
głównie do zwracania uwagi na reklamę produktu, uwrażliwienia się na 
informację o nim, a także opierając się na opinii innych osób 
(znajomych/rodziny). Przeciwne zachowanie, które cechuje aktywna postawa w 
zdobywaniu informacji, odzwierciedla się w poszukiwaniu odpowiednich 
informatorów, opracowań, zasięgnięciu informacji u pośredników, czy 
specjalistów. Poszukiwanie informacji na rynku ubezpieczeniowym obejmuje 
zdobywanie wiedzy o zakładzie ubezpieczeń, o usłudze ubezpieczeniowej, o 
składce i miejscu sprzedaży (Nowotarska-Romaniak, 2013). Z badań 
przeprowadzonych przez Nowogródzką i Rembisz (2015) wynika, że 
długoletnie działanie firmy ubezpieczeniowej na rynku oraz jej dobra opinia 
mają istotny wpływ na decyzje związane z wyborem usługi ubezpieczeniowej. 
Ponadto konsumenci usług ubezpieczeniowych zwracają także uwagę na chęć 
stałej współpracy z agentem ubezpieczeniowym, mającym dobrą opinię, gdyż 
często potrzebują oni osobistego kontaktu z pośrednikiem ubezpieczeniowym w 
zakresie wyboru odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego. Na podstawie 
posiadanych informacji następuje wyselekcjonowanie kilku wariantów do 
wyboru. Konsument ma jednak ograniczony zakres informacji na temat 
alternatywnych produktów ubezpieczeniowych. Jego zdolność przetwarzania 
informacji jest ograniczona, towarzyszą jej różne uprzedzenia oraz ograniczenia 
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czasowe (Rudzewicz, 2018). Dodatkowo w przypadku ubezpieczeń informacje o 
produkcie są często prezentowane w sposób zawiły, trudny i niezrozumiały dla 
klienta, co rzutuje na jego wybór  (Nowotarska-Romaniak, 2013). 

Decyzja zakupu następuje z chwilą dokonania przez konsumenta wyboru. 
Ze względu na występującą na rynku ubezpieczeń asymetrię informacji rolnik w 
chwili podejmowania decyzji o zakupie ubezpieczenia nie dysponuje nigdy 
kompletnym zbiorem informacji, może jedynie wspierać się danymi 
historycznymi. Podejmowanie decyzji w stanie niepewności wiąże się z bardzo 
wysokim prawdopodobieństwem podjęcia błędnej decyzji, co może wywołać 
nieefektywne i negatywne skutki. W większości przypadków rolnicy nie są w 
stanie skutecznie przewidzieć przyszłości, co oznacza, że podejmują decyzje (tj. 
wybierają odpowiednią alternatywę) w warunkach niepewności lub ryzyka.  

Dokonywane przez konsumenta wybory obrazują modele decyzyjne 
(Rudnicki, 2012). Najprostszą regułą podejmowania decyzji zakupu 
ubezpieczenia jest odwołanie się do emocji. Jak wskazuje Kulawik (2020) w 
decyzjach ubezpieczeniowych ludzie uwzględniają swe własne doświadczenia, 
ale dużą rolę odgrywa w nich również komponent emocjonalny. Nie pozostaje 
to bez wpływu na postrzeganie subiektywnego prawdopodobieństwa doznania 
szkód majątkowych i osobowych w przyszłości. Zgodnie z tym modelem 
konsument wybiera jedną z możliwości, działając pod wpływem pierwszego 
wrażenia, rozpoznania, znajomości produktu, czy doświadczeń z przeszłości. Z 
jednej strony konsument nie wykorzystuje prawie żadnych informacji. Nabywa 
produkt ubezpieczeniowy bez większego zastanowienia nad tym, co on zawiera. 
Tak, więc jest duże prawdopodobieństwo, że wybierze produkt 
ubezpieczeniowy, który nie będzie dla niego optymalny i nie spełni jego 
oczekiwań, w szczególności w sytuacji konieczności likwidacji szkody i 
wypłaty odszkodowania. Konsekwencją błędnie podjętych decyzji w przeszłości 
będzie brak zainteresowania ubezpieczeniem w przyszłości. Konsument może 
także opierać się na wcześniejszym doświadczeniu w zakresie zakupu 
ubezpieczenia. Nabywca zadowolony z ochrony ubezpieczeniowej, 
najprawdopodobniej również w przyszłości wykupi ubezpieczenie, natomiast 
niezadowolony - nie powtórzy aktu zakupu. Innym modelem decyzyjnym jest 
model koniunkcyjny (łączny), tzw. model satysfakcji. Konsument określa 
pewien minimalny poziom wymagań w odniesieniu do każdej ważnej dla niego 
cechy produktu i ocenia je łącznie. Rozważa on tylko te oferty ubezpieczeniowe, 
które spełniają minimalne wymagania. Wybrana zostaje oferta, której cechy 
mają wyższą wartość od poziomu minimalnego. Brak dostępności preferowanej 
oferty może skutkować odłożeniem w czasie decyzji zakupu ubezpieczenia. W 
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trakcie dokonywania wyboru konsument może stosować także model 
dysjunkcyjny (rozłączny). W tym modelu konsument określa minimalny 
poziom tylko w odniesieniu do jednej lub kilku cech produktu 
ubezpieczeniowego. Następnie eliminuje wszystkie te oferty znajdujące się 
poniżej tego poziomu. Modelem często stosowanym przez konsumentów jest 
także model leksykograficzny. Konsument dokonuje hierarchizacji cech 
produktu, porównuje oferty ubezpieczeniowe według najważniejszej cechy i 
dokonuje wyboru produktu, który jest oceniany najwyżej. Kolejnym modelem 
stosowanym przez konsumentów w procesie wyboru produktu jest model 
oczekiwanej użyteczności. Model ten oparty jest na zasadzie kompensacyjnej, 
która polega na tym, że wszystkie ujemne cechy ocenianych produktów 
kompensowane są przez ich cechy dodatnie. Poszczególnym cechom produktu 
konsument nadaje odpowiednie wagi. Ostateczną ocenę produktu uzyskuje 
poprzez pomnożenie wszystkich cech przez ich wagi. Wybrana zostanie ta 
oferta ubezpieczenia, której użyteczność jest oceniana najwyżej (Rudnicki, 
2012). 

Wybór ostatecznej oferty ubezpieczeniowej przez konsumenta nie zawsze 
oznacza, że ubezpieczenie zostanie wykupione. Wynika to z faktu, że decyzje 
ubezpieczeniowe mogą być determinowane szeregiem różnych czynników o 
charakterze ekonomicznym, społecznym, czy demograficznym. Wśród 
najczęściej wymienianych czynników socjoekonomicznych i demograficznych 
uwzględnianych przez rolników w podejmowaniu decyzji ubezpieczeniowych 
najczęściej wymienia się: płeć, wiek, poziom wykształcenia, doświadczenie, 
wielkość gospodarstwa domowego rodziny rolniczej, dochód, wielkość 
ekonomiczną gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków rolnych, typ 
produkcji, możliwość zastosowania alternatywnych narzędzi zarządzania 
ryzykiem, czy lokalizację (Wąs i in., 2020; Kulawik, 2020). Wpływ na zakup 
ubezpieczenia ma również dostęp do źródeł informacji na temat rynku 
ubezpieczeń, własne doświadczenia z ubezpieczycielami, działalność różnych 
towarzystw ubezpieczeniowych w danej branży oraz kryteria wyboru 
ubezpieczyciela (Czuba, 2020). 

 

Postawy rolników wobec obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt  

Próba określenia konsekwencji, które na rynku dóbr i usług powoduje 
nałożenie na indywidualnego konsumenta jakiegokolwiek obowiązku, musi być 
poprzedzona analizą zachowania się nabywców. Globalny (zagregowany) efekt 
na rynku krajowym lub międzynarodowym jest bowiem wypadkową decyzji 
wielu indywidualnych konsumentów(Gierusz i in., 2014). Istotą zagadnienia jest 
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właściwe określenie czynników determinujących decyzje i zachowania się 
rolników wobec wprowadzeniu obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 
przy różnego rodzaju ograniczeniach, a dodatkowo przy niepełnej informacji 
czy niedoskonałej wiedzy. Około 13% krajów ma obowiązek ubezpieczenia 
upraw lub zwierząt gospodarskich, a 11% ma ubezpieczenie warunkowo 
obowiązkowe dla rolników posiadających kredyty inwestycyjne. Większość 
obowiązkowych ubezpieczeń jest częściowo obowiązkowa (Zhang, Palma, 
2021). Jak wskazuje Tuo (2001) obowiązkowe ubezpieczenie może być 
właściwym rozwiązaniem w zakresie ochrony przed ryzykiem w rolnictwie, 
ponieważ: a) tylko egzekwowanie może zapewnić udział rolników w rynku; b) 
w obowiązującym prawie ubezpieczeniowym brak jest ograniczeń dotyczących 
polis ubezpieczeń rolnych; oraz c) przymus pomaga uniknąć negatywnej 
selekcji i zapobiega pokusie nadużycia. Zdaniem Gierusz i in. (2014) obowiązek 
ubezpieczenia się wyrównuje szanse w zarządzaniu określonym ryzykiem, 
niezależnie od stopnia ich wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej. 

W analizowanych gospodarstwach rolnych większość rolników była 
przeciwna wprowadzeniu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
(58,61%). W grupie rolników, którzy wyrazili aprobatę wobec obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt znaleźli się w większości rolnicy z regionu 
Wielkopolski i Śląska. Najmniej liczną grupą rolników, wyrażających poparcie 
wobec obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt byli rolnicy z regionu 
Mazowsza i Podlasia (tab. 5).  

 
Tabela 5. Związek między położeniem gospodarstw rolnych a aprobatą 

obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 
Region Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
Pomorze i Mazury 36,68% 63,32% 
Wielkopolska i Śląsk 54,23% 45,77% 
Mazowsze i Podlasie 22,52% 77,48% 
Małopolska i Pogórze 29,76% 70,24% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Analiza zależność między poparciem obowiązkowych ubezpieczeń upraw 

i/lub zwierząt, a położeniem użytków rolnych gospodarstwa w poszczególnych 
regionach, wykazała że jeżeli większość użytków rolnych gospodarstwa rolnego 
położonych było w regionie Pomorza i Mazur to szansa, że rolnik poprze 
obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt maleje o 26% (
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. W przypadku, gdy większość użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego położonych jest w regionie Wielkopolski i Śląska to 
szansa na aprobatę przez rolników obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt wzrasta o 144% ( .Jeśli gospodarstwo jest 
zlokalizowane w regionie Mazowsza i Podlasia to szansa na akceptacje 
wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt maleje o 62% 

 Położenie gospodarstwa w regionie Małopolska i 
Pogórze powoduje zmniejszenie szansy na pozytywne postrzegani 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt o 45% 

. 

Aprobatę wobec wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt wykazywali głównie rolnicy, zgłaszający powierzchnię użytków 
rolnych do płatności obszarowych powyżej 50 ha (tab. 6). Wraz ze wzrostem 
powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności obszarowych zwiększa 
się odsetek rolników popierających obowiązek ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt. Istotny wpływ powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności 
obszarowych na aprobatę obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
odnotowano w przypadku gospodarstw o najmniejszej i największej 
powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności. Jeśli rolnik zgłaszał do 
płatności obszarowych powierzchnię <5 ha to szansa na aprobatę 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt malała o 65%

, jeśli zgłaszał powierzchnię 5>10 ha to szansa ta malała o 
40% ( , jeśli zaś zgłaszał powierzchnię 10<20 ha to 
szansa malała o 27% . Z kolei jeśli rolnik zgłaszał do 
płatności obszarowych powierzchnię użytków rolnych >50 ha to szansa na 
aprobatę obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt wzrastała o 122% 

. Większa powierzchnia użytków rolnych 
zgłaszanych do płatności obszarowych zapewnia większe bogactwo, co może 
determinować decyzje rolników w zakresie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 
Rolnicy mogą być bardziej świadomi niepewności i utraty zysków, więc będą 
chcieli się zabezpieczyć na wypadek strat. Dodatkowe dochody w postaci 
płatności obszarowych stanowią, więc zachętę do wykupu ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt. Jednocześnie rolnicy uzyskujący wysokie płatności obszarowe 
mogą nie popierać obowiązku ubezpieczenia, ponieważ polegają na 
samoubezpieczeniu, bądź przyjmują że dodatkowe dochody w postaci płatności, 
w pewnym stopniu mogą zrekompensować im straty. Stąd w grupie 
gospodarstw rolnych zgłaszających więcej użytków rolnych do płatności 
obszarowych wysoki odsetek stanowili rolnicy nieakceptujący wprowadzeni 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. Wsparcie dochodów 
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płatnościami obszarowymi może więc z jednej strony powodować rezygnację 
z ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt lub stanowić impuls do ich zakupu 
w przyszłości.  

 

Tabela 6. Związek między powierzchnią użytków rolnych zgłoszonych  
do płatności obszarowych a aprobatą obowiązkowych ubezpieczeń  

upraw i/ lub zwierząt 

Powierzchni UR zgłoszonych 
do płatności obszarowych 

(ha) 

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt 

tak nie 
<5 21,05% 78,95% 

5<10 31,29% 66,71% 
10<20 35,87% 64,13% 
20<30 42,79% 57,21% 
30<50 47,26% 52,74% 
>50 57,34% 42,66% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety 
UBROL_2020. 
 

Za obowiązkowym ubezpieczeniem upraw i/lub zwierząt byli głównie 
rolnicy z gospodarstw o typie produkcji zwierzęce. Nieco mniejszą grupę 
rolników popierających obowiązkowe ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 
stanowili rolnicy z gospodarstw rolnych o typie produkcji roślinne. 
W najmniejszym stopniu poparcie wobec obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt wykazywali rolnicy z gospodarstw rolnych o typie produkcji mieszane 
(tab. 7).  

 
Tabela 7. Związek między typem produkcji a aprobatą obowiązkowych 

ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 
Typ produkcji Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
roślinna  41,81% 58,19% 
zwierzęce  46,31% 53,69% 
mieszane  37,95% 62,05% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Może to wynikać z faktu, że dywersyfikacja traktowana jest jako strategia 
samoubezpieczania (Mishra et al., 2004). Jak wskazują Auffhammer i Kahn 
(2018)dywersyfikacja upraw zwiększa odporność całej produkcji i dochodu 
gospodarstwa rolnego w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
klimatycznych. Zajmuje ona ważne miejsce w strategii radzenia sobie z ryzykiem 
i niepewnością związaną ze zmianami klimatu (Kurdyś-Kujawska i in., 2021), 
stanowiąc niekiedy strategię komplementarną wobec ubezpieczeń. Analiza 
zależności nie wykazała istotnego wpływu typu produkcji na akceptowanie przez 
rolników obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt.  

Rolnicy, którzy byli za obowiązkowym ubezpieczeniem upraw i/lub 
zwierząt w większości osiągali przychody ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych powyżej 100 tys. zł, takiego zdania był co trzeci rolnik osiągający 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych na poziomie 50-100 tys. 
zł oraz poniżej 50 tys. zł. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem przychodów 
ze sprzedaż produktów i usług rolniczych wzrastał odsetek rolników 
popierających obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt. Chociaż 
należy podkreślić, że jednak niewiele rolników popierało wprowadzenie 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt(tab. 8).Analiza zależności 
wykazał istotny wpływ przychodów ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 
na poparcie przez rolników obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 
Jeśli rolnik osiągał przychody ze sprzedaży poniżej 50 tys. zł to szansa na 
poparcie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt malała o 74% 

. Z kolei jeśli rolnik osiągał przychody ze 
sprzedażyproduktów i usług rolniczych na poziomie od 50-100 tys. zł to szansa 
na aprobatę obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt malała o 54% 

.Natomiast przychody ze sprzedaży produktów i 
usług rolniczych powyżej 100 tys. zł zmniejszały tę szansę o 28% 

. 

 

Tabela 8. Związek między przychodami ze sprzedaży brutto produktów i usług 
rolniczych a aprobatą obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Przychody ze sprzedaży Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
poniżej 50 tys. zł 27,11% 72,89% 
50-100 tys. zł 35,52% 64,48% 
powyżej 100 tys. zł 39,09% 60,91% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Na proces podejmowania decyzji o obowiązkowym ubezpieczeniu upraw 

i/lub zwierząt może wpływać doświadczenie wynikające z konsumpcji 
ubezpieczeń w przeszłości. Doświadczenie jest wielowymiarowym doznaniem, 
które przejawia się na poziomie racjonalnym i emocjonalnym (Mossberg, 2007). 
Realizacja pewnych działań i czerpanie z nich doświadczeń wpływa nie tylko na 
wymiar lojalności, ale także pozytywnie wpływa na satysfakcję (Chang 
i Chieng, 2006), która jest wyznacznikiem intencji i zachowań klienta (Lam 
i in., 2004). Poziom zadowolenia wpływa na to czy rolnicy uważają, że 
oferowane produkty ubezpieczeniowe zapewniają im pozytywną użyteczność. 
Z badań Santeramo (2019) wynika, że doświadczenie w zakresie umów 
ubezpieczenia pozytywnie wpływ na uczestnictwo rolników w systemie 
ubezpieczeń. Doświadczenie zdobyte w poprzednich sezonach żniw 
prawdopodobnie zmniejsza niedoskonałą wiedzę zarówno rolników, jak 
i ubezpieczycieli, a tym samym zwiększa absorpcję ubezpieczeń. Z analizy 
wynika, że 56,27% rolników posiadających w ostatnich latach umowę 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt była pozytywnie nastawiona do 
ubezpieczeń obowiązkowych, takiego zdania było 15,95% rolników, którzy nie 
posiadali w ostatnich pięciu latach dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt. 

Zdecydowana większość ankietowanych rolników (85,68%) była zdania, 
że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt nie rozwiążą wszystkich 
problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. Wśród tej grupy 
98,05% rolników było przeciwko obowiązkowym ubezpieczeniom upraw i/ lub 
zwierząt. Pozostali rolnicy (1,95%) byli zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw i/ lub zwierząt nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z 
ryzykiem w produkcji rolniczej, ale jednocześnie byli oni przychylni 
obowiązkowym ubezpieczeniom upraw i/lub zwierząt. W grupie rolników, 
którzy wyrażali aprobatę wobec wprowadzeniu obowiązkowych 
ubezpieczeniem upraw i/lub zwierząt większość z nich (68,15%) była zdania, że 
obowiązek ubezpieczenia nie będzie w stanie rozwiązać wszystkich problemów 
związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. Ponadto analiza wykazała, że 
rolnicy którzy w ostatnich pięciu latach posiadali dotowane ubezpieczenie 
upraw i/ lub zwierząt również w większości (80,64%) wskazali, że 
obowiązkowe ubezpieczenie nie rozwiąże problemów związanych z ryzykiem w 
produkcji rolniczej. Może to wynikać, po pierwsze z dużej świadomości 
rolników w zakresie ryzyka, na jakie narażona jest produkcja rolna, a po drugie 
może to być efektem doświadczeń, jakie mają rolnicy w zakresie ryzyk, które 
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zrealizowały się w przeszłości i zakresu ochrony wynikającej z posiadanych 
umów obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 

Biorąc pod uwagę lokalizację gospodarstwa rolnego większość rolników 
była zdania, że jednak obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt nie 
rozwiążą wszystkich problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. 
Najwięcej rolników wskazujących, że obowiązkowe ubezpieczenie nie rozwiąże 
wszystkich problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej 
prowadziło gospodarstwa w regionie Mazowsza i Podlasia. Należy zauważy, że 
rolnicy z tego regionu również w najmniejszym stopniu wyrażali poparcie 
wobec obowiązku wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt (tab. 9). Analiza zależności nie wykazała istotnego wpływu regionu na 
postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt jako skutecznej 
strategii zarządzania ryzkiem związanym z produkcją rolniczą. 

 

Tabela 9. Związek między położeniem gospodarstw rolnych a postrzeganiem 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Region Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
rozwiążą wszystkie problemy 
tak nie 

Pomorze i Mazury 15,58% 84,42% 
Wielkopolska i Śląsk 14,97% 85,03% 
Mazowsze i Podlasie 9,91% 90,09% 
Małopolska i Pogórze 12,50% 87,50% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
We wszystkich gospodarstwach rolnych bez względu na typ produkcji 

większość rolników była zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt nie rozwiąże problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej 
(tab. 10). Zdecydowana większość rolników zdaniem, których obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt nie rozwiąże problemów związanych z 
ryzykiem w produkcji rolniczej prowadziła gospodarstwa o typie produkcji 
roślinne (87,45%) (tab. 10).  Analiza zależności nie wykazała istotnego wpływu 
typu produkcji na postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt jako skutecznej strategii rozwiązującej problemy związane z ryzykiem 
w produkcji rolniczej.  
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Tabela 10. Związek między typem produkcji a postrzeganiem obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Typ produkcji Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt rozwiążą wszystkie problemy 

tak nie 
roślinna  12,54% 87,45% 
zwierzęce  15,76% 84,24% 
mieszane  16,34% 83,66% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych miały wpływ na 

postrzeganie przez rolników obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
w kwestii rozwiązywania wszystkich problemów związanym z ryzykiem w 
produkcji rolniczej. W gospodarstwach rolnych, w których przychody ze 
sprzedaży brutto towarów i usług stanowiły poniżej 50 tys. zł rolnicy znacznie 
częściej wskazywali, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt nie 
rozwiąże wszystkich problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. 
W tej grupie gospodarstw rolnych rolnicy również w niewielkim stopniu 
popierali obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt. W gospodarstwach 
rolnych o typie produkcji zwierzęce i mieszane nieco więcej rolników było 
zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże problemy 
związane z ryzykiem w produkcji rolniczej. Rolnicy ci także w większym 
stopniu wykazywali aprobatę wobec wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia 
upraw i/lub zwierząt (tab. 11). 

 

Tabela 11. Związek między przychodami ze sprzedaży brutto produktów i usług 
rolniczych a postrzeganiem obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Przychody ze sprzedaży Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
rozwiążą wszystkie problemy 
tak nie 

poniżej 50 tys. zł 8,89% 91,11% 
50-100 tys. zł 13,51% 86,49% 
powyżej 100 tys. zł 12,08% 87,92% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Analiza zależności wykazał istotny wpływ przychodów ze sprzedaży 

produktów i usług rolniczych na postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń 
upraw i/ lub zwierząt jako strategii umożliwiającej rozwiązanie wszystkich 
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problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. Jeśli rolnik osiągał 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł to 
szansa na postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt jako 
skutecznej strategii zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej malała o 55% 

. Z kolei jeśli rolnik osiągał przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczychpowyżej100 tys. zł to szansa na postrzeganie 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt jako skutecznej strategii 
zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej malała o 44% 

. 

Jeśli rząd wprowadzi obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt, 
76,53% rolników wskazało, że wykupi ubezpieczenie. Dla wyjaśnienia chodzi o 
ubezpieczenia obowiązkowe sensu stricto lub ubezpieczenia obowiązkowe 
powszechne. Charakteryzują się one tym, że ogólne warunki ubezpieczeń, które 
kształtują prawa i obowiązki stron, są wydawane w drodze aktu normatywnego 
(rozporządzenia Ministra Finansów). Są więc przepisami prawnymi o 
charakterze bezwzględnie obowiązującymi. Poza ubezpieczeniami 
obowiązkowymi powszechnymi występują również ubezpieczenia, które noszą 
znamiona przymusu, ale obowiązek ich zawarcia nie wynika z ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych (Bednarczyk, 2016). To tej grupy ubezpieczeń 
zalicza się obecnie funkcjonujące ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich 
dotowanych przez państwo wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2005 
roku.   

 

Tabela 12. Związek między położeniem gospodarstw rolnych a przyszłymi 
decyzjami rolników w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub 

zwierząt 

Region Przyszłe decyzje w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
Pomorze i Mazury 70,85% 29,15% 
Wielkopolska i Śląsk 85,68% 14,32% 
Mazowsze i Podlasie 64,86% 35,14% 
Małopolska i Pogórze 72,62% 27,38% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Rolnicy, którzy deklarowali, że wykupią ubezpieczenie upraw i/lub 

zwierząt jeśli będą one obowiązkowe w większości prowadzili gospodarstwa 
rolne w regionie Wielkopolski i Śląska oraz Małopolski i Pogórza (tab. 12). 
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Analiza zależności wykazała, że jeżeli większość użytków rolnych 
gospodarstwa położonych jest w regionie Wielkopolski i Śląska to szansa na 
wykup obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt wzrasta o 152% 

, pomimo tego, że w tej grupie gospodarstw rolnych 
rolnicy najczęściej wskazywali, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt nie rozwiąże wszystkich problemów w produkcji rolniczej. 
Jednocześnie należy zauważyć, że rolnicy z tego regionu w zdecydowanej 
większości wyrażali aprobatę wobec obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub 
zwierząt. Z kolei jeśli większość użytków rolnych gospodarstwa położonych jest 
w regionie Pomorza i Mazur oraz Mazowsza i Podlasia to szansa na 
ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt maleje odpowiednio o 38% 

 i o 48% . W gospodarstwach 
rolnych położonych w regionie Mazowsza i Podlasia najwięcej rolników było  
przeciwnych wprowadzeniu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
oraz w najmniejszym stopniu byli oni przekonani, że obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże wszystkie problemy związane z 
ryzykiem w produkcji rolniczej. 

 

Tabela 13. Związek między przychodami ze sprzedaży brutto produktów i usług 
rolniczych a przyszłymi decyzjami rolników w zakresie obowiązkowych 

ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Typ produkcji Przyszłe decyzje w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
roślinna  78,22% 21,78% 
zwierzęce  82,27% 17,73% 
mieszane  70,64% 29,36% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
 

Jeśli rząd wprowadzi obowiązkowe ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt to 
zamierzają je wykupić w szczególności rolnicy z gospodarstw o typie produkcji 
zwierzęce (tab. 13). Analiza zależności wykazała, że jeżeli rolnik prowadził 
gospodarstwo rolne o typie produkcji zwierzęce to szansa na wykup w 
przyszłości obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt wzrośnie o 52% 

. Co piąty rolnik prowadzący gospodarstwo o typie 
produkcji roślinne nie ma zamiaru ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt nawet 
jeśli będą one wprowadzone przez rząd jako obowiązkowe. Takiego zdania był 
co trzeci rolnik z gospodarstw o typie produkcji mieszane. Analiza zależności 
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wykazała, że jeśli rolnik dywersyfikował produkcję to szansa na wykup w 
przyszłości obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt maleje o 
38% . Rolnicy, ci również w największym stopniu 
byli przeciwni wprowadzeniu obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. 

 

Tabela 14. Związek między przychodami ze sprzedaży brutto produktów i usług 
rolniczych a przyszłymi decyzjami rolników w zakresie obowiązkowych 

ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt 

Przychody ze sprzedaży Przyszłe decyzje w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 

tak nie 
poniżej 50 tys. zł 66,89% 33,11% 
50-100 tys. zł 71,04% 28,96% 
powyżej 100 tys. zł 76,45% 23,55% 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Wielkość przychodów ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 

różnicowała decyzje rolników w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych wzrastał odsetek rolników, którzy deklarowali, że wykupią 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt jeśli będzie ono obowiązkowe. Nie zamierza 
korzystać z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 31,11% rolników 
osiągających przychody produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł (tab. 
14). Analiza zależności wykazała, że jeśli rolnik osiągał przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł to szansa na wykup 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt zmniejsza się o 69%

.Rolnicy z tej grupy gospodarstw również w największym 
stopniu nie popierali wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt i jednocześnie byli oni zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw 
i/lub zwierząt nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z ryzykiem w 
produkcji rolniczej. Z kolei jeśli rolnik osiągał przychody ze sprzedaży upraw 
i/lub zwierząt na poziomie od 50-100 tys. zł to szansa na wykup 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt maleje o 78% 

. Najwięcej rolników, którzy deklarowali wykup 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt osiągało przychody brutto 
ze sprzedaży produktów i usług rolniczych powyżej 100 tys. zł. Rolnicy ci w 
największym stopniu popierali wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt, pomimo tego, że tylko niewielu z nich było zdania, że 
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obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże wszystkie problemy 
związane z ryzykiem w produkcji rolniczej.  

 
Motywy i ograniczenia zakupu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt 

Wśród motywów wykupy obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt dominowały motywy związane z oczekiwaniem wyższego 
odszkodowania za zaistniałe szkody oraz dodatkową pomocą klęskową. 
Zdaniem 49,02% rolników, jeśli rząd wprowadzi obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw i/lub zwierząt to wykupią oni ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
ponieważ będą oni oczekiwać dodatkowej pomoc klęskową np. w razie 
wystąpienia poważnej suszy (tab. 15). Tak, więc obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw i/lub zwierząt może zachęcać rolników do ich wykupu jeśli zostaną oni za 
to wynagrodzeni dodatkowym wsparciem ze strony rządu. Motyw ten 
wskazywany był głównie w gospodarstwach rolnych, w których przychody ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych kształtowały się poniżej 50 tys. zł 
(36,23%) oraz powyżej 100 tys. zł (34,00%), jak również w gospodarstwach o 
typie produkcji roślinne (49,88%) oraz zlokalizowanych w regionie 
Wielkopolski i Śląska (45,16%). Również większość rolników wskazujących ten 
motyw korzystała w ostatnich pięciu latach z dotowanych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt (69,23%). 

Rolnicy dostrzegają w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw i/lub 
zwierząt większej niż dotychczas rekompensaty poniesionych strat. 40,99% 
rolników wskazało, że w związku z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt oczekują oni odszkodowania, które będzie wyższe niż 
opłacane z własnych środków składki na ubezpieczenie. Taka sytuacja może 
prowadzić do pokusy nadużycia, gdyż rolnicy mogą być mniej skłonni do 
podejmowania środków ograniczających ryzyko po zakupie ubezpieczenia, oraz 
do selekcji negatywnej, gdy to głównie rolnicy o wysokim ryzyku wykupują 
ubezpieczenie, a ubezpieczyciel nie może odróżnić rolników wysokiego i 
niskiego ryzyka (Botzen i in., 2019). W grupie rolników, którzy oczekują, że w 
związku z wykupem obowiązkowego ubezpieczenia odszkodowania będą 
wyższe ponad połowa prowadziła gospodarstwa o typie produkcji roślinne 
(53,78%). Takiego zdania był co trzeci rolnik dywersyfikujący produkcję i co 
piąty prowadzący gospodarstwo o typie produkcji zwierzęce. W największym 
stopniu oczekują, że odszkodowania będą wyższe w przypadku obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt rolnicy z gospodarstw o przychodach ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł (38,66%) oraz rolnicy, 
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którzy w ostatnich pięciu latach posiadali dotowane ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt (69,75%), jak również rolnicy z regionu Wielkopolski i Śląska 
(45,32%) oraz Pomorza i Mazur (32,75%).  

 
Tabela 15. Motywy zakupu w przyszłości obowiązkowego ubezpieczenia upraw 

i lub zwierząt (jeśli zostanie wprowadzone przez rząd) 
Wyszczególnienie Liczba 

wskazań* 
Odsetek  
wskazań 

dodatkowa pomoc klęskowa 427 49,02 
odszkodowania będę wyższe  357 40,99 
straty produkcyjne stanowią poważny 
problem i chcę mieć "spokojną głowę" 

244 28,01 

sposób na radzenie sobie z ryzykiem 236 27,10 
* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź; n = 871 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
 

27,10% ankietowanych rolników wskazało, że wykupi obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierzęta, gdyż ubezpieczenie to może stanowić 
jeden ze sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Motyw ten wskazywany był w 
większości przez rolników z regionu Wielkopolski i Śląska (47,66%) oraz 
Pomorza i Mazur (32,03%), zaś w najmniejszym stopniu przez rolników z 
regionu Mazowsza i Podlasia (8,98%). W jednakowym prawie stopniu motyw 
ten wskazywany był we wszystkich gospodarstwach rolnych bez względu na 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych. W zdecydowanej 
większości rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o typie produkcji roślinne 
(47,66%) wykupią obowiązkowe ubezpieczeni upraw i/lub zwierząt gdyż są 
zdania, że jest to jeden ze sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Takiego zdania 
było 28,91% rolników z gospodarstwa rolnych o typie produkcji mieszane i 
23,44% rolników z gospodarstwa rolnych o typie produkcji zwierzęce. Analiza 
wykazała również, że rolnicy, którzy mieli wcześniejsze doświadczenie z 
ubezpieczeniem upraw i/lub zwierząt (korzystali w ostatnich pięciu latach z 
dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt) w 72,27% deklarowali, że 
wykupią obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt. Może to sugerować, 
że dla tej grupy rolników ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt jest 
uzupełnieniem, a nie substytutem wobec innych strategii zarządzania ryzykiem. 
Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt będzie dla tych rolników 
uzupełnieniem działań ograniczających szkodę podejmowanych na długo przed 
groźbą poniesienia szkody, co jest przeciwieństwem pokusy nadużycia, jaką 
daje ochrona ubezpieczeniowa (Botzen i in., 2019). Ubezpieczeni rolnicy mogą 
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wdrażać więcej środków ograniczających ryzyko ex ante niż robią to osoby 
nieubezpieczone, na przykład dlatego, że mają (wysoką) awersję do ryzyka. 
Takie zachowanie może prowadzić zarówno do zakupu ubezpieczenia, jak i 
inwestycji w redukcję ryzyka, określa się to mianem doboru korzystnego (de 
Meza, Webb, 2001) lub doboru preferowanego ryzyka (Finkelstein, McGarry, 
2006). Łączenie różnych sposobów ograniczani ryzyka wraz z jego transferem 
na instytucje ubezpieczeniowe może okazać się bardzo skuteczne i 
komplementarne w stosunku do pomocy ex post w przypadku klęsk 
żywiołowych, odbudowy po wstrząsach i przywracania gospodarstwa rolnego 
do stanu przed katastrofą. 

Wśród motywów wykupu obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt 28,01% dotyczyło chęci zabezpieczenia przed startami produkcyjnymi, 
które stanowią poważny problem w gospodarstwie. W grupie rolników, którzy 
wykupią obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt ze względu na 
możliwość asekuracji przed stratami, jednocześnie co trzeci z nich wskazywał, 
że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt będzie jednym ze sposób 
radzenia sobie z ryzykiem. Motyw związany z możliwością asekuracji przed 
poważnymi stratami najczęściej wskazywany był przez rolników z regionu 
Wielkopolski i Śląska (50,52%),który należy do najcieplejszych i najsuchszych 
regionów Polski oraz regionu Pomorza i Mazur (23,71%), w którym występują 
duże zmienności temperatur i coraz częstsze susze. Ze względu na wysoki 
poziom strat produkcyjnych z obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
planuje wykupić54,64% rolników prowadzących gospodarstwa rolne o typie 
produkcji roślinne oraz 29,38% rolników z gospodarstw o typie mieszane. Straty 
produkcyjne, które stanowią poważny problem w gospodarstwie i możliwość 
asekuracji jest istotnym motywem zakupu obowiązkowego ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt dla 37,11% rolników generujących przychody ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych powyżej 100 tys. zł, 36,60% rolników z 
gospodarstw rolnych o przychodach poniżej 50 tys. zł i 26,29% o przychodach 
od 50-100 tys. zł. Wyniki analizy wskazują, że ubezpieczają się ci rolnicy, u 
których jest wyższe niż przeciętne ryzyko strat. Może to wskazywać, że 
osiągając wyższe przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych mają 
świadomość większej utraty bogactwa. Dodatkowa analiza wykazał, że rolnicy, 
którzy ubezpieczą się gdyż straty produkcyjne stanowią poważny problem w ich 
gospodarstwie w 36,60% byli zdania, że z ubezpieczeń korzystają głównie 
rolnicy z wyższym niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Z kolei 22,16% 
było zdania, że opłacając składki ubezpieczeniowe płacą za innych rolników. 
Biorąc pod uwagę problem selekcji negatywnej i wyceny ryzyka, koszty 
ubezpieczenia i obciążenie dochodów rolniczych będzie znacznie się różniło. 
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Konsekwencją tego może być brak chęci rolników o niższych przychodach do 
zakupu ubezpieczenia, pomimo że potencjalne straty w produkcji mogą być 
wysokie. Również motyw związany z obowiązkowym ubezpieczeniem upraw 
i/lub zwierząt dotyczący strat produkcyjnych był wskazywany głownie przez 
rolników, którzy mają już doświadczenie z konsumpcją ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w przeszłości. Rolnicy, dla których straty produkcyjne stanowią 
poważny problem więc skorzystają z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt w 70,10% miało doświadczenie w ostatnich pięciu latach w zakresie 
korzystania z dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt.  

Postrzeganie ubezpieczeń jako drogich i nieopłacalnych sposobów 
ograniczania ryzyka zostało zidentyfikowane jako jedna z najważniejszych 
barier ograniczających rolników przed zakupem w przyszłości obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt nawet jeśli zostaną one wprowadzone przez 
rząd (tab. 16). Taka opinia może wynikać z doświadczeń rolników, którzy 
posiadają lub posiadali w przeszłości dotowane ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt. Wicka (2008), Kurdyś-Kujawska (2017), Kulawik (1999), Kaczała i 
Łyskawa (2010), Walczak (2011),Sulewski i Kłoczko-Gajewska (2014), 
Pawłowska-Tyszko i Soliwoda (2017), Wąs i in. (2020)wskazują, że główną 
barierą posiadania ubezpieczeń w rolnictwie jest cena polisy. Ponadto 
Pawłowska-Tyszko i Soliwoda (2017) oraz Wąs i in. (2020) dowodzą, że cena 
polisy jest również główną przyczyną rezygnacji rolników z ubezpieczenia. 
Poziom generowanych przychodów brutto ze sprzedaży produktów i usług 
rolniczych znacząco determinował wskazanie kosztów ubezpieczenia jako 
istotnego ograniczenia posiadania obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt. 59,22% rolników z gospodarstw rolnych o przychodach ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł wskazywała, że nie wykupi 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt ponieważ ubezpieczenia są 
drogie i nieopłacalne. Takiego zdania było 15,64% rolników generujących 
przychody ze sprzedaż produktów i usług rolniczych powyżej 100 tys. zł. 
Ubezpieczenia są drogie i nieopłacalne szczególnie dla rolników prowadzących 
gospodarstwa rolne o typie produkcji roślinnej (48,04%) oraz dla rolników 
dywersyfikujących produkcję (39,66%). Zaledwie 12,29% rolników 
prowadzących gospodarstwa rolne o typie produkcji zwierzęce nie zamierza 
wykupić obowiązkowego ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt ponieważ są one 
drogie i nieopłacalne. W tej grupie rolników 25,70% miało wcześniejsze 
doświadczenia z dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt. Tylko 
3,35% z nich wyraziło poparcie wobec wprowadzenia obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a 2,23% była zdania, że obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże wszystkie problemy związane z 
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ryzykiem w produkcji rolniczej. Ponadto prawie połowa z nich (43,58%) była 
jednocześnie zdania, że ubezpieczają uprawy ci rolnicy, u których jest wyższe 
niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda, 25,70% uważa, że opłacając składki 
ubezpieczeniowe płacą za innych rolników, a88,83% rolników była zdania, że 
wysokość płaconych przez nich składek ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt nie 
odpowiadała zagrożeniom, które występują w ich gospodarstwie. Zatem nie 
dostosowanie do potrzeb rolników oferty produktów ubezpieczeniowych oraz 
niewłaściwa wyceny ryzyka, które są efektem występowania asymetrii 
informacyjnej, będzie skutkowało brakiem poparcia i zarazem niechęcią do 
wykupu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 

43,82%rolników, którzy nie wykupią obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt akceptowało ryzyko i ma możliwości radzenia sobie z ryzykiem 
własnymi sposobami. Zatem nie zamierzają korzystać z obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt rolnicy, którzy akceptują ryzyko na obecnym 
poziomie i dlatego wstrzymują swoje decyzji o jego wykupie. Należy założyć, 
że w chwili faktycznego wystąpienia ryzyka, większego niż zakładane rolnicy 
mogą zmienić zdanie. Ponadto oznacza to, że możliwość zastosowania innych 
metod ograniczania ryzyka, jest dobrem substytucyjnym względem 
ubezpieczenia (Ehrlich, Becker, 1972). 

 
Tabela 16. Bariery zakupu w przyszłości obowiązkowego ubezpieczenia upraw 

i/lub zwierząt (jeśli zostanie wprowadzone przez rząd) 
Wyszczególnienie Liczba 

wskazań* 
Odsetek  
wskazań 

koszty ubezpieczenia 179 67,04 
akceptuję ryzyko - potrafię sobie z nim 
radzić własnymi sposobami 

117 43,82 

pomoc w razie wystąpienia klęski 57 21,35 
dobra organizacja 
gospodarstwa/różnorodność działalności 

21 7,87 

utrzymywanie gotówki z motywów 
ostrożnościowych 

10 3,75 

niskie koszty kredytu 9 3,37 
* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź; n = 267 
Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 

 
Rolnicy, którzy nie przejawiają chęci do zakupu obowiązkowych 

ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt akceptują możliwość wystąpienia okresowych 
start w produkcji i są gotowi na podjęcie ryzyka, gdyż są oni np. świadomi tego, 
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że szansa na wystąpienie znacznych strat w produkcji jest niewielka lub ryzyko 
faktycznie jeszcze się w ich przypadku nie zrealizowało, albo mają świadomość 
niskiej ekspozycji na ryzyko. Jednak jak sugeruje Dudziński (2015) 
samoubezpieczenie zazwyczaj dotyczy niezbyt kosztownej inwestycji, która 
pomoże poradzić sobie z problemem w ograniczonej skali, ale może zawieść w 
sytuacji wielkich start. Brak ubezpieczenie może również wynikać z faktu, że 
rolnicy są przekonani, że wdrożenie innych metod ograniczania ryzyka 
umożliwi im obniżenie kosztów związanych z ochroną przed ryzykiem. W 
rzeczywistości samoubezpieczenie powoduje analogiczne zmiany bogactwa jak 
ubezpieczenia. W sytuacji gdy strata nie wystąpi wydatki na samoubezpieczenie 
powiększają koszty, obniżając końcowe bogactwo; tak samo działa 
ubezpieczenie, chociaż w innym wymiarze ilościowym. Jeśli strata wystąpi 
samoubezpieczenie oraz ubezpieczenie redukują stratę w większym stopniu, niż 
podnoszą koszty, a więc końcowe bogactwo wzrasta w porównaniu z brakiem 
samoubezpieczenia lub ubezpieczenia (Dudziński, 2015). Co oznacza, że 
zachęty finansowe lub zmiany w regulacjach są potrzebne, aby zachęcić osoby 
nieubezpieczone do zmiany decyzji w kwestii ubezpieczenia bez rezygnacji z 
dodatkowych środków ochrony. 

Rolnicy, którzy nie wykupią obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt ponieważ akceptują ryzyko i potrafią sobie z nim radzić różnymi 
sposobami w 50,43%prowadzili gospodarstwa rolne w regionie Pomorza i 
Mazur (50,43%). Rolnicy z pozostałych regionów nieco rzadziej wskazywali ten 
powód braku zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 
(średnio 15%). Analiza wykazała, że wraz ze wzrostem przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług rolniczych malał odsetek rolników, zdaniem 
których nie ubezpieczą swoich upraw i/lub zwierząt nawet jeśli będą one 
obowiązkowe, gdyż akceptują ryzyko i potrafią sobie z nim radzić. Takiego 
zdania było 51,28% rolników, którzy osiągają przychody poniżej 50 tys. zł, 
29,06% o przychodach od 50-100 tys. zł i 19,66% o przychodach powyżej 100 
tys. zł. Akceptacja ryzyka i umiejętność radzenia sobie z nim jako powód braku 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt wskazywali głównie 
rolnicy z gospodarstw o typie produkcji roślinne (45,30%) oraz dywersyfikujące 
produkcję (42,74%).  Co trzeci rolnik (29,91%), który akceptował ryzyko i nie 
zamierza skorzystać z obowiązkowych ubezpieczeń miał już wcześniej 
doświadczenie wynikające z konsumpcji ubezpieczeń w przeszłości. 
Jednocześnie 4,27% rolników akceptujących ryzyko i wyraziło poparcie wobec 
wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. Tylko 1,71% 
z nich było zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
rozwiąże wszystkie problemy związane z ryzykiem w produkcji rolniczej. 
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Akceptowanie ryzyka i stosowanie różnych sposobów radzenia sobie z 
ryzykiem może być odpowiedzią rolników na występującą na rynku 
ubezpieczeń selekcję negatywną. Rolnicy, którzy wskazali, że jeśli rząd 
wprowadzi obowiązkowe ubezpieczenie upraw nie skorzysta z ubezpieczenia 
gdyż akceptują ryzyko i potrafią sobie z nim radzić w 46,15% byli zdania, że 
ubezpieczają się tylko ci rolnicy, u których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, co 
piąty był zdania, że opłacając składki ubezpieczeniowe płaci za innych 
rolników, a tylko 15% wskazało, że wysokość płaconej przez nich w przeszłości 
składki ubezpieczeniowej odpowiadało zagrożeniom, które występują w 
gospodarstwie rolnym. 

7,87% ankietowanych rolników było zdania, że nie wykupią 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt ponieważ ich gospodarstwa 
rolne są bardzo dobrze zorganizowane i efektywne, a ponadto prowadzą oni 
różnorodną działalność. Dodatkowo większość rolników z tej grupy (57,14%) 
wskazała jednocześnie, że akceptuje ryzyko i potrafi sobie radzić z nim 
własnymi sposobami. Efektywność gospodarstwa rolnego odnosi się do 
najlepszej możliwej alokacji zasobów włączonej do systemu produkcyjnego, 
innymi słowy, do sumy wydajności technicznej i efektywności alokacji zasobów 
i jest ważnym mechanizmem generowania wyższych dochodów z gospodarstwa 
rolnego (Ozkani in., 2009). Wyższe dochody będą sprzyjać stosowaniu strategii 
ograniczania ryzyka poprzez gromadzenie oszczędności, tym samym rezygnację 
z obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt. Z kolei jak zauważa 
Kouame (2010) dywersyfikowanie działalności w głównej mierze opiera się na 
zatrudnieniu poza gospodarstwem lub prowadzeniu działalności nie związanej 
bezpośredni z rolnictwem. Według Sulewskiego i Kłoczko-Gajewskiej (2014) 
działalność gospodarcza poza gospodarstwem oraz dodatkowa praca zarobkowa 
zmniejsza ryzyko problemów finansowych w gospodarstwie rolnym. Może to 
oznaczać większą zdolność rolników do ponoszenia ryzyka i może zmniejszać 
bodźce do przyjmowanie obowiązkowych ubezpieczeń. 

Rolnicy, którzy nie ubezpieczą swoich upraw i/ lub zwierząt gdyż mają 
bardzo dobrze zorganizowane i efektywne gospodarstwa i prowadzą różnorodną 
działalność w zdecydowanej większości prowadzą gospodarstwa w regionie 
Pomorza i Mazur (52,38%). Takiego zdania było 33,33% rolników z regionu 
Mazowsza i Podlasia i tylko 4,76% z Wielkopolski i Śląska. Ze względu na 
bardzo dobrze zorganizowane i efektywne gospodarstwo nie zamierza 
ubezpieczyć upraw i/lub zwierząt 23,81% rolników z gospodarstw rolnych o 
przychodach poniżej 50 tys. zł, 33,33% z przychodami powyżej 100 tys. zł i 
42,86% z przychodami od 50-100 tys. zł. Rolnicy prowadzący gospodarstwa o 
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typie produkcji roślinne w największym stopniu (52,38%) wskazywali, że nie 
ubezpieczą upraw i/ lub zwierząt gdyż ich gospodarstwo jest bardzo dobrze 
zorganizowane i efektywne, zaś w najmniejszym stopniu tak wskazali rolnicy 
prowadzący gospodarstwa o typie zwierzęce (14,29%). W tej grupie rolników 
tylko co trzeci miał wcześniej doświadczenia z ubezpieczeniem upraw i/ lub 
zwierząt. Natomiast żaden z nich nie wyraził aprobaty wobec obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt i nie wskazał jednocześnie, że ubezpieczenia 
rozwiążą wszystkie problemy związane z ryzykiem w produkcji rolniczej. 

Kolejną barierą wykupu w przyszłości obowiązkowego ubezpieczenia 
upraw i/ lub zwierząt jest świadomość otrzymania pomocy klęskowej w razie 
wystąpienia np. poważnej suszy. Rządy wielu krajów mają tendencję do 
łagodzenia skutków nieurodzaju lun innych katastrof zapewniać bezpośrednie 
odszkodowanie. Stanowi to "dylemat Samarytanina" zgodnie z którym pomoc 
po klęsce żywiołowej zniechęca do programów zapewniających bardziej 
efektywne rozwiązania finansowe i zmniejszających wielkość start 
wynikających z przyszłych zdarzeń (Coate, 1995). Ponadto rolnicy uważali, że 
nawet jeśli otrzymają połowę pomocy klęskowej to i tak środki te będą wyższe 
niż zapłacone składki na ubezpieczenie. Ten powód wskazało 57 rolników, z 
czego 66,67% stanowili rolnicy z gospodarstw o przychodach ze sprzedaży 
produktów i usług rolniczych poniżej 50 tys. zł. W najmniejszym stopniu są w 
stanie zaakceptować połowę pomocy klęskowej rolnicy o przychodach powyżej 
100 tys. zł (5,26%). Może to wynikać z faktu, że w gospodarstwach tych 
otrzymanie tylko połowy pomocy klęskowej będzie niewystarczające do 
pokrycia większości szkód, a koszty ubezpieczenia wydają się być niższe wobec 
prawdopodobnego zajścia nieprzewidzianego zagrożenie a dużym zasięgu. To 
by również wskazywało, że ubezpieczają się rolnicy o wyższym niż przeciętne 
ryzyko i są oni skłonni ponieść koszty ubezpieczenia, żeby mieć ochronę przed 
niekorzystnymi zdarzeniami. Typ produkcji również różnicował oczekiwania 
rolników co do pomocy państwa w przypadku wystąpienia poważnych szkód i 
otrzymania tylko połowy pomocy klęskowej. W większym stopniu byli w stanie 
zaakceptować tą pomoc rolnicy prowadzący gospodarstwa rolnego typie 
produkcji roślinne (56,14%), niż rolnicy z gospodarstw rolnych o typie 
produkcji zwierzęce (8,77%). W grupie gospodarstw, którzy byli w stanie 
zaakceptować połowę pomocy klęskowej, gdyż zapłacone składki i tak byłyby 
od niej wyższe 40,35% rolników miało wcześniejsze doświadczenie z 
dotowanymi ubezpieczeniami upraw i/lub zwierząt. Zaledwie 3,51% wyraziło 
poparcie wobec obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a 1,75% 
było zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże 
wszystkie problemy związane z ryzykiem w produkcji rolniczej. 47,37% 
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rolników było w stanie zaakceptować o połowę mniejszą pomoc klęskową i nie 
ubezpieczać upraw i/lub zwierząt, gdyż uważali, że ubezpieczają się ci rolnicy, u 
których jest wyższe niż przeciętne ryzyko, że zajdzie szkoda. Z kolei 40,35% 
było zdania, że opłacając składki ubezpieczeniowe płacą za innych rolników, a 
tylko 10,53% uważało, że wysokość płaconych w przeszłości składek 
odpowiadało zagrożeniom, które występują w gospodarstwie. Rolnicy, którzy 
nie ubezpieczą upraw i/ lub zwierząt ponieważ wiedzą, że i tak dostaną połowę 
pomocy klęskowej, która będzie wyższa od zapłaconych składek na 
ubezpieczenie jednocześnie w 61,40% wskazało, że ubezpieczenia są drogie i 
nie opłaca się ich kupować. 

3,75% rolników nie wykupi obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt ponieważ ma odłożone pieniądze, które zamierza wykorzystać w 
sytuacji wystąpienia strat produkcyjnych. W tej mało licznej grupie rolników 
większość stanowili rolnicy z gospodarstw rolnych położonych w regionie 
Mazowsza i Podlasia (40,00%) i Wielkopolski i Śląska (30,00%), oraz rolnicy z 
gospodarstw rolnych o przychodach ze sprzedaży produktów i usług rolniczych 
poniżej 50 tys. zł (60%). Połowa z tych rolników prowadziła gospodarstwa o 
typie produkcji roślinne. Tylko co trzeci miał wcześniejsze doświadczenia z 
ubezpieczeniem upraw i/ lub zwierząt, jednak żaden nie był w stanie określić 
czy wysokość opłacanych w przeszłości składek odpowiada zagrożeniom jakie 
występują w gospodarstwie ani czy opłacając składki ma przeświadczenie, że 
płaci za innych rolników. Żaden z nich nie wyraził również aprobaty wobec 
wprowadzeniu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt oraz nie 
wskazał jakoby obowiązkowe ubezpieczenie miało rozwiązać wszystkie 
problemy związane z ryzykiem w produkcji rolniczej. 

Nieliczni tylko rolnicy byli gotowi zrezygnować z obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt ze względu na dostęp do bardzo taniego i 
elastycznego kredytu. Jak wskazuje Kouame (2010) dostęp do kredytu jest 
wskaźnikiem zamożności, która ma tendencję do poprawy zdolności rolnika do 
ponoszenia ryzyka. Ale wzrost bogactwa może także sprzyjać stosowaniu 
strategii ograniczania ryzyka jak dywersyfikacja i zapobiegawcze oszczędzanie. 
Zatem dostęp do kredytu będzie faworyzował przyjęcie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt.  
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Czynniki determinujące decyzje rolników w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 

Badanie opiera się na zbiorze danych pozyskanych w drodze 
przeprowadzonego badania sondażowego, z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Do określenia czynników determinujących przyszłe decyzje rolników w 
zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w badaniu 
wykorzystano model regresji logitowej 1*. Zmienne przyjęte w modelu były 
ilościowe i jakościowe. Dobór zmiennych oparto na dostępnej bazie danych oraz 
analizie dotychczasowych badań w tym zakresie oraz na analizie korelacji 
między zmiennymi. Do badania przyjęto następujący zestaw potencjalnych 
zmiennych niezależnych oraz ich warianty: 

X1 - położenie gospodarstwa rolnego - Pomorze i Mazury (1- tak; 0 - nie), 

X2 - położenie gospodarstwa rolnego - Wielkopolska i Śląsk  (1- tak; 0 - nie), 

X3 - położenie gospodarstwa rolnego - Mazowsze i Podlasie (1- tak; 0 - nie), 

X4 - położenie gospodarstwa rolnego - Małopolska i Pogórze (1- tak; 0 - nie), 

X5 - przychody ze sprzedaży brutto (poniżej 50 tys. zł; 50-100 tys. zł; powyżej 100 tys. 
zł), 

X6 - powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych do płatności obszarowych (ha), 

X7 - typ produkcji - roślinne (1- tak; 0 - nie), 

X8 - typ produkcji - zwierzęce (1- tak; 0 - nie), 

X9 - typ produkcji - mieszane (1- tak; 0 - nie), 

X10 - posiadanie ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w ostatnich pięciu latach (1- tak; 
0 - nie), 

X11 - obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt rozwiąże wszystkie problemy 
związane z ryzkiem w produkcji rolniczej (1- tak; 0 - nie), 

X12 - wdrożenie nowych technologii wiąże się z ryzykiem (tak; nie; trudno 
powiedzieć), 

X13 - znaczenie ubezpieczeń w strategii zarządzania ryzykiem (niskie; średnie; 
wysokie), 

 

oraz Y jako zmienna zależną oznaczającą decyzje rolników w zakresie 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt (1 – tak, 0 – nie). 
                                                           
1 Organizacja procesu badawczego oraz metodologia badania zostały szczegółowo opisane w 
części "Założenie metodyczne badań empirycznych dotyczących identyfikacji reguł 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych, strategii zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 
rolnych oraz asymetrii informacji". 
* Oszacowanie modelu logitowego: dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła. 
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W celu wyłonienia zmiennych istotnie wpływających na 
prawdopodobieństwo wskazania, że w Polsce powinno funkcjonować 
obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt dokonano formalnej selekcji 
zmiennych za pomocą regresji krokowej w tył i uzyskano następujący zbiór 
zmiennych niezależnych: X10, X11, X12 i X13.  

Oceny parametrów modelu logitowego z uwzględnieniem uzyskanego 
zestawu zmiennych otrzymanych przedstawiono w tabeli 17.Wyniki testu Walda 
potwierdzają istotność zmiennych przyjętych w modelu. 

 
Tabela 17. Oceny parametrów modelu logitowego 

Zmienna Nazwa zmiennej Ocena 
parametru 

Statystyka 
Walda p-value Iloraz 

szans 
stała -4,515 - 0,00001 - 

X10 
posiadanie ubezpieczenia 
upraw i/lub zwierząt w 
ostatnich pięciu latach 

1,665 
 

92,155 0,00001 5,288 

X11 

obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw i/lub zwierząt rozwiąże 
wszystkie problemy związane 
z ryzkiem w produkcji 
rolniczej 

2,949 

 
 
 

84,970 
0,00001 19,095 

X12 
wdrożenie nowych 
technologii wiąże się z 
ryzykiem 

0,166 
18,185 

0,00002 1,180 

X13 
znaczenie ubezpieczeń w 
strategii zarządzania 
ryzykiem 

1,140 
 

56,653 0,00001 3,128 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
 

Oszacowany model logistyczny przybiera następującą postać: 
 

 

 

Po przekształceniu model można przedstawić następująco: 
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W modelu dodatni, statystycznie istotny wpływ na zmienną zależną mają 
wszystkie zmienne niezależne. Oznacza to, że jeżeli rolnik w ostatnich pięciu 
latach korzystał z ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, uważał, że obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt rozwiążą wszystkie problemy związane z 
ryzykiem w produkcji rolniczej, wskazywał, że wdrożenie nowych technologii 
wiąże się z ryzykiem w gospodarstwie oraz przypisywał ubezpieczeniom 
wyższe znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem to prawdopodobieństwo  
wskazania, że w Polsce powinno funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie 
upraw i/lub zwierząt wzrasta.  

Interpretując ilorazy szans przy i-tej zmiennej (zakładając, że pozostałe 
zmienne uwzględnione w modelu pozostaną bez zmian) uzyskuje się 
następujące informacje: 

5 jeżeli rolnik posiadał dotowane ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt w 
ciągu ostatnich pięciu lat to szansa na wskazanie, że w Polsce powinno 
funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt wzrasta 
ponad czterokrotnie, 

5 opinia rolnika o tym, że obowiązkowe ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt 
rozwiążą wszystkie problemy związane z ryzykiem w produkcji rolniczej 
powoduje zwiększenie szansy na wskazanie, że w Polsce powinno 
funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt 
siedemnastokrotnie, 

5 opinia rolnika, że wdrożenie nowych technologii jest związane z 
ryzykiem powoduje wzrost szansy na wskazanie, że w Polsce powinno 
funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt o 18%, 

5 przypisywanie ubezpieczeniom wyższego znaczenia w strategii 
zarządzania ryzykiem powoduje zwiększenie szansy na wskazania, że w 
Polsce powinno funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt o 213%. 

Istotność wszystkich zmiennych w modelu została potwierdzona testem 
ilorazu wiarygodności ( ). 

W kolejnym etapie modelowania logitowego dokonano oceny 
poprawności oszacowanego modelu zliczając trafność klasyfikacji gospodarstw 
(tabela 18).   
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Tabela 18. Trafność klasyfikacji modelu logitowego 
Zakwalifikowanie 
gospodarstw na podstawie 
modelu logitowego 

Rzeczywista przynależność 
gospodarstw 

Ogólna 
trafność 

klasyfikacji 1�iy  0�iy  
1ˆ �

i
y  301 97 

76,54% 0ˆ �
i

y  170 570 
Czułość, swoistość 63,91%; 85,46% 

Źródło: badania własne na podstawie danych z kwestionariusza ankiety UBROL_2020 . 
 
Na podstawie wyników w tabeli 2 można stwierdzić, że model regresji 

logistycznej charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do danych 
empirycznych. Współczynnik zliczR2  wskazuje na wysoką trafność klasyfikacji 
gospodarstw, otrzymaną na podstawie regresji logistycznej. Wyniki testu 
Hosmera-Lemenshowa wskazują na brak istotnych różnic między 
liczebnościami empirycznymi a teoretycznymi, które wynikają z oszacowanego 
modelu regresji logistycznej ( . 

Potwierdzeniem dobrej jakości oszacowanego modelu logitowego jest 
wielkość pola pod krzywą ROC (rys. 1) wynoszącego83,81% i istotnie 
różniącego się od 0,5 ( . 

 

Rysunek 2. Krzywa ROC Źródło: badania własne na podstawie danych 
z kwestionariusza ankiety UBROL_2020. 
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Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w opinii doradców 
rolnych 

Doradcy rolni odgrywają ważną rolę jako pośrednicy informacji między 
naukowcami a rolnikami, pośrednicząc, tłumacząc i dodając wartość do 
informacji agronomicznych i ekonomicznych stosowanych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących zarządzania rolnictwem (Haigh i in., 2015). Doradcy rolni 
pomagają rolnikom identyfikować potrzeby informacyjne i rekomendować 
opcje codziennych decyzji, a także tych dotyczących przyszłych wyzwań i 
możliwości (Lemos i in., 2012). Doradcy mogą wyrażać indywidualne unikalne 
poziomy zdolności i chęci, ponieważ osobiste przekonania o ryzyku wpływają 
na ich decyzje dotyczące rekomendowania przyjęcia nowych technologii lub 
informacji (Lemos i in., 2014). Jak zauważa Church i in. (2018) doradcy rolni 
mają pierwszorzędną pozycję, aby wpływać na producentów rolnych.  Często 
wchodzą oni w interakcję z rolnikami i są zaufanym źródłem informacji 
(Arbuckle i in., 2013), co prowadzi do większego skupienia się na roli doradców 
rolniczych w zwiększaniu świadomości rolników w zakresie ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt. 

W analizowanej grupie doradców rolnych 64,70% było za 
wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt. 
Jednocześnie tylko 14,53%  doradców rolnych uważało, że obowiązkowe 
ubezpieczenie rozwiąże wszystkie problemy związane z ryzykiem w produkcji 
rolniczej. Zdaniem 71,28% doradców rolnych ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt w strategii zarządzania ryzykiem ma średnie znaczenie. Wysokie 
znaczenie ubezpieczeniom upraw i/ lub zwierząt w strategii zarządzania 
ryzykiem przypisywało 17,76% doradców rolnych.  

Zdaniem doradców rolnych działalność rolnicza jest "biznesem o dużym 
ryzyku" obowiązkowe ubezpieczenie stanowi "ważne narzędzie zabezpieczenia 
przed ryzykiem." 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie zwiększy bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa 
rolnego w przypadku wystąpienia szkody." 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie zmniejszy ryzyko utraty płynności finansowej 
z powodu klęsk." 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie da  rolnikom poczucie komfortu psychicznego." 
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Doradcy rolni uzasadniali obowiązek ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt ze 
względu na coraz częściej występujące zmiany klimatu i związane z nimi 
zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 

 

"Coraz więcej jest zdarzeń losowych (susze, grady, choroby) obowiązkowe 
ubezpieczenie pozwoli na zniwelowanie kosztów w razie wystąpienia któregoś ze 
zdarzeń". 

 

"Niepewność sytuacji na rynku, coraz częstsze występowanie klęsk żywiołowych 
wymusza wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia." 

 

"Z uwagi na zmieniający się klimat, obowiązkowe ubezpieczenie jest najlepszą 
formą zabezpieczenia gospodarstwa przed ewentualnymi stratami". 

 

”Zmiana klimatu przyczynia się do różnych odstępstw w okresie wegetacyjnym 
np. susza, gradobicie - obowiązkowe ubezpieczenie zapewnia rolnikowi 
gwarancję zwrotu kosztów poniesionych na daną uprawę". 

 

Z kolei bez "przymusu ubezpieczenia rolnicy w dalszym ciągu nie będą się 
ubezpieczać". 

 

Ponadto doradcy rolni wskazywali, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/ lub 
zwierząt zmniejszy obciążenie państwa, w wyniku wystąpienia zdarzeń 
o charakterze klęski. 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie jest konieczne by w razie klęsk nie generować 
dodatkowych kosztów dla budżetu". 

 

"Wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem zniknie problem odszkodowań 
płaconych z budżetu państwa za straty spowodowane przez niekorzystne 
warunki pogodowe". 
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"Obowiązkowe ubezpieczenie spowoduje ograniczenie wypłaty środków 
nadzwyczajnych z budżetu". 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/ lub zwierząt zwiększy powszechność 
ubezpieczeń i tym samym składki na ubezpieczenie będą niższe. 

 

"Gdyby wszyscy rolnicy płacili składki na obowiązkowe ubezpieczenie, to byłaby 
możliwość obniżenia wysokości składek". 

 

"Powszechne ubezpieczenie obniży wysokość składki." 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie obniży wysokość składek za względu na 
powszechność ubezpieczenia, pozwoli na ubezpieczenia nie tylko tym rolnikom, 
którzy zdążą skorzystać z limitów (ze wsparciem budżetu), a także pozwoli 
ubezpieczać zwierzęta, co do tej pory nie występowało". 

Zdaniem części doradców rolnych obowiązkowe ubezpieczenie jest gwarantem 
wypłaty odszkodowania. 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie daje gwarancje otrzymania odszkodowania". 

 

"Równe szanse dla wszystkich producentów - prawo do odszkodowań". 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie daje pewność, że w sytuacji kryzysowej rolnik 
będzie mógł liczyć na odszkodowanie". 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie ułatwi szacowanie strat, likwidację szkód i wycenę 
ryzyka. 

 

"Skończy się fikcja szacowania szkód przez komisje gminne, które nie zawsze są 
obiektywne wobec roszczeniowości niektórych rolników. Nastąpi jednakowe 
podejście do wszystkich rolników." 
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"Powszechne ubezpieczenie upraszcza procedury." 

 

"Nie będzie problemów z szacowaniem strat i wypłacaniem odszkodowania". 

 

Wraz z obowiązkiem ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt zdaniem doradców 
rolnych ubezpieczeni rolnicy w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski 
powinni otrzymać dodatkowe wsparcie z budżetu. 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie powinno być obligatoryjnym kryterium 
otrzymywania wsparcia w razie klęsk żywiołowych." 

 

Zdaniem 35,30% ankietowanych doradców rolnych ubezpieczenia upraw 
i/ lub zwierząt nie powinny być obowiązkowe. Większość z nich była zdania, że 
decyzję w zakresie ubezpieczenia powinno się zostawić rolnikowi. 

 

"Decyzja w zakresie ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt powinna być 
indywidualną decyzją rolnika". 

 

"Rolnik powinien mieć możliwość wyboru czy chce się ubezpieczać czy nie i czy 
podejmie świadomie ryzyko poniesionych ewentualnych strat". 

 

"Każdy rolnik powinien odpowiadać za swoje decyzje. Kto się ubezpiecza to 
w przypadku klęsk otrzymuje adekwatne odszkodowanie, kto się nie ubezpiecza 
nie powinien otrzymywać żadnego wsparcia od kogokolwiek w razie 
jakiejkolwiek klęski". 

 

"Ubezpieczenie powinno być dobrowolne, a rolnicy powinni znać konsekwencje 
braku ubezpieczenia." 

 

"Rolnik powinien w sposób elastyczny na postawie analizy ryzyka 
występującego w jego gospodarstwie rolnym dobierać odpowiednie do poziomu 
ryzyka i możliwości finansowych narzędzia zarządzania ryzykiem". 
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Znaczna część doradców wśród argumentów przeciwko wprowadzeniu 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/ lub zwierząt wskazywała, że będą one 
zbyt dużym kosztem dla rolnika, nie wszystkich rolników będzie stać na 
ubezpieczenie ze względu na brak wystarczających środków finansowych. 
Ponadto obowiązkowe ubezpieczenie stanowi dodatkowe obciążenie fiskalne 
dla gospodarstwa rolnego.  

 

"Składki ubezpieczenia znacznie obciążą budżet rolnika". 

 

"Nie wszystkich rolników będzie stać na ubezpieczenie, szczególnie tych 
najmniejszych". 

 

"Obowiązkowe ubezpieczenie to kolejne finansowe obciążenie dla rolnika". 

 

"Nie każdy rolni ma wystarczające środki finansowe". 

 

Byli też tacy doradcy rolni, zdaniem których "obowiązkowe ubezpieczenie 
nie będzie się opłacało dla rolnika", "w szczególności nie będą one nieopłacalne 
dla małych gospodarstw rolnych". Część doradców "nie widzi potrzeby 
wprowadzania obowiązku ubezpieczeń". A jeśli miałyby być one obowiązkowe 
"to powinny być uzależnione od powierzchni użytków rolnych (np. 25 ha; 10 
ha)". Doradcy rolni uważają również, że obowiązek ubezpieczenia spowoduje 
"sprzeciw rolników - kto się ubezpieczał dotychczas nadal będzie się 
ubezpieczał, a kto nie korzystał z ubezpieczeń wcześnie - pomimo wprowadzenia 
obowiązku i tak zapewne nie będzie się ubezpieczał". Doradcy rolni byli zdania, 
że "Rolników należy edukować i informować a nie zmuszać do obowiązku 
ubezpieczenia upraw i/ lub zwierząt". 

 

Podsumowanie 

Funkcjonujący w Polsce system ubezpieczeń rolniczych, pomimo, że jest 
on wspierany dopłatami z budżetu państwa nadal jest mało skuteczny i 
nieefektywny. Wymusza to na rządzących poszukiwania takich rozwiązań, które 
spełnią oczekiwania zarówno ubezpieczających jak i ubezpieczycieli. Jednym z 
takich rozwiązań jest wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt. Obowiązek ubezpieczenia jest wyrazem przejęcia przez ustawodawcę 
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lub rządzących odpowiedzialności za sposób zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie. Stanowi on ingerencję w wolny wybór konsumenta. Jednak ma on 
racjonalne ekonomiczne uzasadnienie, wyrażające się w niższym koszcie 
ubezpieczeń w stosunku do kosztów zaangażowania finansowego państwa lub 
jego organów w rekompensatę szkód powstałych w przypadku zrealizowania się 
danego ryzyka (Gierusz i in., 2014). Postawa rolników wobec wprowadzenia 
obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w większości jest negatywna. 
Rolnicy są raczej niechętni wprowadzeniu obowiązku ubezpieczenia. Mimo 
tego ponad 70% rolników objętych badaniem deklaruje, że jeśli rząd wprowadzi 
obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt wykupi ubezpieczenie. 
Rolnicy dostrzegają w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw i/lub zwierząt 
przede wszystkim wyższej niż dotychczas wypłaty odszkodowań.  

Decyzje ubezpieczeniowe rolników w zakresie nabycia obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt były determinowane przede wszystkim 
postawą wobec ubezpieczenia jako skutecznej strategii zarządzania ryzykiem, 
posiadanym doświadczeniem w zakresie stosowania ubezpieczeń w przeszłości 
oraz ryzykiem wdrożenia nowych technologii zmniejszających ryzyko 
w rolnictwie. Sugeruje to, że rolnicy w dużej mierze podejmując decyzje 
ubezpieczeniowe kierują się emocjami i posiadanym doświadczeniem. Nie 
powinno to dziwić, ponieważ duża część rolników nie ma dostatecznej wiedzy 
w zakresie ubezpieczeń, nierzadko też rolnicy nie mają dostępu do informacji, 
które umożliwiłyby im dokonanie właściwego wyboru produktu 
ubezpieczeniowego.  

Postrzeganie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt jako 
skutecznej strategii zarządzania ryzykiem w rolnictwie zwiększa szansę na 
zakup obowiązkowego ubezpieczenia w przyszłości. Podobnie jest w przypadku 
przypisania przez rolników wysokiego znaczenia ubezpieczeniom wśród 
dostępnych strategii zarządzania ryzykiem. Wynika to z jednej strony z dużej 
świadomości rolników w zakresie ryzyka, na jakie są narażeni i ich 
potencjalnych skutków dla ich dalszego funkcjonowania, z drugiej strony 
postawa rolników wobec decyzji zakupu ubezpieczenia może być efektem 
doświadczeń nabytych w przeszłości, czy też dostępności i możliwości wyboru 
innych metod ograniczania ryzyka, w tym wdrażania nowych technologii. 
Badania dowodzą, że jedną z głównych barier wykupu obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt było akceptowanie przez rolnika ryzyka i 
przeświadczenia, że potrafi sobie z nim radzić własnymi sposobami. Jednym z 
tych sposobów jest dywersyfikacja produkcji. Rolnicy bardzo często traktują 
dywersyfikację produkcji jako substytut ubezpieczenia. Stąd w mniejszym 
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stopniu wykazują pozytywną postawę wobec wprowadzenia obowiązku 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. To pokazuje, że konieczne jest wdrażanie 
odpowiednich działań mających na celu poszerzanie wiedzy rolników w 
zakresie ryzyka i skutków jego wystąpienia oraz skuteczności ubezpieczeń w 
jego ograniczaniu. Wzrost poziomu wiedzy rolników w tym zakresie może 
wpłynąć na hierarchię i wielkość potrzeb, które będą rosły w miarę wzrostu 
świadomości i wiedzy rolników. Ważną rolę w poszerzaniu wiedzy rolników w 
zakresie wdrażania określonych strategii zarządzania ryzykiem, w tym 
ubezpieczenia odgrywają doradcy rolni. Ich wiedza oraz postawa wobec 
ubezpieczeń jako skutecznej strategii zarządzania ryzykiem może mieć 
decydujący wpływ na przyszłe wybory rolników. Doradcy rolni w większości są 
zdania, że działalność rolnicza jest obarczona wysokim ryzykiem, a 
obowiązkowe ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt zwiększy stabilność 
finansową rolników. Zdecydowana większość doradców przypisuje 
ubezpieczeniom średnie znaczenie w strategii zarządzania ryzykiem, głównie 
dlatego, że ich zdaniem obowiązkowe ubezpieczenie nie rozwiąże wszystkich 
problemów związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej. Istnieje zatem 
konieczność wdrażania komplementarnych wobec ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt metod ograniczania ryzyka, a w szczególności innowacji i technologii 
produkcji, które umożliwią rolnikom lepszą adaptację do postępujących zmian 
klimatu. Wdrażanie innowacji i technologii wiąże się jednak z dużymi kosztami 
i ryzykiem. Brak odpowiedniego wsparcia finansowego w nowe technologie 
zapewniające adaptację rolników do zmian klimatu, a także brak odpowiedniego 
wsparcia w postaci doradztwa może skutkować opóźnieniem działań w tym 
zakresie. Dodatkowo wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt może zniechęcać rolników do wprowadzania koniecznych zmian. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że postrzeganie przez rolników wdrażania 
innowacji i technologii jako ryzykowne działanie w gospodarstwie rolnym 
zwiększa szansę na aprobatę wobec obowiązku wprowadzenia ubezpieczeń 
upraw i/lub zwierząt. 

Postawa rolników wobec wprowadzenia, a także zakupu obowiązkowych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt determinowana była doświadczeniami 
rolników w zakresie korzystania z ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w 
przeszłości. Rolnicy, którzy w ostatnich pięciu latach posiadali dotowane 
ubezpieczenie upraw i/lub zwierząt byli w większości za wprowadzeniem 
obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a wykup obowiązkowego 
ubezpieczenia w przyszłości deklarowali niemal wszyscy rolnicy. Niestety duża 
część rolników (43,73%) korzystających w ostatnich pięciu latach z dotowanych 
ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt nie jest za wprowadzeniem obowiązkowego 
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ubezpieczenia, przy czym większość z nich deklarowała, że jeśli będzie 
wprowadzony obowiązek ich posiadania wykupi ubezpieczenie. Z kolei rolnicy, 
którzy w ostatnich pięciu latach nie korzystali z dotowanych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt w większości (84,05%) nie byli za wprowadzeniem obowiązku 
ubezpieczenia, a ponad połowa z nich nie zamierza ich wykupywać w 
przyszłości. Wśród nielicznej grupy rolników, którzy nie posiadali w ostatnich 
pięciu latach dotowanych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, a byli za 
obowiązkiem wprowadzenia ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, większość z 
nich (92,54%) deklaruje, że wykupi obowiązkowe ubezpieczenie upraw i/lub 
zwierząt jeśli zostanie ono wprowadzone przez rząd. To sugeruje, że 
wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia może zapewnić wysoki 
udział rolników w rynku ubezpieczeniowym. Jednak należy podkreślić, że 
wprowadzenie obowiązku nie rozwiąże problemu uczestniczenie rolników w 
rynku ubezpieczeń niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich instytucji 
egzekwujących ten obowiązek. Bądź też jak wskazują rolnicy uzależnienie 
otrzymania dodatkowej pomocy klęskowej np. w razie wystąpienia poważnej 
suszy od posiadania obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. 

Nie bez znaczenia dla przyszłych decyzji ubezpieczeniowych rolników 
miały również osiągane przychody ze sprzedaży, wysokość otrzymywanych 
dopłat, lokalizacja, czy typ produkcji. Różnice w postawie rolników wobec 
wprowadzenia i wykupu obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
różniły się zasadniczo w zależności od wysokości osiąganych przychodów i 
powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do płatności, która determinowała 
wysokość przyznanych płatności. W zdecydowanej większości za 
wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt, a także ich 
wykupem byli rolnicy z gospodarstw rolnych, którzy do płatności obszarowych 
zgłaszali powierzchnię użytków rolnych powyżej 50 ha oraz rolnicy, których 
przychody ze sprzedaży produktów i usług rolniczych stanowiły powyżej 100 
tys. zł. Również większą aprobatę wobec obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt wykazywali rolnicy z gospodarstw ukierunkowanych na produkcję 
roślinną lub zwierzęcą. Biorąc pod uwagę lokalizację gospodarstwa rolnego 
także zauważa się różnice w postawach rolników wobec obowiązku 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt. Jednak należy zauważyć, że różnice w 
postawach rolników wobec obowiązku ubezpieczenia gospodarujących w 
różnych regionach nie wynika zasadniczo z odmienności odczuwalnych przez 
nich potrzeb, lecz w dużej mierze determinowane jest ich możliwościami 
finansowymi. W regionach, w których dominują duże, towarowe gospodarstwa 
rolne, a warunki do prowadzenia ukierunkowanej produkcji rolniczej są 
relatywnie lepsze, rolnicy byli bardziej przychylni do wprowadzenia 
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obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, niż rolnicy z regionów o 
rozdrobnionej strukturze agrarnej. Oznacza to, że wprowadzenie obowiązku 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt nie rozwiąże problemów drobnych rolników 
o niskich dochodach. Istotną barierą są przede wszystkim koszty ubezpieczenia, 
które były wskazywane najczęściej przez rolników, jako powód dla którego nie 
wykupią oni ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt nawet jeśli będzie ono 
obowiązkowe. Wskazanie kosztu ubezpieczenia jako czynnika wpływającego na 
zakup ubezpieczenia może wskazywać na brak dostatecznej wiedzy rolników w 
zakresie funkcjonowania ubezpieczeń obowiązkowych i występującej w nich 
zależności, gdzie większa partycypacja rolników w płaceniu składki na 
ubezpieczenie relatywnie zmniejsza jej wysokość. Ponadto obowiązkowe 
ubezpieczenie wiąże się z mniejszą selekcją negatywną. Ubezpieczeniu 
podlegają wszyscy rolnicy bez względu na poziom narażenia na ryzyko. 

Reasumując, w kontekście uzyskanych wyników możliwość 
wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt, celem 
zwiększenia udziału rolników w rynku ubezpieczeń wymagać będzie podjęcia 
skutecznych działań w zakresie poszerzania wiedzy rolników w zakresie 
funkcjonowania i skuteczności ubezpieczeń w radzeniu sobie z ryzykiem. 
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Joanna Pawłowska-Tyszko 

11. 

Kalkulacja opłacalności zakupu ubezpieczeń przez kierujących 
gospodarstwami rolnymi 

 

Wstęp 

Ocena oddziaływania ubezpieczeń upraw na kondycję finansową 
gospodarstw rolniczych jest bardzo istotna z punktu widzenia trwałości 
i odporności gospodarstwa rolnego. Badani dowodzą, iż korzystanie 
z ubezpieczeniowych instrumentów zarządzania ryzykiem stanowi pewnego 
rodzaju „bufor” stabilizujący płynność (a specialised source of liquidity) 
i wypłacalność finansową (Barry i in., 2000; Mishra i Goodwin, 2006; Wang 
i Annan,  2016). Potwierdzają to badania wariancji dochodów przeprowadzone 
przez Kobusa, z których wynika, że ubezpieczenia upraw zwiększają stabilność 
dochodów (Kobus, 2015). Oznacza to, że komercyjne produkty 
ubezpieczeniowe, których celem jest ochrona aktywów i przepływów 
pieniężnych w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk (np. klęska 
gradobicia, dotkliwa susza) znajdują swoje uzasadnienie dla produkcji roślinnej. 
Ważnym problemem jest zatem rozważanie kwestii opłacalności zakup 
ubezpieczeń, zwłaszcza w kontekście ich niskiego pobytu. Z danych FADN 
wynika, że zaledwie ok. 21% rolników ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta, 
przy czym nieco ponad 7% z tej grupy wykupuje produkty pakietowe (FADN, 
2019).  

Celem niniejszego opracowania była ocena racjonalności zakupu 
ubezpieczeń upraw przez kierującego gospodarstwem rolnym. Do realizacji celu 
posłużono się metodą kalkulacyjną oraz modelem opracowanym przez zespół 
Barryego. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych.  

 

Metoda badawcza1 

W badaniu oceny opłacalności zakupu ubezpieczenia wykorzystano dane 
pochodzące z bazy Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych 

                                                           
1 Autorka posłużyła się założeniami metodycznymi oceny opłacalności zakupu ubezpieczeń 
upraw, które były wykorzystane na potrzeby ekspertyz dla MRiRW. Założenia te zostały 
przedstawiono szczegółowo w opracowaniu M. Soliwody i J. Pawłowskiej Tyszko (2017, 
s. 100-107).  
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Agrokoszty. System Agrokoszty gromadzi szczegółowe dane na poziomie 
działalności produkcyjnej (roślinnej i zwierzęcej), a nie całego gospodarstwa.  

Badania obejmowały lata 2016 oraz 2019. Ocena dotyczyła czterech 
wybranych upraw: rzepaku ozimego; pszenicy ozimej; kukurydzy na ziarno oraz 
buraków cukrowych. Taki dobór produktów rolnych wynikał z istotnego udziału  
areału ich upraw w powierzchni zasiewów ogółem, a także ich  dużego 
znaczenia w gospodarce żywnościowej. W badaniach oceny opłacalności 
poszczególnych działalności wykorzystano podstawowe kategorie przyjęte 
w ramach rachunku kosztów Systemu Agrokoszty, co zostało zaprezentowane 
w tabeli 1. W tabeli 1 zestawiono podstawowe kategorie wykorzystywane do 
oceny opłacalności poszczególnych działalności. 

 

Tabela 1. Podstawowe kategorie przyjęte w rachunku kosztów Systemu 
Agrokoszty 

Kategoria Opis 
Wartość produkcji 
roślinnej 

suma wartości produktów głównych i ubocznych znajdujących 
się w obrocie rynkowym 

Koszty bezpośrednie 
produkcji roślinnej 

materiał siewny i nasadzeniowy, nawozy z zakupu, środki do 
ochrony roślin, regulatory wzrostu, ubezpieczenie badanej 
uprawy, koszty specjalistyczne 

Koszty pośrednie: 
- koszty pośrednie 
rzeczywiste 
- koszty pośrednie 
szacunkowe 

 
koszty ogólnogospodarcze, podatki i koszty czynników 
zewnętrznych 
amortyzacja 

Źródło: Agrokoszty, Metodyka i zakres badań, 2017, Agrokoszty 2020. 
 

System Agrokoszty ewidencjonuje również nakłady i koszty pracy 
własnej i obcej, tym samym jest podstawą do ustalania pracochłonności 
poszczególnych upraw.  Praca własna stanowi koszt czynników zewnętrznych. 

Jako kategorię wynikową, która posłużyła do oceny opłacalności decyzji 
ubezpieczeniowych przyjęto dochód z rolniczej działalności produkcyjnej. W 
analizach posłużono się dwoma wariantami dochodu, tj. dochodem z 
działalności bez dopłat i dochodem z działalności z dopłatami. Algorytm 
kalkulacji ww. kategorii nadwyżkowych przedstawiono w ramce 1.  
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Ramka 1. Sposób obliczania poszczególnych kategorii dochodu dla rolniczych 
działalności produkcyjnych 

I        Wartość produkcji  
II  -  Koszty bezpośrednie  

III  =  Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat  
IV  -  Koszty pośrednie rzeczywiste (z wyłączeniem kosztu czynników zewnętrznych)  

V  =  Wartość dodana brutto z działalności  
VI  -  Koszty pośrednie szacunkowe – amortyzacja  

VII  =  Wartość dodana netto z działalności  
VIII  -  Koszt czynników zewnętrznych  

IX  =  Dochód z działalności bez dopłat  
X  +  Dopłaty  

XI  =  Dochód z działalności  
Źródło:  Skarżyńska, Jabłoński 2016, s. 167. 

 
W badaniu opłacalności zakupu ubezpieczenia wykorzystano założenia 

modelu zaprezentowane przez Barryego i in. (2000). Model ten został 
wykorzystany przez jego autorów do oceny „zysku”/nadwyżyki z ubezpieczenia 
- gain from insurance. Przyjęto w nim następujące założenia: 

5 prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego dla producenta 
rolnego jest takie same, bez względu na to, czy korzystanie z ubezpieczenia 
lub z innych płynnych rezerw jest zapewnione; 

5 nie występuje problem hazardu moralnego, tzn. ubezpieczony rolnik nie 
podejmuje działań zwiększających prawdopodobieństwo materializacji 
zdarzenia klęskowego (np. niewłaściwie/niestarannie przeprowadzone 
zabiegi agrotechniczne); 

5 rolnik  zamierza zapewnić płynność w przypadku wystąpienia zdarzenia 
niekorzystnego. 

Decyzja rolnika dotycząca zakupu ubezpieczenia jest wypadkową wielu 
zmiennych, wśród których wymienia się: (1) wysokość składki 
ubezpieczeniowej, (2) płynną rezerwę dostępną nawet bez zakupu 
ubezpieczenia, (3) stopę zwrotu z płynnej rezerwy (the earninigs rate of the 
liquid reserve), (4) stopę zwrotu z funduszy zaangażowanych w działalność 
rolniczą, w istocie rentowność produkcji rolniczej (tj. dochód z danej 
działalności). 

Model decyzyjny można wyrazić za pomocą równania 1, które 
zaprezentowano poniżej: 

I = S(b-e) – P, (1) 

gdzie:   

I – „zysk” (gain) z ubezpieczenia; 



 

419 

S – wartość niezbędnej rezerwy; 

P – roczna składka ubezpieczeniowa; 

b – koszt alternatywny utrzymanej rezerwy (np. stopa zwrotu, gdy dane 
fundusze zostaną zaangażowane w daną produkcję rolniczą); 

e – stopa zwrotu z płynnej rezerwy (liquid reserve). 

Z podanego wzoru wynika, że przy innych czynnikach stałych wzrost 
składki wprost pogarsza opłacalność nabycia ochrony ubezpieczeniowej. 
Identycznie oddziałuje wyraz e – stopa zwrotu z płynnej rezerwy. Przeciwnie na 
wynik będzie oddziaływał wzrost opłacalności danej uprawy. 

Zgodnie z powyższym równaniem, producent rolny, zachowujący się 
w sposób racjonalny ekonomicznie, podejmie następujące decyzje: 

5 zakupi  ubezpieczenie upraw, jeżeli I > 0. 
5 nie będzie kupował tego instrumentu,  gdy  I < 0, 
5 decyzja o zakupie będzie mieć charakter neutralny, jeśli I = 0. 

Wyżej wymienione zmienne z modelu wyrażonego wzorem 1, odnoszą 
się do następujących kategorii ekonomiczno-finansowych: 

I – opłacalności zakupu ubezpieczenia [zł/ha]; 

S –  rzeczywistej sumy ubezpieczeniowej (plon x cena produktu rolnego) 
[zł/ha]; 

P – rocznej składki ubezpieczeniowej, skalkulowanej na podstawie stawki 
ubezpieczeniowej przyjętej dla danej uprawy i czynnika (czynników) ryzyka 
[zł/ha]; 

b – rentowności produkcji dla danej uprawy (relacja dochodu z dopłatami lub 
bez do wartości produkcji danej uprawy) [%]; 

e – oprocentowania rocznego lokaty, po odliczeniu podatku od dochodów 
kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) [%]. 

Jak zauważają Barry i in. (2000), gospodarstwa rolnicze zwykle nie 
dysponują odpowiednim poziomem płynnych rezerw na pokrycie zdarzeń 
klęskowych. Firma ubezpieczeniowa może takie środki bardzo szybko 
pozyskać, korzystając m.in. z funduszy własnych albo od reasekuratora,  
a jednocześnie koszt pozyskania jest dla niej relatywnie niski. O ile składka 
ubezpieczeniowa może być potraktowana jako relatywnie „sztywny” wydatek 
pieniężny, często uwzględniany w planach przepływów pieniężnych 
gospodarstwa, to  rola odszkodowań w stabilizacji sytuacji finansowej  
(w przypadku wystąpienia zdarzeń ubezpieczalnych) jest bardzo istotna. 
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Następstwa wielu zdarzeń o charakterze ryzyk produkcyjnych mogą znacznie 
zmniejszyć zdolność gospodarstwa do przetrwania (an ability to survive), nie 
wspominając już o jego rozwoju. Należy wyraźnie podkreślić, iż 
zaprezentowana powyżej idea modelu ma charakter uproszczony, niemniej 
jednak może posłużyć do oceny racjonalności decyzji producenta rolnego 
dotyczącej zakupu ubezpieczeń upraw, a także i zwierząt. Potwierdzają to 
badania wykorzystywane przez autorów tego modelu.  

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż model Barryego i in. (2006) stanowi 
narzędzie, uwzględniające realia rolnictwa amerykańskiego, należało 
zaadaptować go do uwarunkowań produkcji polskich gospodarstw rolniczych 
osób indywidualnych. Przyjęto zatem szereg założeń stosowanych w kalkulacji 
opłacalności zakupu ubezpieczenia upraw: 

5 ze względu na dostępność danych zgromadzonych w systemie Agrokoszty  
i prezentowanych w publikacjach (Skarżyńska, 2016; Żekało (red.), 2016; 
Skarżyńska, Augustyńska, Czułowska, Abramczuk, 2020) przeprowadzone 
kalkulacje obejmowały dane za 2016 r. oraz 20192; 

5 suma ubezpieczeniowa (rzeczywista) stanowi iloczyn plonu (dt/ha), 
(uzyskiwanego przez gospodarstwa w próbie celowej systemu Agrokoszty),  
i ceny produktu w skupie (zł/ha); 

5 rentowność produkcji obliczono jako relację dochodu z działalności  
(w dwóch wariantach: bez dopłat i z dopłatami) do wartości produkcji; 

5 oprocentowanie lokat rocznych według danych NBP (NBP, 2017, 2020)3, 
jednocześnie uzyskane odsetki od depozytów zostały pomniejszone  
o podatek od dochodów kapitałowych, ze stawką 19%; 

5 wykorzystano  minimalne  i maksymalne stawki podane w uzasadnieniu 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych  
i żywego inwentarza (RCL, 2016)4; 

                                                           
2 Dokładniejsze opisy prób gospodarstw wykorzystywanych w badaniach dotyczących 
kalkulacji kosztów i opłacalności produktów rolniczych zawierają publikacje Skarżyńskiej 
(Skarżyńska, 2016) i Żekały (Żekało (red.), 2016 oraz autorów opracowania pt. Produkcja, 
koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2018-2019 (Skarżyńska, 
Augustyńska, Czułowska, Abramczuk, 2020).  
3 Analizowano średnie oprocentowanie stanów umów złotowych z „sektora gospodarstw 
domowych i instytucji niekomercyjnych działających  na rzecz gospodarstw domowych”. 
Oprocentowanie dotyczyło ‘depozytów z terminem pierwotnym’ do 2 lat włącznie i było 
podawane według stanów na koniec miesięcy (NBP, 2017; NBP, 2020).  
4 Należy zaznaczyć, że nie są ogólnie dostępne wartości średnie czy mediany stawek 
ubezpieczeniowych wykorzystywanych w rolnictwie. Stawki ubezpieczeniowe stanowią 
tajemnicę firm ubezpieczeniowych, stąd też w przywołanym uzasadnieniu zaprezentowano 
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5 maksymalne sumy ubezpieczeniowe na lata 2015 oraz 2019 zostały poddane 
w aktach wykonawczych towarzyszących ustawie dotyczącej dotowanych 
ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich (Rozporządzanie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r.…, Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r….); 

5 poziom franszyzy integralnej dla I grupy ryzyk przyjęto na poziomie 10%,  
a II grupy – 25%; 

5 uregulowania dotyczące ustalenia maksymalnej wysokości dotacji państwa 
do składek do ubezpieczeń upraw przyjęto za  art. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2015 poz. 892)5. 

 

Wielkość wybranych parametrów do kalkulacji opłacalności zakupu 
ubezpieczenia zaprezentowano w tabeli 2.  Należy podkreślić, że 
przeprowadzone kalkulacje zostały opracowane na bazie danych z roku 2015 
oraz 2019, a także bazują na obliczeniach dla próby celowej gospodarstw 
znajdujących się w systemie Agrokoszty. Nie można zatem uogólniać wyników 
kalkulacji na populację generalną gospodarstw wyspecjalizowanych np. 
w uprawie rzepaku ozimego czy innych upraw, które zostały zaprezentowane 
w niniejszym opracowaniu. Uwagę zwraca znaczna różnica między 
maksymalnymi, a minimalnymi stawkami ubezpieczeniowymi dla danych 
upraw, co przekłada się też na dużą dyspersję wysokości opłacalności zakupu 
ubezpieczeń.   

                                                                                                                                                                                     
jedynie tzw. rozstęp (range), czyli różnicę między stawką maksymalną i minimalną.  Autorzy 
mają świadomość, iż rozstęp jest bardzo uproszczoną miarą zróżnicowania rozkładu 
(najprostszą absolutną miarą dyspersji), w porównaniu do innych miar m.in. odchylenia 
standardowego, wariancji, średniego odchylenia bezwzględnego czy współczynnika 
zmienności. Wartość informacyjna rozstępu odnosi się do wskazania empirycznego obszaru 
zmienności danej cechy, stąd tez prezentowane wyniki mają charakter orientacyjny. 
5 „2. Dopłaty wynoszą do: 1) 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia 
nie przekraczają: a) przy ubezpieczeniu upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, 
ziemniaków lub buraków cukrowych – 3,5% sumy ubezpieczenia upraw; w przypadku 
rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów 
ryzyka, b) przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew  
i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych – 5% sumy ubezpieczenia;  
w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy 
wszystkich rodzajów ryzyka” (podkreślenia Autorów). 
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Tabela 2. Wielkość wybranych parametrów do kalkulacji opłacalności zakupu 
ubezpieczenia dla uprawy rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy na 
ziarno i buraków cukrowych dla dwóch wybranych lat badań 2015 oraz 2019 

Kategoria Rzepak ozimy Pszenica ozima Kukurydza na ziarno Buraki cukrowe 

Lata badań 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Suma ubezpieczeniowa  [zł/ha] 4953,0 4946,82 4272,48 4233,17 3835,61 4714,71 6097,52 6404,17 
plon [dt/ha] 34,60 32,5 64,50 62,9 63,20 91 533,00 587 

cena w skupie [zł/dt] 143,15 152,21 66,24 67,3 60,69 51,81 11,44 10,91 
Relacja dochodu bez dopłat do wartości 
produkcji 23,6% 24% 27,3% 21% -3,3% -7,0% 6,4% 11% 

dochód bez dopłat [zł/ha] 1171 1201 1169 887 -128 -307 389 695 

produkcja [zł/ha] 4956,00 4947 4275 4237 3833 4713 6102 6434 
Relacja dochodu z dopłatami do 
wartości produkcji 40,1% 41% 46,4% 41% 17,9% 12,0% 54,9% 48,2% 

dochód z dopłatami [zł/ha] 1988 2050 1984 1739 687 547 3348 3077 
Oprocentowanie lokaty [%] 1,62% 1,52% 1,62% 1,52% 1,62% 1,52% 1,62% 1,52% 
Roczna składka ubezpieczeniowa I 
grupa (min.) [zł/ha] 179,30 178,09 154,66    152,39 38,36 47,15 60,98 64,04 

Roczna składka ubezpieczeniowa I 
grupa (maks.) [zł/ha] 643,89 643,09 555,42 550,31 191,78 235,74 365,85 384,25 

Roczna składka ubezpieczeniowa II 
grupa (min.) [zł/ha] 99,06 98,94 85,45 84,66 76,71 94,29 121,95 128,08 

Roczna składka ubezpieczeniowa II 
grupa (maks.) [zł/ha] 742,95 742,02 640,87 634,98 652,05 801,50 914,63 960,63 

Maksymalna suma ubezpieczeniowa 
[zł/ha] 10550 10200 14000 13200 10300 8470 11430 9000 

Stawka ubezpieczeniowa [%] 

I grupa (min.) 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

I grupa (maks.) 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 5,0% 5,0% 6,0% 5,0% 

II grupa  (min.) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

II grupa (maks.) 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 17,0% 17,0% 15,0% 17,0% 
Franszyza  [%] 

I grupa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

II grupa 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Maksymalna wysokość dotacji do 
3,5/5% SU [zł/ha]* 160,97 16,077 97,20 96,30 87,26 107,26 138,72 145,69 

Wysokość 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw 
do rocznej składki ubezpieczeniowej  I 
grupa (min.) [zł/ha] 116,54 115,76 100,53 99,06 24,93 30,65 39,63 41,63 

do rocznej składki ubezpieczeniowej  I 
grupa (maks.) [zł/ha] 418,53 418,01 361,02 357,70 124,66 153,23 237,80 249,76 

do rocznej składki ubezpieczeniowej  II 
grupa (min.) [zł/ha] 64,39 64,31 55,54 55,03 49,86 61,29 79,27 83,25 

do rocznej składki ubezpieczeniowej  II 
grupa (maks.) [zł/ha] 482,92 482,32 416,57 412,73 423,83 520,98 594,51 624,41 

Składka rzeczywista płacona przez rolnika 

I grupa  (min.) 62,75 62,33 57,46 53,34 13,42 16,50 21,34 22,41 

I grupa  (maks.) 482,92 482,32 458,22 454,01 104,52 128,48 227,13 238,56 

II grupa (min.) 34,67 34,63 29,91 29,63 26,85 33,00 42,68 44,83 

II grupa (maks.) 581,98 581,25 543,67 538,67 564,79 694,24 775,91 814,93 

Objaśnienia: I grupa (rzepak ozimy, pszenica ozima) - grad, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne (G Usp Pw), I grupa (kukurydza na ziarno, buraki cukrowe) –  grad, przymrozki 
wiosenne (G Pw),  II grupa  – susza; *maksymalna wysokość dotacji do 3,5/5% SU [zł/ha] – stawka 
5% dla rzepaku ozimego, a 3,5% dla pozostałych upraw (przedstawionych w tym zestawieniu); 
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem danych z rachunków kalkulacyjnych dla rzepaku 
ozimego (Żekało 2016, s. 43-49),  pszenicy ozimej (Czułowska 2016, s. 22-28), kukurydzy na 
ziarno (Skarżyńska 2016, s. 37-46) i buraków cukrowych (Abramczuk 2016, s. 50-56 oraz 
Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2018-2019 
(Skarżyńska, Augustyńska, Czułowska, Abramczuk, 2020).  
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Przedstawione w niniejszym opracowaniu kalkulacje opłacalności  zakupu 

ubezpieczeń dotyczą zarówno sytuacji dotowania składek ubezpieczeniowych, 
jak i, czysto hipotetycznie, bez wsparcia państwa (tabela 3). Zgodnie 
z przypuszczeniami, wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że dotowanie 
składek do ubezpieczeń poprawia znacząco opłacalność zakupu tego rodzaju 
instrumentu zarządzania ryzykiem, na co wskazują zarówno wyniki dla roku 
2015 oraz 2019. Ponadto istotne znaczenie w podjęciu decyzji o zakupie 
ubezpieczenia może mieć również wysokość składki ubezpieczeniowej 
zaproponowanej przez ubezpieczyciela, jak również udział własny rolnika w 
szkodzie czyli tzw. franszyza. Załatwienie wyników kalkulacji opłacalności 
zakupu ubezpieczenia dla wybranych czterech upraw w latach 2015 oraz 2019 
przedstawia tabela 3.  

Analizując dane zawarte w tabeli 2 i 3 należy zauważyć, że najmniej 
korzystne warunki do ubezpieczenia wystąpiły w przypadku ubezpieczenia 
kukurydzy na ziarno. Ze względu na niekorzystne warunki uprawy kukurydzy 
na ziarno w analizowanych latach,  rentowność produkcji (uwzględniając 
dochód bez dopłat) była ujemna i wyniosła odpowiednio -3,3% i -7,0% (tabela 
2). Nieco inaczej wyglądała sytuacja w przypadku, gdy gospodarstwa 
otrzymywały dopłaty do działalności. Nadal jednak rentowność produkcji 
kukurydzy na ziarno była najniższa spośród wszystkich analizowanych upraw 
i wyniosła ona odpowiednio w analizowanych latach 17,9% i 12,0%, co 
w porównaniu do najwyższych wskaźników jakie odnotowano w uprawie 
buraków cukrowych było wartością znikomą. W przypadku zakupu 
ubezpieczenia kukurydzy na ziarno z dopłatami do składki opłacalność zawarcia 
takiej polisy poprawiła się znacząco. Sytuacja ta może wskazywać, że 
w przypadku działalności, które są rentowne zakup ubezpieczenia z dopłatą do 
składki może być opłacalny (biorąc pod uwagę zarówno aspekt ekonomiczny, 
gospodarczy, jak i społeczny). Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 
najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji zakupu 
ubezpieczenia upraw będzie rentowność danej działalności. 
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Tabela 3. Opłacalność zakupu ubezpieczeń dla uprawy rzepaku ozimego, 
pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno i buraków cukrowych dla dwóch 

wybranych lat badań 2015 oraz 2019 
Kategoria Rzepak ozimy Pszenica ozima Kukurydza na 

ziarno Buraki cukrowe 

Okres badawczy 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Opłacalność zakupu ubezpieczeń (bez dotacji państwa do składki) [zł/ha] 
Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat*) I 
grupa  (min.) 

801,75 835,00 834,52 587,00 -209,56 -388,21 199,97 471,21 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I 
grupa  (maks.) 

337,16 370,00 433,76 189,32 -362,98 -577,36 -104,91 151,85 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (min.) 

718,48 745,01 738,87 532,11 -219,38 -378,21 95,50 318,63 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (maks.) 

74,59 
 

102,13 
 

183,45 -19,21 -794,72 -1086,32 -697,18 -515,21 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami**) 
I grupa (min.) 

1536,60 1599,32 1567,59 1353,22 524,44 381,54 2861,11 2605,32 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (maks.) 

1072,01 1134,00 1166,83 955,25 371,02 192,37 2556,23 2285,36 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (min.) 

1330,86 1382,50 1349,76 1170,68 392,29 262,87 2313,12 2096,35 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (maks.) 

686,97 739,21 794,34 620,37 -183,06 -445,30 1520,44 1263,87 

Opłacalność zakupu ubezpieczeń (z dotacją państwa do składki) [zł/ha] 
Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I 
grupa  (min.) 

918,29 951,21 931,72 686,32 -184,63 -357,87 239,60 513,68 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I 
grupa  (maks.) 

498,13 531,23 530,96 286,34 -275,72 -469,87 33,81 296,78 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (min.) 

782,87 810,40 794,42 587,64 -169,52 -317,54 174,77 401,56 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (maks.) 

235,56 263,35 280,65 78,64 -707,46 -978,63 -558,46 -369,41 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (min.) 

1653,14 1715,86 1664,79 1452,32 549,37 411,26 2900,74 2646,58 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (maks.) 

1232,98 1295,34 1264,03 1052,68 458,28 300,21 2694,95 2430,78 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (min.) 

1395,24 1446,90 1405,30 1225,79 442,15 324,56 2392,39 2179,87 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (maks.) 

847,94 900,32 891,54 716,98 -95,80 -338,58 1659,16 1409,67 

Objaśnienia: *dochód bez dopłat; ** dochód z dopłatami; w przypadku nieopłacalności zakupu 
ubezpieczenia wyróżniono pogrubieniem i czerwonym kolorem wartości. 
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem danych z rachunków kalkulacyjnych dla rzepaku ozimego 
(Żekało 2016, s. 43-49),  pszenicy ozimej (Czułowska 2016, s. 22-28), kukurydzy na ziarno 
(Skarżyńska 2016, s. 37-46) i buraków cukrowych (Abramczuk 2016, s. 50-56) 56 oraz Produkcja, 
koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2018-2019 (Skarżyńska, Augustyńska, 
Czułowska, Abramczuk, 2020).  
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Wskazywać na to mogą wyniki zawarte w tabeli 3, z których wynika, że 

w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno przy przyjęciu dochodu z działalności 
z dopłatami (oprócz II grupy, stawka maksymalna), niezalenie od tego czy 
rolnik otrzymuje dopłaty do składki czy też nie, zakup ubezpieczenia jest 
opłacalny. Należy jednak również zwrócić uwagę na fakt, że dopłaty do składek 
istotnie wpływają na poprawę opłacalności zakupu ubezpieczenia na co 
wskazują dane zawarte w tabeli 4.   

W przypadku uprawy buraka cukrowego, którego rentowność produkcji 
jest bardzo silnie uzależniona od  stopnia subsydiowania (tabela 2), wykazano 
brak opłacalności zakupu ubezpieczenia w roku 2015 dla: 

5 stawek maksymalnych, I i II grupa (dochód bez dopłat) – bez uwzględnienia 
dotacji państwa do składek ubezpieczeniowych; 

5 stawek maksymalnych, ale tylko II grupa (dochód bez dopłat) – biorąc pod 
uwagę dotacje państwowe do składek ubezpieczeniowych.  

Sytuacja ta poprawiła się w roku 2019, na co wpływ miała m.in. poprawa 
rentowności produkcji buraka cukrowego (dochód bez dopłat) (tabela 2). 
Ponadto przykład ten pokazuje również, że istotnymi czynnikami mającymi 
wpływ na opłacalność zakupu ubezpieczenia jest wysokość  stawki 
ubezpieczeniowej oraz franszyza. Przy czym wysokość franszyzy na poziomie 
10% może być nieodczuwalna dla rolnika (nie mająca istotnego wpływu na 
poprawę opłacalności zakupu ubezpieczenia) pod warunkiem otrzymania 
dopłaty do składek ubezpieczeniowych.  Wydaje się, że istotne byłoby 
przeprowadzenie pogłębionych badań w tym obszarze, celem wyznaczenie 
optymalnego progu franszyzy i wysokości dotacji do składki. 

W tabeli 4 zestawiono obliczone różnice między opłacalnością zakupu 
ubezpieczeń upraw z dotacją państwa do składki i bez dotacji. Szczególnie 
korzystne różnice (z perspektywy producenta rolnego) odnotować można  dla 
rzepaku ozimego, dla stawek ubezpieczeniowych ustalanych jako maksymalne 
na rynku. Znaczące różnice (zwłaszcza dla stawek ubezpieczeniowych 
maksymalnych) zauważono również w przypadku pszenicy ozimej i buraka 
cukrowego. Przeprowadzone badania wskazują natomiast, że w przypadku 
upraw o znaczeniu pastewnym (przykładem jest kukurydza na ziarno) 
dotowanie składek ubezpieczeniowych tylko w niewielkim stopniu poprawia 
opłacalność zakupu ubezpieczeń. Należy zaznaczyć, że różnice odnoszą się 
tylko do dwóch wybranych lat badań, a suma ubezpieczeniowa jest iloczynem 
ceny i plonów, kategorii podlegających bardzo dużej zmienności.  
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Tabela 4. Różnice między  opłacalnością zakupu ubezpieczeń upraw z dotacją 

do składki i nie objętych dotacją 
Wyszczególnienie Rzepak 

ozimy 
Pszenica 

ozima 
Kukurydza 
na ziarno  

Burak 
cukrowy 

Okres badawczy 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 
Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat)  I grupa  (min.) 116,54 116,21 97,20 99,32 24,93 30,34 39,63 42,47 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I grupa (maks.) 160,97 161,23 97,20 97,02 87,26 107,49 138,72 144,93 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II grupa (min.) 64,39 65,39 55,54 55,53 49,86 60,67 79,27 82,93 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat)  II grupa (max.) 160,97 161,22 97,20 59,43 87,26 107,69 138,72 145,80 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I grupa (min.) 116,54 116,54 97,20 99,10 24,93 29,72 39,63 41,26 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I grupa (maks.)  160,97 161,34 97,20 97,43 87,26 107,84 138,72 145,42 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II grupa (min.) 64,39 64,40 55,54 55,11 49,86 61,69 79,27 83,52 

Różnica w opłacalności  zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II grupa 
(maks.) 

160,97 161,11 97,20 96,61 87,26 106,72 138,72 145,80 

Źródło: obliczenia własne. 
 
Ze względu na fakt, że dochód z działalności nie obejmuje  kosztów 

związanych z zaangażowaniem własnych czynników produkcji, dokonano 
korekty wyników poprzez uwzględnienie w dochodach kosztów pracy własnej6 
rolnika i jego rodziny. To czyni kalkulację opłacalności zakupu ubezpieczeń 
upraw bardziej przejrzystą, biorąc pod uwagę  dominującą w Polsce formę 
organizacyjną gospodarstw rolniczych (tj. gospodarstwa osób indywidualnych). 
W tabeli 5 zestawiono wyniki kalkulacji opłacalności zakupu ubezpieczeń 
wybranych upraw, wykorzystując kategorię dochodu z działalności, 
pomniejszonego o koszty pracy własnej. Oczywistym jest, że uwzględnienie tak 
obliczonego dochodu czyni zakup polisy ubezpieczeniowej mniej opłacalny, niż 
ma to miejsce w przypadku dysponowania dochodem uwzględniającym koszty 
pracy własnej.  

                                                           
6 Koszty pracy własnej stanowią iloczyn nakładów pracy (wydatkowanych w procesie 
produkcyjnym poszczególnych działalności i ewidencjonowanych w czytelny sposób w 
systemie Agrokoszty) i stawki normatywnej (ustalanej na podstawie przeciętnego w danym 
roku poziomu wynagrodzeń zatrudnionych w całej gospodarce narodowej - na podstawie 
danych GUS). Przyjmuje się założenie, że „pełnozatrudniony w rolnictwie pracuje 2120 
godzin rocznie”. Tak skalkulowana opłata za 1 godzinę pracy w 2015 r. wynosiła 14,73 zł 
(Skarżyńska, 2016, s. 18), a w roku 2019 18,58 zł (Skarżyńska, Augustyńska, Czułowska, 
Abramczuk, 2020). 
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Tabela 5. Kalkulacja opłacalności zakupu ubezpieczenia dla  wybranych upraw 
z uwzględnieniem dochodu z działalności, pomniejszonego o koszty pracy własnej 

Wyszczególnienie Rzepak ozimy Pszenica ozima Kukurydza na ziarno Burak cukrowy 

 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 
Dochód  bez dopłat  [zł/ha] 1171 1201 1169 887 -128 -307 389 695 
Dochód  z dopłatami  [zł/ha] 1988 2050 1984 1739 687 547 3348 3077 

Nakłady pracy własnej [godz./ha] 7,9 7,9 8,6 8,3 8,3 12,3 13,7 15,0 

Stawka  godzinowa [zł/godz.] 14,73 18,58 14,73 18,58 14,73 18,58 14,73 18,58 

Koszty pracy własnej [zł/ha] 116,37 146,78 126,68 154,21 122,26 126,68 201,80 154,21 
Dochód bez dopłat pomniejszony 
o koszty pracy własnej [zł/ha] 1054,63 1054,22 1042,32 732,79 -250,26 -535,53 187,20 416,30 
Dochód z dopłatami 
pomniejszony o koszty pracy 
własnej [zł/ha] 

1871,63 1903,22 1857,32 1584,79 564,74 318,47 3146,20 2798,30 

Opłacalność zakupu ubezpieczeń (bez  dotacji państwa do składki) [zł/ha] 
Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat)  I 
grupa  (min.) 

697,08 702,81 720,58 448,80 -319,67 -594,22 18,48 705,29 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat)  I 
grupa  (maks.) 

232,49 237,81 319,82 50,88 -473,09 -782,81 -286,40 385,08 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (min.) 

631,26 635,14 643,92 416,33 -311,14 -550,19 -55,74 513,03 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (maks.) 

-12,63 -7,95 88,50 -133,98 -886,48 -1257,39 -848,42 -319,52 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (min.) 

1431,93 1466,88 1453,65 1214,91 414,33 174,66 2679,62 6186,83 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (maks.) 

967,34 1001,88 1052,89 816,99 260,91 -13,93 2374,75 5866,62 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (min.) 

1243,63 1271,87 1254,81 1054,75 300,53 90,54 2161,88 5080,97 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (maks.) 

599,74 628,78 699,39 504,44 -274,81 -616,66 1369,20 4248,43 

Opłacalność zakupu ubezpieczeń (z dotacją państwa do składki) [zł/ha] 
Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I grupa  
(min.) 

813,62 818,56 817,78 547,86 -294,73 -563,57 58,11 746,92 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) I grupa  
(maks.) 

393,46 398,58 417,02 147,19 -385,83 -675,55 -147,68 530,78 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (min.) 

695,64 699,45 699,46 471,36 -261,27 -488,89 23,53 596,28 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (bez dopłat) II 
grupa  (maks.) 

148,34 152,83 185,70 -37,68 -799,22 -1150,13 -709,70 -173,82 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (min.) 

1548,48 1582,64 1550,85 1313,96 439,26 205,31 2719,26 6228,46 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) I 
grupa (maks.) 

1128,32 1162,65 1150,09 913,29 348,17 93,33 2513,47 6012,31 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (min.) 

1308,02 1336,18 1310,35 1109,78 350,39 151,83 2241,15 5164,23 

Opłacalność zakupu 
ubezpieczenia (z dopłatami) II 
grupa (maks.) 

760,72 789,55 796,59 600,75 -187,55 509,40 1507,92 4394,13 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem danych o nakładach pracy własnej (Abramczuk, 2016; Czułowska, 
2016; Skarżyńska, 2016; Żekało, 2016).  



 

428 

 
Należy jednak zauważyć, że w przypadku niektórych upraw pojawiają się 

istotne, niekorzystne dla rolnika zmiany w porównaniu do obliczeń 
kalkulacyjnych zaprezentowanych w tabelach 3 i 4. Przykładowo w roku 2015 
zakup ubezpieczeń upraw rzepaku ozimego (II grupa, stawka maksymalna, bez 
dotacji państwa do składki) okazałby się nieopłacalny; zakup ubezpieczenia 
upraw pszenicy ozimej pozostałby nadal rentowny; w większości wariantów 
nieopłacalny byłby również zakup ubezpieczenia uprawy kukurydzy na ziarno, a 
zakup ubezpieczenia uprawy buraków cukrowych okazałby się nieopłacalny 
przy stawce maksymalnej, dla II grupy ryzyka zarówno w opcji dochodu z 
dopłatami, jak i bez. Nieco inaczej na tym tle wygląda sytuacja w roku 2019. 
Okazuje się bowiem, że: 

5 zakup ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego (II grupa, stawka maksymalna, 
bez dotacji państwa do składki) okazałby się nieopłacalny w badanych 
latach. Jednak ze względu na niewielki wzrost dochodów w roku 2019 w 
stosunku do 2015 oraz ponad 26% wzrost stawki godzinowej, strata  przy 
zakupie tego ubezpieczenia zmniejszyłaby się (tabela 5);  

5 wyraźnie pogorszyłaby się opłacalność zakupu ubezpieczeń pszenicy ozimej 
na co wpływ miałby ok. 25% spadek dochodów, zarówno z dopłatami, jak 
i bez dopłat operacyjnych. Najbardziej niekorzystnie wypadałoby 
rozwiązanie zakupu ubezpieczenia (bez dopłat operacyjnych, II grupa 
ryzyka, stawka ubezpieczeniowa maksymalna) zarówno w wariancie 
z dotacją do składki, jak i bez, 

5 zdecydowanie pogorszyłaby się opłacalność ubezpieczenia uprawy 
kukurydzy na ziarno oraz buraka cukrowego, 

Sytuacja ta jest wynikiem m.in. zmiany oszacowanych stawek godzinowych 
oraz nakładów pracy na produkcję, jak również cen i plonów, a co za tym idzie  
wysokości dochodów generowanych z poszczególnych upraw co istotnie 
wpływa na ostateczną opłacalność zakupu polisy ubezpieczeniowej.  

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wskazują, że  opłacalność zakupu ubezpieczeń 
jest silnie uzależniona od wysokości stawek ubezpieczeniowych, ich rozpiętości, 
franszyzy oraz udziału dopłat w dochodzie. 

Istotnym elementem mających wpływ na poprawę opłacalności produkcji 
jest jej rentowność, która w przypadku podejmowania decyzji zakupowych 
powinna być brana pod uwagę. Przeprowadzone badania wskazują również, że 
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w przypadku upraw o znaczeniu pastewnym (przykładem jest kukurydza na 
ziarno) dotowanie składek ubezpieczeniowych tylko w niewielkim stopniu 
poprawia opłacalność zakupu ubezpieczeń dla tego typu upraw. 
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VI. Zarządzanie ryzykiem a zrównoważenie  
i postęp biologiczno-technologiczny gospodarstw rolnych  

 
Wioletta Wrzaszcz 

12. 

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich a zrównoważenie 
gospodarstw rolnych  

 

Wprowadzenie 

W rolnictwie, tak jak w innych działalnościach, istnieją różne czynniki 
ryzyka, które mogą ograniczać efekty produkcyjno-ekonomiczne prowadzonej 
działalności. Gospodarstwa rolne są szczególnie narażone na ryzyko, ponieważ 
istnieje wiele czynników zewnętrznych, które bezpośrednio lub pośrednio, 
oddziałują na działalność rolną (Tomczyk 2018). W przypadku rolnictwa, 
zarówno zmienne warunki rynkowe, jak i warunki środowiskowo-klimatyczne – 
a te drugie z każdym rokiem zyskują na znaczeniu – przesądzają o potrzebie 
podejmowania działań niwelujących różnego rodzaju ryzyka związane 
z prowadzeniem działalności rolniczej. Ryzyko w produkcji rolniczej wynika 
często z nieprzewidywalnych warunków popytowo-podażowych oraz cenowych 
występujących na rynku – które definiują otoczenie ekonomiczne producenta 
rolnego – a także postępujących zmian klimatycznych oraz zmieniających się 
uwarunkowań środowiskowych związanych ze stanem i zasobnością 
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.  

W literaturze przedmiotu pojęcie ryzyka jest różnie definiowane 
i klasyfikowane, co jest wynikiem zróżnicowanych kontekstów badawczych 
(Soliwoda 2020). Niemniej, pojęcie to nierozerwalnie wiąże się z niepewnością 
gospodarczą oraz możliwością powstania strat produkcyjnych na skutek 
zaistniałych, niekorzystnych okoliczności, np. suszy, powodzi, ulewnych 
deszczy czy też innych zjawisk (Ronka-Chmielowiec, 2002; Wajszczuk, 
Wawrzynowicz, Baum, 2010). Biorąc pod uwagę klasyfikację ryzyka ze 
względu na specyfikę działalności, obok ryzyka technologicznego, 
organizacyjnego, ekonomicznego, czy rynkowego, wyróżnia się ryzyko 
produkcyjne oraz ryzyko przyrodnicze. Ryzyko produkcyjne wiąże się 
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z powstałymi szkodami w procesie produkcji, a ich przyczyny mogą być różne. 
Ryzyko przyrodnicze zaś wynika, ze zmiennych warunków klimatycznych 
i środowiskowych, sezonowości produkcji rolnej, występowania chorób 
i szkodników, zagrożenie suszą lub nadmiernymi opadami powodują brak 
możliwości przewidzenia wielkości produkcji, jej kosztów oraz strat (Soliwoda 
i in., 2016). 

W związku z nasilającą się potrzebą niwelowania różnego rodzaju ryzyk, 
na znaczeniu nabiera odpowiednie zarządzanie nim. Intencją zarządzającego 
ryzykiem jest ograniczenie jego negatywnego wpływu na wolumen produkcji, 
dalej jej opłacalność, czy szerzej, efektywność i dochodowość produkcji. Istotną 
kwestią jest wypracowanie na poziomie gospodarstwa rolnego szerokiego 
podejścia do zarządzenia ryzykiem, tym samym ustalenia jego przyczyn oraz 
sposobów ograniczania, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej produkcji 
rolnej. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym polega w znaczniej 
mierze na przewidywaniu i rozpoznawaniu dotychczasowych oraz 
prognozowanych zagrożeń dla prowadzonej produkcji, a następnie doborze 
odpowiednich działań redukujących straty (Jerzak, 2008), czyli poszukiwanie 
sposobów zmniejszenia prawdopodobieństwa straty. Ocena ryzyka powinna być 
warunkiem koniecznym przy podejmowaniu wszelkich działań w gospodarstwie 
rolnym. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, jak i w innych dziedzinach 
gospodarki, można ująć jako system metod i działań zmierzających do obniżenia 
stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie gospodarstwa (Soliwoda i in., 
2016). Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie powinno rozpocząć się od 
ustalenia rodzaju ryzyka/ryzyk, jego skali, konsekwencji, wskazaniu 
efektywnych działań prewencyjnych oraz ich wdrożeniu.  

Jednym ze sposobów niwelowania ryzyka w gospodarstwie rolnym jest 
odpowiednia organizacja produkcji rolniczej (Tomczyk, 2018). Dobór odmian 
roślin, dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie czy też jego dostosowanie w 
system nawadniania są skutecznymi sposobami ograniczenia skutków 
produkcyjnych i ekonomicznych związanych ze zjawiskiem np. suszy rolniczej 
(Sikorska-Wolak, 2011). Dywersyfikacja produkcji, zarówno roślinnej jak 
i zwierzęcej, znajdującej wyraz w zróżnicowanej strukturze produkcji 
i wykorzystaniu zasobów czynników produkcji gospodarstwa rolnego zmniejsza 
dotkliwość niepożądanych zjawisk. Dywersyfikacja produkcji rolniczej jest 
także jednym z kluczowych elementów wskazujących na możliwości 
zrównoważenia gospodarstwa rolnego (Wrzaszcz, 2012). 
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Strategie zrządzania ryzykiem dotyczące organizacji gospodarstwa 
uwzględniają technologie uprawy roślin (ich odmiany, zabiegi uprawowe, 
ochronę), ale także inwestycje, zapewnienie wskazanych warunków sanitarnych 
oraz żywienia zwierząt. Działania w formie kontraktacji, transakcji na rynkach 
terminowych, a także integracja producentów (integracja pozioma polegająca na 
zrzeszaniu się rolników m.in. w grupy producenckie) i odbiorców produktów 
rolnych (integracja pionowa polegająca na tworzeniu łańcucha dostaw; 
opierająca się na powiązaniu producentów z sektorem przetwórstwa, sieciami 
handlowymi, finalnymi odbiorcami), także stanowią istotne elementy strategii 
zarządzania ryzykiem, które przyczyniają się do niwelowania ryzyka w formie 
działań rynkowych.  

Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych instrumentów zarządzania 
ryzykiem produkcyjnym są różnego rodzaju ubezpieczenia. Pozwalają one na 
zmniejszenie strat ekonomicznych w działalności rolniczej na skutek zajścia 
niepożądanych okoliczności. Ubezpieczenia, wykazują pozytywny wpływ na 
zrównoważony rozwój gospodarstw oraz ich stabilizację poprzez zmniejszenie 
niepewności działania, utrzymanie płynności finansowej, zapewnienie 
rentowności oraz stabilizacji dochodów (Pawłowska-Tyszko, Soliwoda, 2017). 
Istotną rolę w tym zakresie odgrywa czynnik polityczny, znajdujący wyraz w 
określonym instrumentarium krajowym i międzynarodowym (Wrzaszcz, 
Prandecki 2020). Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany środowisko-
klimatyczne na świecie, można uznać, że ten rodzaj ryzyka wymaga podjęcia ze 
strony producenta rolnego odpowiednich praktyk zapobiegawczych czy też 
niwelujących negatywny wpływ produkcji rolniczej na środowisko, a także 
zaproponowania instrumentarium stymulującego producentów rolnych do tych 
praktyk. Dodatkowo wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dopłat do 
ubezpieczeń, z założenia powinno inicjować praktyki ubezpieczeń związanych 
w prowadzoną produkcją rolną. Kwestie te są przedmiotem rozważań w ramach 
problemu badawczego jakim jest ustalenie skali zrównoważenia gospodarstw 
rolnych.  

 

Celem opracowania jest ustalenie zakresu zrównoważenia gospodarstw 
rolnych w zależności od praktyk związanych z niwelowaniem ryzyka 
produkcyjnego. W opracowaniu wyróżniono gospodarstwa, w których 
ubezpieczano uprawy rolnicze i/lub zwierzęta gospodarskie.  

 



 

433 

 

Znacznie zrównoważenia rolnictwa i gospodarstw rolnych 
Istota pojęcia 

Współczesne rolnictwo pełni różne funkcje, w tym produkcyjno-
ekonomiczne, społeczne i w coraz szerszym zakresie środowiskowe (Duer, 
Fotyma, 1995). Znaczenie pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa podkreślane 
jest w koncepcji rolnictwa zrównoważonego, które z założenia powinno 
dostarczać szerokiego spektrum korzyści dla społeczeństwa. Równowaga 
między ochroną środowiska przyrodniczego a korzyściami ekonomicznymi oraz 
społecznymi jest konieczna, by w maksymalnym stopniu zapewnić regenerację 
zasobów przyrodniczych niezbędnych do działań produkcyjnych w przyszłości 
oraz możliwości zapewnienia godnego standardu życia (Faber, 2001).  

 Zrównoważenie rolnictwa i gospodarstw rolnych jest przedmiotem 
zainteresowania badaczy od kilkudziesięciu lat. Zainteresowanie tą tematyką 
jest pochodną zamieniających się uwarunkowań środowiskowych produkcji 
rolnej, a także rosnącą presją działalności człowieka wywieraną na stan zasobów 
przyrodniczych. W związku z tym, iż produkcja rolna z jednej strony zależy od 
środowiska przyrodniczego (główne czynniki produkcji w rolnictwie to gleba 
i woda, które są zasobami naturalnymi), z drugiej zaś determinuje jego stan oraz 
możliwości regeneracyjne, potrzeba zrównoważenia gospodarstw rolnych 
i ogólnie rolnictwa – całego sektora – nabiera cały czas na znaczeniu. 
Działalność rolnicza ingeruje w silnym stopniu w naturalny obieg składników 
materii i energii, stwarzając tym samym określone zagrożenia dla równowagi 
ekosystemów. By zachować tę równowagę, konieczne jest ograniczenie praktyk 
rolniczych, które oddziałują silnie negatywnie na stan środowiska. Rolnictwo 
zrównoważone musi zachować racjonalne normy w możliwie zamkniętym 
obiegu składników pokarmowych, takich jak nawozy, gleba, rośliny oraz 
zwierzęta (Kopiński 2006b). 

 Za znaczeniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa przesądza kilka 
kluczowych argumentów, a mianowicie (Zegar 2005): 

� Rolnictwo jest najbardziej powszechną i najważniejszą dziedziną 
działalności ludzkiej (produkcja nastawiona na zaspokojenie pierwszej 
potrzeby człowieka); 

� Rolnictwo jest głównym użytkownikiem i dysponentem rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej; 
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� Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska 
przyrodniczego; zajmuje znaczące miejsce w interakcjach rozwoju 
cywilizacyjnego ze środowiskiem; pełni wiele funkcji: wytwarza 
produkty żywnościowe i przemysłowe (zwłaszcza zastępujące 
nieodnawialne zasoby naturalne), chroni środowisko i krajobraz 
(w przypadku wybranych typów gospodarowania rolniczego), wnosi 
znaczący wkład w żywotność obszarów wiejskich. 
W związku z powyższym powstaje zasadnicze pytanie o istotę rolnictwa 

zrównoważonego, jaka jest jego specyfika. Rolnictwo zrównoważone można 
określić jako alternatywę w stosunku do rolnictwa intensywnego, często 
zwanego industrialnym. Nadrzędnym celem rolnictwa zrównoważonego jest 
zapewnienie efektów produkcyjno-ekonomicznych z tytułu prowadzonej 
działalności rolnej przy jednoczesnej dbałości o przyszłość obszarów wiejskich, 
tj. o rozwój społeczności wiejskich oraz zachowanie środowiska 
przyrodniczego. Wdrożenie zasad/praktyk zrównoważonego rolnictwa to 
zastosowanie zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych rozwiązań. Wśród nich 
należy wskazać nowe technologie, urządzenia, sposoby produkcji, jak również 
nowe rynki, również nie związane z produkcją żywności. Jednocześnie za 
zrównoważone należy uznać także tradycyjne rozwiązania, które straciły na 
znaczeniu ze względu na wzrost uprzemysłowienia i intensyfikacji rolnictwa, ale 
odgrywają istotną rolę dla zapewnienia trwałości rozwoju rolnictwa 
i utrzymania czynników produkcji w odpowiedniej jakości (Dudek i in. 2019). 
Za przykład może posłużyć gospodarka płodozmianowa oraz stosowanie 
międzyplonów, które mają znaczenie w utrzymaniu bilansu substancji 
organicznej w glebie, jak również chronią ją przed niekorzystnymi zjawiskami, 
takimi jak erozja. 

Wynik ekonomiczny to niewątpliwie główny cel działalności 
gospodarczej, w tym także działalności rolnej. Prowadzenie działalności rolnej 
wymaga zaangażowania różnych czynników produkcji, a jej efektem powinno 
być odpowiednie ich wynagrodzenie. Ekonomika gospodarstwa rolnego 
sprowadza się do stosowania metod umożliwiających podejmowanie decyzji, 
które zapewniają najkorzystniejsze efekty w danych warunkach 
gospodarowania. Podstawą rachunku ekonomicznego jest zasada racjonalnego 
gospodarowania, według której należy dążyć do maksymalnego efektu bądź 
minimalnego nakładu. W przypadku tego pierwszego wariantu postępowanie 
producenta rolnego prowadzi do uzyskania największego efektu z danych 
nakładów, w drugim zaś dany efekt jest zapewniany przy jak najmniejszym 
zużyciu nakładów. Niezależnie od wariantu działanie podmiotu gospodarczego 
zgodnie z zasadą racjonalności prowadzi do tzw. rozwiązań optymalnych – 
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zapewniających maksymalizację przyjętego celu. W ujęciu klasycznym 
producent rolny, kierując się wyłącznie ekonomicznymi przesłankami, realizuje 
cel ekonomiczny, jednocześnie pomijając społeczne i środowiskowe koszty 
zewnętrzne produkcji rolnej. Choć koszty te powstają, to nie mają 
bezpośredniego przełożenia na rachunek ekonomiczny producenta rolnego, lecz 
ponoszone są przez jego otoczenie. Klasyczny rachunek ekonomiczny polega na 
zestawieniu tylko tych kosztów i efektów, które podlegają wycenie rynkowej. 

Poza kwestiami ekonomicznymi dotyczącymi prowadzenia działalności 
rolnej coraz większego znaczenia nabiera jakość i rodzaj praktyk rolniczych 
w kontekście ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Potrzebę poszanowania 
stanu środowiska przyrodniczego i praw przyrody przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej uzasadnia zobowiązanie międzypokoleniowe – 
konieczności zachowania zasobów przyrodniczych dla kolejnych pokoleń, co 
jednocześnie powinno wpisywać się w etykę zawodową producenta rolnego. 
Uwzględnienie środowiska przyrodniczego w działalności rolnej to warunek 
konieczny jej kontynuacji. Odpowiedni stan środowiska przyrodniczego to 
elementarna podstawa działalności rolniczej, bez której jej prowadzenie nie 
byłoby możliwe. Choć stwierdzenie to wydaje się bezdyskusyjne, w praktyce 
gospodarczej ilość i jakość wody oraz gleby, a także stan bioróżnorodności 
ekosystemu zazwyczaj nie są brane pod uwagę. Ze względu na przesunięcie 
w czasie środowiskowych skutków bieżących decyzji produkcyjnych, często 
w procesie podejmowania decyzji gospodarczych pomijana jest kwestia 
zasobów przyrody – ich ilości i jakości, oraz znaczenia w kształtowaniu 
przyszłych wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstwa rolnego. 
W celu zwiększenia świadomości rolników oraz zachęcenia ich do 
wieloaspektowego podejścia do działalności rolnej szczególnego znaczenia 
nabiera ekspozycja konkretnych technik i technologii produkcji, które 
ułatwiłyby realizację różnych celów gospodarstwa rolnego (Wrzaszcz, 2016). 

Zrównoważenie środowiskowe rolnictwa1 jest jednym z podstawowych 
zagadnień badawczych powiązanych z oddziaływaniem produkcji rolnej na 
środowisko przyrodnicze. Główną cechą rolnictwa zrównoważonego jest 
zachowanie potencjału produkcyjnego gleby, która jest zasadniczym elementem 
środowiska przyrodniczego wykorzystywanym w rolnictwie (Krasowicz 2005). 
W związku z tym, za podstawę wdrożenia poprawnych praktyk rolniczych 
uznano co najmniej niedopuszczenie do degradacji substancji organicznej 
w glebie, a docelowo zwiększenie żyzności i podtrzymanie jej zdolności do 

                                                           
1 Szerzej, m.in. (Wrzaszcz 2018a). Zagadnienie środowiskowego zrównoważenia rolnictwa 
przedstawiono w: (Wrzaszcz i Prandecki 2019). 
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produkcji biomasy (Harasim 2006, Loon 2005). Zawartość glebowej materii 
organicznej determinuje zasoby próchnicy glebowej, która poza znaczeniem dla 
funkcji produkcyjnych gleby jest istotna dla procesu sekwestracji węgla, a dalej 
zmniejszenia efektu cieplarnianego. Intensywne użytkowanie gleb poprzez 
uprawy monokulturowe np. zbóż albo kukurydzy niszczy jej strukturę, prowadzi 
do nadmiernej aeracji siedlisk oraz mineralizacji próchnicy i uwalniania 
dwutlenku węgla do atmosfery (Bieńkowski i Jankowiak 2006). Umiejętne 
zmianowanie i nawożenie roślin, dostosowane do zasobności i rodzaju gleby 
umożliwia prowadzenie produkcji rolnej w zgodzie z poszanowaniem zasobów 
przyrodniczych (Faber, 2001). Powyższe praktyki rolnicze kompleksowo 
ujęto w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych, który stanowi zbiór zasad 
racjonalnego gospodarowania w rolnictwie (Duer, Fotyma, Madej, 2002). 

W wyniku zespołowych prac wypracowano zestaw wymogów (cech) 
zrównoważenia gospodarstw rolnych (Zegar, 2012; Krasowicz, 2006):  

� zapewnienie trwałej żyzności gleby; 
� dostosowanie gałęzi i kierunków produkcji oraz odmian roślin i ras 

zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych; 
� zapewnienie zrównoważonego bilansu substancji organicznej poprzez 

właściwą strukturę upraw oraz nawożenie pochodzenia naturalnego; 
� zapewnienie zrównoważonego bilansu składników pokarmowych 

(nawozowych); 
� zapewnienie okrywy roślinnej gleby; 
� stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin; 
� przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechniki i zootechniki; 
� wykazanie troski o zachowanie bioróżnorodności; 
� dostosowanie obsady zwierząt do potencjału absorpcyjnego ekosystemu;  
� racjonalne wyposażenie gospodarstw w zakresie infrastruktury 

technicznej; 
� przestrzeganie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej; 
� racjonalna organizacja pracy i umiejętne zarządzanie gospodarstwem; 
� uwzględnienie otoczenia gospodarstwa rolnego i jego związku z obszarami 

wiejskimi; 
� uzyskiwanie dochodów zapewniających porównywalne z pracą poza 

rolnictwem wynagrodzenie za pracę i środki na rozwój (inwestycje). 
Powyżej wskazane wymogi rolnictwa zrównoważonego to także 

przesłanki do doboru odpowiednich miar – wskaźników i mierników 
umożlwiających pomiar zrównoważenia gospodarstwa rolnego, czy też 
rolnictwa. W zależności od dostępności danych empirycznych, ich zakresu 
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i częstotliwości zbierania, możliwości oceny zrównoważenia sektora rolnego 
będą odmienne.  

Formy rolnictwa zrównoważonego mogą być różne. Jedną 
z podstawowych form rolnictwa zrównoważonego jest rolnictwo ekologiczne, 
które powinno być poddane szczególnej uwadze. Rolnictwo ekologiczne można 
zdefiniować jako system gospodarowania, który aktywizuje przyrodnicze 
mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych, 
nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby 
i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. 
To system gospodarowania, który opiera się na bezpiecznych dla środowiska 
rozwiązaniach, gdyż bazuje na naturalnych procesach przyrodniczych oraz 
osiągnięciach biotechnologii, dostarczając produktów o wysokiej jakości. 
Gospodarstwa ekologiczne wpisują się w przyszłościowy model rolnictwa, 
wykorzystujący zasoby odnawialne oraz przyjazny dla zasobów środowiska 
przyrodniczego (Zegar, 2012). Jest to bardzo ważny obszar działalności 
gospodarczej, który wymaga ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego 
systemu gospodarowania w produkcji sektora rolnego. Rozwój rolnictwa 
ekologicznego jest w znacznej mierze odpowiedzią na zmieniającą się strukturę 
popytu na rynku. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle wzrasta, co 
znajduje wyraz w rosnącym popycie na produkty ekologiczne (MRiRW 2019). 

Ekologiczne gospodarstwo z założenia powinno wyróżniać się odmienną 
organizacją produkcji rolnej wobec tej, jaka cechuje gospodarstwa 
konwencjonalne. Gospodarstwa ekologiczne z racji znacznego ograniczenia 
przemysłowych środków do produkcji rolnej, zgodnie z zasadami prawa 
powinny bazować na naturalnych procesach środowiskowych i wykorzystywać 
je w produkcji rolnej. Stąd produkcja rolna w gospodarstwach ekologicznych 
powinna bazować na praktykach rolniczych przyjaznych dla środowiska i nie 
degradujących jego zasobów. Ze względu na znaczenie środowiskowe tego 
systemu gospodarowania, bazowanie na tradycyjnych oraz nowoczesnych 
rozwiązaniach produkcyjnych prośrodowiskowych, jak również potrzebę 
upowszechnienia tego systemu gospodarowania, rozwój tej części sektora 
rolnego należy uznać za przykład rozpowszechniania innowacji ekologicznych 
w rolnictwie.  

Rolnictwo ekologiczne stanowi niszowy rynek, zarówno na świecie 
(Stolze, Lampkin 2009), jak i w Polsce (Wrzaszcz, Zegar 2014; Nachtman, 
2020), co wynika zasadniczo z uwarunkowań rynkowych. Na rynku dominuje 
popyt na produkty konwencjonalne (mimo rosnącego popytu na produkty 
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ekologiczne), które oferowane są w niższych cenach, co tworzy istotną barierę 
w konkurencyjności. Dodatkowo rolnictwo ekologiczne wymaga dużej precyzji 
od rolnika podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych ze względu na 
ograniczone możliwości stosowania przemysłowych środków do produkcji oraz 
związane z tym wyzwania logistyczne (pozyskanie rynków zbytu, w tym 
lokalnych; sprawna organizacja transportu produktów ekologicznych oraz sieci 
sprzedaży i przetwórstwa). System ekologicznej produkcji wymaga 
wielostronnych umiejętności oraz dużej wiedzy i świadomości ekologicznej 
producenta rolnego. 

Reasumując, zrównoważenie gospodarstw rolnych oceniane jest przez 
pryzmat ich potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, nakładochłonności oraz ekonomiki. Istota sprowadza się do 
ustalenia potencjalnej presji środowiskowej gospodarstwa rolnego, znaczenia 
czynnika społecznego oraz kondycji produkcyjno-ekonomicznej.  

 

Rola polityki rolnej w zrównoważeniu rolnictwa2 

Funkcjonowanie rolnictwa unijnego jest oparte na zasadach wspólnej 
polityki rolnej, która była jedną z pierwszych polityk wspólnotowych. Od 
początku istnienia, WPR (1962 r.) ulega zmianom, zazwyczaj o charakterze 
ewolucyjnym (Siekierski, 2020). Od początku lat 90-tych kolejne wprowadzane 
reformy coraz silniej wiązały się z potrzebą ochrony środowiska i klimatu, tym 
samym stymuluje rozwój rolnictwa europejskiego ku jego zrównoważeniu.  

Pierwszą znaczącą reformą, która nie tylko zapoczątkowała daleko idące 
zmiany w WPR, ale także uwzględniała problematykę rolnictwa ze znacznie 
szerszej perspektywy, była reforma MacSharry’ego z 1992 r. Po raz pierwszy 
WPR została ściśle powiązana z zagadnieniami dotyczącymi obszarów 
wiejskich i ochrony środowiska przyrodniczego. W ramach tej reformy 
wprowadzono tzw. instrumenty towarzyszące, zachęcające rolników do 
stosowania metod bardziej przyjaznych środowisku. Podjęto działania 
zmierzające do ekstensyfikacji rolnictwa i zwiększenia roli rolników w ochronie 
środowiska, a także wspierano procesy rozwoju obszarów wiejskich oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego (Maciejczak, 2010).  

Dokumentem, który kontynuował reformę zapoczątkowaną przez 
MacSharry’ego, jest przedstawiona w 1997 r. Agenda 2000. Jednym 
z najważniejszych jej założeń była zmiana paradygmatów WPR, zaś jednym 
                                                           
2 Szerzej (Wrzaszcz, Prandecki 2020). 
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z celów stała się ochrona środowiska. Wprowadzono możliwość uzyskania 
rekompensat dla rolników z tytułu utraconych dochodów lub dodatkowych 
kosztów związanych z uczestnictwem w realizacji konkretnych działań na rzecz 
środowiska przyrodniczego. Wśród najważniejszych działań będących 
pokłosiem Agendy 2000 uznaje się zapewnienie dobrostanu zwierząt oraz 
zachowanie ekosystemów (Maciejczak, 2010). 

Dalsze istotne zmiany we wspólnej polityce rolnej dokonały się w 2003 r., 
gdy wprowadzono reformę Fischlera3 (tzw. luksemburską). Zmiany te 
dotyczyły nie tylko instrumentów, ale podejścia do polityki rolnej (Siekierski, 
2020). Zgodnie z tą reformą, filar I WPR miał skupiać się na wspieraniu 
dochodów rolniczych, natomiast zadaniem filaru II była przede wszystkim 
ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie rozwoju obszarów 
wiejskich. Za szczególnie ważne uznano zasady wzajemnej zgodności (ang. 
cross-compliance), które stanowiły zbiór zaleceń dot. m.in.: standardów ochrony 
środowiska, zdrowotności ludzi, zwierząt i roślin, jakich powinien przestrzegać 
rolnik by otrzymać wsparcie finansowe w ramach WPR. Na bazie tej reformy 
oddzielono wsparcie w ramach WPR od decyzji produkcyjnych (ang. 
decoupling), co polegało na zastąpieniu większości dotychczasowych płatności 
bezpośrednich jedną wspólną płatnością przypisaną do powierzchni 
gospodarstwa. 

 W 2013 r. przeprowadzono kolejną ważną reformę, którą ostatecznie 
wdrożono w 2015 r. Zreformowana WPR uwzględniała cztery zasadnicze 
kwestie: 1) rozwój obszarów wiejskich, 2) finansowanie WPR, zarządzanie nią 
i monitorowanie, 3) dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz 4) współpracę 
rynkową. Jej celem było m.in. promowanie zrównoważonego rolnictwa 
i innowacji. Efektem tej reformy było wprowadzenie mechanizmu zazieleniania 
mającego na celu przestrzeganie przez europejskich rolników zrównoważonych 
praktyk rolnych, służących ochronie gleby i ochronie bioróżnorodności. 
Wdrożenie tych praktyk warunkowało pozyskanie 30 proc. wartości płatności 
bezpośrednich. W ramach tego mechanizmu wprowadzono wymóg 
dywersyfikacji uprawianych roślin, utrzymania trwałych użytków zielonych 
oraz ochrony stref ekologicznych w obrębie gospodarstw (Euractiv, 2020). 

W związku z pogarszającym się w Unii Europejskiej stanem środowiska 
przyrodniczego, w tym poprzez nasilające się skutki zmian klimatu, w grudniu 
2019 r. Komisja Europejska przygotowała komunikat dotyczący Europejskiego 
                                                           
3 Nazwa reformy pochodzi od nazwiska komisarza ds. rolnictwa – Franza Fischlera. 



 

440 

Zielonego Ładu. Komunikat ten miał na celu zainicjowanie działań 
międzynarodowych zmierzających do osiągania celów gospodarczych przy 
znacznie silniejszym respektowaniu praktyk prośrodowiskowych 
i proklimatycznych (Komisja Europejska 2019a). Zaktualizowano w nim 
zobowiązanie KE do rozwiązania problemów związanych z klimatem 
i środowiskiem, które uznano za najważniejsze zadanie, przed jakim stoi 
obecnie społeczeństwo. Decyzję Komisji Europejskiej o wydaniu niniejszego 
komunikatu należy zatem uznać jako inicjatywę wychodzącą naprzeciw coraz 
poważniejszym problemom środowiskowym i klimatycznym. Zgodnie 
z informacjami Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład to nowa strategia 
na rzecz wzrostu, której celem jest zbudowanie nowoczesnej, zasobooszczędnej 
i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów naturalnych. Celem tej strategii jest ochrona i poprawa 
kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem (Komisja 
Europejska, 2019a). Z założenia wspólnotowe działania mają przestawić 
gospodarkę europejską i społeczeństwo na tory zrównoważone, a transformacja 
ta dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym rolnictwa. Wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu wymaga podjęcia szeregu działań zmierzających 
ku poprawie stanu środowiska przyrodniczego oraz stabilizacji klimatu poprzez 
wypracowanie skutecznych działań o zasięgu ogólnoeuropejskim. 
W komunikacie przedstawiono wstępny plan działania obejmujący główne 
polityki niezbędne do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu.  

Ważnym obszarem działań KE jest ekologizacja wspólnej polityki 
rolnej, uwzględniające wdrożenie strategii „Od pola do stołu” (Komisja 
Europejska, 2020a). W treści tej strategii wskazano główne cele dotyczące 
różnych praktyk rolniczych, które powinny być osiągnięte do 2030 r.,  

1. dotyczące stosowania pestycydów (zmniejszenie stosowania pestycydów 
chemicznych i związane z nimi zagrożenia o 50 procent oraz zmniejszenie 
stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50 procent),  

2. dotyczące stosowania nawozów (za cel przyjęto: zmniejszenie strat 
składników pokarmowych o co najmniej 50 procent, nie dopuszczając przy 
tym do tego, aby doszło do pogorszenia żyzności gleby; a także ograniczenie 
stosowania nawozów o co najmniej 20 procent),  
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3. dotyczące sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych (w tym zakresie 
jako cel przyjęto zmniejszenie o 50 procent sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych 
w warunkach fermowych oraz stosowanych w akwakulturze), 

4. dotyczące popularyzacji rolnictwa ekologicznego. Przyjęto ambitny cel 
w tym obszarze, a mianowicie: powierzchnia gruntów rolnych 
użytkowanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego powinna 
stanowić 25 procent. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, w kolejnej perspektywie finansowej, dla 
której obecnie przygotowywany jest plan wsparcia rolnictwa, niewątpliwie 
popularyzacja praktyk rolniczych zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju będzie miała jeszcze większe znaczenie, warunkując możliwość 
pozyskania różnego rodzaju dopłat ze środków publicznych. Tym samym, 
zarówno przesłanki merytoryczne, jak i administracyjne będą wywierały coraz 
większy wpływ na prośrodowiskową organizację produkcji rolnej. 

 

Dopłaty do ubezpieczeń – czynnik stymulujący ograniczanie ryzyka 
produkcyjnego w rolnictwie 

W celu zachęcenia rolników do podejmowania praktyk 
ubezpieczeniowych, został opracowany system dopłat powiązanych z uprawami 
roślin oraz hodowlą zwierząt. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów 
rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących 
zdarzeń losowych: 

5 dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, 
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków 
wiosennych,  

5 dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, uboju z konieczności. 

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od 
producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub 
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zwierząt gospodarskich na 2021 r. został określony przez Radę Ministrów 
w Rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do 
składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 
r., w wysokości 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 sztuki 
zwierzęcia gospodarskiego4. 

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który 
uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, 
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 
strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia 
szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki 
przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Rolnik, który nie spełni obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zobowiązany jest do 
wniesienia opłaty. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku 
kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy 
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według 
tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest 
wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę rolnika. Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody w plonie głównym, 
jeśli wyniosły one co najmniej 30%. 

 

Metoda badania 

 W badaniu posłużono się danymi Polskiego Systemu Rachunkowości 
Rolnej – FADN (Farm Accountancy Data Network) za 2019 r. W badaniu 
uwzględniono wszystkie gospodarstwa indywidualne ujęte w systemie FADN 
we wskazanym roku. W celu weryfikacji zakresu zrównoważenia gospodarstw 
rolnych w zależności od praktyk związanych z niwelowaniem ryzyka 
gospodarczego, badaną zbiorowość podzielono na dwie grupy, a mianowicie 
wydzielono gospodarstwa, które partycypowały w ubezpieczeniu produkcji 
roślinnej i/lub zwierzęcej, a także gospodarstwa nie podejmujące się tych 
praktyk. 

                                                           
4 Więcej szczegółów na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-
upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r.  
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 Badanie rozpoczęto od syntetycznej charakterystyki gospodarstw rolnych, 
odzwierciedlającej ich potencjał produkcyjny oraz organizację produkcji. 
Zrównoważenie gospodarstw w zakresie środowiskowym ustalono na podstawie 
zakresu zmiennych odzwierciedlających wybrane praktyki rolnicze związane 
z możliwością stosowania zmianowania roślin, dywersyfikacja upraw, obsadą 
zwierząt, a także kosztami ponoszonymi na przemysłowe środki do produkcji 
rolniczej, w tym dotyczące nawożenia mineralnego oraz środków ochrony 
roślin. Wybrane praktyki rolnicze informowały o intensywności organizacji 
produkcji rolnej, a także intensywności produkcji, które mają istotne znaczenie 
w kontekście środowiskowego zrównoważenia gospodarstw rolnych 
[Toczyński, Zegara, Wrzaszcz 2013; Wrzaszcz 2012].  

W badaniu uwzględniono także wskaźniki bezpośrednio odnoszące się do 
strategii „Od pola do stołu”, w tym dotyczące systemu produkcji ekologicznej. 
W celu rozpoznania profilu produkcyjnego gospodarstw rolnych podejmujących 
się ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt, wzięto pod uwagę typologię 
gospodarstw rolnych obowiązującą w systemie FADN.  

W przypadku aspektu ekonomicznego, uwzględniono w badaniu 
podstawowe kategorii produkcyjno-ekonomiczne ustalane wg metody FADN 
(Pawłowska-Tyszko, 2020). 

 

Wyniki badania 

Liczebność i potencjał produkcyjny 

Zbiorowość gospodarstw, w których podjęto się praktyk ubezpieczenia 
produkcji rolnej nie jest dominująca (wykres 1). Spośród prawie 12 tys. 
gospodarstw rolnych, w około 2,7 tys. gospodarstw ubezpieczano produkcję 
rolną, co stanowiło 23% badanej populacji. W tych gospodarstwach 
ubezpieczano produkcję roślinną, natomiast produkcja zwierzęca była 
ubezpieczana tylko w kilkudziesięciu gospodarstwach rolnych (71 gospodarstw, 
które stanowiły 0,6% badanej zbiorowości). Na podstawie tych statystyk można 
stwierdzić, że mimo rosnących, różnorodnych zagrożeń dla produkcji roślinnej 
tylko część gospodarstw partycypuje w ubezpieczeniach, głównie związanych 
z produkcją roślinną.   
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Wykres 1. Liczebność gospodarstw w zależności od podjętych praktyk 
ubezpieczenia działalności w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 

Podstawowym elementem charakterystyki gospodarstw rolnych jest ich 
potencjał produkcyjny obejmujący takie czynniki produkcji jak ziemia, praca 
oraz kapitał. Zgodnie z przedstawionym zestawieniem (tabela 1), przeciętne 
gospodarstwo towarowe posiada powierzchnię 34 ha użytków rolnych, w której 
dominują grunty orne. Na tym tle, gospodarstwa, w których podjęto się 
ubezpieczenia produkcji roślinnej wyróżniają zdecydowanie większym areałem 
użytków rolnych oraz korzystniejszą ich jakością mierzoną wskaźnikiem 
bonitacji gleby.  

Gospodarstwa, w których ubezpieczano produkcję roślinną dysponowały 
większym areałem gruntów ornych, natomiast trwałe użytki zielone oraz sady 
stanowiły znikomą część ich potencjału użytkowanej ziemi. Pomimo tych różnic 
w areale użytkowanej ziemi, nakłady pracy ogółem w gospodarstwach, 
w których ubezpieczono produkcję roślinną były porównywalne do przeciętnej 
dla gospodarstw towarowych. Wyniki te świadczą o efektywniejszym 
wykorzystaniu pracy w gospodarstwach podejmujących się praktyk 
ubezpieczeniowych. Porównując te dwie grupy gospodarstw należy stwierdzić, 
że także kategoria syntetyczna chrakteryzująca potencjał produkcyjny 
gospodarstw jaka jest nadwyżka bezpośrednia oraz standardowa produkcja, 
wyróżniały jednostki podejmujące się praktyk ubezpieczenia produkcji 
roślinnej. Reasumując podmioty ubezpieczające produkcję roślinną to 
zdecydowanie większe jednostki gospodarcze, efektywniej gospodarujące pracą 
oraz kapitałem. 
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Tabela 1. Liczebność oraz potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych  
w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej oraz 

zwierzęcej 

Wartości Ogółem 

Ubezpieczenie prod. 
roślinnej 

Ubezpieczenie prod. 
zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

*100  
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

*100 
Liczba  11 985 9 234 2 751 23,0 11 914 71 0,59 
WBG (na gosp.) 0,82 0,79 0,92 112,7 0,82 0,78 95,5 
Użytki rolne (ha/gosp.) 33,7 29,5 47,8 141,7 33,7 34,6 102,6 
Gruty orne (ha/gosp.) 28,5 23,9 43,9 154,1 28,5 25,1 87,9 
Trwałe użytki zielone 
(ha/gosp.) 4,8 5,1 3,7 77,1 4,7 9,4 197,8 

Sady (ha/gosp.) 0,4 0,5 0,2 37,1 0,4 0,1 21,4 
Nakłady pracy ogółem 
(pełnozatrudnieni) 

1,59 1,60 1,58 99,2 1,6 1,6 99,1 

Nakłady pracy najemnej 
(pełnozatrudnieni) 0,05 0,05 0,06 110,3 0,1 0,1 121,4 

Standardowa produkcja 
2007 (tys. euro/gosp.) 41,6 38,0 53,7 129,1 41,5 58,6 140,9 

Nadwyżka bezpośrednia 
(tys. zł/gosp.) 134,0 124,8 164,9 123,0 133,9 160,2 119,5 

WBG – wskaźnik bonitacji gleb własnych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 
 Gospodarstwa, w których ubezpieczano produkcję zwierzęcą, różniły się 
pod względem potencjału od gospodarstw przeciętnych. Mimo porównywalnej 
powierzchni użytkowanych użytków rolnych, ich struktura oraz jakość ich ziemi 
była odmienna. W tych gospodarstwach zdecydowanie większą część 
powierzchni przeznaczono na trwałe użytki zielone, co wynikało z podjętego 
kierunku produkcji oraz niższej jakości gleby. Nakłady pracy na gospodarstwo 
nie różnicowały tych grup gospodarstwa. Niemniej standardowa produkcja, jak 
też nadwyżka bezpośrednia generowana w gospodarstwach ubezpieczających 
produkcję zwierzęca przekraczała o kilkadziesiąt procent wyniki przeciętne, co 
było wynikiem korzyści pochodzących z produkcji zwierzęcej. 

 Jednym z wyznaczników kapitału społecznego jest poziom wykształcenia. 
W przypadku działalności rolnej, zarówno poziom wykształcenia, jak i jego 
kierunek jest istotny w kontekście prowadzenia profesjonalnej gospodarki 
rolnej. Poziom i zakres wiedzy rolnika to podstawowy czynnik warunkujący 
jego decyzje produkcyjne i pozaprodukcyjne związane z funkcjonowaniem 
gospodarstwa rolnego. Wiedza rolnika warunkuje wdrażanie postępu 
w gospodarstwie oraz kierunek jego rozwoju (Krasowicz, 2005). Niski poziom 
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wiedzy jest barierą we wprowadzaniu zmian/ działań innowacyjnych 
w gospodarstwie (Wójcicki, 2000).  

Weryfikacja wiedzy rolnika jest zadaniem bardzo trudnym, stąd jako 
miarę zastępczą stosuje się poziom jego wykształcenia. Wyższy poziom 
wykształcenia sprzyja lepszemu wykorzystaniu zasobów czynników produkcji. 
Rolnicy lepiej wykształceni na ogół osiągają korzystniejsze wyniki 
produkcyjno-ekonomiczne (Klepacki 2005). Wyższy poziom wykształcenia 
rolnika sprzyja prośrodowiskowej organizacji produkcji rolnej (Wrzaszcz 2012). 
Jak wynika z przedstawionego wykresu (2), rolnicy decydujący się na praktyki 
ubezpieczeniowe w produkcji roślinnej częściej wyróżniają się korzystniejszym 
poziomem wykształcenia w porównaniu do rolników ogółem, prowadzących 
rachunkowość rolną. Rolnicy decydujący się na ubezpieczenia (zarówno 
w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej) częściej posiadają wykształcenie wyższe 
lub średnie, tym samym rzadziej podstawowe oraz zasadnicze.  

 

Wykres 2. Struktura poziomu wykształcenia użytkowników gospodarstw 
rolnych w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia 

 produkcji roślinnej oraz zwierzęcej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 

Biorąc pod uwagę kierunek wykształcenia (wykres 2) na uwagę zasługuje 
fakt, że rolnicy decydujący się na ubezpieczenie produkcji roślinnej częściej są 
profesjonalnie przygotowani do zawodu rolnika – częściej posiadają 



 

447 

wykształcenie rolnicze. W przypadku osób podejmujących się ubezpieczeń 
produkcji zwierzęcej, dominuje wykształcenie pozarolnicze.  

 

Wykres 3. Struktura kierunku wykształcenia użytkowników gospodarstw 
rolnych w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej 

oraz zwierzęcej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 

Biorąc pod uwagę poziom oraz kierunek wykształcenia osób 
podejmujących się praktyk ubezpieczenia można uznać, że częściej cechują się 
oni szerszym zakresem wiedzy, co przesądza o znaczeniu czynnika społecznego 
w podejmowaniu praktyk asekuracyjnych.  

 

Organizacja produkcji rolnej – wybrane elementy zrównoważenia 
środowiskowego 

Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej 

Spośród czynników antropogenicznych wpływających na jakość gleby 
ważny jest dobór uprawianych roślin. Intensywne użytkowanie gleb, 
w połączeniu z uproszczeniem płodozmianów może prowadzić do zmniejszenia 
zawartości glebowej materii organicznej oraz rozwoju szkodników i patogenów 
roślin uprawnych (Krasowicz i in. 2011).  

 



 

448 

Tabela 2. Produkcja roślinna w gospodarstwach rolnych (powierzchnia upraw 
w ha/gosp.) w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji 

roślinnej oraz zwierzęcej 

Wyszczególnienie Ogółem 

Ubezpieczenie prod. 
roślinnej 

Ubezpieczenie prod. 
zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem  

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem  

(%) 

Gruty orne (ha/gosp.) 28,5 23,9 43,9 154,1 28,5 25,1 87,9 

Oziminy (ha) 18,31 14,11 32,40 176,95 18,35 11,63 63,5 
Rośliny ozime (ha) 14,66 11,30 25,92 176,84 14,69 9,79 66,8 
Poplony (ha) 3,65 2,81 6,47 177,41 3,66 1,84 50,33 

Główne grupy roślin               
Grupy uprawianych roślin  4,54 4,34 5,22 114,9 4,55 4,39 96,7 

Zboża (ha) 18,47 15,52 28,38 153,68 18,49 14,97 81,0 
Rośliny przemysłowe (ha) 3,63 2,47 7,50 206,74 3,64 1,79 49,4 

Rzepak i rzepik (ha) 3,44 2,33 7,18 208,47 3,45 1,69 49,2 
Przemysłowe specjalne (ha) 0,08 0,07 0,10 135,39 0,08 0,00 0,0 
Pozostałe oleiste (ha) 0,11 0,07 0,21 202,42 0,11 0,10 93,7 

Rośliny okopowe i warzywa (ha) 3,58 3,13 5,08 141,95 3,57 4,24 118,5 
Ziemniaki (ha) 0,46 0,39 0,69 151,08 0,46 0,21 46,0 
Warzywa (ha) 0,28 0,25 0,38 134,43 0,28 0,01 4,5 
Buraki cukrowe (ha) 0,90 0,56 2,02 224,78 0,90 0,84 93,9 
Okopowe pastewne (ha) 0,01 0,01 0,01 106,25 0,01 0,01 97,2 
Kukurydza na zielonkę (ha) 1,93 1,92 1,98 102,52 1,93 3,17 163,9 

Rośliny strukturotwórcze (ha) 2,39 2,28 2,74 114,93 2,39 2,69 112,7 
Strączkowe na nasiona (ha) 1,07 0,92 1,56 145,97 1,07 0,69 64,9 
Trawy na GO (ha) 0,84 0,91 0,59 70,32 0,84 0,78 92,8 
Strączkowe na zielonkę (ha) 0,02 0,02 0,01 49,55 0,02 0,00 0,0 
Motylkowe drobnonasienne na 
zielonkę (ha) 0,31 0,31 0,35 110,07 0,31 0,87 277,4 

Mieszanki strączkowych (ha) 0,15 0,12 0,24 160,90 0,15 0,35 232,3 
Uprawy w plonie głównym nawozy 

zielone (ha) 3,37 2,57 6,05 179,57 3,38 1,74 51,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 
W kontekście zrównoważenia gospodarstw rolnych szczególna rola 

przypisana jest zróżnicowanej strukturę upraw polowych oraz ich znaczeniu 
reprodukcyjnemu gleby. Tylko część roślin ma korzystne oddziaływanie na 
zawartość glebowej materii organicznej, w tym rośliny motylkowe i strączkowe, 
trawy oraz ich mieszanki. 

W tabeli 2 przedstawiono główne grupy roślin uprawianych 
w gospodarstwach objętych badaniem, do których należą: zboża, rośliny 
przemysłowe, okopowe i warzywa, rośliny strukturotwórcze. Przeciętnie 
w gospodarstw rolnym uprawiano 4,5 grup roślin, co można uznać za korzystny 



 

449 

wyznacznik różnorodności produkcji roślinnej w gospodarstw rolnym. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że w przypadku gospodarstw, w których podjęto się 
praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej, zróżnicowanie upraw było jeszcze 
większe.  

W przeciętnym gospodarstwie dominują rośliny zbożowe, następnie 
rośliny przemysłowe, okopowe i ostatnie miejsce pod względem powierzchni 
zasiewów zajmują rośliny strukturotwórcze (tabela 2 oraz 3). Biorąc pod uwagę 
zalecenia dotyczące różnorodności upraw rolniczych, zboża w strukturze 
zasiewów nie powinny przekraczać 2/3 powierzchni uprawianej (Harasim, 2006, 
Zegar 2012, Wrzaszcz, 2012). Opierając się na tych zaleceniach można ocenić 
uzyskane wielkości pozytywnie. Niemniej, do roślin degradująco 
oddziałujących na stan gleby, obok zbóż, należą rośliny przemysłowe, 
a w jeszcze większym stopniu okopowe i warzywa – łącznie pokrywają one 
około ¼ powierzchni uprawy. Tym samym, rośliny negatywnie oddziałujące na 
stan gleby zajmują ponad 90% powierzchni uprawy, co skłania do podjęcia 
praktyk reprodukujących w formie uprawy roślin strukturotwórczych oraz 
nawożenia organicznego pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego 
(naturalnego). O znaczeniu tego nawożenia przesadza nieznaczna powierzchnia 
uprawy roślin strukturotwórczych – bobowatych/motylkowych, które zajmują 
w przeciętnym gospodarstwie towarowym niewiele ponad 8%. W kontekście 
potrzeby podejmowania praktyk prośrodowiskowych, będących istotnym 
elementem zrównoważenia gospodarstwa rolnego, te ostatnie rośliny uprawne 
powinny zajmować około 1/5 powierzchni zasiewów (Harasim, 2006). Biorąc 
pod uwagę zalecenia, przedstawiona struktura zasiewów odbiega od zalecanej. 

Opierając się na powyżej przedstawionych wartościach można stwierdzić, 
że gospodarstwa, w których ubezpieczano produkcję roślinną udział zbóż oraz 
roślin okopowych i warzyw był zbliżony, jednak te drugie wyróżniały się 
względnie mniejszą powierzchnią przeznaczoną na uprawę roślin 
strukturotwórczych, na korzyść roślin przemysłowych (tabela 3). Wyniki te, 
w kontekście zrównoważenia gospodarstw rolnych są mniej korzystne. 
W przypadku gospodarstw wyłącznie z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej 
struktura upraw była najbardziej korzystna o czym świadczył bardzo niski udział 
zbóż w zasiewach oraz roślin przemysłowych, a także wyższy udział roślin 
strukturotwórczych. Taka struktura upraw była podyktowana zapotrzebowaniem 
na pasze dla utrzymywanych zwierząt.  
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Tabela 3. Produkcja roślinna w gospodarstwach rolnych (udział roślin; %) 
w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej oraz 

zwierzęcej 

Wyszczególnienie Ogółem 

Ubezpieczenie prod. roślinnej Ubezpieczenie prod. 
zwierzęcej 

Nie Tak  

Ubezp./ 
Ogółem 
(różnica 
w p.p.) 

Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 
(różnica 
w p.p.) 

Gruty orne (%.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Oziminy (ha) 64,22 59,01 73,76 9,54 64,32 46,42 17,8 

Rośliny ozime (ha) 51,42 47,27 59,02 7,60 51,49 39,09 -12,3 
Poplony (ha) 12,80 11,74 14,74 1,94 12,83 7,33 -5,47 

Główne grupy roślin               
Zboża (%) 64,79 64,88 64,62 -0,17 64,81 59,75 -5,0 

Rośliny przemysłowe (%) 12,72 10,34 17,06 4,35 12,75 7,15 -5,6 
Rzepak i rzepik (%) 12,08 9,74 16,34 4,26 12,10 6,76 -5,3 
Przemysłowe specjalne (%) 0,27 0,29 0,24 -0,03 0,27 0,00 -0,3 
Pozostałe oleiste (%) 0,37 0,31 0,49 0,12 0,37 0,39 0,0 
Rośliny okopowe i warzywa (%) 12,55 13,09 11,56 -0,99 12,53 16,93 4,4 
Ziemniaki (%) 1,61 1,63 1,58 -0,03 1,61 0,84 -0,8 
Warzywa (%) 0,99 1,06 0,86 -0,13 0,99 0,05 -0,9 
Buraki cukrowe (%) 3,15 2,36 4,60 1,45 3,15 3,36 0,2 
Okopowe pastewne (5) 0,02 0,02 0,01 -0,01 0,02 0,02 0,0 
Kukurydza na zielonkę (%) 6,78 8,03 4,51 -2,27 6,75 12,65 5,9 

Rośliny strukturotwórcze (%) 8,37 9,54 6,25 -2,13 8,36 10,74 2,4 
Strączkowe na nasiona (%) 3,74 3,85 3,55 -0,20 3,75 2,76 -1,0 
Trawy na GO (%) 2,93 3,81 1,34 -1,59 2,93 3,10 0,2 
Strączkowe na zielonkę (%) 0,07 0,09 0,02 -0,04 0,07 0,00 -0,1 
Motylkowe drobnonasienne na 
zielonkę (%) 1,10 1,28 0,79 -0,32 1,09 3,48 2,4 

Mieszanki strączkowych (%) 0,53 0,51 0,55 0,02 0,52 1,39 0,9 
Uprawy w plonie głównym 

nawozy zielone (%) 11,81 10,75 13,77 1,95 11,84 6,93 -4,88 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 

Innym ważnym elementem struktury zasiewów jest zimowa okrywa 
roślinna, która tworzą zarówno rośliny ozime w plonie głównym, jak i poplony. 
W tym przypadku, gospodarstwa z ubezpieczaniem produkcji roślinnej 
wyróżniały się korzystniejszymi wynikami wobec przeciętnej. Także uprawa 
roślin na nawozy zielone w plonie głównym wyróżniała wskazane podmioty 
z ubezpieczeniem. W przypadku gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji 
zwierzęcej, wyniki dotyczące okrywy zimowej oraz nawozów zielonych były 
mniej korzystne biorąc pod uwagę środowiskowe zrównoważenie gospodarstw. 
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Tabela 4. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach rolnych  
w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej oraz 

zwierzęcej 

Wartości Ogółem 

Ubezpieczenie  
prod. roślinnej 

Ubezpieczenie  
prod. zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Liczba zwierząt (LU/gosp.) 23,3 22,3 26,5 113,8 23,1 49,3 211,5 
Bydło (LU/gosp.) 13,69 14,1 12,2 89,4 13,7 20,7 151,4 
Trzoda chlewna (LU/gosp.) 8,32 6,8 13,3 159,4 8,2 22,0 265,0 
Drób (LU/gosp.) 1,09 1,17 0,80 73,5 1,1 5,9 545,5 
Obsada zwierząt (LU/ha) 0,69 0,76 0,55 80,3 0,69 1,43 206,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 

W kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarstw, istotną kwestią jest 
obsada zwierząt. Informuje ona o poziomie intensywności produkcji zwierzęcej 
oraz potencjalnej produkcji nawozów naturalnych, a także możliwości ich 
rozdysponowania na użytkowanych gruntach. Zgodnie z wymogami 
środowiskowymi nie powinna ona przekraczać 2 LU/ha, co jest odpowiednikiem 
170 kg N/ha. W przeciętnym gospodarstwie towarowym obsada zwierząt 
wynosi 0,7 LU/ha i średnio w takim gospodarstwie utrzymywanych jest 23 sztuk 
przeliczeniowych zwierząt (tabela 4). W pogłowiu zwierząt dominuje bydło, 
a następnie trzoda chlewna. Na tym tle gospodarstwa, w których ubezpieczano 
produkcję roślinną, wyróżniały się mniejszą intensywnością obsady, aczkolwiek 
większym pogłowiem inwentarza żywego. Zdecydowanie częściej w przypadku 
pomiotów z ubezpieczeniem produkcji roślinnej utrzymywano trzodę chlewną. 
Natomiast gospodarstwa z ubezpieczaniem produkcji zwierzęcej w większym 
stopniu były ukierunkowane na produkcję zwierzęcą, o czym świadczyła 
dwukrotnie wyższa obsada zwierząt, niemniej mieszcząca się w zalecanych 
normach środowiskowych oraz ponad dwukrotnie wyższe pogłowie 
utrzymywanych zwierząt w porównaniu do wyników przeciętnych. Na uwagę 
zasługuje fakt, że gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej 
wyróżniały się wielokrotnie wyższym pogłowiem trzody chlewnej oraz drobiu, 
co świadczy o ich profilu produkcyjnym. 

 

Typy gospodarstw rolnych  

 Efektem organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie 
rolnym jest jego typ rolniczy (wykres 2). Typ rolniczy gospodarstwa rolnego 
określany jest na podstawie udziału wartości standardowej produkcji 
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z poszczególnych działalności rolniczych w tworzeniu całkowitej wartości 
standardowej produkcji gospodarstwa (Pawłowska-Tyszko i in., 2020). Typ 
rolniczy gospodarstwa odzwierciedla jego poziom i kierunek specjalizacji. 
W zbiorowości FADN, częściej niż co trzecie gospodarstwo rolne jest 
wyspecjalizowane w uprawach polowych (typ 1), dalej plasują się gospodarstwo 
wyspecjalizowane w chowie przeżuwaczy (typ 4) oraz niewyspecjalizowane 
mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą (typ 8). Niezależnie od profilu 
produkcji, co czwarte gospodarstwo jest niewyspecjalizowane.  

 

Wykres 2. Struktura gospodarstwach rolnych według typu rolniczego  

w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej oraz 
zwierzęcej (%) 

 

Na wykresie przedstawiono typy gospodarstw wg klasyfikacji GTF obowiązującej w FADN; 
gospodarstwa wyspecjalizowane w 1- uprawach polowych, 2 i 3 – uprawach trwałych 
i ogrodniczych, 4 – chowie przeżuwaczy, 5 – chowie ziarnożernych, gospodarstwa z mieszana 
produkcją 6 – roślinna, 7 – zwierzęcą, 8 – roślinną i zwierzęcą.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 

Na tym tle, struktura typów rolniczych gospodarstw z ubezpieczeniem 
znacząco się różni. W przypadku gospodarstw, w których praktykuje się 
ubezpieczenie produkcji roślinnej prawie połowa z nich specjalizuje się 
w produkcji roślinnej. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku gospodarstw 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, gdzie blisko połowa jednostek 
specjalizuje się w produkcji zwierzęcej, a częściej niż co trzecie gospodarstwo 
łączy produkcję roślinną i zwierzęcą. Wyniki te wskazują, że strategiczny rodzaj 
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działalności rolniczej podlega najczęściej działaniom prewencyjnym, co jest 
uzasadnione przesłankami ekonomicznymi.  

 

System produkcji ekologicznej 

Rolnictwo ekologiczne to jedna z podstawowych form rolnictwa 
zrównoważonego. Rolnictwo ekologiczne można zdefiniować jako system 
gospodarowania, który aktywizuje przyrodnicze mechanizmy produkcyjne 
poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, 
zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość 
biologiczną produktów rolniczych. Organizacja produkcji rolnej zgodnie z tym 
systemem z założenia powinna wpisywać się w naturalne procesy zachodzące 
w przyrodzie. To system gospodarowania, który opiera się na bezpiecznych dla 
środowiska rozwiązaniach, gdyż bazuje na naturalnych procesach 
przyrodniczych oraz osiągnięciach biotechnologii, dostarczając produktów 
o wysokiej jakości. Gospodarstwa ekologiczne wpisują się w przyszłościowy 
model rolnictwa, wykorzystujący zasoby odnawialne oraz przyjazny dla 
zasobów środowiska przyrodniczego (Zegar, 2012). Jest to bardzo ważny obszar 
działalności gospodarczej, który wymaga ciągłych zmian w celu zwiększenia 
udziału tego systemu gospodarowania w produkcji sektora rolnego. Rozwój 
rolnictwa ekologicznego jest w znacznej mierze odpowiedzią na zmieniającą się 
strukturę popytu na rynku. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle 
wzrasta, co znajduje wyraz w rosnącym popycie na produkty ekologiczne 
(MRiRW, 2019). 

 Zgodnie w obowiązującymi regulacjami, rolnik może prowadzić całe 
gospodarstwo zgodnie z tym systemem lub na jego części, natomiast pierwszym 
etapem jest okres konwersji – czyli przestawiania produkcji konwencjonalnej na 
produkcję ekologiczną. Wśród gospodarstw towarowych, obecnie w ten system 
zaangażowanych jest prawie 4% gospodarstw, przy czym dominują 
gospodarstwa w całości zorganizowane wg zasad produkcji ekologicznej 
(2,5%), (wykres 3). Niewielka część producentów rolnych obecnie partycypuje 
w konwersji na ten system gospodarowania. Jak wskazują przedstawione dane, 
system produkcji ekologicznej nie należy do popularnych. 

W przypadku gospodarstw, w których praktykowano ubezpieczenia 
w produkcji roślinnej, bardzo rzadko prowadzono produkcję zgodnie 
z systemem ekologicznym (łącznie 1,9%, uwzględniając gospodarstwa 
ekologiczne wyłącznie zorganizowane wg zasad tego systemu, częściowo lub 
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będące w trakcie konwersji). Korzystniejsza sytuacja w tym zakresie miała 
miejsce w przypadku podmiotów ubezpieczających produkcję zwierzęcą. W tym 
przypadku najczęściej łączono system produkcji konwencjonalnej i ekologicznej 
na poziomie gospodarstwa rolnego (łącznie 5,6% gospodarstw). Gospodarstwa 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej dysponowały większym areałem 
trwałych użytków zielonych oraz roślin pastewnych, co sprzyjało łączeniu 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w szczególności w przypadku chowu bydła 
(wykres 2, tabela 1 i 4). Sposób organizacji produkcji w gospodarstwach 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej był najbliższy systemowi produkcji 
ekologicznej.  

 

Wykres 3. Udział gospodarstw ekologicznych*  

w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji roślinnej oraz 
zwierzęcej (%) 

 
* opis legendy: wyłącznie – gospodarstwo stosuje wyłącznie ekologiczne metody produkcji; 
częściowo – gospodarstwo stosuje zarówno ekologiczne, jak i konwencjonalne metody 
produkcji; konwersja – gospodarstwo jest w trakcie przestawiania na metody ekologicznego 
gospodarowania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 

 

Intensywność produkcji  

 Intensywność produkcji, mierzona poziomem nakładów lub wysokością 
kosztów ponoszonych na jednostkę powierzchni, jest jednym z podstawowych 
wyznaczników zrównoważenia gospodarstwa rolnego. Szczególna waga w tym 
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zakresie przypisana jest przemysłowym środkom do produkcji stosowanym 
w rolnictwie, którymi są nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin, a także 
różnego rodzaju paliwom, których wielkość zużycia determinuje presję 
środowiskową działalności rolnej. Ze względu na ich znaczenie w produkcji 
rolnej, także w zakresie niwelowania ryzyka produkcyjnego poprzez ich wpływ 
na produkcyjność konwencjonalnych upraw rolniczych, istotną kwestią jest ich 
umiejętne dostosowanie do potrzeb prowadzonych działalności rolniczych, 
a także środowiskowych uwarunkowań lokalnych (OECD 2006; Kopiński 2017; 
Wrzaszcz, Kopiński 2019; Igras, Madej 2011). Stymulująca ich rola 
w kształtowaniu produkcyjności rolnictwa wynika z wypływu nawożenia oraz 
ochrony roślin na ograniczenie ryzyk związanych chociażby ze zmianą 
zasobności i stanu gleb, czy też rozwojem różnego rodzaju chorób 
i szkodników, powodujących niekorzystne zmiany w produkcji rolnej. 
W przypadku nawożenia, dostosowanie dawek pokarmowych podstawowych 
składników odżywczych jakimi są azot, fosfor i potas do zapotrzebowania 
uprawianych roślin, a także stosowanie wapna neutralizującego kwaśny odczyn 
pH gleby determinujący dalszą cyrkulację składników pokarmowych w glebie 
i możliwości ich wykorzystania przez roślinę, stanowią one kanon produkcji 
roślinnej (Czuba, Mazur 1988; Filipek 2001; Ochal 2012). Niemniej, 
przemysłowe środki do produkcji powinny być stosowane racjonalnie – 
stosownie do zapotrzebowania uprawianych roślin oraz możliwości 
absorpcyjnych ich środowiska, co podyktowane jest nie tylko przesłankami 
środowiskowymi i klimatycznymi, ale także ekonomicznymi i zdrowotnymi 
(Zalewski (red.) 2019; Fotyma i in. 2009; Prandecki 2015; Ochal, Kopiński 
2017; Filipek i in. 2006; Wrzaszcz, Kopiński 2019).  

 Poziom poszczególnych kategorii kosztów ponoszonych w badanych 
gospodarstwach przedstawiono w tabeli 5. W związku z tym, iż gospodarstwa, 
w których podejmowano się ubezpieczeń produkcji wyróżniały się większym 
potencjałem produkcyjnym, także koszty ogółem, w tym bezpośrednio związane 
z produkcją, jak i ogólnogospodarcze znacząco przekraczały poziom przeciętny.  

Jednostkowe wartości przedstawiono w tabeli 6. W przeciętnym badanym 
gospodarstwie, średnie koszty ogółem przypadające na 1 ha użytków rolnych 
wynoszą około 5,7 tys. zł/ha, z czego około polowa dotyczy kosztów 
bezpośrednio związanych z prowadzoną produkcją rolną. Istotną pozycję 
kosztów bezpośrednich stanowią koszty środków do produkcji w tym nawozów, 
środków ochrony roślin oraz paliwa, które łącznie obejmują prawie 50% 
kosztów bezpośrednich. Wśród nawozów dominują nawozy azotowe 
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i wieloskładnikowe (odpowiednio 46% i 35% kosztów nawozów mineralnych). 
Pozostałe nawozy stanowią względnie niewielką część kosztów.  

 
Tabela 5. Koszty związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych (tys. zł/gosp.) 

w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia działalności produkcji 
roślinnej oraz zwierzęcej 

Wyszczególnienie Ogółem 

Ubezpieczenie prod. roślinnej Ubezpieczenie  
prod. zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Koszty ogółem (tys. zł/gosp.) 191,84 171,27 260,88 135,99 191,33 277,55 144,7 
 Koszty bezpośrednie 100,44 88,40 140,86 140,25 99,98 177,55 176,8 
 Koszty ogólnogospodarcze 40,30 36,79 52,07 129,20 40,24 49,73 123,4 
 Koszty czynników zewnętrznych 13,75 11,84 20,16 146,62 13,74 14,30 104,0 

Koszty nawozów ogółem 24,61 20,20 39,41 160,14 24,64 19,27 78,3 
Koszt nawozów azotowych 11,23 9,05 18,55 165,21 11,25 7,84 69,8 
Koszt nawozów fosforowych 0,32 0,31 0,38 116,04 0,32 0,39 121,0 
Koszt nawozów potasowych 1,26 0,99 2,18 172,58 1,26 1,25 99,1 
Koszt nawozów 
wieloskładnikowych 8,64 7,45 12,62 146,13 8,65 7,38 85,4 

Koszt mikroelementów 0,83 0,54 1,83 219,54 0,84 0,56 67,4 
Koszt pozostałych nawozów 
mineralnych 0,69 0,50 1,31 191,03 0,69 0,60 87,1 

Koszt nawozów wapniowych 1,41 1,16 2,25 159,80 1,41 1,25 88,6 

Koszty innych środków                
Koszt środków ochrony roślin 9,79 7,20 18,47 188,71 9,81 5,80 59,3 
Koszt paliwa 14,85 13,13 20,60 138,79 14,83 16,84 113,4 
Koszt opału 1,55 1,75 0,87 56,25 1,54 1,94 125,5 
Koszt energii elektrycznej 2,64 2,61 2,71 102,75 2,62 4,47 169,6 
Opłata za wodę 0,85 0,79 1,08 126,66 0,85 1,83 214,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 
Opierając się na poziomie kosztów ogółem, w tym kosztów 

bezpośrednich, w przeliczeniu na hektar użytkowanych gruntów rolnych można 
stwierdzić, że gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji roślinnej cechują się 
zbliżoną intensywnością produkcji do średniej. Wyższe koszty zaś uwidaczniają 
się w przypadku nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin, które 
mogą stanowić bezpośrednie źródło zanieczyszczeń komponentów środowiska 
oraz zagrożeń dla różnorodności flory i fauny na obszarach wiejskich.  
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Tabela 6. Koszty związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych (zł/ha) 
w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia działalności produkcji 

roślinnej oraz zwierzęcej 

Wartości Ogółem 

Ubezpieczenie prod. roślinnej Ubezpieczenie prod. zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Koszty ogółem (zł/ha) 5 691,28 5 801,66 5 462,27 95,98 5 677,00 8 027,42 141,05 
 Koszty bezpośrednie 2 979,73 2 994,37 2 949,37 98,98 2 966,56 5 135,23 172,34 
 Koszty ogólnogospodarcze 1 195,59 1 246,40 1 090,16 91,18 1 194,10 1 438,21 120,29 
 Koszty czynników 
zewnętrznych 407,84 401,00 422,04 103,48 407,81 413,64 101,42 

Koszty nawozów ogółem 730,15 684,33 825,23 113,02 731,21 557,20 76,31 
Koszt nawozów azotowych 333,12 306,46 388,42 116,60 333,77 226,74 68,07 
Koszt nawozów fosforowych 9,59 10,43 7,86 81,90 9,58 11,31 117,93 
Koszt nawozów potasowych 37,45 33,52 45,62 121,80 37,46 36,19 96,62 
Koszt nawozów 
wieloskładnikowych 256,26 252,39 264,30 103,13 256,53 213,33 83,25 
Koszt mikroelementów 24,76 18,21 38,37 154,94 24,82 16,27 65,69 
Koszt pozostałych nawozów 
mineralnych 20,39 16,97 27,50 134,83 20,41 17,33 84,96 
Koszt nawozów wapniowych 41,71 39,14 47,04 112,78 41,74 36,03 86,39 

Koszty innych środków               
Koszt środków ochrony roślin 290,38 243,93 386,74 133,19 291,13 167,80 57,79 
Koszt paliwa 440,43 444,78 431,41 97,95 440,15 487,12 110,60 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 

Tabela 7. Nakłady makroskładników w nawozach mineralnych (kg/ha) 
w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia działalności produkcji 

roślinnej oraz zwierzęcej 

Wartości Ogółem 
Ubezpieczenie prod. roślinnej Ubezpieczenie prod. zwierzęcej 

Nie Tak  Ubezp./ 
Ogółem (%) Nie Tak Ubezp./ 

Ogółem (%) 

Ilość N (kg/ha) 38,73 31,11 64,32 166,06 38,79 28,06 72,44 
Ilość P2O5 (kg/ha) 12,52 10,74 18,46 147,50 12,52 11,04 88,25 
Ilość K2O (kg/ha) 19,46 16,24 30,28 155,60 19,48 16,48 84,71 

suma 70,70 58,09 113,05 159,90 70,79 55,58 78,61 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
   

Potwierdzenie tych relacji znajdujemy także w poziomie nakładów 
makroskładników nawozowych (tabela 7). Jak wynika z zestawienia 
tabelarycznego, ilość zastosowanych nawozów w czystym składniku w formie 
nawozów mineralnych znacząco przewyższa wartość przeciętną, co potwierdza 
wyższa nakładochłonność produkcji w przypadku gospodarstw 
z ubezpieczeniem produkcji roślinnej. W kontekście oceny zrównoważenia 
gospodarstw rolnych kompleksową miarą jest wynik bilansu głównych 
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składników nawozowych (Wrzaszcz, Kopiński 2019), niemniej poziom 
ponoszonych nakładów na przemysłowe środki do produkcji rolniczej dostarcza 
także cennych informacji w tym zakresie. 

W przypadku gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, łączne 
jednostkowe koszty bezpośrednie przewyższały wyniki przeciętne. Nadwyżki 
w tym zakresie były podyktowane kosztami pasz, które w przypadku jednostek 
nastawionych na produkcję zwierzęcą, stanowią istotną pozycję kosztów 
bezpośrednio związanych z tym kierunkiem produkcji.  

Jednocześnie gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej 
cechowała niższa intensywność produkcji, mierzonej zarówno poziomem 
jednostkowych kosztów, jak i nakładów w postaci składników nazwowych. Takie 
wyniki są pochodną ich organizacji produkcji. Jak już wcześniej wskazywano, 
gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej wyróżniają się znaczącą 
powierzchnią roślin pastewnych, zarówno uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych, jak i gruntach ornych, co determinuje niższe potrzeby nawozowe 
produkcji roślinnej względem przeciętnych jednostek (Wrzaszcz, Kopiński 2019).  

 

Wyniki produkcyjno-ekonomiczne 

Podstawową kategorią produkcyjną jest wartość produkcji ogółem, która 
informuje o wolumenie wytworzonej produkcji, określonym wartościowo. 
Wartość produkcji ogółem obejmuje: sprzedaż, przekazania do gospodarstwa 
domowego, zużycie na potrzeby gospodarstwa rolnego, różnicę stanu zapasów, 
różnicę wartości zwierząt wynikającą ze zmiany cen a pomniejszona jest 
o zakup zwierząt. Główne jej składowe to produkcja roślinna i zwierzęca (tabela 
8). Jak wskazują wartości przedstawione w zestawieniach tabelarycznych, 
gospodarstwa z ubezpieczeniem, zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, 
wyróżniają się większą wartością produkcji, a także wyższym poziomem 
wyników ekonomicznych. Takie równice są podyktowane ich większym 
potencjałem produkcyjnym.  

Biorąc pod uwagę wyniki jednostkowe produkcji ogółem – poziom 
produktywności ziemi (tabela 9), gospodarstwa, w których podejmowano 
ubezpieczeń produkcji roślinnej uzyskiwały nieznacznie niższe wartości. 
Podobnie relacje przedstawiały się w przypadku wyników ekonomicznych – 
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wartości dodanej5 oraz dochodowości ziemi6. Gospodarstwa z ubezpieczeniem 
produkcji roślinnej zyskiwały nieznaczne przewagi w zakresie transferu dopłat. 
Natomiast produktywność pracy7 oraz dochodowość pracy8 przemawiała na 
korzyść podmiotów z ubezpieczeniem produkcji roślinnej, co wskazuje na ich 
wyższą efektywność pracy.  

 
Tabela 8. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne oraz inwestycyjne gospodarstw 

rolnych (tys. zł/gosp.) w zależności od podjętych praktyk ubezpieczenia 
działalności produkcji roślinnej oraz zwierzęcej 

Wyszczególnienie Ogółem 

Ubezpieczenie  
prod. roślinnej 

Ubezpieczenie  
prod. zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 

Produkcja ogółem (tys. zł/gosp.) 234,8 213,6 305,7 130,2 234,1 345,6 147,2 
Produkcja roślinna (tys. zł/gosp.) 116,3 99,1 174,0 149,6 116,6 62,0 53,3 
Produkcja zwierzęca (tys. zł/gosp.) 116,5 112,9 128,7 110,4 115,6 275,0 236,0 
Saldo bieżących dopłat i podatków 
(tys. zł/gosp.) 43,5 37,3 64,3 147,9 43,5 42,0 96,6 

Wartość dodana brutto (tys. zł/gosp.) 137,5 125,7 177,1 128,8 137,4 160,4 116,6 
Wartość dodana netto (tys. zł/gosp.) 102,5 93,4 133,2 129,9 102,4 126,2 123,1 
Saldo dopłat i podatków zw.  
z inwestycjami (tys. zł/gosp.) 2,1 1,8 3,1 147,2 2,1 2,6 123,7 

Dochód z gospodarstwa  
(tys. zł/gosp.) 90,9 83,4 116,2 127,8 90,8 114,5 125,9 

Inwestycje brutto (tys. zł/gosp.) 34,8 29,9 51,4 147,5 34,6 73,2 210,3 
Inwestycje netto (tys. zł/gosp.) -0,2 -2,5 7,4 x -0,4 39,0 x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
                                                           
5 Wartość dodana brutto obejmuje produkcję ogółem pomniejszoną o zużycie pośrednie, 
a następnie skorygowaną o saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej. 
Wartość dodana netto to opłata za zaangażowanie czynników wytwórczych do działalności 
operacyjnej gospodarstwa rolnego, bez względu na ich status własnościowy (obce lub własne). 
Ten parametr jest odpowiedni do porównań gospodarstw posiadających różną strukturę 
własnościową zaangażowanych czynników wytwórczych. Oblicza się go przez odjęcie 
amortyzacji od wartości dodanej brutto (Pawłowska-Tyszko i in., 2020). 
6 Dochodowość ziemi określana jest na podstawie wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego w 
odniesieniu do powierzchni użytkowanych gruntów rolnych. Dochód z gospodarstwa rolnego 
stanowi opłatę za zaangażowanie własnych czynników wytwórczych (w przypadku 
gospodarstw posiadających osobowość prawną tylko ziemi i kapitału) do działalności 
operacyjnej gospodarstwa rolnego oraz opłata za ryzyko podejmowane przez prowadzącego 
gospodarstwo rolne w roku obrachunkowym. Dochód ten oblicza się przez dodanie do wartości 
dodanej netto salda dopłat i podatków dotyczących inwestycji oraz odjęcie kosztu czynników 
zewnętrznych (Pawłowska-Tyszko i in., 2020). 
7 Produktywność pracy to relacja wartości produkcji ogółem do nakładów pracy ogółem 
wyrażonych w AWU – jednostkach przeliczeniowych pracy ogółem (własnej i najemnej). 
8 Dochodowość  pracy to relacja wartości dochodu z gospodarstwa rolnego do nakładów pracy 
własnej wyrażonych w FWU – jednostkach przeliczeniowych pracy własnej (rodziny rolnika). 
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W przypadku podmiotów z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, 

zarówno jednostkowa produktywność, jak i dochodowość czynników produkcji 
znacząco przemawiała na ich korzyść. Jeszcze większe nadwyżki cechowały 
gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej w zakresie 
produktywności i dochodowości pracy w porównaniu do przeciętnych. Wyniki 
te były efektem nastawienia produkcyjnego na kierunek produkcji zwierzęcej, 
który dostarczał aż 80% wartości produkcji ogółem, jak również efektywności 
nakładów pracy.  
 

Tabela 9. Produktywność i dochodowość czynników produkcji 
w gospodarstwach rolnych  (tys. zł/jednostkę) w zależności od podjętych 
praktyk ubezpieczenia działalności produkcji roślinnej oraz zwierzęcej 

Wyszczególnienie Ogółem 

Ubezpieczenie 
 prod. roślinnej 

Ubezpieczenie  
prod. zwierzęcej 

Nie Tak  
Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 
Nie Tak 

Ubezp./ 
Ogółem 

(%) 

Produkcja ogółem (tys. zł/ha) 7,0 7,2 6,4 91,9 6,9 10,0 143,5 
Produkcja roślinna (tys. zł/ha) 3,5 3,4 3,6 105,6 3,5 1,8 52,0 
Produkcja zwierzęca (tys. zł/LU) 5,0 5,1 4,9 97,1 5,0 5,6 111,6 
Saldo bieżących dopłat i podatków 
 (tys. zł/ha) 1,3 1,3 1,3 104,4 1,3 1,2 94,2 

Wartość dodana brutto (tys. zł/ha) 4,1 4,3 3,7 90,9 4,1 4,6 113,7 
Wartość dodana netto (tys. zł/ha) 3,0 3,2 2,8 91,7 3,0 3,6 120,0 
Dochód z gospodarstwa (tys. zł/ha) 2,7 2,8 2,4 90,2 2,7 3,3 122,8 
Produkcja ogółem (tys. zł/AWU) 147,2 133,6 193,2 131,3 146,8 218,7 148,6 
Wartość dodana brutto (tys. zł/AWU) 86,2 78,6 111,9 129,8 86,1 101,5 117,7 
Wartość dodana netto (tys. zł/AWU) 64,3 58,4 84,2 131,0 64,2 79,8 124,2 
Dochód z gospodarstwa (tys. zł/FWU) 58,9 53,8 76,1 129,3 58,8 75,4 128,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 2019. 
 
Podsumowanie  

 W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wskazaniu zakresu 
praktyk / działań rolników dotyczących prowadzonej produkcji rolnej 
w gospodarstwach towarowych ujętych w systemie FADN, uwzględniając 
przesłanki zrównoważenia gospodarstw rolnych. W celu ustalenia relacji między 
zarządzaniem ryzykiem w gospodarstwie rolnych – podejmowaniem praktyk 
ubezpieczenia uprawianych roślin oraz utrzymywanych zwierząt – a ich 
zrównoważeniem, w badaniu wydzielono gospodarstwa, w których 
ubezpieczono produkcję rolną w 2019 r. Przeprowadzone badanie na danych 
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rachunkowości rolnej, obejmującej reprezentatywny zbiór gospodarstw 
towarowych, pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków z badań: 

1. Mimo rosnących, różnorodnych zagrożeń dla produkcji roślinnej tylko część 
gospodarstw partycypuje w ubezpieczeniach, głównie związanych 
z produkcją roślinną. Spośród badanej zbiorowości, w ubezpieczeniach 
produkcji roślinnej uczestniczyło 23% gospodarstw towarowych, natomiast 
w produkcji zwierzęcej tylko nieliczne gospodarstwa – 0,6%, co wskazuje 
na ich znikome znaczenie w praktyce gospodarczej rolników.  

2. Podmioty ubezpieczające produkcję roślinną to zdecydowanie większe 
jednostki gospodarcze, gospodarujące na lepszych glebach, jednocześnie 
efektywniej gospodarujące pracą oraz kapitałem w odniesieniu do 
gospodarstw przeciętnych. Natomiast zasoby pracy i ziemi w przypadku 
gospodarstw, w których ubezpieczano produkcję zwierzęcą w odniesieniu do 
przeciętnego gospodarstwa były porównywalne, choć wyniki w postaci 
nadwyżki bezpośredniej i standardowej produkcji zdecydowanie 
przemawiały na korzyść gospodarstw z ubezpieczeniem. Większy potencjał 
produkcyjny gospodarstw rolnych ułatwiał godzenie różnych celów 
gospodarstw rolnych, wskazujących na ich zrównoważenie.  

3. Biorąc pod uwagę poziom oraz kierunek wykształcenia osób podejmujących 
się praktyk ubezpieczenia można uznać, że częściej cechują się oni szerszym 
zakresem wiedzy, co przesądza o znaczeniu czynnika społecznego 
w podejmowaniu praktyk asekuracyjnych w gospodarstwie rolnym. Wyższy 
poziom wykształcenia oraz profesjonalne przygotowanie do zawodu rolnika 
to cechy częściej charakteryzujące rolników podejmujących się ubezpieczeń 
produkcji roślinnej. Kwestie te mają szczególne znaczenie w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, ze względu na istotę czynnika ludzkiego 
w podejmowaniu praktyk prośrodowiskowych.  

4. Opierając się na strukturze typów rolniczych gospodarstw można stwierdzić, 
że strategiczny rodzaj działalności rolniczej z punktu widzenia gospodarstwa 
rolnego podlega najczęściej działaniom prewencyjnym – ubezpieczeniom, 
co jest uzasadnione przesłankami ekonomicznymi.  

5. Zrównoważenie gospodarstw rolnych jest w znacznej mierze determinowane 
przez organizację produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. W przypadku 
gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji roślinnej odnotowano 
korzystniejsze wyniki dotyczące różnorodności uprawianych roślin, ochrony 
gruntów w okresie zimowym oraz uprawy nawozów zielonych. Na 
niekorzyść tej grupy gospodarstw przemawiała względnie niższa 
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powierzchnia uprawy roślin strukturotwórczych, mających istotną rolę 
w procesach reprodukujących glebę. Natomiast niewątpliwym atutem 
gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej był wysoki udział 
roślin strukturotwórczych podyktowany zapotrzebowaniem na paszę dla 
utrzymywanych zwierząt. Reasumując, pomioty korzystające z ubezpieczeń 
wykazują korzystne elementy organizacji produkcji roślinnej w kontekście 
ich zrównoważenia środowiskowego. 

6. Niezależnie od podjętych praktyk ubezpieczenia produkcji rolnej, 
wyróżnione grupy gospodarstw charakteryzowały się bezpieczną dla 
środowiska obsadą zwierząt, świadczącą o zrównoważeniu produkcji 
zwierzęcej. Niemniej, gospodarstwa z ubezpieczeniem, a w szczególności 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, były w większym stopniu 
zaangażowane w ten kierunek produkcji, o czym świadczy zarówno wyższa 
intensywność obsady inwentarza żywego, jak i pogłowia, w szczególności 
pogłowia zwierząt ziarnożernych.  

7. Jedną z form rolnictwa zrównoważonego jest system produkcji ekologicznej. 
Nie jest to popularna forma gospodarowania wśród rolników. Niemniej na 
podkreślenie zasługuje fakt, że ekologiczny system gospodarowania 
znacznie częściej jest podejmowany przez rolników niwelujących ryzyko 
produkcyjne w formie ubezpieczeń produkcji zwierzęcej. Organizacja 
produkcji w gospodarstwach z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej 
najbardziej wpisuje się w ekologiczny system gospodarowania spośród 
analizowanych grup gospodarstw, co uzasadnia częstsze decyzje rolników 
o gospodarowaniu zgodnie z systemem ekologicznym.  

8. Koszty ponoszone na zakup przemysłowych środków do produkcji rolniczej 
oraz ich nakłady to podstawowe wyznaczniki intensywności produkcji 
rolniczej. W kontekście zrównoważenia gospodarstwa rolnego, istotne jest 
dostosowanie intensywności produkcji do warunków lokalnych 
gospodarstwa rolnego, by presja środowiskowa działalności rolnej nie 
naruszała naturalnych procesów. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, 
gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji roślinnej charakteryzują się 
wyższą intensywnością produkcji wobec przeciętnych, co wskazuje na 
potencjalne koszty środowiskowe generowane w procesie produkcji 
rolniczej. Korzystniej sytuacja przedstawia się w przypadku gospodarstw 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, co wynika z odmiennej organizacji 
produkcji rolnej (większego udziału roślin nietowarowych) oraz nastawienia 
na efekty produkcyjne z działalności produkcji zwierzęcej.  
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9. Reasumując, gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji roślinnej różnią się 
od tych wyłącznie z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej, zarówno pod 
względem potencjału produkcyjnego, jak i organizacji produkcji rolniczej, 
co przekłada się na zakres ich zrównoważenia.  

10. Biorąc pod uwagę cele określone w strategii „Od pola do stołu” 
Europejskiego Zielonego Ładu, które dotyczą racjonalnej gospodarki 
przemysłowymi środkami do produkcji rolnej oraz rozwoju produkcji 
zrównoważonej można uznać, że organizacja gospodarstw z ubezpieczeniem 
produkcji zwierzęcej najbardziej do nich nawiązuje. Gospodarstwa te 
w największym stopniu partycypują w systemie produkcji ekologicznej, 
a poziom nawożenia oraz nakładów na chemiczne środki ochrony roślin 
przyjmuje korzystniejsze wartości względem przyjętych celów 
środowiskowych.  

11. Jednostkowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw, określone na 
jednostkę zaangażowanej pracy, wskazały na przewagę gospodarstw 
z ubezpieczaniem produkcji rolniczej wobec przeciętnych gospodarstw, co 
wskazuje na ich wyższą efektywność gospodarowania. Natomiast 
w przypadku jednostkowych wyników określonych w odniesieniu do 
użytkowanej powierzchni gruntów rolnych, tylko gospodarstwa 
z ubezpieczeniem produkcji zwierzęcej uzyskiwały nadwyżki wobec 
przeciętnych. Gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji roślinnej, zarówno 
pod względem produkcyjności ziemi, jak również dochodowości ziemi nie 
dorównywały przeciętnym gospodarstwom.  

12. Opierając się na powyższych wnioskach można uznać, że gospodarstwa 
z ubezpieczeniem produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej wykazują przewagi 
w wielu obszarach zrównoważenia wobec jednostek przeciętnych.  

13. Niniejsze opracowanie stanowi ilustrację – wstępne wyniki badań dotyczące 
podejmowanych praktyk ubezpieczeniowych w gospodarstwach rolnych 
oraz oceny organizacji produkcji rolnej w tych podmiotach pod kątem 
znaczenia środowiskowego wybranych jej składowych. Przedstawione 
wyniki badań stanowią przyczynek do dalszych analiz empirycznych nad 
ustaleniem relacji między niwelowaniem ryzyka w działalności rolniczej 
a zrównoważaniem gospodarstwa rolnego. 
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Marek Zieliński 

13. 

Ryzyko a postęp technologiczny w sektorze rolnym 

 

Wstęp 

Według Słownika Wyrazów Obcych PWN (2018) technologia to 
opracowana naukowo metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego. 
Natomiast według The National Statistics Institute – INE (2021) technologia to 
zasób wiedzy niezbędny do wytwarzania produktów oraz procesów1. Z kolei jak 
pisze Gierulski i inni (2020) przez technologię można rozumieć metodę 
przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego albo dziedzinę 
techniki zajmującą się opracowaniem nowych metod produkcji wyrobów lub 
przetwarzania surowców. We wszystkich trzech definicjach duży nacisk 
położono zatem na aspekt naukowy technologii, który świadczy, że wstępny jej 
rozwój odbywa się poza ich potencjalnymi użytkownikami, a zatem potrzebny 
jest pewien czas na przyswojenie i rozpowszechnienie. Jak pisze jednak 
Szymański (2011), w sytuacji dynamicznego pojawiania się nowych technologii, 
które wzmacniają starzenie się dotychczasowych produktów, informacji, 
wykształcenia, wiedzy i strategii rośnie rola elastyczności i umiejętności 
szybkiego radzenia sobie przedsiębiorstw ze zmianami. Aby skutecznie działać 
w dynamicznie zmieniających się warunkach muszą one zatem budować 
wyróżniające się na rynku atuty, które powinny jednak podlegać nieustannemu 
doskonaleniu. Przedsiębiorstwa stają zatem coraz częściej wobec coraz 
większego przymusu zastępowania obecnie stosowanych technologii, często 
przynoszących im pewien akceptowalny poziom sukcesu, nowymi 
technologiami, które potencjalnie są w stanie zapewnić im jeszcze większy 
sukces w przyszłości. W tym kontekście ważne jest stwierdzenie Zielińskiego 
(2019), że implementacja postępu technologicznego, to jeden z podstawowych 
przejawów dostosowania się przedsiębiorstw do współczesnych wyzwań 
rozwojowych. Według niego podmioty które nie są w stanie szybko i efektywnie 
wykorzystać potencjału rozwoju, dostosowując się do turbulentnego otoczenia, 
podlegają marginalizacji, a nawet wykluczeniu.  

Pojęcie postępu technologicznego nierozerwalnie związane jest 
z pojęciem innowacji, którą Schumpeter (1960) uważał jako jeden z głównych 
czynników, obok przedsiębiorczości i kredytu, determinujących rozwój 
                                                           
1 High Technology Indicators. General Methodology. The National Statistics Institute-INE. 
Dostęp 12.04.2021. 
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gospodarczy. Określił on pięć możliwych do wystąpienia sytuacji związanych 
z istotą innowacji (1) wprowadzenie nowego towaru bądź produktu (zarówno 
nowego, jak i ulepszonego w stosunku do już istniejącego), (2) wprowadzenie 
nowej metody produkcji ( takiej, która nie została jeszcze zastosowana w danym 
sektorze), (3) otwarcie nowego rynku, (4) zastosowanie nowych surowców oraz 
(5) wprowadzenie nowej struktury organizacji produkcji. W sposobie 
postrzegania innowacji warto również zwrócić uwagę na poglądy P.Druckera 
(2004). Drucker traktował bowiem innowację jako specyficzne narzędzie 
przedsiębiorczości, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia 
bogactwa. Wymienił on siedem źródeł innowacji, wśród których największe 
możliwości ich rozwoju upatrywał w posiadaniu nowej wiedzy, w tym wiedzy 
technicznej. Trzeba podkreślić, że Drucker nazwał ją „supergwiazdą” 
przedsiębiorczości. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zatem 
rola innowacji technologicznej, która według Rogody (2019) pozwala uzyskać 
największą przewagę konkurencyjną.  

Jak pisze Christensen i Raynor (2008) oraz Christensen (2010) tempo 
postępu technologicznego coraz częściej wyprzedza tempo udoskonaleń obecnie 
stosowanych technologii. Dokonujące się zmiany stosowanych technologii 
przerywają dotychczasowy rozwój już stosowanych technologii stając się 
główną technologią na rynku podlegającą następnie regułom postępu opartego 
na technologii kontynuacji. Według nich nowe technologie oferują ich 
użytkownikom nowe wartości, zazwyczaj pozwalające im osiągnąć wyższą 
efektywność funkcjonowania. Niosą one jednak również pewne zagrożenia. 
Według Acenoglu (2007) postęp technologiczny przynosi bowiem korzyści 
niektórym czynnikom produkcji, bezpośrednio lub pośrednio zmniejszając 
znaczenie innych. Jak pisze Autor, Levy i Murmane (2003) postęp 
technologiczny w procesie produkcji stanowi bowiem substytut pracy 
„rutynowej”, dającej się wyrazić w formie konkretnych, definiowanych zadań, 
ale jest jednocześnie elementem komplementarnym wobec prac abstrakcyjnych, 
takich jak rozwiązywanie problemów, praca twórcza czy przekonywanie. Stąd 
też, jak twierdzi Stigliz (2015) oraz Tyson i Spence (2018) postęp 
technologiczny, odgrywa rolę w powstawaniu pewnych nierówności 
społecznych, dochodowych i majątkowych. Sytuacja ta jest również widoczna w 
rolnictwie, gdyż w pierwszej kolejności postęp technologiczny przejmowany 
i wdrażany jest na ogół w gospodarstwach o większej sile ekonomicznej. 
Zdolność gospodarstw rolnych do jego podjęcia w dużej mierze zależy bowiem 
od potencjału produkcyjnego, skali produkcji, a co za tym idzie – uzyskiwanego 
dochodu (Ziętara 1997; Woś 1999). Stąd też, według Baretta i innych (2010) 
większe gospodarstwa rolne mają większą skłonność do ponoszenia 
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dodatkowych kosztów związanych z adaptacją nowych technologii. Tego 
samego zdania są Marra i Carlson (2002) oraz Feder (1980), którzy uważają, że 
gospodarstwa o większej sile ekonomicznej mogą mieć większy dostęp do 
źródeł informacji na temat nowych technologii oraz mają mniejsze ograniczenia 
kredytowe i kapitałowe w zakresie ich wdrażania. Trzeba również dodać, że 
według Justa i Zibermana (1983) istnieje minimalna wielkość gospodarstwa, 
która nie pozwala podjąć się zmiany technologicznej, co wynika z ograniczeń 
w dostępności i posiadanych limitach kredytowych oraz występowaniu stałych 
kosztów jej przyjęcia. Trzeba również dodać, że te same ograniczenia wpływają 
na skalę wdrażania postępu technologicznego w gospodarstwach większych.  

Jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora rolnego UE, które 
zasługuje obecnie na szczególną uwagę, będzie wniesienie przez niego jeszcze 
większego niż dotychczas wkładu w ochronę zasobów naturalnych i klimatu. 
Podstawowym sposobem realizacji tego celu będzie w nim podejmowanie 
dodatkowych inwestycji, których mocną stroną powinno być przyczynianie się 
do łagodzenia postępujących zmian klimatu i lepszej adaptacji do nich oraz 
redukcja zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego wskutek prowadzonej 
produkcji rolniczej. Warto dodać, że tego typu inwestycje w gospodarstwach 
rolnych świadczyć będą również o ich postępie technologicznym, a więc 
również o większej ich innowacyjności, która coraz częściej będzie warunkiem 
koniecznym dla osiągniecia wysokiej efektywności ekonomicznej. Nie należy 
jednak zapominać, że wraz z postępem technologicznym i w rezultacie 
wzrostem ich innowacyjności rosnąć będzie w nich również ryzyko 
technologiczne.  

 

Postęp i ryzyko technologiczne w ujęciu teoretycznym  

Według Jian i Rahmana (2016) ryzyko technologiczne jest to 
prawdopodobieństwo wystąpienia odchylenia rzeczywistego zwrotu od zwrotu 
oczekiwanego z wykorzystania danej technologii. Natomiast jak pisze Weber 
i Liekweg (2005), ryzyko technologiczne powstaje w sytuacji gdy nowe 
technologie prowadzą do nieoczekiwanych problemów w produkcji lub 
dostawie usług. Z kolei, Nawrocki (2016) wskazuje, że ryzyko technologiczne 
jest jedną z głównych barier podejmowania nowych technologii przez 
przedsiębiorstwa, co wynika z niepewności co do wyniku końcowego oraz 
konieczności poniesienia znaczących nakładów. Tego samego zdania jest Marra 
i inni (2003), którzy twierdzą, że ryzyko technologiczne jest często uważane za 
główną determinantę zmniejszającą tempo przejmowania nowych technologii. 
Natomiast, Christensen oraz Raynor (2008) uważają, że tempo rozwoju 
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technologicznego niemal zawsze przewyższa możliwość przyswojenia 
wszystkich udoskonaleń wynikających z jego zastosowania, co skądinąd 
wzmacnia znaczenie ryzyka technologicznego (wykres 1).  

 
Wykres 1. Model przełomowej innowacji oraz wydajność i jej zakres jaką 

klienci są w stanie wykorzystać lub przyjąć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Chistensen i Raynor (2008) 

 

Jak pisze Pawłowska-Tyszko i inni (2016) obecnie wzrasta znaczenie 
ryzyka technologicznego, co należy upatrywać w szybkim tempie postępu 
technologicznego. Według Portera (2006) postęp ten jest rezultatem 
wzajemnych oddziaływań kilku czynników w przedsiębiorstwie tj. (1) zmiany 
skali produkcji, (2) procesu uczenia się, (3) zmniejszenia się niepewności 
i kopiowania konkurentów, (4) dyfuzji technologii oraz (5) skutków działania 
prawa malejących przychodów w związku z wprowadzaniem nowych 
technologii w zakresie działań wartościowych. W tej sytuacji dla ograniczenia 
ryzyka technologicznego niezmiernie ważny jest wybór właściwej strategii 
technologicznej, która zdaniem Knosali i Deptuły (2018) wyznacza główne 
kierunki działania przedsiębiorstwa i jest jego częścią całościowej strategii 
w obszarze ekspansji i rozwoju. Porter (2006) wyróżnia cztery możliwe strategie 
technologiczne. Pierwsza z nich skupiona jest na obniżeniu zużycia surowców 
lub nakładów pracy oraz rozwoju procesu produkcyjnego mającego na celu 
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zwiększenie korzyści skali (w ramach strategii konkurencyjności: przywództwo 
kosztowe). Druga dotyczy usprawnienia procesu produkcji, mająca na celu 
zwiększenie zakresu tolerancji, dokładniejszą kontrolę jakości, bardziej 
niezawodne planowanie działań, krótszy czas realizacji zamówień oraz inne 
kwestie, które mają wpływ na wartość dla nabywcy (zróżnicowanie). Trzecia z 
kolei związana jest z usprawnieniem procesu produkcji i ma na celu 
dostosowanie łańcucha wartości do potrzeb danego segmentu oraz obniżenie 
kosztów obsługi tego segmentu (koncentracja na kosztach). Natomiast czwarta 
strategia technologiczna dotyczy usprawnień procesu produkcji. Jej celem jest 
dostosowanie łańcucha wartości do potrzeb danego segmentu i zwiększenie 
wartości generowanej dla nabywcy (koncentracja na zróżnicowaniu).  

Jak wspomniano we wstępnie, pojęcie ryzyka technologicznego 
nierozerwalnie związane jest z pojęciem postępu technologicznego i innowacji 
technologicznej . Oznacza to, że ryzyko technologiczne należy zatem traktować 
jako ryzyko wdrażania innowacji technologicznej gdyż ich płaszczyzny 
przenikają się wzajemnie i pokrywają. Kierując się zatem pracami Deptuły 
(2015) oraz Knosali i Deptuły (2018) na temat innowacji technologicznych 
i ryzyka związanego z ich wykorzystaniem, można podjąć się podziału ryzyka 
technologicznego na poziomie projektu, przedsiębiorstwa i jego właściciela. 
Ryzyko projektu dotyczy ryzyka związanego z technicznymi warunkami jego 
realizacji i ściśle związane jest ono z możliwością poniesienia straty z realizacji 
danego przedsięwzięcia. Ryzyko przedsiębiorstwa związane jest natomiast 
z relacją zachodzącą pomiędzy efektami wynikającymi ze stosowania nowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego a efektami osiąganymi z innych aktywów 
przedsiębiorstwa. Obejmuje ono możliwości i koszty pozyskania kapitału na 
realizację przedsięwzięcia, stąd też w tym kontekście niezmiernie ważna jest 
kwestia dostępności instrumentów o charakterze budżetowo-podatkowym oraz 
kredytowym, w tym w szczególności preferencyjnych kredytów inwestycyjnych 
oraz subwencji i dotacji budżetowych (Landwójtowicz, Knosala 2016). Z kolei, 
ryzyko właściciela wynika z braku dywersyfikacji kierunków rozwoju danego 
podmiotu i ściśle wiąże się z możliwością negatywnej oceny innowacji 
technologicznej przez użytkowników realizujących przedsięwzięcie. Stąd też, 
ryzyko technologiczne może mieć – zgodnie z zaproponowanym przez Nahotko 
(1997) podziałem – charakter ryzyka systematycznego lub specyficznego. 
W pierwszym przypadku związane jest ono z czynnikami zewnętrznymi 
mającymi swoje źródło poza przedsiębiorstwem. Są nimi otoczenie prawne, 
środowiskowo – technologiczne oraz społeczno-ekonomiczne, w tym przede 
wszystkim brak wsparcia dla wdrażania nowych technologii oraz przyszłych 
zagrożeń wynikających ze stosowania technologii dla środowiska naturalnego 
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i klimatu. Natomiast ryzyko specyficzne wynika z czynników tkwiących 
wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego najbliższym otoczeniu. Wiąże się ono m.in. 
z błędnym oszacowaniem potrzebnych nakładów, przyszłych efektów 
ekonomicznych i braku możliwości jego sfinansowania, czy też 
niedostatecznych możliwości finansowych jej pełnego wdrożenia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, ryzyko technologiczne jest zatem 
zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym, stąd też szczególną troską powinno 
być objęte właściwe nim zarządzanie. W procesie zarządzania ryzykiem 
technologicznym pierwszym etapem powinna być jego identyfikacja, a zatem 
określenie potencjalnych zagrożeń związanych z wdrażaniem innowacji, a także 
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych zdarzeń/skutków oraz 
wstępna ich selekcja. Następnym etapem powinien być pomiar i ocena tego 
ryzyka tj. wyznaczenie jego akceptowalnego poziomu, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym, jego kategoryzacja oraz ustalenie granic jego dopuszczalności. 
W tym etapie niezmiernie ważna staje się zatem również postawa właścicieli 
wobec poziomu akceptowalnego ryzyka (awersja, neutralność bądź skłonność 
do ryzyka). Według Landwójtowicza i Knosali (2016) w tym rodzaju ryzyka 
wśród kryteriów jego oceny wyróżnić należy m.in. wielkość jednostki, skalę 
innowacji określającą dostępność danego rozwiązania na rynku, dotychczasowy 
okres stosowania technologii w ujęciu globalnym, okres realizacji projektu 
warunkujący koszty przedsięwzięcia oraz relacji środków finansowych obcych 
do wartości całego przedsięwzięcia. Niezmiernie ważnym etapem zarządzania 
ryzykiem technologicznym jest prowadzenie działań korygujących 
i naprawczych, które mają na celu eliminację potencjalnie wyodrębnionych 
zagrożeń. Ich realizacja może mieć miejsce poprzez prowadzenie czynności 
zmierzających do unikania przyczyn powodujących jego wystąpienie, bądź też 
łagodzenie skutków wystąpienia zagrożenia. Sposobem na radzenie się sobie z 
nim jest również jego akceptacja polegająca na ubezpieczeniu się przed 
skutkami zdarzeń lub całkowite zaakceptowanie ryzyka. Ostatnim etapem 
zarządzania ryzykiem technologicznym powinno być natomiast jego 
monitorowanie i kontrola. 

 

Ryzyko technologiczne w rolnictwie 

Jak pisze Aker, Heiman, McWilliams i Zilberman (2005) wysoki 
wskaźnik zmian technologicznych jest podstawową cechą nowoczesnego 
rolnictwa i w dużym stopniu przejawia się w przyjmowaniu nowych praktyk. 
Z kolei Wicki (2010) uważa, że wprowadzanie nowych technologii prowadzi 
m.in. do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania, poprawy wydajności 
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zasobów oraz wzrostu produkcji. Według Sulewskiego (2014) wdrażanie 
nowych technologii wiążę się jednak w rolnictwie z ryzykiem, co wynika 
z niedostatku wiedzy na temat nowych technologii, które dotychczas nie były 
stosowane. W takiej sytuacji – w opinii Laski i Wickiego (2012) – zwiększa się 
ryzyko popełnienia błędu dotyczącego m.in. złej agrotechniki, nieprawidłowego 
działania środków chemicznych oraz braku doradztwa. 

Według Millera i innych (2004) ryzyko technologiczne w rolnictwie 
wynika z przyjmowania nowych metod i technik produkcji. Tego samego zdania 
jest Węgrzyńska (2017), która uważa, że ryzyko technologiczne jest wynikiem 
wdrożenia nowych metod i technik w organizacji produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Dobrze koresponduje z tymi opiniami przekonanie Pawłowskiej – 
Tyszko i innych (2016), którzy twierdzą, że ważnym źródłem tego ryzyka jest 
wdrażanie nowych technologii produkcji, jak i udoskonalenie już istniejących. 
Trzeba dodać, że według tych autorów jest to ryzyko przewidywalne, a zatem 
można przewidzieć jego prawdopodobieństwo wystąpienia w oparciu o przyszłe 
zdarzenia. Wobec tego można je częściowo kontrolować, ponieważ jest ono 
uzależnione od indywidualnych decyzji producentów rolnych.  

Jak pisze Madhin i inni (2002) przyjęcie nowej technologii wymaga 
dodatkowych inwestycji. Według nich producenci są zdolni do podjęcia tych 
inwestycji pod dwoma warunkami: (1) gdy posiadają wystarczające aktywa lub 
dostęp do kapitału wystarczającego do sfinansowania inwestycji i pokrycia 
kosztów uczenia się w początkowej fazie jej wdrożenia oraz (2) kiedy ich 
perspektywy trwania i rozwoju nie są zbyt niepewne, szczególnie w sytuacji 
obecności kosztów stałych związanych z ich wykorzystaniem, które często 
zniechęcają do inwestycji w obliczu dużej zmienności cen na rynkach środków 
do produkcji i produktów rolnych. Według Hardakera i innych (2015) duże 
znaczenie dla ograniczenia ryzyka technologicznego w rolnictwie mają nie tylko 
rolnicy wykorzystujący nowe technologie, ale również doradcy rolni, dostawcy 
środków produkcji, sfera badawcza oraz decydenci. Według tych autorów 
doradcy rolni świadcząc rolnikom specjalistyczne usługi doradcze powinni 
zachęcać do stosowania sprawdzonych technologii, szczególnie w przypadku 
gdy technologia ta wymaga znaczących inwestycji kapitałowych. Doradcy mają 
bowiem wiele możliwości ograniczania tego ryzyka w gospodarstwach rolnych, 
a wśród nich wyróżnić należy dostarczanie odpowiednich informacji 
technicznych i ekonomicznych, organizowanie pokazów polowych, a także 
wizyt w innych gospodarstwach gdzie technologia ta jest już używana. Dużą 
rolę w ograniczaniu ryzyka wdrażania nowych technologii mają również 
dostawcy środków produkcji dla rolnictwa, którzy – podobnie jak doradcy rolni 
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– powinni mieć na uwadze, że zakup nowego środka produkcji jest dla rolników 
decyzją ryzykowną, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty wymagające od nich 
znacznych nakładów finansowych. Poza tym, z uwagi na to, że bazą dla wielu 
nowych technologii są badania naukowe istotna jest także ich jakość 
w kontekście oceny osiąganych efektów, w szczególności w zależności od 
zmienności warunków ich stosowania. W tym kontekście, ważną rolę mają także 
decydenci, którzy – według tych autorów – przy kształtowaniu polityki rolnej 
powinni wykorzystywać wyniki modeli uwzględniających ryzyko 
technologiczne. Trzeba podkreślić, że gospodarstwo rolne nie wykorzystując 
tych wszystkich przedstawionych źródeł wiedzy nie będzie posiadało 
wystarczająco dużo informacji na temat potencjalnych skutków stosowania 
nowych technologii i w rezultacie nastąpi co najmniej ich opóźnienie we 
wdrażaniu.  

Jak pisze Sulewski (2014) jedną z form zarządzania ryzykiem 
technologicznym jest nie wprowadzanie nowych technologii. Zilberman, 
Wetzstein, i Marra (1993) podkreślają jednak, że słabością jednostki jest 
ignorowanie potencjalnej dostępności nowych technologii, co prowadzi do 
nadmiernych inwestycji w obecnie wykorzystywane technologie. Według nich 
optymalna sytuacja występuje wtedy gdy wartość inwestycji w posiadane 
technologie jest mniejsza niż całkowita planowana inwestycja, aby zachować 
możliwość nabycia nowej technologii w dłuższym okresie, a także umiejętność 
predykcji przyszłych efektów ich stosowania. W kontekście ograniczenia ryzyka 
technologicznego niezmiernie ważna staje się zatem zdolność do wyboru 
odpowiedniej technologii produkcji (Wicka i inni 2013). 

Ryzyko technologiczne wiąże się z postępem technologicznym, ale nie 
tylko on waży w tym obszarze badawczym. W krajowej i zagranicznej 
literaturze należy bowiem znaleźć bardziej szczegółowy wykaz źródeł tego 
ryzyka, które swoją drogą wynikają, są ściśle związane, lub też na ogół 
towarzyszą postępowi technologicznemu. Jak pisze Pawłowska –Tyszko i inni 
(2016) bardziej szczegółowych źródeł ryzyka technologicznego upatrywać 
należy w postępie biologicznym związanym z doskonaleniem genetycznym 
roślin i zwierząt gospodarskich, postępie technicznym dotyczącym technicznego 
wyposażenia gospodarstwa, oraz jakości i funkcjonalności budynków i budowli 
rolniczych, a także organizacyjnym polegającym na doskonaleniu procesów 
organizacyjnych i systemów zarządzania, podnoszenia poziomu ogólnej wiedzy 
i kwalifikacji producentów rolnych. Z kolei według Millera i innych (2004) oraz 
Warzynowicz i innych (2012) źródeł ryzyka technologicznego upatrywać należy 
w postępie biologicznym, technologicznym, w tym dotyczącym zmian 
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utrzymania i żywienia zwierząt, a także w postępie technicznym wynikającym 
z wykorzystania nowych maszyn i urządzeń rolniczych.  

Jak wcześniej wspomniano, występowanie ryzyka technologicznego jest 
zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym, a przez to jest ono często związane 
z występowaniem innych ryzyk w działalności rolniczej. W pierwszej kolejności 
ryzyko technologiczne związane jest z ryzykiem osobowym, produkcyjnym 
i dochodowym. Należy bowiem podkreślić, że szczególnie w początkowym 
stadium wdrażania nowych technologii niedostateczna wiedza i umiejętności 
rolników na ich temat, mogą bowiem nierzadko przyczyniać się do popełnienia 
przez nich błędów dotyczących złego ich zastosowania, co w rezultacie może 
powodować powstanie strat w produkcji rolniczej, spadku efektywności 
funkcjonowania gospodarstw rolnych, a nawet w wyjątkowych sytuacjach do 
zagrożenia dla samych rolników w wyniku złej ich obsługi. Ryzyko 
technologiczne obecnie coraz częściej wiąże się również z ryzykiem 
klimatycznym. Postępujące coraz szybciej zmiany klimatu wymagają 
w gospodarstwach rolnych coraz szybszego reagowania na nie poprzez 
stosowanie coraz bardziej dopasowanych do nich technologii. Szczególnie 
niekorzystna jest sytuacja, w której wykorzystywane w nich technologie mogą 
w krótkim okresie czasu okazać się przestarzałe i nie w pełni efektywne 
w kontekście dostatecznej adaptacji do dalszych zmian klimatu. Z ryzykiem 
technologicznym wiąże się również ryzyko finansowe. W przypadku obcych 
źródeł finansowania technologii, nieoczekiwany wzrost stóp procentowych, czy 
też utrata płynności mogą bowiem wzmocnić znaczenie ryzyka 
technologicznego związanego ze zdolnością ich sfinansowania. Ważny jest 
również wpływ sfery instytucjonalnej na tego typu ryzyko. Warto bowiem 
zwrócić uwagę, że zmiany w polityce UE oraz krajowej mogą wpływać na 
niecelowość podjętych wcześniej inwestycji w nowoczesne technologie. 
Oznacza to, że z ryzykiem technologicznym silnie związane jest również ryzyko 
instytucjonalne.  

 

Rola postępu i ryzyka technologicznego w kontekście lepszej adaptacji 
rolnictwa do zmian klimatu w ramach strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu (EZŁ)  

W 2019 r. UE wskazała ambitną wizję przejścia swojej gospodarki na 
działalność neutralną dla klimatu przy jednoczesnej synergii z działaniami na 
rzecz ochrony zasobów naturalnych. Przedstawiła ją w strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu, która jest jej planem działań na rzecz przekształcenia 
gospodarki w kierunku osiągnięcia zerowego bilansu emisji gazów 
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cieplarnianych i wzrostu gospodarczego oddzielonego od wykorzystania 
zasobów naturalnych w 2050 r.(COM(2019) 640 final.). Trzeba podkreślić, że 
sektor rolny będzie jednym z tych sektorów, który odegra istotną rolę w jego 
zrealizowaniu. Podstawowym sposobem realizacji przez niego tych postulatów 
będzie podejmowanie w nim jeszcze bardziej ambitnych niż dotychczas działań 
w ramach kolejnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym kontekście warto 
zwrócić uwagę, że we wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr. COM(2018) 392 finał z 1.06.2018 r. wskazano, że przyszła WPR 
będzie miała na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, 
żywności i obszarów wiejskich. Natomiast jednym z podstawowych wyzwań 
stawianych rolnictwu będzie intensyfikacja działań na rzecz lepszej adaptacji do 
zmian klimatu.  

Według ustaleń Komisji Europejskiej (KE) zawartych w Komunikacie 
dotyczącym nowej strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 
z 24.02.2021. r, rolnictwo UE w coraz większym stopniu narażone będzie na 
występowanie negatywnych skutków zmian klimatu (COM(2021) 82 final). 
W konsekwencji coraz większego znaczenia w produkcji rolniczej nabierać będzie 
ryzyko klimatyczne (Kundzewicz, Kozyra 2011). Tym bardziej, że obecnie 
postępuje wzrost częstotliwości występowania lat o niekorzystnych warunkach 
klimatycznych, które coraz częściej wpływają na zmienność plonowania 
i wydajności zwierząt gospodarskich. Radzenie sobie z ryzykiem klimatycznym 
staje się zatem coraz większym wyzwaniem warunkującym efektywność 
prowadzonej produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych oraz stabilność 
funkcjonowania rynków rolnych.  

W kontekście dalszych zmian klimatu, szczególnie niepokojący będzie 
wzrost występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w postaci m.in. susz 
oraz huraganów i deszczy nawalnych o coraz większej częstotliwości 
i intensywności występowania, które już obecnie są przyczyną dużych strat 
w produkcji rolniczej (EEA 2017). Ponadto wzrastać będzie również zagrożenie 
występowania chorób zwierząt gospodarskich oraz chwastów i szkodników 
roślin uprawnych, w tym również gatunków inwazyjnych. Należy podkreślić, że 
w UE w latach 1980 – 2019 straty wynikające z wystąpienia skutków zmian 
klimatu oszacowano na 419 mld euro, w tym w Polsce na – 16,0 mld euro 
i w dużym stopniu dotyczyły one rolnictwa (EEA 2021). Należy domniemywać, 
że krajowe rolnictwo będzie w coraz większym stopniu narażone na 
występowanie ryzyka klimatycznego. Wynika to przede wszystkim z jego 
przestrzennej różnorodności przyrodniczych warunków gospodarowania, 
z zauważalnym udziałem terenów o wyjątkowo niekorzystnych naturalnych 
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warunkach dla rolnictwa cechujących się małą naturalną zasobnością w materię 
organiczną – ograniczającą ich pojemność wodną. W dodatku, wiele z tych 
obszarów silnie zagrożonych jest erozją wietrzną, która nasila w nich ubytek 
materii organicznej i w rezultacie w jeszcze większym stopniu zmniejsza 
zdolność do magazynowania wody. Na tych obszarach, szczególnie ważne staje 
się zatem stosowanie zabiegów zwiększających zawartość substancji 
organicznej w glebie, co w rezultacie jest w stanie poprawić ich pojemność 
wodną. Poza tym dużych szans lepszej adaptacji gospodarstw rolnych z tych 
obszarów do skutków zmian – i w konsekwencji ograniczenia ryzyka 
klimatycznego – upatrywać należy także w działaniach wspierających małą 
retencję, która polega przede wszystkim na lokalnym gromadzeniu wody 
opadowej, ograniczaniu jej odpływu oraz zwiększaniu dostępności dla produkcji 
rolniczej poprzez utrzymanie w dobrym stanie m.in lokalnych zbiorników 
retencyjnych, w tym jezior, oczek wodnych, rowów i sadzawek oraz urządzeń 
piętrzących wodę, w tym jazów i zastawek. 

Biorąc powyższe pod uwagę, istnieje zatem pilna potrzeba prowadzenia 
w rolnictwie dodatkowych działań służących adaptacji do zmian klimatu. 
Według KE (2021) ważnym jest zatem propagowanie w rolnictwie UE 
technologii i praktyk w tym zakresie. Tym bardziej, że jak twierdzi Wąs i inni 
(2020) osiągnięcie neutralności klimatycznej zakładanej w EZŁ wymagało 
będzie szerokich i głębokich zmian w zakresie technologii stosowanych 
w produkcji rolniczej. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych jeszcze 
większe niż dotychczas znaczenie w tym obszarze będą miały inwestycje 
środowiskowo-klimatyczne. Atutem tego typu inwestycji powinno być 
przyczynianie się do łagodzenia postępujących zmian klimatu i lepszej adaptacji 
do nich oraz redukcja zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego wskutek 
prowadzonej produkcji rolniczej, ale nie tylko. Mocną ich stroną powinno być 
również sprostanie koncepcji zrównoważonej intensyfikacji produkcji rolniczej 
(sustainable intensification), która przez Bucwella i innych (2014) definiowana 
jest jako proces poprawy produktywności i efektywności prośrodowiskowej 
produkcji rolniczej. Według Drygasa i Nurzyńskiej (2015) wśród 
najważniejszych instrumentów dochodzenia do zasad zrównoważonej 
intensyfikacji produkcji rolniczej powinno być natomiast poszerzanie posiadanej 
wiedzy i wzmacnianie roli badań naukowych w tym obszarze. Wydaje się, że na 
ten czas są to dwie podstawowe determinanty służące ograniczeniu ryzyka 
technologicznego związanego z wdrażaniem nowych technologii. 

Przyszła skłonność gospodarstw rolnych do podejmowania inwestycji 
środowiskowo-klimatycznych zależeć będzie w dużym stopniu od 
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uzyskiwanych efektów ekonomicznych związanych z ich wykorzystywaniem. 
Stąd też nasuwa się pytanie o efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych 
podejmujących tego typu inwestycje, w tym w ramach WPR 2014 – 2020.  

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB 
przeprowadził analizę gospodarstw realizujących wybraną inwestycję 
środowiskowo – klimatyczną i prowadzących nieprzerwanie rachunkowość dla 
Polskiego FADN w latach 2018 – 20192. Dane Polskiego FADN pozwoliły 
wyłonić grupę gospodarstw rolnych realizujących inwestycje w maszyny do 
uprawy uproszczonej. Wśród nich znalazły się takie maszyny jak m.in.: Horsch 
Pronto 3 i 4 DC oraz Bednar Omega 6000l. Trzeba podkreślić, że uprawa 
uproszczona wyraźnie poprawia bilans substancji organicznej w glebie oraz jej 
pojemność wodną. Poza tym, efektem stosowania tej uprawy jest w porównaniu 
z uprawą płużną oszczędność paliwa i nakładów pracy ludzkiej oraz zachowanie 
terminów kolejnych zabiegów agrotechnicznych. W analizie skoncentrowano się 
na tych gospodarstwach, które zrealizowały tego typu inwestycję w 2018 r, 
zwanych dalej gospodarstwami z inwestycją. Ustalona została ich 
charakterystyka w roku inwestycji (2018 r.) oraz w 2019 r. Rok 2018 wybrany 
został jako rok inwestycji ze względu na przeprowadzenie w tym roku naboru 
wniosków na działanie M04-Inwestycje w środki trwałe, w tym poddziałanie 
M4.1-Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych i typ operacji 
Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze dotyczącym operacji związanych 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą 
profilu, zwiększaniem skali, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu w ramach PROW 2014 – 2020.  

W tabeli 1 przedstawiono wybrane charakterystyki dla gospodarstw 
realizujących inwestycję w maszynę do uprawy uproszczonej na podstawie 
danych Polskiego FADN w latach 2018 – 2019. Podstawowym czynnikiem 
produkcyjnym będącym w dyspozycji tych gospodarstw rolnych jest 
powierzchnia UR. Należy zwrócić uwagę, że w analizowanym okresie 
w gospodarstwach tych powierzchnia użytków rolnych na tle przeciętnych 
gospodarstw rolnych w kraju była znacząca, Wyniosła ona odpowiednio 102,6 
i 102,9 ha.  

Czynnikami wyznaczającymi potencjał produkcyjny analizowanych 
gospodarstw rolnych są również ponoszone nakłady pracy i zasoby kapitału. 
W przypadku ponoszonych nakładów pracy w przeliczeniu na 1 ha UR spadły 
one w latach 2018-2019 o 3,1%. W tym samym czasie wzrosła natomiast ich 
                                                           
2 Należy podkreślić, że  na poziomie danych źródłowych Polskiego FADN dostępne są wpisy 
doradców rolnych na temat rodzaju wydatku i ich opisu w gospodarstwach rolnych.  
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średnia wartość kapitału o 5,2 %. Świadczy to, że w gospodarstwach tych 
postępował proces wzrostu technicznego uzbrojenia pracy, a duży wkład w tym 
procesie miała ich inwestycja w maszynę do uprawy uproszczonej.  

Jedną z ważniejszych informacji dotyczącą analizowanej grupy 
gospodarstw są także ich ponoszone koszty bezpośrednie w przeliczeniu na 1 ha 
UR. Ustalono, że w latach 2018 – 2019, koszty te wzrosły o 12,6%. W tym 
samym okresie nastąpił jednak progres w przypadku uzyskiwanej przez nie 
produktywności ziemi i wydajności pracy odpowiednio o 17,0 i 20,4%. 
W rezultacie wzrosła w nich również wartość dodana brutto i dochód 
w przeliczeniu na 1 ha UR odpowiednio o 14,9 i 43,0%. W przypadku tych 
gospodarstw posiadany znaczący potencjał produkcyjny pozwolił im zapewne 
ograniczyć rozmiar ryzyka technologicznego związanego z wdrażaniem 
innowacji technologicznej w postaci maszyny do uprawy uproszczonej. 
W gospodarstwach tych istotną miarą skuteczności wdrożenia tej innowacji była 
poprawa ich sytuacji ekonomicznej. Trzeba podkreślić, że w przyszłości mocną 
stroną tego typu analiz byłoby przeprowadzenie ich w dłuższym okresie. 
Niemniej jednak, na ten czas najbardziej aktualne dane z gospodarstw rolnych 
objętych monitoringiem Polskiego FADN dostępne są za 2019 r.  

 

Tabela 1. Wybrane charakterystyki dla gospodarstw rolnych realizujących 
w 2018 roku inwestycję w maszynę do uprawy uproszczonej w latach 2018-

2019. 
Zmienna j.m. Gospodarstwa z inwestycją w 

maszynę do uprawy 

uproszczonej  

2018 2019 

Nakłady pracy w przeliczeniu na 1 ha 
UR 

godz./ha 45,3 43,9 

Powierzchnia UR ha/gospod. 102,6 102,9 

Średnia wartość kapitału zł/gospod. 1 550 320,1 1 630 628,5 

Koszty bezpośrednie w przeliczeniu na 
1 ha UR 

zł/ha 3 145,5 3 543,2 

Produktywność ziemi  zł/ha 5 564,5 6 510,6 

Wydajność pracy zł/AWU 260 606 313 878,5 

Wartość dodana brutto w przeliczeniu 
na 1 ha UR 

zł/ha 2 713,1 3 116,9 

Dochód z gospodarstwa w przeliczeniu 
na 1 ha UR 

zł/ha 1 275,0 1 823,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Danych Polskiego FADN    
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Ryzyko technologiczne w świetle opinii doradców rolnych 

W 2021 r. w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR) UBROL IERiGŻ-PIB przeprowadził ankietę wśród doradców rolnych, 
której jednym z głównych celów było poznanie ich opinii na temat czy i w jakim 
stopniu wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji 
rolniczej. Dla zrealizowania tego celu, zadano im dwa pytania; (1) Czy 
wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej, oraz 
(2) jeśli tak, to jak Pan/Pani je ocenia: jako niskie, średnie bądź wysokie? 
Ostatecznie uzyskano odpowiedzi od 867 doradców rolnych. Największa liczba 
ankietowanych pochodziła z województwa warmińsko mazurskiego, kujawsko-
pomorskiego i wielkopolskiego odpowiednio 126; 111 i 110, natomiast 
najmniejsza z województwa opolskiego, lubelskiego i podlaskiego odpowiednio 
16; 23 i 24 (mapa 1).  

 

Mapa 1. Liczba doradców rolnych biorących udział w ankiecie w ramach 
projektu NCBR UBROL na temat określenia ryzyka związanego z wdrażaniem 

nowych technologii w produkcji rolniczej w ujęciu województw w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z rolnikami 
w projekcie NCBR UBROL    
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Okazało się, że 52,1% (452) ankietowanych stwierdziło, że wdrażanie 
nowych technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej. W 15 z 16 
województw odpowiedź ta była najczęściej udzielana (mapa 2). Z kolei, 17,8% 
(154) ankietowanych wyraziło opinię, że postęp technologiczny nie wiąże się 
z ryzykiem w produkcji rolniczej. Trzeba również dodać, że pozostałe 30,1 % 
(261) stanowili ankietowani, którzy nie mieli wyrobionego zdania na temat 
wpływu nowych technologii na ryzyko w produkcji rolniczej. Nie należy 
wykluczyć, że jeszcze większy niż dotychczas wzrost znaczenia nowych 
technologii w rolnictwie, szczególnie tych związanych z ochroną środowiska 
i klimatu w ramach przyszłej WPR może jednak znacząco ograniczyć liczebność 
grupy niezdecydowanych doradców rolnych. Trzeba jednak dodać, że kierunek 
zmiany jej liczebności może być jednak różny.  

 

Mapa 2. Rozkład liczby doradców w zależności od ich opinii czy 
wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej 

w ujęciu województw w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z rolnikami 
w projekcie NCBR UBROL 
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Jak wspomniano powyżej, ponad połowa ankietowanych doradców 
rolnych stwierdziła, że z postępem technologicznym wiąże się ryzyko 
w produkcji rolniczej. Niemniej jednak w ich opinii siła tego związku jest różna 
(mapa 3). Spośród nich, 81% (366) ankietowanych dostrzegło średni związek 
pomiędzy postępem technologicznym a ryzykiem w produkcji rolniczej. Trzeba 
dodać, że odpowiedź ta była dominująca w każdym województwie. W następnej 
kolejności znalazła się natomiast grupa 11,7% (53) ankietowanych, która 
widziała między nimi wysoką zależność. Pozostałe 7,3% (33) respondentów 
dostrzegło jedynie niski związek pomiędzy wdrażanymi nowymi technologiami 
a ryzykiem w produkcji rolniczej. 

 

Mapa 3. Rozkład liczby doradców w zależności od ich opinii na temat siły 
związku pomiędzy wdrażaniem nowych technologii a ryzykiem w produkcji 

rolniczej w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z 

rolnikami w projekcie NCBR UBROL 

 

Ważną kwestią jest również ustalenie jaką strategią powinni kierować się 
- w opinii ankietowanych doradców rolnych– rolnicy w zarządzaniu swoimi 
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gospodarstwami, aby ograniczać poziom ponoszonego ryzyka. Trzeba 
podkreślić, że 58,0% (267) ankietowanych, którzy stwierdzili istnienie ryzyka 
w produkcji rolniczej związanego z wprowadzaniem nowych technologii, 
uważało że rolnicy powinni obniżać poziom ponoszonego ryzyka, w tym 
poprzez racjonalne nawożenie i ochronę roślin. W następnej kolejności, znalazła 
się grupa 22,3% (101) ankietowanych, którzy byli zdania, że właściwym 
podejściem dla rolników jest zapobieganie powstawaniu ryzyka. Z kolei, 13,1% 
(59) z nich, za najważniejsze uznało umiejętność przenoszenia przez rolników 
ryzyka na kontrahentów i ubezpieczycieli. Zdecydowanie najmniej 
ankietowanych, bo 6,6% (30) wyraziło opinię, że najważniejszą strategią 
radzenia sobie z ryzykiem jest jego akceptacja (wykres 2).  

 

Wykres 2. Udział % strategii, którymi w opinii doradców rolnych 
dostrzegających ryzyko we wdrażaniu nowych technologii  

powinni kierować się rolnicy w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z rolnikami w 
projekcie NCBR UBROL 

  

58 

22,3 
13,1 

6,6 

0

10

20

30

40

50

60

70

%
 



 

485 

Ryzyko technologiczne w świetle opinii rolników 

W 2021 r. IERiGŻ – PIB w ramach projektu NCBR UBROL 
przeprowadził ankietę również wśród rolników. Ważnym elementem tej ankiety 
było pytanie (1) Czy wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem 
w Pana/Pani gospodarstwie? Na pytanie to odpowiedziało 1138 rolników. 
Największa liczba ankietowanych pochodziła z województwa kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego odpowiednio 332; 287 
i 96. Podczas gdy najmniejsza ich liczba pochodziła z województwa śląskiego, 
opolskiego i małopolskiego odpowiednio 6; 7 i 14. Okazało się, że 39,1% (445) 
ankietowanych odpowiedziało, że wdrażanie nowych technologii wiąże się 
z ryzykiem w produkcji rolniczej. Należy podkreślić, że w 8 z 16 województw 
odpowiedź ta była najliczniej reprezentowana. Trzeba także dodać, że 63,8% 
rolników, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie pochodziło 
z województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego, a więc z województw o dużej jak na warunki krajowe średniej 
powierzchni UR w gospodarstwach rolnych, co w rezultacie może świadczyć o 
większej ich skłonności do wdrażania postępu technologicznego, oraz wiedzy na 
temat ryzyka technologicznego z nim związanego (mapa 4). 

W przypadku rolników, którzy twierdząco odpowiedzieli na pytanie 
dotyczące występowania w ich gospodarstwach rolnych ryzyka związanego z 
wdrażaniem nowych technologii należy szczególną uwagę zwrócić na ich 
strategię radzenia sobie z tym ryzykiem. Okazało się, że 57,8% (257) 
ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że przy zarządzaniu gospodarstwem 
kieruje się strategią obniżenia ryzyka, w tym poprzez rozważne nawożenie i 
ochronę roślin. Zdecydowanie mniej ankietowanych (14,2%) stwierdziło, że 
dąży do zapobiegania występowania ryzyka. Jedynie, odpowiednio 8,0 i 7,9% 
ankietowanych stwierdziło, że akceptuje poziom ryzyka lub przenosi je na 
kontrahentów lub ubezpieczycieli. Trzeba jednak dodać, że pozostałe 12,1 % 
respondentów stanowili rolnicy, którzy stwierdzili że wprowadzanie nowych 
technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej, aczkolwiek w jego 
zarządzaniu nie kierują się żadną strategią. Należy przypuszczać, że w ich 
przypadku przyjęcie wybranej strategii w zarządzaniu ryzykiem byłoby w stanie 
ograniczyć poziom ryzyka technologicznego (wykres 3). 
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Mapa 4. Rozkład liczby rolników w zależności od ich opinii czy 
wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w ich gospodarstwach 

rolnych w ujęciu województw w 2021 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z rolnikami w 
projekcie NCBR UBROL 
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Wykres 3. Udział % strategii, którymi kierują się rolnicy dostrzegający ryzyko 
wdrażania nowych technologii w swoich gospodarstwach w 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety z rolnikami w 
projekcie NCBR UBROL 

 

Ryzyko technologiczne w świetle opinii pracowników naukowych  

W 2021 r. w ramach projektu UBROL zrealizowano również ankietę 
i wywiad ekspercki wśród pracowników naukowych związanych zawodowo 
z problematyką wdrażania nowych technologii w rolnictwie. Zadane zostały im 
cztery pytania: (1) Czy wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem 
w produkcji rolniczej, (2) jeśli tak, to jak Pan/Pani je ocenia: jako niskie, średnie 
bądź wysokie, (3) Jakie obecnie problemy z wdrażaniem nowych technologii 
w rolnictwie, istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem może Pani/Pan 
zidentyfikować? oraz (4) Jakie problemy z wdrażaniem nowych technologii w 
rolnictwie, istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem może Pani/Pan 
zidentyfikować w kontekście realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej 2023-
2027? 

Badaniem objęto 37 pracowników naukowych z Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (15), Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – PIB w Puławach (10), Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie (3), Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w 
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Radzikowie (3), Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach (2), Instytutu 
Zootechniki – PIB (2), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1) i 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (1) (wykres 4). 

 

Wykres 4. Rozkład liczby pracowników naukowych biorących udział w ankiecie 
i wywiadzie eksperckim w odniesieniu do ich miejsca zatrudnienia w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w ramach ankiety i wywiadu 
eksperckiego w projekcie NCBR UBROL. 

 

Okazało się, że 94,6% (35) ankietowanych pracowników naukowych 
odpowiedziało, że wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w 
produkcji rolniczej. Należy zwrócić uwagę, że spośród nich 81% (28) pytanych 
widziało średni związek pomiędzy postępem technologicznym a ryzykiem 
w produkcji rolniczej. Natomiast 11,4% (4) ankietowanych związek ten uważało 
jako silny. Trzeba również dodać, że pozostałe 8,6% (3) respondentów uznało, 
że związek wdrażania nowych technologii z ryzykiem w produkcji rolniczej jest 
niski. 

Respondenci ważnych problemów dotyczących wdrażania nowych 
technologii i związanych z ryzykiem w produkcji rolniczej w pierwszej 
kolejności widzieli w barierach wynikających z ograniczonej wiedzy 
i umiejętności oraz braku zaufania do nich wśród rolników, a także często braku 
chęci współpracy między nimi. W ich opinii, szczególnie niekorzystne jest tutaj 
zjawisko wzbraniania się rolników – zwłaszcza wśród ich strasznego pokolenia 
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– przed wdrażaniem innowacji, gdyż wymusza to od nich konieczność zdobycia 
nowej wiedzy i umiejętności. Ich brak wzmacnia w nich poczucie poniesienia 
strat finansowych wynikających z braku możliwości pełnego wykorzystania 
potencjału drzemiącego w tych technologiach. W tym kontekście, barierą jest 
również konieczność poniesienia dodatkowych kosztów doszkalania 
i podnoszenia posiadanych kwalifikacji.  

Ankietowani pracownicy naukowi, istotnych słabości postępu 
technologicznego w kontekście występowania ryzyka w produkcji rolniczej 
upatrywali również w niewystarczającym poziomie regulacji i rekomendacji 
w zakresie rzeczywistych efektów środowiskowych i ekonomicznych 
wprowadzenia nowych technologii. Według nich, niezmiernie ważny staje się 
zatem transfer wiedzy na ich temat pomiędzy doradztwem rolnym a rolnikami. 
Jest to szczególnie ważne, w kontekście wyboru i wdrażania nowych technologii 
przez beneficjentów ubiegających się o wsparcie inwestycyjne w ramach WPR. 
Respondenci zwrócili uwagę, że konieczne będzie wzmocnienie roli doradztwa 
rolniczego, aby rolnictwo wprowadzając nowoczesne rozwiązania 
technologiczne było w stanie spełnić jeszcze bardziej ambitne cele w ramach 
następnej WPR, w tym te związane z ochroną środowiska przyrodniczego 
i klimatu. Podkreślili jednak, że preferowanie nowych technologii 
wzmacniających dotychczasowy wkład gospodarstw rolnych w ochronę 
środowiska przyrodniczego i klimatu może być niekoniecznie dobrze odbierane 
przez wielu rolników. Rosnąć może wśród nich bowiem przeświadczenie, że 
nowe technologie nie spełnią zakładanych korzyści z ich stosowania, w tym 
mogą pogorszyć ich opłacalność produkcji.  

Według opinii respondentów, ważnym problemem wdrażania nowych 
technologii wzmacniającym występowanie ryzyka w produkcji rolniczej jest 
także nadal niekorzystna struktura agrarna oraz duży udział gospodarstw 
rolnych o małej sile ekonomicznej w kraju, co informuje o małej ich skali 
produkcji i często słabym powiązaniu z rynkiem. W tym kontekście, nierzadko 
słabością są także bariery własnościowe gruntów, co ogranicza możliwości 
rozwoju wielu gospodarstwom rolnym, w tym przede wszystkim poprzez 
wykorzystanie w nich nowych technologii przeznaczonych do większej skali 
produkcji. Ponadto istotne jest także często nadal niedostateczne wyposażenie 
gospodarstw w nowoczesny sprzęt rolniczy, który byłby w stanie 
w dostatecznym stopniu wspierać efektywne wykorzystanie w nich nowych 
technologii. Oznacza to, że w przypadku rozdrobnionej struktury gospodarstw 
rolnych występuje duże ryzyko nie dostosowania rodzaju inwestycji do skali 
produkcji, czy też braku ekonomicznego uzasadnienia wdrożenia nowych 
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rozwiązań technologicznych, szczególnie w sytuacji niepewnej sytuacji na 
rynkach rolnych.  

Niestabilna przyszła sytuacja finansowa wielu gospodarstw rolnych oraz 
często ograniczona ich zdolność kredytowa to – zdaniem ankietowanych – 
kolejne kluczowe czynniki wzmacniające znaczenie ryzyka w produkcji 
rolniczej w kontekście wdrażania postępu technologicznego. Trzeba podkreślić, 
że ankietowani podstawowych ich przyczyn upatrują nie tylko – jak 
wspomniano powyżej – w dużej niestabilności cen produktów rolniczych, ale 
i w coraz częstszych stratach wynikających ze skutków postępujących zmian 
klimatu. Trzeba wziąć pod uwagę, że coraz większa zmienność warunków 
pogodowych może wzmacniać nieprzewidywalność efektów stosowanych 
poszczególnych zabiegów wykonywanych przy użyciu nowych technologii.  

Respondenci istotnego czynnika ryzyka postępu technologicznego 
w rolnictwie upatrują także w wysokich kosztach zakupu i wdrożenia nowych 
technologii, które mogą być wyższe od potencjalnych dodatkowych efektów 
wynikających z ich stosowania. Problemem może być niedoszacowanie 
potrzebnych środków na zakup nowej technologii oraz długości okresu jej 
pełnego wdrożenia, a także szybkie pojawienie się tańszej i jeszcze bardziej 
efektywnej jej wersji co spowoduje redukcję a nawet utratę osiągniętej 
wcześniej przewagi konkurencyjnej. Trzeba także zwrócić uwagę, że nowa 
technologia może nie działać identycznie w zmiennych warunkach jej 
stosowania lub okazać się niekompatybilną z innymi stosowanymi już 
w gospodarstwach rolnych rozwiązaniami. Dużą rolę może mieć zatem 
niespójność stosowanych technologii, w tym szczególnie technologii cyfrowych 
dotyczących systemów (programów) do zarządzania różnymi działami 
w gospodarstwie rolnym. Ponadto nauczenie się ich pełnej obsługi może być 
również dla wielu rolników bardzo trudne. Warto również podkreślić, że nowa 
technologia po krótkim okresie może przestać być wspierana przez ich 
producentów. Gospodarstwa rolne, które wdrożyły te technologie mogą być 
zatem podatne na wirusy, a także ataki hakerów, które w przyszłości 
powodować mogą znaczne szkody zakłócając m.in. cykle produkcji w wyniku 
złego zaprogramowania maszyn i urządzeń rolniczych.  

Według ankietowanych ryzyko w produkcji rolniczej związane 
z wdrażaniem nowych technologii wiąże się również z ich zawodnością 
szczególnie na początkowym etapie ich rozwoju, a także niedoszacowaniem ich 
rzeczywistego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i klimat w dłuższej 
perspektywie czasu. Należy podkreślić, że sytuacja ta wynikać może często 
z niedostatecznych środków przeznaczanych na prace badawcze związane 
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z udokumentowaniem ich pełnej wartości. Według nich zagrożeniem jest 
również wdrażanie tych technologii, które służą jedynie promowaniu osiągnięć 
naukowych, nie do końca spełniających potrzeby gospodarstw rolnych. Trzeba 
wziąć pod uwagę, że – przykładowo – stosowanie nowych odmian roślin czy 
doskonalenie wysokowydajnych ras zwierząt wymaga często stosowania bądź 
intensywnej ochrony roślin, bądź intensywnego żywienia oraz stosowania 
preparatów utrzymujących zdrowotność zwierząt. W rezultacie, istnieje zatem 
zagrożenie, że rolnicy aby utrzymać wykorzystanie tych technologii będą 
musieli w przyszłości ponosić dodatkowe koszty. Słabością może być zatem 
brak rzetelnej informacji o przydatności nowych technologii w rolnictwie. Wiele 
informacji o nich często przekazywanych jest bowiem głównie przez 
przedstawicieli handlowych, których celem jest wielkość sprzedaży, więc 
ułomnością może być niedostateczny poziom ich obiektywizmu na temat atutów 
oferowanych technologii. Poza tym nietrafione inwestycje w nowe technologie 
mogą być nagłaśniane przez niezadowolonych ich odbiorców, co może obniżać 
zainteresowanie nimi w danym systemie produkcji lub w danej uprawie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że wdrażanie nowych 
technologii w rolnictwie w kontekście wyzwań obecnej i przyszłej WPR wiąże 
się z koniecznością wskazania kosztów oraz dodatnich efektów ich stosowania 
nie tylko produkcyjnych i ekonomicznych ale i wzmacniających ochronę 
środowiska naturalnego i klimatu, co stanowi podstawowy argument 
wspierający i przekonujący do ich stosowania przez gospodarstwa rolne. Tego 
typu działania mogą bowiem w pierwszej kolejności ograniczyć ryzyko 
w produkcji rolniczej związane z wdrażaniem nowych technologii. 

 

Podsumowanie i wnioski 

W wielu sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolnym ma obecnie 
miejsce coraz częstsza implementacja pomysłów i usprawnień mających 
charakter innowacji pochodzących z różnych źródeł i mających zróżnicowane 
przeznaczenie. Podejmowane w nich inwestycje świadczą często o postępie 
technologicznym, który jest obecnie jednym z podstawowych przejawów 
dostosowania się do współczesnych wyzwań rozwojowych. Mimo, że dla co 
najmniej części z ich potencjalnych użytkowników inwestycje te mają często 
przełomowe znaczenie, z którymi wiążą poprawę wyników ekonomicznych 
i pozycji konkurencyjnej, to nierzadko tempo ich wdrażania jest jednak 
ograniczone, a ważną przyczyną tego stanu jest występujące ryzyko 
technologiczne. W niniejszym rozdziale w pierwszej kolejności charakterystyce 
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poddano pojęcie postępu i ryzyka technologicznego w ujęciu teoretycznym. 
Ustalono, że w opinii wielu autorów ryzyko technologiczne jest jedną 
z głównych barier podejmowania nowych technologii, co wynika z niepewności 
co do przyszłych efektów ich stosowania. Podkreślono, że ryzyko 
technologiczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym. Może się ono 
pojawić na poziomie projektu, przedsiębiorstwa lub właściciela, a jego źródeł 
szukać należy zarówno w czynnikach tkwiących wewnątrz i poza 
przedsiębiorstwem, stąd też szczególną troską powinno być właściwe nim 
zarządzanie. W następnej kolejności skupiono się na charakterystyce ryzyka 
technologicznego w rolnictwie. Dowiedziono, że ryzyko to ma szczególne 
znaczenie w tym sektorze, a jego głównych przyczyn należy szukać w często 
niedostatecznej wiedzy i umiejętnościach rolników w zakresie nowych 
technologii, co w rezultacie wzmacnia możliwość popełnienia przez nich błędu 
dotyczącego złego ich zastosowania. Źródłem tego ryzyka w rolnictwie może 
być zmiana stosowanej agrotechniki i środków do produkcji rolniczej, w tym 
nowych odmian roślin, a także zmiana sposobu żywienia i utrzymania zwierząt 
gospodarskich oraz wykorzystanie nowych ich ras. Szczególnie ważna w tym 
kontekście jest również zmiana technicznego wyposażenia gospodarstwa, oraz 
jakości i funkcjonalności budynków a także budowli rolniczych. Poza tym jego 
ważnych źródeł upatrywać należy również w wykorzystywaniu nowych 
systemów zarządzania w gospodarstwach rolnych opartych coraz częściej na 
technologiach cyfrowych. Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszanym 
w niniejszym opracowaniu było ustalenie roli postępu i ryzyka 
technologicznego w kontekście spełnienia przez sektor rolny celów 
środowiskowo-klimatycznych UE w ramach strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu (EZŁ) w perspektywie 2050 r. Dużo miejsca poświęcono roli tego sektora 
w działaniach na rzecz jego jeszcze lepszej niż dotychczas adaptacji do 
postępujących zmian klimatu. Ustalono, że aby osiągnąć te postulaty rolnictwo 
podejmować będzie musiało dodatkowe działania. Wśród nich szczególnie 
cenne będą inwestycje środowiskowo – klimatyczne, które są w stanie 
przyczynić się do lepszej adaptacji do zmian klimatu. Ich wdrażanie, mimo że 
świadczyć będzie na ogół o postępie technologicznym to wiązać się będzie 
nierzadko z ryzykiem w produkcji rolniczej. W rozdziale tym szczególnej 
uwadze poddano gospodarstwa rolne realizujące inwestycję w maszynę do 
uprawy uproszonej na podstawie danych Polskiego FADN za lata 2018 – 2019. 
Okazało, że inwestycja ta prowadzona była w gospodarstwach o znaczącym 
potencjale produkcyjnym i sile ekonomicznej na tle przeciętnych gospodarstw 
w kraju. Jej atutem było to, że przyczyniła się do dalszej poprawy ich korzystnej 
sytuacji ekonomicznej.  
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Szczególnie ważnym elementem niniejszego rozdziału była również 
analiza wyników dwóch ankiet oraz jednej ankiety połączonej z wywiadem 
eksperckim przeprowadzonych wśród doradców rolnych, rolników oraz 
pracowników naukowych zawodowo związanych z wdrażaniem nowych 
technologii w 2021 r. Podstawowym celem ich wszystkich było uzyskanie opinii 
respondentów na temat związku wdrażania nowych technologii i związanego 
z tym ryzyka w produkcji rolniczej. Pierwsza z nich dotyczyła 867 doradców 
rolnych. Okazało się, że 52,1% pytanych stwierdziło, że wdrażanie nowych 
technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej. Spośród nich 81% (366) 
respondentów dostrzegło średni związek pomiędzy ryzykiem w produkcji 
rolniczej a postępem technologicznym, 11,7% respondentów widziało między 
nimi wysoką zależność, a pozostałe 7,3% respondentów – zależność niską. 
Trzeba podkreślić, że 58,0% ankietowanych doradców rolnych, którzy 
stwierdzili, że istnienie ryzyko w produkcji rolniczej związane z nowymi 
technologiami, uważało że rolnicy powinni obniżać jego poziom, w tym poprzez 
racjonalne nawożenie i ochronę roślin.  

Druga ankieta przeprowadzona została wśród 1138 rolników. Okazało się, 
że 39,1% (445) rolników odpowiedziało, że wdrażanie nowych technologii 
wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej. Trzeba podkreślić, że 57,8% (257) z 
nich stwierdziło, że przy zarządzaniu gospodarstwem kieruje się strategią 
obniżenia ryzyka. Warto dodać, że 63,8% rolników, którzy odpowiedzieli 
twierdząco na to pytanie pochodziło z województwa wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a więc z województw o dużej 
jak na warunki krajowe średniej powierzchni UR w gospodarstwach rolnych. 

Trzecią ankietę wraz z wywiadem eksperckim przeprowadzono wśród 37 
pracowników naukowych związanych zawodowo z problematyką wdrażania 
nowych technologii w rolnictwie. Pochodzili oni z Instytutu Technologiczno – 
Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
PIB w Puławach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Instytutu 
Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Instytutu Zootechniki – PIB, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Okazało się, że 94,6% (35) ankietowanych odpowiedziało, że 
wdrażanie nowych technologii wiąże się z ryzykiem w produkcji rolniczej. 
Wśród nich dominowała opinia o średnim związku pomiędzy postępem 
technologicznym a ryzykiem w produkcji rolniczej. Respondenci ważnych 
problemów związanych z wdrażaniem nowych technologii z punktu widzenia 
ryzyka w produkcji rolniczej widzieli w barierach wynikających z ograniczonej 
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wiedzy i umiejętności oraz braku zaufania do nich wśród rolników, a także 
częstego niedostatku rzetelnych rekomendacji w zakresie rzeczywistych efektów 
ekonomicznych i środowiskowych wprowadzenia nowych technologii. Według 
nich słabością jest także niekorzystna struktura agrarna oraz niestabilna sytuacja 
finansowa wielu krajowych gospodarstw rolnych wynikająca z dużej zmienności 
cen na rynkach produktów rolniczych oraz coraz częstszych strat wynikających 
ze skutków postępujących zmian klimatu, a także nierzadko ograniczona ich 
zdolność kredytowa. Poza tym, wysokie koszty ich zakupu i wdrożenia, które 
mogą być wyższe od potencjalnych dodatkowych efektów wynikających z ich 
stosowania także w sposób istotny zwiększają rozmiar ryzyka ich stosowania w 
produkcji rolniczej. Biorąc pod uwagę priorytety UE w ramach przyszłej WPR 
dotyczące m.in. wzmocnienia roli wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich, a także zachęcania do ich wykorzystywania, trzeba 
zwrócić uwagę, że słabą stroną wdrażania nowych technologii w produkcji 
rolniczej może być także ryzyko ich niekompatybilności z innymi stosowanymi 
już w gospodarstwach rolnych rozwiązaniami, pojawienie się problemów z ich 
zawodnością, szczególnie na początkowym etapie ich rozwoju oraz – 
w przypadku technologii cyfrowych – zapewnienie odpowiedniego poziomu 
cyberbezpieczeństwa przed utratą zgromadzonych danych.  
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Jerzy Grabiński 

14. 

Ryzyko klimatyczne na przykładzie ryzyka suszy  
a postęp technologiczno-biologiczny w rolnictwie 

 

Wprowadzenie  

Zmiany klimatyczne na świecie są faktem, potwierdzonym przez liczne 
badania prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie. Mają 
one wpływ na różne gałęzie gospodarki, ale najbardziej narażona na nie jest 
branża rolna, energetyczna i budowlana (Michalak, 2016). 

Do najważniejszych dla polskiego rolnictwa parametrów klimatu związa-
nych z zachodzącymi zmianami należą: podwyższone temperatury powietrza, 
opóźnienie terminu zahamowania wegetacji jesiennej, przyśpieszenie ruszenia 
wegetacji wiosennej, oraz zwiększenie częstotliwości występowania ekstremal-
nych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, gradobicia i susze (Mirkowska, 
2009). Niektóre z wymienionych zmian klimatycznych można traktować 
w określonych sytuacjach nawet jako pozytywne (Moździoch, Płoch, 2010), ale 
inne należy zaliczyć do jednoznacznie negatywnych. Bez wątpienia do tych 
drugich należą susze. Zdarzają się one w Polsce praktycznie corocznie, choć ich 
nasilenie i umiejscowienie jest zmienne.  

Zwykle najsilniej negatywnie na plony wpływają susze wiosenne, bo wte-
dy większość gatunków powinna bardzo intensywnie rosnąć, aby wydać odpo-
wiednio wysoki plon. Coraz rzadziej zasięg suszy w wymienionym okresie by-
wa niewielki, jak na przykład w roku 2019 (rys. 2). Częściej natomiast dotyka 
ona znacznie większych obszarów, jak miało to miejsce w roku 2020 (rys.1). 
Wówczas w okresie od 1 maja do 30 czerwca susza obejmowała swoim zasię-
giem praktycznie całe województwo lubuskie, wielkopolskie i łódzkie, a ponad-
to dużą część obszarów jeszcze kilku województw. Według Doroszewskiego 
i in., (2014) zwiększona częstotliwość suszy w ostatnich dekadach ma tendencję 
wzrostową we wszystkich grupach roślin.  

Straty wywołane suszą należą do bardzo dużych. W badaniach przepro-
wadzonych przez Gąsiorowską i in. (2011) różnice w plonie ziarna zbóż wywo-
łane zróżnicowaniem warunków opadowo termicznych w odniesieniu do śred-
niej z dziesięciolecia wahały się od -36,5% do +58,3% . Podobnej wielkości 
różnice w plonowaniu zaobserwował w wieloletnich doświadczeniach łanowych 
z pszenicą ozimą Grabiński (2016).   
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Rys. 1. Potencjalne zasięgi suszy – zboża jare (2020.05.01-2020.06.30  

 
Źródło: www.iung.pib.pulawy.pl 

 

Rys. 2. Potencjalne zasięgi suszy – zboża jare (2019.05.01-2019.06.30 

 
Źródło: www.iung.pib.pulawy.pl 
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Pewne możliwości zabezpieczenia środków finansowych do funkcjono-
wania gospodarstwa w przypadkach dużych strat plonów dają ubezpieczenia, 
jednak nie funkcjonują one w Polsce dobrze i są dotowane przez państwo (Ka-
czała, Łyskawa, 2021).  

Celem pracy było omówienie zagadnień związanych z możliwościami 
zwiększenia stabilności plonów w warunkach niedoborów opadów, a tym sa-
mym zmniejszenia ryzyka związanego z tym zjawiskiem, poprzez wykorzysta-
nie postępu biologicznego i technologicznego. 

 

Postępu biologiczny w ograniczaniu skutków suszy 

Panuje zgodność wśród licznych autorów, że głównym źródłem innowacji 
w rolnictwie jest utożsamiany z wprowadzaniem do uprawy nowych odmian 
roślin uprawnych postęp biologiczny (Święcicki i in., 2011., Mańkowski, 2009). 
Jego wielkość oceniana jest głównie poprzez zmiany w wysokości uzyskiwa-
nych plonów oraz ich jakości (Arseniuk, Oleksiak, 2009). Zarówno w jednym 
jak i w drugim przypadku zmiany te były w ostatnich dekadach bardzo duże. 
Ponadto hodowcy nieustannie pracują nad zwiększeniem odporności odmian na 
stresy biotyczne i abiotyczne, w szczególności na choroby grzybowe i wiruso-
we, wyleganie czy mrozoodporność. Jednak jak dotąd hodowcy nie zajmowali 
się szerzej odpornością na suszę. Dlatego też wśród zarejestrowanych odmian 
roślin uprawnych odmian odpornych na wymieniony stres w zasadzie nie ma. 
Dowodem na to mogą być na przykład badania Drzazgi i in. (2011), w których 
w szerokiej grupie odmian (w zależności od roku badań od 56 do 86), nie 
stwierdzono w ogóle odmian tolerancyjnych na suszę.  

Mimo tego, że hodowla roślin w Polsce przez minione lata nie była ukie-
runkowana bezpośrednio na zwiększenie tolerancji roślin na suszę, to jednak 
stwierdzenie, że postęp odmianowy nie miał wpływu na ograniczanie jej skut-
ków jest nieuprawniony. Ciągle rosnąca plenność odmian wynika bowiem z co-
raz lepszego ich dostosowania się do warunków siedliska, a tym samy w pew-
nym sensie także do warunków stresowych związanych z klimatem. Zresztą du-
że bezpośrednie znaczenie w ograniczaniu wpływu różnych stresów na rośliny 
ma wymienione wcześniej tworzenie nowych kreacji hodowlanych o zwiększo-
nej odporności na choroby, bo przecież roślina zdrowsza zawsze lepiej przetrwa 
okres jakiegokolwiek stresu niż roślina chora.  

Ważnym kierunkiem w hodowli roślin ozimych była (i jest) zimotrwałość. 
W naszym klimacie jest to jedna z podstawowych odporności. W niektórych ga-
tunkach (jęczmień ozimy) wzrosła ona wyraźnie, a w innych przy znacznych 
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zmianach w zakresie poziomu plenności i jakości utrzymywana jest na stosun-
kowo wysokim poziomie. Jeśli ozimina wskutek obniżonej zimotrwałości zosta-
nie uszkodzona przez mróz, czy pleśń śniegową, to nierzadko nawet niezbyt du-
że niedobory wody wiosną sprawią, że będzie ona bardzo nisko produktywna, 
a w przypadku gdy ten niedobór będzie duży to nawet całkowicie utraci możli-
wość wydania plonu. I odwrotnie dobrze ukorzeniona ozimina na ogół bez 
większych problemów przetrwa okres suszy. Zresztą możliwości wydawania 
wysokich plonów przez oziminy w warunkach nawet sporych niedoborów opa-
dów jest powszechnie znana. 

Oceniając rolę postępu biologicznego w ograniczaniu skutków suszy, na-
leży szerzej wspomnieć o odmianach mieszańcowych. Najsilniej ten sposób ho-
dowli rozwinął się w kukurydzy, buraku cukrowym i rzepaku, a ze zbóż w życie 
ozimym. Należy jeszcze dodać, że w Polsce trwają obecnie prace hodowlane 
nad wytworzeniem mieszańców w pszenżycie. Rosnące zainteresowanie ho-
dowców produkcją mieszańców wydaje się udowadniać tezę, że w niezbyt dale-
kiej przyszłości odmiany tego typu będą dominować w większości gatunków 
roślin uprawnych. W charakterystyce mieszańców rozpowszechnianej przez ho-
dowców bardzo często pojawiają się informacje o zwiększonej ich odporności 
na stresy abiotyczne. Zwraca się na to uwagę także w pracach naukowych 
(Święcicki i in., 2011). Przykładem potwierdzającym w pewnym zakresie tę tezę 
są badania Noworolnika i Grabińskiego (2017), w których do odmian lepiej plo-
nujących na gorszych glebach, a więc w warunkach niedoboru wody zaliczono 
dwie odmiany mieszańcowe.  

Omawiając rolę postępu biologicznego w ograniczaniu skutków suszy na-
leży zwrócić uwagę na rośliny motylkowe. Rośliny te decydują o lepszej struk-
turze gleby a tym samym także o większych możliwościach magazynowania 
wody. Postęp hodowlany w tej grupie roślin jest spory (Podleśny, Grabiński, 
2019), ale ciągle zbyt mały, by odegrać istotną w rolę w szerokiej produkcji. 
Jednak biorąc pod uwagę dużą intensywność działań hodowlanych, a także ba-
dawczych, można zakładać pojawienie się zmian w tym względzie, warunkują-
cych szersze upowszechnienie się omawianych roślin na polach i tym samym 
realny ich wpływ na warunki wzrostu roślin następczych.  

Tak jak zauważono wcześniej, w hodowli odmian roślin uprawnych od-
porność na stres suszy nie znajdowała dotychczas szerszego zainteresowania 
wśród hodowców. Zresztą uzyskanie jej jest bardzo trudne, gdyż istnieje od-
wrotna zależność pomiędzy cechami rośliny decydującymi o tej odporności 
a ich potencjałem plonowania (Ranjith, 2021). Tym nie mniej należy zauważyć, 
że ostatnie lata przyniosły wyraźne zmiany w zakresie zainteresowania się ho-
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dowców problematyką odporności odmian na suszę. Działający przy Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół ds. hodowli roślin w Polsce określił 
w roku 2019 priorytety w zakresie hodowli w naszym kraju. Wśród pożądanych 
cech nowych odmian znalazła się susza, a także na często współistniejące z su-
szą wysokie temperatury (Tab. 1). 

 

Tabela 1. Obszary badań i prac hodowlanych dla ważnych gospodarczo 
gatunków roślin 

Rośliny rolnicze 
Gatunek Stresy biotyczne i abio-

tyczne 
Pożądane cechy 

Pszenica Rdze 
Choroby wirusowe 
Fuzariozy 
Septoriozy 

Polepszenie cech składających się 
na wartość wypiekową 
Zimotrwałość 
Tolerancja na suszę 
Tolerancja na wysokie temperatu-
ry 
Zawartość luteiny (pszenica twar-
da) 

Pszenżyto Rdze 
fuzariozy 
Septoriozy 

Odporność na porastanie 
Tolerancja na suszę 

Żyto Rdze 
Sporysz (odmiany mie-
szańcowe) 

Przewódkowość 
Odporność na porastanie 

Jęczmień Fuzariozy 
Septoriozy 
Choroby wirusowe 

Zwiększone plonowanie form 
dwurzędowych (formy ozime) 
Wysoka zawartość białka u form 
pastewnych (formy jare) 
Cechy jakościowe u form browar-
nych (formy jare) 
Tolerancja na suszę 
Zimotrwałość 

Owies Fuzariozy 
Septoriozy 

Zwiększone plonowanie 
Niski udział łuski w ziarnie 
Tolerancja na suszę 

Źródło: www.gov.pl/attachment 
 

Należy dodać, że tolerancja na suszę została wskazana przez wymieniony 
Zespół jako ważna cecha także dla większości gatunków niezbożowych, w tym 
ziemniaków, czy roślin motylkowych. Zatem niewykluczone, że w niedalekiej 
przyszłości rola postępu odmianowego w ograniczeniu ryzyka pogodowego jed-
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nak wzrośnie. Tym bardziej, że do tych działań włącza się powoli nauka, 
a przykładem na to jest projekt POLAPGEN, realizowany przez konsorcjum du-
żej grupy jednostek naukowych z całego kraju (POLAPGEN, 2021), którego 
celem było stworzenie podstaw do hodowli odmian roślin uprawnych odpornych 
na suszę. Inny przykład dotyczy projektu RYE-SUS realizowanego w ramach 
programu Horyzont 2020, którego celem jest przemodelowanie procesów fizjo-
logicznych żyta w celu podwyższenia tolerancji na niedobory opadów (RYE-
SUS, 2021).  

Na zakończenie dodać także należy, że w Polsce istnieje system badań po-
rejestrowych (PDO) bardzo istotnie wspomagający rolników w racjonalnym ko-
rzystaniu z postępu biologicznego. Efektem tych badań prowadzonych w całej 
Polsce są listy odmian zalecanych (LOZ) dla każdego z województw. Wybór 
odmian najbardziej przydatnych, bo najwyżej plonujących w danym wojewódz-
twie, to z pewnością obecnie najbardziej polecana metoda walki z wahaniami 
plonu w wyniku niekorzystnych zmian pogodowych, w tym suszą. Należy jed-
nak zauważyć, że rolnicy zbyt mało interesują się nowymi odmianami. Inaczej 
mówiąc nie korzystają z postępu hodowlanego w szerokim zakresie. Zwraca na 
to uwagę (Wicki, 2008). Według tego autora wykorzystanie postępu odmiano-
wego w Polsce jest małe, a w niektórych gatunkach nawet bardzo małe.  

 

Postęp technologiczny a ryzyko pogodowe 

Postęp technologiczny w uprawach polowych w ostatnich dziesięciole-
ciach był bardzo duży i dotyczył każdego z elementów technologii produkcji 
roślin w uprawie polowej tj. uprawy roli, siewu, nawożenia, zbioru itd. Jak wy-
nika z licznych doniesień, jednym z najważniejszych z nich, który może odegrać 
pozytywną rolę w ograniczaniu rosnącego -w związku ze zmianami klimatu-
ryzyka pogodowego, jest wymieniona na pierwszym miejscu uprawa roli. Jej 
prawidłowe przeprowadzenie sprzyja zatrzymaniu większości wody pochodzą-
cej z opadu w strefie, z której rośliny mogą ją wykorzystać. I odwrotnie źle 
przeprowadzona uprawa sprzyja spływom powierzchniowym, oraz szybkiej, 
głębokiej infiltracji wody, a w efekcie dużych jej strat. Obecnie uważa się, że 
najwłaściwsza dla ograniczenia skutków suszy jest uprawa ograniczona. W sys-
temie tym gleba jest spulchniana powierzchniowo lub (i) głęboko, oraz miesza-
na przy użyciu różnego rodzaju narzędzi biernych takich jak brony, kultywatory, 
spulchniacze, głębosze, czy też różnego rodzaju maszyny aktywne. Szczegól-
nym sposobem uprawy bezpłużnej jest uprawa pasowa, w której na powierzchni 
pola uprawiane są tylko pasy powierzchni, ale pozostają też pasy powierzchni 
nie uprawionej (Piechota i in., 2013). Tam, gdzie gleba jest nieuprawiona za-
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chowany podsiąk wody z głębszych warstw, a resztki pożniwne na powierzchni 
ograniczają straty wody wskutek parowania. Należy dodać, że maszyny do 
uprawy pasowej, w czasie jednego przejazdu zruszają glebę w pasie przezna-
czonym do siewu, wysiewają nasiona a ponadto wnoszą do gleby nawozy. Wy-
niki badań potwierdzają, że stosując ograniczenia w zakresie uprawy roli można 
w znacznym stopniu ograniczyć negatywne skutki braku dostatecznej ilości 
opadów (Czyż i in., 2010). Potwierdzają to mi badania Małeckiej i in. (2009). 
W wymienionych badaniach ograniczenie uprawy wpłynęło na zwiększenie wil-
gotności gleby i gęstości jej objętościowej, a ponadto wpłynęło na zwiększenie 
zawartości węgla organicznego. Bardzo ważnym pozytywem uprawy uprosz-
czonej jest to, że pozwala ona na nierzadko znaczne przyśpieszenie możliwości 
wejścia w pole z uprawą w celu przygotowania roli do siewu. Tym samym 
wpływa bezpośrednio na termin siewu. Bez uproszczeń uprawowych, zwłaszcza 
w dużych gospodarstwach nie byłoby możliwości wykonywania terminowego 
siewów, jednego z najważniejszych determinantów ograniczenia negatywnego 
wpływu suszy na plonowanie roślin ozimych i jarych.  

 

Tabela 2. Wpływ systemu uprawy roli na uwilgotnienie gleby w %  
Warstwa gleby System uprawy roli 

Płużny Bezpłużny Siew bezpośredni 

0-5 24,9 24,9 27,3 

5-10 24,1 25,1 25,3 

10-15 22,7 24,3 24,4 

20-25 23,5 23,6 25,6 

30-35 23,3 24,2 25,7 

Źródło: Czyż i in., (2009) 

 

Postęp maszynowy w zakresie uprawy dotyczył także uprawy płużnej, 
a w szczególności samych pługów. Pługi podorywkowe zostały zastąpione 
przez narzędzia mieszające ścierń z wierzchnią warstwą gleby, dzięki czemu 
masa organiczna resztek pożniwnych jest dobrze mieszana z glebą, co sprzyja 
dobremu jej rozkładowi i tworzeniu próchnicy. Duże postęp nastąpił także 
w budowie pługów do orek głębokich. Stały się one lżejsze, a odkładnice za-
częto pokrywać materiałami polimerowymi, czy też zmieniać ich konstrukcję 
na ażurową dla zwiększenia poślizgu, a tym samym zmniejszenia destrukcyj-
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nego działania na glebę, a zatem ma pozytywny wpływ na możliwość groma-
dzenia wody w glebie.  

W reasumpcji dotyczącej roli uprawy w ograniczaniu stresu suszy, należy 
zauważyć, że ograniczenia intensywności uprawy nie zawsze wiodą do pozy-
tywnych zmian w plonie i jego jakości. Na przykład Smagacz (2020) zwraca 
uwagę na mniejsze możliwości wprowadzenia uprawy uproszczonej na glebach 
lekkich, a Jaskulska i in. (2017) wskazują na pewne problemy związane z osią-
gnięciem dobrej jakości płodów rolnych (buraków). Niezależnie od tego uprawa 
uproszczona najprawdopodobniej pozostanie jednym z głównych filarów walki 
z suszami. 

Bardzo ważnym elementem postępu w rozwoju technologii produkcji stał 
się system pozycjonowania (GPS) (Borek, Tujaka, 2017). Jeśli zauważymy, że 
susze są czynnikiem wpływającym silnie na zróżnicowanie potrzeb nawozo-
wych, a także zagrożeń ze strony agrofagów w obrębie pola, to uzasadniona sta-
je się teza o ważnej roli systemu GPS w zmniejszaniu wpływu negatywnych 
zmian pogodowych na finanse danego gospodarstwa. Dotyczy to przede wszyst-
kim dużych pól, na których zmienność warunków glebowych jest zwykle bardzo 
duża. Nowoczesny sprzęt zaopatrzony w system pozycjonowania daje możli-
wość optymalizacji dawkowania nawozów i oprysków środkami ochrony roślin, 
a tym samym zoptymalizowania nakładów.  

Omawiając problematykę nawożenia w kontekście walki z suszą, należy 
również zwrócić uwagę na duże pozytywne zmiany na rynku w zakresie jakości 
nawozów. Wysoka jakość nawozów o odpowiednio dobranym składzie decydu-
je o dobrym zaopatrzeniu roślin we wszystkie składniki i tym samym o prawi-
dłowym rozwoju systemu korzeniowego i organów nadziemnych roślin upraw-
nych, dzięki czemu roślina może odpowiednio przygotować się do stresu suszy. 
Wyraźny postęp dokonał się w ostatnim czasie w zakresie stosowanych przed-
siewnie nawozów wieloskładnikowych, o zróżnicowanym składzie, często 
wzbogaconych w ważne dla rozwoju roślin makro i mikroelementy. Podobne 
zmiany zaszły także w przypadku, stosowanych pogłównie nawozów azotowych 
(Grochowski, 2013). Również w przypadku mikroelementowych nawozów do-
listnych nastąpiły duże pozytywne zmiany, a polegały one przede wszystkim 
wprowadzaniu do nawozu pierwiastków w formie chelatów, co znacząco po-
prawiło efektywność stosowanych nawozów.  

Dużą możliwość gromadzenia wody w glebie dają suprabsorbenty, wyko-
rzystywane obecnie przede wszystkim w przemyśle higienicznym. Ich produk-
cja na świecie szybko wzrasta i w związku z tym pojawiają się prace badawcze, 
które określają możliwości magazynowania wody i w związku z tym efekty 
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produkcyjne tych substancji w warunkach polowych Na razie trudno jest okre-
ślić jak ważną rolę mogą one odegrać w ograniczaniu skutków suszy, ale do-
tychczasowe wyniki badań wskazują, że przy określonej dawce na jednostce 
powierzchni można znacząco pozytywnie wpłynąć na wzrost i rozwój uprawia-
nych roślin (Grabiński, Wyzińska, 2020).  

Jak już wspomniano wcześniej jednym z warunków przetrwania w dobrej 
kondycji okresu suszy jest wysoka zdrowotność roślin. Dlatego w rozważaniach 
o walce z suszą nie można nie wspomnieć o postępie w zakresie ochrony roślin. 
Postęp ten w minionych latach dotyczył zarówno samych środków ochrony ro-
ślin jak i sprzętu do wykonywania zabiegów. Kompleksowa ochrona w czasie 
wegetacji, utrzymująca rośliny w dobrej kondycji, pozwala im lepiej walczyć ze 
stresem suszy. Można jeszcze dodać, że producenci niektórych środków ochro-
ny roślin wskazują na możliwość ograniczenia skutków suszy poprzez stosowa-
nie fungicydów zawierających substancje aktywne ograniczające transpirację, 
ale informacje te wymagają potwierdzenia w badaniach naukowych.  

 

Tabela 3. Wpływ gęstości siewu i nawożenia azotem na plonowanie żyta 
ozimego odmiany Nawid (Grabów 1999-2000) 

Dawka N 
kg/ha 

Gęstość siewu (mln ziaren/ha) 
1,0 1,5 2,0 2,5 Średnia 

0 4,06 4,53 4,49 4,59 4,42 
40 5,23 5,47 5,58 5,78 5,51 
80 5,92 5,99 6,18 6,36 6,08 

120 6,04 6,41 6,61 6,53 6,40 
160 6,07 6,33 6,55 6,40 6,33 

Średnia 5,46 5,75 5,88 5,91  
NIR Gęstość siewu – 0,403; Dawka N – 0,350; Interakcja - r.n. 

Źródło: Grabiński, Mazurek,(2002) 

 

Duży postęp dokonał się ostatnich dekadach w zakresie ilości stosowane-
go materiału siewnego (sadzeniakowego). Najsilniej uwidoczniło się to w tech-
nologiach produkcji zbóż Postęp ten był możliwy z jednej strony dzięki po-
wszechnej dostępności do dobrej jakości materiału siewnego, a ponadto opisy-
wanego wcześniej dużego postępu w zakresie jakości maszyn do uprawy i sa-
mego siewu, warunkujących wyrównane i szybkie wschody. Rośliny wysiewane 
rzadziej silniej się krzewią i mają silniejszy system korzeniowy. Tym samym są 
lepiej przygotowane do suszy, niż wysiane gęsto słabiej rozwinięte rośliny, tak-
że ze względu na konkurencję o wodę. W IUNG-PIB Puławy również prowa-
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dzono badania nad zmniejszonymi normami wysiewu różnych gatunków zbóż. 
Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że w warunkach odpowiedniej agro-
techniki możliwe jest możliwe nawet daleko idące zmniejszenie normy wysiewu 
bez obniżenia się poziomu plonowania. Przykładem są wyniki badań nad żytem 
ozimym (tab. 1).  

Swoisty postęp dokonał się w zakresie terminów siewu odmian zbóż ja-
rych, które zdecydowanie silniej reagują na stres suszy niż odmiany ozime. Był 
on efektem działań hodowców, którzy stwierdzili, że niektóre z odmian jarych 
można wysiewać także jesienią. Dzięki temu od kilkunastu już lat prawie w 
każdej spółce hodowlanej oprócz „normalnych” odmian jarych proponowane są 
do siewu także odmiany przewódkowe. Badania polowe prowadzone między 
innymi w IUNG PIB Puławy wykazały, że wysiewając odmianę jarą jesienią 
uzyskuje się plon nierzadko o kilkadziesiąt procent wyższy niż przy siewie wio-
sennym, a podstawową tego przyczyną jest właśnie większa odporność na suszę 
wiosenną (Wyzińska, Grabiński, 2020).  

Reasumując rozważania o roli postępu technologicznego w ograniczaniu 
skutków suszy trzeba stwierdzić, że był on w ostatnich dziesięcioleciach bardzo 
duży, choć nie dotyczył w jednakowym stopniu wszystkich gospodarstw, co 
wynikało, z tego, że nie wszystkie gospodarstwa posiadają potencjał finansowy 
na tyle duży, by móc kupować nowoczesny sprzęt (Wójcicki, Rudeńska, 2015). 

 

Podsumowanie 

Poprzez racjonalne korzystanie z postępu biologicznego istnieje możli-
wość dużego ograniczenia ryzyka pogodowego w produkcji roślinnej, przy 
czym najbardziej racjonalne w tym względzie działanie jest obecnie korzystanie 
przez producentów z systemu badań porejestrowych odmian (PDO). W ramach 
tego systemu tworzone są listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w konkret-
nych województwach.  

Zwiększone zagrożenie suszą przyczyniło się do wzrostu zainteresowania 
hodowców tworzeniem kreacji genetycznych tolerancyjnych na stres suszy. Do 
tych działań włączyli się również naukowcy i w związku z tym, niewykluczone, 
że w najbliższych latach pojawią się w doborze odmiany wyraźnie tolerancyj-
niejsze na ten stres. 

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły bardzo duży postęp w zakresie każ-
dego z elementów technologii produkcji wszystkich gatunków roślin. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj postęp w zakresie uprawy roli, warun-
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kujący możliwości zmniejszenia strat wody i zwiększenia możliwości jej ma-
gazynowania.  

Reasumując należy stwierdzić, że zarówno postęp biologiczny jak i tech-
nologiczny powinien być traktowany jako nieodłączny element walki z suszą, 
warunkujący zmniejszenie ryzyka dużego ograniczenia plonów wskutek suszy, 
a także innych negatywnych skutków związanych ze zmianami klimatycznymi.  
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VII. Przygotowanie uproszczonych metod wyznaczania  
obszarów upraw rolniczych dotkniętych klęskami  
lub niekorzystnymi  zjawiskami atmosferycznymi  

 
Andrzej Doroszewski, Rafał Pudełko, Anna Jędrejek, Piotr Koza 

15. 

Wyznaczanie obszaru z suszą rolniczą 

 

Wstęp 

W klimatycznych warunkach Polski często notowany jest niekorzystny 
przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym, którego efektem jest m.in. deficyt 
wody dla roślin uprawnych. Brak dostatecznej ilości wody dla roślin oznacza 
wystąpienie suszy rolniczej a w konsekwencji prowadzi do znacznego obniże-
nia plonów. W ostatnim 40-leciu (1981-2020) ma miejsce w Polsce wzrost wy-
stępowania suszy rolniczej, zwłaszcza od 1992 roku (Doroszewski i in., 2014; 
Łabędzki, 2006; Łabędzki, 2009). Duża częstotliwość suszy jest wynikiem ob-
serwowanych zmian klimatycznych (Kozyra, Doroszewski, Nieróbca, 2009), 
od których rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu uzależnione (Kozyra, Gór-
ski, 2004; Kozyra, Górski, 2008; Kundzewicz, Kozyra, 2011). Susza przejawia 
się zmniejszeniem wielkości oraz obniżeniem jakości plonu wielu gatunków 
roślin. Zmiany te powodowane są wyraźnie widoczną tendencją wzrostu tem-
peratury powietrza, co pogarsza strukturę bilansu wodnego (Kaca, Łabędzki, 
Lubbe, 2011; Kundzewicz, 2000). Szczególnie w ostatnich latach, wiosną 
i wczesnym latem notowany jest deficyt wody. Występujące niedobory wody 
są coraz bardziej dotkliwe dla roślin, albowiem jest to okres największego za-
potrzebowania na wodę przez rośliny uprawne a zwłaszcza przez zboża. 

Susza rolnicza jest istotnym problemem, wynikającym nie tylko z nie-
sprzyjających warunków meteorologicznych, ale z całego kompleksu zjawisk 
hydrologicznych, glebowych, wzajemnie oddziaływujących na siebie. Przeja-
wem trendu częstszego występowania dużych niedoborów wody w Polsce są 
w ostatnich latach bardzo dotkliwe susze rolnicze: 

5 Ekstremalną suszę odnotowano w 2006 roku, w wyniku której obniżenie 
średnich krajowych plonów niektórych upraw wynosiło ponad 30% (no-
towano ją w 77,3% gmin i 72,7% gruntów ornych kraju). 
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5 Duże straty z powodu suszy wystąpiły w 2008 roku, zwłaszcza wśród 
zbóż jarych, odnotowano ją w 68,4% gmin na 57,9% gruntów ornych 
kraju. 

5 Znaczne straty z powodu suszy notowano w 2009 roku, objęła swym za-
sięgiem 42,5% gmin Polski na obszarze 11,6% gruntów ornych kraju. 

5 Duże straty z powodu suszy odnotowano również w 2011 roku, obejmu-
jąc 40,9% gmin Polski oraz 24,4% gruntów ornych. 

5 W 2013 roku także wystąpiło duże zagrożenie suszą, objęło ono 26,6% 
powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 1993 gminach (65% 
gmin kraju), notowano ją w 15 województwach. 

5 W 2014 roku susza objęła 2,5% powierzchni gruntów ornych Polski, 
skupionych w 335 gminach (10,9% gmin kraju). 

5 Zagrożenie suszą w 2015 r. było szczególnie bardzo duże, objęło 99,1% 
gmin oraz 79% gruntów ornych. 

5 Susza rolnicza w 2018 roku należała do jednych z bardziej dotkliwych, 
objęła bowiem 93,99 gmin kraju oraz 70,27%gruntów ornych. 

5 Kolejnym rokiem o dużym zasięgu suszy rolniczej był 2019 rok, objęła 
90,51% gmin kraju oraz 61,82% gruntów ornych. 

5 W 2020 roku suszą rolniczą objętych było 41,34% gmin Polski oraz 
12,24% gruntów ornych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Problem zaspokajania potrzeb wodnych w rolnictwie ciągle narasta, 
prowadząc do zwiększenia strat plonów nie tylko w aspekcie ilościowym, ale i 
jakościowym (Chmura, Chylińska, Dmowski, Nowak, 2009). Rośliny uprawne 
charakteryzują się dużą wrażliwością na niedobory wody zwłaszcza w okre-
sach krytycznych, występujących zazwyczaj w czasie intensywnego przyrostu 
masy roślin. Niedobory te powstają, gdy zapotrzebowanie na wodę przez rośli-
ny nie jest w pełni pokrywane przez opady atmosferyczne i zasoby wody łatwo 
dostępnej w glebie. Przy ocenie zasobów wody dla roślin szczególnie istotna 
jest znajomość potrzeb wodnych właśnie w okresach krytycznych, albowiem 
wówczas kreuje się w dużym stopniu wielkość plonu. Przy wyznaczaniu ob-
szarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw szczególnie 
ważne są dwa czynniki decydujące o stratach spowodowanych przez suszę rol-
niczą: warunki pogodowe oraz podatność gleby na suszę. 
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Celem opracowania tego zadania jest stworzenie szybko działającego 
systemu informatycznego, powszechnie dostępnego, umożliwiającego wskaza-
nie obszarów, na których występują straty w uprawach polowych spowodowa-
ne suszą rolniczą. Ocena tych strat obejmie obszary wszystkich gmin Polski jak 
i działek ewidencyjnych kraju z uwzględnieniem zmienności warunków klima-
tycznych i glebowych. 

 
Warunki pogodowe 

Głównymi elementami meteorologicznymi decydującymi o wystąpieniu 
suszy są: 

 

5 opad atmosferyczny, 
5 temperatura powietrza, 
5 wilgotność powietrza, 
5 usłonecznienie, 
5 prędkość wiatru. 

 

Warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą 
Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) stanowiącego różnicę pomiędzy 
opadem atmosferycznym (przychód wody) a ewapotranspiracją potencjalną 
(rozchód wody): 

 

KBW = P – ETP 

gdzie: 

P – opad atmosferyczny, mm; 

ETP – ewapotranspiracja, mm. 

  

Wartość ewapotranspiracji potencjalnej można uzyskać na podstawie al-
gorytmu opracowanego przez Doroszewskiego i Górskiego (Doroszewski i in. 
2012) 

 

(algorytm 1): 
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ETP = 161 + 19,57 d – 152,7 ln d + 0,0004034 h2 + 0,00186 (t + 5)3 + 0,004192 
(100 - f )2 + 0,0003681 v (100 - f )2,5 

 

gdzie: 

d – długość dnia, h; 

h – usłonecznienie, h; 

t – średnia temperatura powietrza, oC; 

f – wilgotność względna, godz. 13, %; 

v – średnia prędkość wiatru, m . s-1. 

 

 

 

Dane meteorologiczne można pozyskać z punktów pomiarowych: 

 

� stacji synoptycznych i klimatycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), 

� posterunków opadowych IMGW-PIB 
� stacji Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 
� z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), 
� z Izb Rolniczych, 
� Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego (IUNG-PIB), 
� samorządów lokalnych, 
� oraz innych instytucji prowadzących obserwacje meteorologiczne. 

 

Dane meteorologiczne przed ich wykorzystaniem do obliczeń KBW po-
winny być poddane weryfikacji. Zweryfikowane dane z pomiarów punktowych 
powinny być interpolowane z użyciem aplikacji Geographic Information Sys-
tem (GIS) za pomocą programu komputerowego – ArcGIS. Na każdą wyinter-
polowaną wartość - program wykorzystuje informacje z 12 najbliższych stacji 
meteorologicznych. Program przy tworzeniu przestrzennej interpolacji danych 
uwzględnia wpływ odległości stacji na tę wartość, im stacja położona jest bli-
żej interpolowanej danej, tym większy jest jej wpływ na generowaną wartość. 
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Opad atmosferyczny jest podstawowym elementem mierzonym na sta-
cjach meteorologicznych. Mapa opadu wykonywana jest na podstawie danych 
z ponad 700 stacji i posterunków meteorologicznych. W celu zwiększenia do-
kładności określenia pola opadu zaleca się włączenie do Systemu danych po-
chodzących z naziemnych radarów meteorologicznych. Dane radarowe sieci 
POLRAD są udostępniane przez IMGW-PIB. Produkty systemu to między in-
nymi PAC (Processing Applications in the Cloud) oraz GRS (Ground, Radar, 
Satellite) prezentujące sumy godzinowe opadu. Produkt GRS jest już częścio-
wo przetworzony i oprócz danych radarowych obejmuje weryfikację i uzupeł-
nienia na podstawie danych satelitarnych i naziemnych (stacje meteorologicz-
ne). Niemniej jednak warstwy opadu pochodzące z radarów wymagają jeszcze 
korekty, szczególnie w okolicach lokalizacji radarów, gdzie występują zakłó-
cenia – przykład przedstawiono na rysunku 1. Dane są pobierane automatycz-
nie jako dane godzinowe a następnie łączone w sumy dobowe i dekadowe. 
Uzyskanie takich informacji generowanych przez meteorologiczne radary na-
ziemne pozwala na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju, 
albowiem są one dostępne w rozdzielczości 1 km x 1 km. Zwiększenie dokład-
ności określenia wielkości opadu na terenie kraju powoduje, że następuje zde-
cydowana poprawa szczegółowości wyznaczenia granic obszarów objętych 
suszą rolniczą.   

 

Rysunek 1. Mapa przedstawiająca błędy danych radarowych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Natomiast rysunek 2 przedstawia radarowe mapy opadowe dla obszaru 
Polski. 

 

Rysunek 2. Radarowa mapa opadu dla Polski dla okresu: 

01.04 - 31.05.2020 r. (a), 11.07 - 10.09.2020 r. (b) 

 
 

a      b 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Metody teledetekcyjne są wdrażane do systemu monitoringu suszy rolni-
czej, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach. Obecnie dane z sieci 
POLRAD zostały zaimplementowane do modelowania map klimatycznego bi-
lansu wodnego. Na rysunku 3 zamieszczono mapy KBW wykonywane na pod-
stawie interpolacji oraz z wykorzystaniem opadu za pomocą map radarowych. 
Dzięki zastosowaniu nowej metody wyznaczania opadów, uzyskano znacznie 
większą szczegółowość w określeniu KBW na terenie kraju, a tym samym 
zwiększyła się precyzja w wyznaczeniu obszarów objętych suszą rolniczą. 
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Rysunek 3. Mapy KBW uzyskane za pomocą interpolacji metodą 
krigingu (a) oraz opadu z map radarowych (b) 

 

 
a                                                                     b 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla wyznaczenia suszy rolniczej wybrano okres sześciu dekad, albo-
wiem okres ten najlepiej ocenia deficyt wody w plonowaniu roślin uprawnych. 
Agregacja okresu do sześciu dekad pozwala na lepsze określenie obniżenia 
plonu końcowego roślin z powodu wystąpienia deficytu wody (Łabędzki, Ad-
amski, 2010). 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich „susza oznacza szkody 
spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 
21 marca do dnia 30 września danego roku, spadku klimatycznego bilansu 
wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup 
roślin uprawnych oraz gleb” (Dz.U. nr 150, poz. 1249, 2005). 

Okresy sześciodekadowe od dnia 21 marca do dnia 30 września przed-
stawia tabela 1.  
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Tabela 1. Okresy sześciodekadowe Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
Okresy 
dwumiesięczne 

Okresy sześcio-
dekadowe 

Raport na 
dzień 

marzec-maj 21 III- 20 V 21 V 

kwiecień-maj 
1 IV – 31 V 1 VI 
11 IV – 10 VI 11 VI 

maj-czerwiec 
21 IV- 20 VI 21 VI 
1 V – 30 VI 1 VII 
11 V – 10 VII 11 VII 

czerwiec-lipiec 
21 V – 20 VII 21 VII 
1 VI – 31 VII 1 VIII 
11 VI – 10 VIII 11 VIII 

lipiec-sierpień 
21 VI – 20 VIII 21 VIII 
1 VII – 31 VIII 1 IX 
11 VII – 10 IX 11 IX 

sierpień-wrzesień 
21 VII – 20 IX 21 IX 
1 VIII – 30 IX 1 X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Doroszewski i in., 2008. Monitoring suszy rolni-
czej w Polsce. Wiad. Mel. i Łąk., t. LI, nr 1 (416), 35-38. 

 
Susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości KBW dla gminy są 

niższe od wartości krytycznych klimatycznego bilansu wodnego określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin 
uprawnych i gleb Dz.U. 2019 poz. 739). 

Na podstawie zintegrowanych danych przestrzennych dla każdego okresu 
sześciodekadowego obliczane są aktualne wartości KBW dla każdej gminy Pol-
ski w okresie wegetacyjnym i porównywane z wartościami krytycznymi KBW 
zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spra-
wie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup 
i gatunków roślin uprawnych i gleb Dz.U. 2019 poz. 739). Obszary, na których 
obliczone wartości są mniejsze od przyjętych w Rozporządzeniu z uwzględnie-
niem kategorii glebowych i rodzaju upraw są określane jako zagrożone suszą. 

Wartości krytyczne KBW wyznaczone zostały na podstawie statystyczno-
empirycznych modeli prognoz plonów. Wystąpienie wartości krytycznej ozna-
cza obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w danym roku 
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w stosunku plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodo-
wych. 

 

Warunki glebowe 

Przestrzenne zróżnicowanie zdolności retencyjnych gleb jest, obok 
KBW, czynnikiem decydującym o spełnieniu kryterium suszy na danym obsza-
rze. W ten sposób uwzględnia się fakt silnego zróżnicowania podatności po-
krywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody, mierzonego wartościami 
KBW - gleby lekkie są zdecydowanie mniej odporne na stres wodny od gleb 
średnich i ciężkich, co znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu kryteriów 
suszy i progów KBW dla poszczególnych kategorii agronomicznych gleb. 
W wyznaczaniu suszy rolniczej istotną rolę odgrywa podatność gleb na niedo-
bór wody, która jest uzależniona od składu granulometrycznego, wyrażonego 
w kategoriach agronomicznych. W skali kraju wydzielono cztery kategorie po-
datności gleb na suszę, które różnicują przestrzennie retencję wodną i poten-
cjalną dostępność wody dla roślin uprawnych. 

Podstawą opracowania mapy kategorii podatności gleb na suszę rolniczą 
jest uziarnienie profilu glebowego (skład granulometryczny), które decyduje 
o możliwości gromadzenia (retencji) wody w glebie i jej dostępności dla roślin. 

Mapa kategorii podatności gleb na suszę, odzwierciedla potencjalną re-
tencję i ilość wody ogólnie dostępnej dla roślin (WOD) w profilu glebowym. 
Kategorie podatności gleb na suszę wydzielono na podstawie informacji 
o uziarnieniu zawartej w cyfrowej mapie glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 
(tabela 2). Rodzaj uziarnienia (gatunek gleby), miąższość i głębokość zalegania 
poszczególnych warstw w profilu glebowym są podstawą obliczenia WOD dla 
systemu korzeniowego roślin w odniesieniu do gatunków gleb. 

Mozaika gleb o silnie zróżnicowanej retencji wodnej, wyjaśnia duże 
zróżnicowanie ryzyka plonu ze względu na suszę. Szczegółowe dane dotyczące 
podziału gleb na poszczególne kategorie ustalono w oparciu o skład granulo-
metryczny profilu glebowego. Uwzględniając zróżnicowanie właściwości re-
tencyjnych, wykorzystywany jest podział podatności gleb na suszę na cztery 
kategorie: 

 

5 gleba bardzo lekka (I kategorii) jest bardzo podatna na suszę, 
5 mniej podatna na suszę jest gleba lekka (II kategorii), 
5 jeszcze mniej gleba średnia (III kategorii), 
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5 a najmniej podatna na suszę jest gleba ciężka (IV kategorii). 
 

Cyfrowa mapa kategorii podatności gleb na suszę rolniczą z rozdzielczo-
ścią skali 1:25 000 oparta jest o podział gatunków gleb przedstawionych 
w tabeli 2. W najbliższych latach będzie istniała możliwość skorzystania z cy-
frowej mapy glebowej w skali 1:5 000 (obecnie trwają prace nad jej opracowa-
niem). 

 
Tabela 2. Podział gatunków gleb na kategorie podatności gleb na  

suszę rolniczą  

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 
127,5 mm), gatunek gleby: 

piasek luźny – pl 
piasek luźny pylasty - plp 
piasek słabo gliniasty - ps 
piasek słabo gliniasty pylasty - psp 

Kategoria II - Podatna na suszę  
(WOD 127,5 - 169,9 mm), gatunek gleby: 

piasek gliniasty lekki - pgl 
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp 
piasek gliniasty mocny – pgm 
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp 

Kategoria III - Średnio podatna na suszę (WOD 
170 - 202,5 mm), gatunek gleby: 

glina lekka - gl 
glina lekka pylasta - glp 
pył gliniasty - płg 
pył zwykły - płz 
pył piaszczysty - płp 

Kategoria IV - Mało podatna na suszę 
(WOD > 202,5 mm), gatunek gleby: 

glina średnia - gs 
glina średnia pylasta - gsp 
glina ciężka - gc 
glina ciężka pylasta - gcp 
pył ilasty - płi 
ił – i 
ił pylasty - ip 

Źródło: na podstawie: Ślusarczyk, E. (1979). Określenie retencji użytecznej gleb mineral-
nych dla prognozowania i projektowania nawodnień. Melioracje Rolne Biuletyn Informa-
cyjny. Nr 10. Z. 3 s. 1–10. 
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Tabela 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klima-
tycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków i grup roślin uprawnych oraz gleb 

  Okresy sześciodekadowe 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Uprawa 

Kate-
goria 
gleby 

21 III-
20 V 

1 IV-
31 V 

11 IV-
10 VI 

21 IV-
20 VI 

1 V-
30 VI 

11 V-
10 VII 

21 V-
20 VII 

1 VI-
31 VII 

11 VI-
10 
VIII 

21 VI-
20 
VIII 

1 VII-
31 
VIII 

11 
VII-
10 IX 

21 
VII-
20 IX 

1 
VIII-
30 IX 

Zboża I -129 -132 -137 -145 -154 -165 -180 -199 -220 
ozime II -150 -153 -158 -166 -175 -186 -201 -220 -241 
  III -188 -191 -196 -204 -213 -224 -239 -258 -279 
  IV -215 -218 -223 -231 -240 -251 -266 -285 -306 
Zboża I -125 -127 -130 -135 -142 -153 -169 -186 -207 
jare II -144 -146 -149 -154 -161 -172 -188 -205 -226 
  III -174 -176 -179 -184 -191 -202 -218 -235 -256 
  IV -194 -196 -199 -204 -211 -222 -238 -255 -276 
Kuku I -168 -161 -156 -153 -152 -153 -154 -156 -158 -161 -164 
rydza na II -200 -193 -188 -185 -184 -185 -186 -188 -190 -193 -196 
ziarno III -236 -229 -224 -221 -220 -221 -222 -224 -226 -229 -232 
  IV -271 -264 -259 -256 -255 -256 -257 -259 -261 -264 -267 
Kuku- I -168 -161 -156 -153 -152 -152 -152 -153 -155 -157 -160 
rydza na II -200 -193 -188 -185 -184 -184 -184 -185 -187 -189 -192 
ki- III -236 -229 -224 -221 -220 -220 -220 -221 -223 -225 -228 
szonkę  IV -271 -264 -259 -256 -255 -255 -255 -256 -258 -260 -263 
Rzepak I -207 -187 -170 -155 -142 -132 -138 -138 
rzepik II -232 -211 -193 -177 -165 -155 -158 -158 
  III -275 -254 -236 -220 -208 -198 -205 -205 
  IV -297 -276 -258 -242 -230 -220 -230 -230 
Ziem- I -238 -232 -226 -219 -210 -200 -189 -178 -168 -157 -147 
mniak  II -257 -251 -245 -238 -229 -219 -208 -197 -187 -176 -166 
  III -286 -280 -274 -267 -258 -248 -237 -226 -216 -205 -195 
  IV -306 -300 -294 -287 -278 -268 -257 -246 -236 -225 -215 
Burak I 
cu- II -250 -248 -245 -241 -237 -232 -226 -220 -212 -202 -192 -182 -169 -155 
krowy III -277 -275 -272 -268 -264 -259 -253 -247 -239 -229 -219 -209 -196 -182 
  IV -296 -294 -291 -287 -283 -278 -272 -266 -258 -248 -238 -228 -215 -201 
Chmiel I -230 -220 -212 -205 -199 -194 -190 -186 -182 
  II -248 -238 -230 -223 -217 -212 -208 -204 -200 
  III -285 -275 -267 -260 -254 -249 -245 -241 -237 
  IV -302 -292 -284 -277 -271 -266 -262 -258 -254 
Tytoń I -189 -187 -186 -185 -186 -187 -190 -195 -200 
  II -201 -199 -198 -197 -198 -199 -202 -207 -212 
  III -227 -225 -224 -223 -224 -225 -228 -233 -238 
  IV -240 -238 -237 -236 -237 -238 -241 -246 -251 
Warzy-  I -189 -187 -185 -184 -184 -184 -185 -187 -188 
wa II -207 -205 -203 -202 -202 -202 -203 -205 -206 
grunt III -243 -241 -239 -238 -238 -238 -239 -241 -242 
 owe IV -263 -261 -259 -258 -258 -258 -259 -261 -262 
Krzewy I -149 -148 -147 -147 -149 -154 -159 -162 -163 -162 -160 -157 
owo- II -166 -165 -164 -164 -166 -171 -176 -179 -180 -179 -177 -174 
cowe  III -200 -199 -198 -198 -200 -205 -210 -213 -214 -213 -211 -208 
  IV -217 -216 -215 -215 -217 -222 -227 -230 -231 -230 -228 -225 
Drzewa I -168 -171 -175 -180 -187 -193 -199 -205 -210 -215 -220 -223 
owo- II -190 -193 -197 -202 -209 -215 -221 -227 -232 -237 -242 -245 
 cowe III -229 -232 -236 -241 -248 -254 -260 -266 -271 -276 -281 -284 
  IV -249 -252 -256 -261 -268 -274 -280 -286 -291 -296 -301 -304 
Truska- I -133 -137 -143 -152 -163 -178 -190 -198 -202 
wki  II -150 -154 -160 -169 -180 -195 -207 -215 -219 
  III -183 -187 -193 -202 -213 -228 -240 -248 -252 
  IV -204 -208 -214 -223 -234 -249 -261 -269 -273 
Rośliny I -161 -161 -163 -165 -166 -167 -168 -170 -172 -174 -176 
strącz- II -182 -182 -184 -186 -187 -188 -189 -191 -193 -195 -197 
kowe  III -213 -213 -215 -217 -218 -219 -220 -222 -224 -226 -228 
  IV -234 -234 -236 -238 -239 -240 -241 -243 -245 -247 -249 

Źródło: (Dz. U. poz. 739, 2019)    
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Uprawy 

Wartości krytyczne KBW powodujące zmniejszenie plonów o 20% wy-
znaczono dla następujących grup i gatunków roślin: 

 

� zbóż ozimych 

� zbóż jarych, 

� kukurydzy na ziarno 

� kukurydzy na kiszonkę, 

� rzepaku i rzepiku, 

� ziemniaka, 

� buraka cukrowego, 

� chmielu, 

� tytoniu, 

� warzyw gruntowych, 

� drzew i krzewów owocowych, 

� truskawek, 

� roślin strączkowych. 
 

Opracowane oddzielnie dla każdego okresu sześciodekadowego wartości 
krytyczne KBW, wyznaczono dla każdego rozpatrywanego gatunku lub grupy 
roślin. Wartości te zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 
kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla po-
szczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb Dz.U. 2019 poz. 739), 
tabela 3. 

 
Wyznaczanie obszarów z suszą rolniczą 

System informatyczny monitoringu suszy zawiera bazy danych i aplika-
cje komputerowe, integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia 
klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, 
obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii 
agronomicznych gleb. 

Analiza zagrożenia suszą rolniczą wykonywana jest w kilku etapach: 
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5 Zebranie danych meteorologicznych na potrzeby wyliczeń KBW: opad, 
temperatura powietrza, usłonecznienie, wilgotność powietrza, prędkość 
wiatru. 

5 Kontrola danych meteorologicznych celem odrzucenia błędnych pomiarów, 
weryfikacja prowadzona jest w oparciu o odstające wartości oraz analizę 
danych z sąsiednich stacji. 

5 Pozyskanie i agregacja danych radarowych z sieci POLRAD oraz weryfi-
kacja i korekta błędów danych radarowych. 

5 W systemie GIS prowadzona jest interpolacja danych metrologicznych 
w celu obliczenia ewapotranspiracji, na tym etapie wykorzystywane są da-
ne: temperatura powietrza, usłonecznienie, wilgotność powietrza, prędkość 
wiatru. 

5 Do opracowania mapy opadu wykorzystywane są dane ze stacji meteorolo-
gicznych i dane radarowe. Ze względu na niepewność obydwu typu da-
nych, w punktach lokalizacji stacji meteorologicznych odczytywane są 
wartości z danych radarowych, a następnie specjalnym typem interpolacji – 
Kriging, interpolowana jest różnica pomiędzy poszczególnymi typami da-
nych. Otrzymana warstwa jest następnie dodawana do mapy radarowej. 
Takie podejście powoduje minimalizację błędu jaki może występować na 
jednym z typów danych. 

5 Z otrzymanych warstw opadu i ewapotranspiracji obliczana jest mapa kli-
matycznego bilansu KBW. 

5 Następne etapy są realizowane w specjalnie stworzonej do tego celu apli-
kacji wykonującej zadania z zakresu analiz przestrzennych, statystycznych, 
tworzenia map i raportów. Obliczenie zasięgów suszy wykonywane jest 
w oparciu o warstwę KBW, mapę kategorii podatności gleb na suszę oraz 
wartości progowe KBW oznaczające 20% stratę plonu. Aplikacja sprawdza 
każdy piksel mapy kategorii glebowych oraz odpowiadający mu prze-
strzennie piksel mapy KBW, a następnie z zastosowaniem progów KBW 
dla kategorii glebowej w analizowanym okresie ocenia wystąpienie suszy. 
Proces jest powtarzany dla każdej uprawy osobno. W ten sposób powstają 
warstwy ciągłe występowania suszy. 

5 Na podstawie wytworzonych warstw oraz aktualnych granic administracyj-
nych gmin wyliczany jest udział gleb zagrożonych suszą dla danej uprawy. 
Jeżeli udział jest większy od 0 to w danej gminie wystąpiła susza dla danej 
uprawy. Ponadto osobno zapisywane jest wystąpienie suszy dla każdej ka-
tegorii glebowej. 

5 Z obliczonych wartości generowane są mapy zagrożenia suszą, które są 
przekazywane do MRiRW oraz publikowane na stronie internetowej 
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www.susza.iung.pulawy.pl. Oprócz tego generowany jest raport w postaci 
pliku Excel, w którym zawarte są informacje o wystąpieniu suszy dla danej 
kategorii glebowej oraz średnie wartości KBW w gminie. Dane te są rów-
nież zapisywane w bazie danych i są one dostępne przez w/w stronę inter-
netową. 

 
Na podstawie statystyczno-empirycznych modeli strat w plonach w za-

leżności od niedoborów wody (Górski i in., 1996; Górski i in., 1997) opraco-
wano wielkości tych strat dla grup i gatunków roślin: 

1. zbóż ozimych 
2. zbóż jarych, 
3. kukurydzy na ziarno 
4. kukurydzy na kiszonkę, 
5. rzepaku i rzepiku, 
6. ziemniaka, 
7. buraka cukrowego, 
8. chmielu, 
9. tytoniu, 
10. warzyw gruntowych, 
11. krzewów owocowych, 
12. drzew owocowych, 
13. truskawek, 
14. roślin strączkowych, 
15. traw na glebach mineralnych, 
16. łąk i pastwisk. 
 

Dla w/w 16 upraw dla 4 kategorii glebowych oraz dla 14 okresów sze-
ściodekadowych opracowano straty spowodowane deficytem wody wyznacza-
jąc wartości krytyczne KBW. Z uwagi na brak informacji o wodach grunto-
wych opracowano wartości KBW dla łąk i pastwisk bez podziału na kategorie 
gleb. Straty obliczono co 5 mm KBW w zakresie 0 do 100%. 
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Rysunek 4. Obniżenie plonu zbóż ozimych uprawianych na glebach  
I kategorii podatności na suszę w zależności od wartości KBW 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Przykładowo, dla zbóż ozimych przedstawiono straty spowodowane w 
wyniku suszy rolniczej (wartości krytyczne KBW) dla I kategorii glebowej w 
poszczególnych okresach sześciodekadowych (rysunek 4) oraz dla ziemniaka 
(rysunek 5). 

 

Na podstawie prezentowanych wartości krytycznych KBW strat w plo-
nach możliwe jest wyznaczenie ciągłych warstw tych strat na terenie kraju. Na 
rysunkach 6 – 11 zaprezentowano przykładowe straty plonu dla zbóż ozimych 
oraz kukurydzy na ziarno w latach 2019 i 2020. 
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Rysunek 5. Obniżenie plonu ziemniaka uprawianych na glebach I kategorii 
podatności na suszę w zależności od wartości KBW 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 6. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla zbóż 
ozimych dla I kategorii podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 7. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla 
zbóż ozimych dla II kategorii podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 8. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla zbóż 
ozimych dla III kategorii podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 9. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla ku-
kurydzy na ziarno dla I kategorii podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek. 10. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla ku-
kurydzy na ziarno dla II kategorii podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 11. Szacowana wielkość straty w plonie w latach 2019 i 2020 dla ku-
kurydzy na ziarno dla III kategoria podatności gleb na suszę 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W związku z pracami nad przyśpieszeniem procedur związanych ze 
zgłoszeniem przez rolnika wniosku suszowego a decyzją informującą o wyniku 
wystąpienia lub też o braku zjawiska suszy rolniczej na obszarze wszystkich 
działek rolniczych należących do zgłaszającego - stworzono aplikację weryfi-
kującą straty dla wszystkich upraw zgłaszanych przez rolnika. W tym celu zo-
stał opracowany „Słownik” określający wymagania wodne dla 925 grup i ga-
tunków roślin funkcjonujących w systemach Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR). Opracowana informacja służy do określenia 
suszy dla gatunków roślin znajdujących się w „Słowniku” w powiązaniu do 
upraw dotychczas monitorowanych przez prowadzony System. Nowo utwo-
rzona informacja dla poszczególnych grup i gatunków roślin została przykła-
dowo zamieszczona kolumnie zatytułowanej jako „KOD_IUNG” w tabeli 4, 5. 

 
Tabela 4. Kody dla grup i gatunków roślin o podobnych wymaganiach wodnych 

Lp. ROŚLINA KOD KOD_IUNG 
[podkr. A.D.] 

GRUPA GRUPA_PRSK ID_ROSLINY 

1 agrest (porzeczka 
agrest) 

G0316 Krz   1 055 001 

2 agrest (porzeczka 
agrest) 

G0316 Krz   1 055 001 

3 arbuz (kawon) G0317 Warz_gr Arbuz 
zwycz. 

arbuz 1 055 002 

4 arbuz (kawon) G0317 Warz_gr Arbuz arbuz 1 055 002 
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zwycz. 
5 aronia czarnoowoco-

wa 
G0318 Krz   1 055 003 

6 aronia czarnoowoco-
wa 

G0318 Krz   1 055 003 

7 bakłażan (oberżyna) G0319 Warz_gr Bakłażan oberżyna 1 055 004 
8 bakłażan (oberżyna) G0319 Warz_gr Bakłażan oberżyna 1 055 004 
9 berberys zwyczajny G0320 Krz   1 055 005 
10 berberys zwyczajny G0320 Krz   1 055 005 
11 bez czarny G0321 Krz   1 055 006 
12 bez czarny G0321 Krz   1 055 006 
13 borówka brusznica G0322 Krz   1 055 007 
14 borówka brusznica G0322 Krz   1 055 007 
15 borówka niska G0323 Krz   1 055 008 
16 borówka niska G0323 Krz   1 055 008 
17 borówka średnia G0324 Krz   1 055 009 
18 borówka średnia G0324 Krz   1 055 009 
       
23 brukiew jadalna G0327 Warz_gr Kapusta rzepak jary 1 055 012 
24 brukiew jadalna G0327 Warz_gr Kapusta rzepak jary 1 055 012 
25 brukiew pastewna G0328 Warz_gr Kapusta rzepak jary 1 055 013 
26 brukiew pastewna G0328 Warz_gr Kapusta rzepak jary 1 055 013 
27 brzoskwinia G0329 Drz   1 055 014 
28 brzoskwinia G0329 Drz   1 055 014 
29 brzoskwinia i nekta-

ryna 
G0330 Drz   1 055 015 

30 brzoskwinia i nekta-
ryna 

G0330 Drz   1 055 015 

31 brzoskwinia zwyczaj-
na 

G0331 Drz   1 055 016 

32 brzoskwinia zwyczaj-
na 

G0331 Drz   1 055 016 

33 burak G0332 Bur_cu Burak  1 055 017 
34 burak G0332 Bur_cu Burak  1 055 017 
35 bylica G0333 Krz Bylica  1 055 018 
36 bylica G0333 Krz Bylica  1 055 018 
37 cebula siedmiolatka G0334 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 019 
38 cebula siedmiolatka G0334 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 019 
39 cebula szalotka G0335 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 020 
40 cebula szalotka G0335 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 020 
41 chaber G0336 Zb_jar Chaber  1 055 021 
42 chaber G0336 Zb_jar Chaber  1 055 021 
43 chaber wielkogłów-

kowy 
G0337 Zb_jar Chaber  1 055 022 

44 chaber wielkogłów-
kowy 

G0337 Zb_jar Chaber  1 055 022 

45 chmiel G0338 Chmiel   1 055 023 
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48 chrzan pospolity G0339 Warz_gr   1 055 024 
49 chrzan pospolity G0339 Warz_gr   1 055 024 
50 OP ciepłolubne śród-

lądowe murawy na-
piaskowe (6120) 

G0340 Trawa   1 055 025 

51 OP ciepłolubne śród-
lądowe murawy na-
piaskowe (6120) 

G0340 Trawa   1 055 025 

       
54 cis G0341 Drz   1 055 026 
55 cis G0341 Drz   1 055 026 
56 cykoria G0342 Warz_gr Cykoria  1 055 027 
57 cykoria G0342 Warz_gr Cykoria  1 055 027 
58 cząber G0343 Warz_gr Cząber  1 055 028 
59 cząber G0343 Warz_gr Cząber  1 055 028 
60 czereśnia G0344 Drz   1 055 029 
61 czereśnia G0344 Drz   1 055 029 
62 OP część torfowisk 

przejściowych i trzę-
sawiska (7140) 

G0361 Trawa   1 055 046 

63 OP część torfowisk 
przejściowych i trzę-
sawiska (7140) 

G0361 Trawa   1 055 046 

       

66 OP część torfowisk 
zasadowych (7230) 

G0362 Trawa   1 055 047 

67 OP część torfowisk 
zasadowych (7230) 

G0362 Trawa   1 055 047 

       
70 czosnek G0363 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 048 
71 czosnek G0363 Warz_gr Czosnek czosnek 1 055 048 
72 czosnek cuchnący G0364 Warz_gr Czosnek  1 055 049 
73 czosnek cuchnący G0364 Warz_gr Czosnek  1 055 049 
74 dereń jadalny G0365 Drz   1 055 050 
75 dereń jadalny G0365 Drz   1 055 050 
76 facelia błękitna na 

nasiona 
G0367 Zb_jar Facelia  1 055 052 

77 facelia błękitna na 
nasiona 

G0367 Zb_jar Facelia  1 055 052 

78 fasola G0368 R_stracz Fasola  1 055 053 
79 fasola G0368 R_stracz Fasola  1 055 053 
80 głóg G0369 Drz   1 055 054 
81 głóg G0369 Drz   1 055 054 
82 TUZ górskie łąki 

konietlicowe oraz 
siedliska nawiązujące 
(6520) 

G0370 Trawa   1 055 055 

       

86 groch G0371 R_stracz Groch  1 055 056 
87 groch G0371 R_stracz Groch  1 055 056 
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88 groch cukrowy G0372 R_stracz Groch  1 055 057 
89 groch cukrowy G0372 R_stracz Groch  1 055 057 
90 groch łuskowy G0373 R_stracz Groch  1 055 058 
91 groch łuskowy G0373 R_stracz Groch  1 055 058 
92 groch siewny G0374 R_stracz Groch  1 055 059 
       

95 groszek G0375 R_stracz Groszek  1 055 060 
96 groszek G0375 R_stracz Groszek  1 055 060 
97 grunt zalesiony po 

2008 roku (PROW 
schemat I) 

G0376 Drz   1 055 061 

98 grunt zalesiony po 
2008 roku (PROW 
schemat I) 

G0376 Drz   1 055 061 

99 grusza domowa G0391 Drz   1 055 076 
100 grusza domowa G0391 Drz   1 055 076 
101 gryka G0415 Zb_jar Gryka gryka 1 055 100 
102 gryka G0415 Zb_jar Gryka gryka 1 055 100 
103 inne gatunki pszenic G0416 Zb_oz Pszenica ozima 1 055 101 
104 inne gatunki pszenic G0416 Zb_oz Pszenica ozima 1 055 101 
105 inne niedotowane G0417 0 Uprawa mieszana_ 1 055 102 
106 jabłoń domowa G0437 Drz   1 055 122 
107 jabłoń domowa G0437 Drz   1 055 122 
108 jagoda kamczacka G0516 Krz   1 055 201 
109 jagoda kamczacka G0516 Krz   1 055 201 
110 jagoda kamczacka 

(suchodrzew jadalny) 
G0517 Krz   1 055 202 

111 jagoda kamczacka 
(suchodrzew jadalny) 

G0517 Krz   1 055 202 

112 jarząb pospolity G0518 Drz   1 055 203 
113 jarząb pospolity G0518 Drz   1 055 203 
114 jeżyna G0519 Krz   1 055 204 
115 jeżyna G0519 Krz   1 055 204 
116 kapusta warzywna G0522 Warz_gr Kapusta warzywna 1 055 207 
117 kapusta warzywna G0522 Warz_gr Kapusta warzywna 1 055 207 
118 kapusta właściwa G0523 Warz_gr Kapusta właściwa 1 055 208 
119 kapusta właściwa G0523 Warz_gr Kapusta właściwa 1 055 208 
120 karczoch G0524 Warz_gr Karczoch 1 055 209 
121 karczoch G0524 Warz_gr Karczoch 1 055 209 
122 kard G0525 Warz_gr Karczoch 1 055 210 
123 kard G0525 Warz_gr Karczoch 1 055 210 
124 kiwi drobnoowocowe G0526 Krz, Drz   1 055 211 
125 kiwi drobnoowocowe G0526 Krz, Drz   1 055 211 
126 komonica G0527 Trawa Komonica 1 055 212 
127 komonica G0527 Trawa Komonica 1 055 212 
128 koniczyna G0529 Trawa Koniczyna 1 055 214 
129 koniczyna G0529 Trawa Koniczyna 1 055 214 
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130 koniczyna czerwona 
na nasiona 

G0532 Trawa Koniczyna 1 055 217 

      
133 koniczyna egipska 

(aleksandryjska) 
G0533 R_stracz Koniczyna koniczyna 1 055 218 

134 koniczyna egipska 
(aleksandryjska) 

G0533 R_stracz Koniczyna koniczyna 1 055 218 

135 krzyca G0536 Trawa Żyto ozime 1 055 221 
136 krzyca G0536 Trawa Żyto ozime 1 055 221 
137 kukurydza G0537 Kuk_ziar Kukurydza 1 055 222 
138 kukurydza G0537 Kuk_ziar Kukurydza 1 055 222 
139 kukurydza na kiszon-

kę 
G0538 Kuk_kisz Kukurydza 1 055 223 

140 kukurydza na kiszon-
kę 

G0538 Kuk_kisz Kukurydza 1 055 223 

141 kukurydza na ziarno G0539 Kuk_ziar Kukurydza 1 055 224 
142 kukurydza na ziarno G0539 Kuk_ziar Kukurydza 1 055 224 
143 lebiodka G0540 Warz_gr Lebiodka 1 055 225 
144 lebiodka G0540 Warz_gr Lebiodka 1 055 225 
145 len G0541 Zb_jare Len  1 055 226 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli ARiMR 
 

Kody dla grup i gatunków roślin znajdujących się w „Słowniku” zawiera 
tabela 5. 

 
Tabela 5. Kody dla grup i gatunków roślin znajdujących się w „Słowniku” 

Lp. kod_iung nazwa 
1. Zb_oz Zboża ozime 
2. Zb_jar Zboża jare 
3. Kuk_ziar Kukurydza na ziarno 
4. Kuk_kisz Kukurydza na kiszonkę 
5. Rz_rz Rzepak i rzepik 
6. Ziemn Ziemniak 
7. Bur_cu Burak cukrowy 
8. Chmiel Chmiel 
9. Tyton Tytoń 
10. Warz_gr Warzywa gruntowe 
11. Krz Krzewy owocowe 
12. Drz Drzewa owocowe 
13. Trusk Truskawki 
14. R_stracz Rośliny strączkowe 
15. Trawa trawy 
16. 0 nie dotyczy 
17. Krz, Drz krzewy lub drzewa 

Źródło: opracowanie własne.    
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Aplikacja do szacowania strat wywołanych suszą została stworzona 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Cyfryzacji 
przy współudziale ARiMR, IUNG-PIB oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Jest ona oparta o systemy, metody analiz 
pochodzące z powyższych instytucji. Dane ARiMR na podstawie składanych 
wniosków obszarowych służą do przedstawienia informacji o działkach 
i uprawach. Dla poszczególnych działek i upraw w aplikacji API-SMSR 
(IUNG-PIB) wyliczana jest strata plonu, natomiast na podstawie różnych pa-
rametrów dostarczonych przez IERiGŻ obliczana jest strata dochodu w całym 
gospodarstwie. Całość połączona jest w aplikacji opracowanej przez Minister-
stwo Cyfryzacji, w której rolnik składa wniosek o oszacowanie straty. W celu 
oszacowania straty na działce rolnej realizowanych jest klika procesów. Z sys-
temów ARiMR za pośrednictwem aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji do API-
SMSR przesyłane są nazwy uprawy oraz geometria działki rolnej w postaci 
WKT (Well Known Text). Na podstawie danych o mapowaniu upraw przypi-
sywana jest grupa upraw o podobnych wymaganiach wodnych (tabela 4), dla 
których wybierana jest odpowiednia warstwa przestrzenna.  

 
Rysunek 12. Wyznaczanie strat w plonach na polach uprawnych 

 
Pytanie:        Odpowiedź: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Warstwy te są tworzone w Monitoringu Suszy w oparciu o mapę po-
datności gleb na suszę oraz wartości krytyczne KBW oznaczające określone co 

{ 
   "zadanie":"strata_iung", 
   "rok":2020, 
   "gospodarstwa":[ 
      { 
         
"id_gospodarswo":"9876543210", 
         "dzialki":[ 
            { 
               
"id_dzialka":2234234, 
               
"id_uprawa":"G1313", 
               "liczba_pokos":0, 
               "susza":[ 
                  { 
                     "pokos":0, 
                     "war-
tosc":42, 
                     "powierzch-
nia":7.1 

{ 
   "status": 9, 
   "opis": "szacowanie strat", 
   "rok": 2020, 
   "gospodarstwa": [ 
      { 
         "id_gospodarswo": "9876543210", 
         "dzialki_brak_geom": [], 
         "dzialki": [ 
            { 
               "id_dzialka": 2234234, 
               "id_uprawa": "G1313", 
               "susza": [ 
                  { 
                     "pokos": 0, 
                     "strata_iung": 26.1, 
                     "procent_dzialki": 
94.1 
                  } 
               ] 

}
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5% straty plonów. W odróżnieniu od danych opracowywanych na poziomie 
gminy, warstwy te zawierają informację ciągłą o stracie, są też dużo bardziej 
szczegółowe (rozdzielczość 5 m) tak, żeby można uchwycić zmienność na 
działkach rolnych. Dane te generowane są co dekadę przez 14 okresów okre-
ślonych w Monitoringu Suszy, przy czym finalnie zapisywana jest wartość 
maksymalna straty z wszystkich okresów. W wyniku zapytania o stratę dla 
działki - algorytm oblicza średnią ważoną stratę dla danej działki. Cały proces 
został zautomatyzowany, zapytania na serwer wysyłane są protokołem HTTP 
w formacie JSON, w odpowiedzi przesyłany jest również format JSON (na ry-
sunku 12 pokazano przykładowe zapytanie i odpowiedź). 

Wyniki dotyczące występowania suszy dla upraw należy opracować 
co dekadę, można je przedstawiać w ujęciu krajowym jak i dla poszczególnych 
województw, gmin w formie map i zestawień tabelarycznych. 

Obecnie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem 
metod opartych o teledetekcję satelitarną wykorzystującą dane o wysokiej roz-
dzielczości (Sentinel 1 i 2) oraz średniej rozdzielczości (Terra/Modis). 

Prowadzone prace nad wyznaczeniem obszaru z wystąpieniem suszy 
rolniczej wymagają ich weryfikacji w oparciu o zastosowanie teledetekcji oraz 
określenia wpływu innych czynników takich jak: poprawność agrotechniki 
(dobór stanowiska dla uprawy, termin siewu, sadzenia, gęstość siewu, głębo-
kość siewu, dawka i termin nawożenia, skład chemiczny nawozów, płodo-
zmian, system uprawy roli, termin wykonania zbioru oraz sposób jego wyko-
nania). Poza tym należy określić wpływ innych czynników pogodowych jak: 
przymrozki, przezimowanie, wystąpienia deszczu nawalnego, gradobicia, wy-
sokiej temperatury powietrza, jak też czynników, które decydują o wielkości 
plonu jak: choroby roślin, określenie wpływu zachwaszczenia, działalności 
szkodników. Istotną rolę odgrywają też straty wywołane w wyniku podtopień, 
pożarów oraz działalności łowieckiej. 

Obserwowany rozwój technologii związany z teledetekcją wskazuje, że 
niebawem metody zdalnej obserwacji będą głównymi metodami analitycznymi 
i w dużym stopniu ograniczą bezpośrednie obserwacje. Jednak w najbliższych 
latach technologie zdalnej obserwacji ziemi nie wyeliminują w pełni innych 
metod analizy plonu w zależności od warunków pogodowych, agrotechnicz-
nych. Zadaniem teledetekcji będzie wspieranie, weryfikowanie oraz prowadze-
nie analizy zasięgu oraz stanu upraw na poszczególnych działkach rolnych. 

W 2021 roku nastąpi rozszerzenie prac z zakresu wdrażania metod tele-
detekcji satelitarnej w SMSR. Na ryc. rysunkach 13 i 14 przedstawiono wstęp-
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ne badania z zakresu teledetekcji satelitarnej w okresie wegetacyjnym (kwie-
cień – sierpień) dla obszaru Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB 
w Baborówku (woj. wielkopolskie). Zobrazowania te prezentują sceny tworzo-
ne z obrazu kolorowego (RGB – Red, Green, Blue – czerwonego, zielonego, 
niebieskiego) z dowolnych trzech składowych (kanałów) obrazu wielospek-
tralnego (rysunek 13). Natomiast ta sama scena utworzona za pomocą indeksu 
wegetacji - Znormalizowany Indeks Wegetacji ang. Normalized Difference Ve-
getation Index (NDVI) prezentuje rysunek 14. 

Planowane badania przez IUNG-PIB dotyczyć będą budowy i progra-
mowania algorytmów przetwarzania wysokorozdzielczych obrazów: Sentinel-
1, Sentinel-2 oraz Landsat-8, które uwzględnią wszystkie znaczące dla plono-
wania czynniki (głównie: agrotechnikę, warunki glebowe, warunki pogodowe). 
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Rysunek 13. Monitoring satelitarny (Sentinel-2 kompozycja RGB)  
dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB  

w Baborówku (woj. wielkopolskie) 

2018-04-19 2018-05-06 2018-05-19 

2018-05-26 2018-06-08 2018-06-18 

2018-07-15 2018-08-07 2018-08-27 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 14. Monitoring satelitarny Sentinel-2 wskaźnik Znormalizowany  
Indeks Wegetacji ang. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  

dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Baborówku  
(woj. wielkopolskie) 

2018-04-19 2018-05-06 2018-05-19 

2018-05-26 2018-06-08 2018-06-18 

2018-07-15 2018-08-07 2018-08-27 
Źródło: opracowanie własne. 
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Prowadzone obserwacje i pozyskane dane z Rolniczych Zakładów Do-
świadczalnych IUNG-PIB będą stanowić bazę do budowania algorytmów dla 
poszczególnych upraw monitorowanych w SMSR z uwzględnieniem różnych 
kategorii glebowych (rysunek 15). 

 

Rysunek 15. Przykładowa budowa algorytmów dla pszenicy ozimej z wy-
korzystaniem wskaźnika NDVI 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Z uwagi na wzorcową agrotechnikę stosowaną w RZD IUNG-PIB, będą 
to dane, które pozwolą na stworzenie funkcji potencjalnego maksymalnego 
plonu (rysunek 16). Do wyznaczania modelowych funkcji potencjalnego plonu 
posłużą również dane pozyskane w ramach Ankiety, którą przeprowadziły 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego na zlecenie IUNG-PIB dla wybranych gospo-
darstw towarowych. 

Opracowane algorytmy będą walidowane in-situ w wybranych regio-
nach. Wybór regionów będzie prowadzony dynamicznie, przy uwzględnieniu 
tempa rozwoju obserwowanej suszy – analizowane będą regiony w różnym 
stopniu narażone na suszę lub nadmiar opadów. Analizowane będą obszary 
gdzie obserwowane są duże różnice w wartościach KBW na niewielkim odcin-
ku (obszary niepewne) oraz regiony, z których jest dużo zgłoszeń rolników in-
formujących o stratach w plonach. Dla zapewnienia kontaktu z rolnikami uru-
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chomiona zostanie internetowa eAnkieta, która umożliwi przekazanie niezbęd-
nych informacji w celu weryfikacji in-situ wyników monitoringu (w tym udzie-
lenie zgody na pobór prób, informacje o agrotechnice, o zasobności pola, pla-
nowanych zbiorach). Kolejnym źródłem danych do walidacji opracowanych 
modeli będą informacje, pozyskane z systemu likwidacji szkód spowodowa-
nych suszą (Klimat2020). Jest to system, który pozwala rolnikowi przez profil 
zaufany na zgłaszanie wystąpienia suszy w swoim gospodarstwie. 

 

Rysunek 16. Model oceny stanu uprawy opisujący rozwój wybranej rośliny 
w całym sezonie wegetacyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W celu przetestowania możliwości uzyskania pełnej zdolności operacyj-
nej budowanego systemu – czyli zastosowania teledetekcji do oceny wpływu 
suszy na straty plonu dla wszystkich działek rolnych w Polsce, podjęto współ-
pracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). Instytu-
cja ta w 2020 roku przygotowała kompletny system archiwizacji zdjęć sateli-
tarnych: Sentinel 1, Sentinel 2 i Landsat 8 oraz narzędzie do analizy obrazów 
satelitarnych dla pełnego zbioru działek rolnych w Polsce. Planuje się urucho-
mienie (opracowanych w IUNG-PIB) algorytmów, w infrastrukturze PCSS, 
czego wynikiem ma być: 
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5 sprawdzenie możliwości technicznych pełnego monitoringu satelitarne-
go w całym okresie wegetacyjnym, 

5 walidacja modeli dla jak największej liczebnej próby. 

Dla zapewnienia najlepszej realizacji tego typu walidacji, IUNG-PIB 
zwróci się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
o udostępnienie bazy danych wszystkich działek rolnych w Polsce wraz z in-
formacją o deklarowanej przez rolników uprawie. Jeżeli będzie to możliwe, 
wówczas do końca 2021 wdrożona zostanie pełna operacyjność pionu sateli-
tarnego w Monitoringu Suszy, która wykorzystana zostanie w 2022 do monito-
rowania działek rolnych. 

 

Schemat prac związanych z wyznaczeniem suszy rolniczej 

Na podstawie powyżej prezentowanych informacji nt. zasad opracowa-
nia danych, przedstawiamy kolejność prac dotyczących określenia zasięgu su-
szy rolniczej, szczegółowy schemat opracowania tych danych w monitoringu 
suszy rolniczej przedstawia rysunek 17. 
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Rysunek 17. Schemat prac związanych z wyznaczeniem suszy rolniczej 
1. Prowadzenie obserwacji warunków pogodowych - stacje meteorologiczne 

 
2. Przesył danych meteorologicznych ze stacji meteorologicznych na 

serwer 
 

3. Weryfikacja elementów meteorologicznych 
 
4. Wyznaczenie wartości klimatycznego bilansu wodnego za pomocą 

algorytmu 
 

5. Wykonanie map dla Polski 
 

a) opadu atmosferycznego dane z naziemnych stacji meteorolo-
gicznych 

 
b) opadu atmosferycznego dane z naziemnych stacji radarowych 

 
c) opadu atmosferycznego ze stacji radarowych i meteorologicz-

nych 
 

d) ewapotranspiracji potencjalnej 
 

e) klimatycznego bilansu wodnego 
 

6. użycie wartości krytycznych dla: grup i gatunków roślin w zależno-
ści od kategorii gleb w poszczególnych okresach raportowania 

 
7. użycie cyfrowych map glebowych z podziałem na kategorie glebowe 

 
8. użycie map – granice administracyjne 

 
9. wyznaczenie zasięgu suszy – mapy, tabele 

 
10. straty plonów – tabele 

 
11. publikacja wyników 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

1. W wyznaczaniu obszaru z suszą rolniczą uwzględniane są dwa podstawowe 
czynniki: pogodowe i podatność gleby na suszę. Warunki pogodowe po-
trzebne są do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego za pomocą, które-
go wyznaczane są obszary objęte suszą rolniczą. Dane z cyfrowej mapy gle-
bowo-rolniczej obrazują przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej gleb. 

2. Wyznaczono dla gatunków i grup roślin wartości krytyczne klimatycznego 
bilansu wodnego dla poszczególnych okresów sześciodekadowych oraz ka-
tegorii gleb. 

3. Opracowano „Słownik” określający wymagania wodne dla 925 grup i ga-
tunków roślin. 

4. Opracowano wielkości strat w plonach od 0 do 100% powstałych w wyniku 
deficytu wody dla monitorowanych upraw. 

5. Informacje dotyczące suszy przedstawiane są dla wszystkich gmin Polski, 
dla 14 grup i gatunków roślin oraz 4 kategorii gleb w 14 raportach sześcio-
dekadowych (co 10 dni) w okresie wegetacyjnym. 

6. Prowadzone działania w ramach Systemu ukierunkowane są na systema-
tyczne wykorzystanie nowych technologii, które służą zwiększaniu dokład-
ności przy wyznaczeniu obszarów dotkniętych suszą rolniczą. Dokładność 
wyników zwiększono poprzez wykorzystanie metod teledetekcyjnych. Wy-
korzystywane są zdjęcia wykonywane za pomocą kamer multispektralnych: 
z satelitów, naziemnych radarów, oraz z bezzałogowych statków powietrz-
nych (dronów). 
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16. 

Wyznaczanie obszaru złego przezimowania upraw 
 

Wstęp 

W Polsce w ostatnich latach coraz częściej występują ekstremalne zjawi-
ska pogodowe o coraz większym nasileniu, powodujące duże straty w rolnic-
twie. Takim szczególnie drastycznym przykładem niekorzystnych zmian za-
chodzących w klimacie była zima 2011/2012 a zwłaszcza 3 tygodnie z przeło-
mu stycznia i lutego (od 27 stycznia do 13 lutego 2012 roku), charakteryzująca 
się bardzo niską temperaturą powietrza i gleby przy bardzo cienkiej lub w ogó-
le nie występującej pokrywie śnieżnej. W wyniku tych ekstremalnych warun-
ków pogodowych rośliny uprawne na znacznym obszarze kraju bardzo źle 
przezimowały, wiele gospodarstw rolnych z tego powodu poniosło duże straty. 
Według szacunkowych danych aż 1,2-1,4 mln ha tj. ok. 25% ozimin (głównie 
zbóż i rzepaku) należało zaorać z powodu wymarznięcia (GUS, 2012). Ko-
nieczne było wykonanie ponownych zasiewów, które generowały dalsze do-
datkowe koszty w gospodarstwach rolnych związanych z prowadzeniem upraw 
ozimych, w których wystąpiło zjawisko wymarznięcia. 

O istotnych dla rolnictwa warunkach klimatycznych w Polsce informuje 
opracowany w IUNG-PIB Model Agroklimatu (Górski, Zaliwski, 2002). Mo-
del ten jest źródłem danych o warunkach klimatycznych kraju, który wykorzy-
stywany jest m.in. do planowania i prognozowania rozwoju produkcji rolnej. 
Bazuje na algorytmach, wyznaczających charakterystyki klimatyczne takie jak: 
wilgotność względna i temperatura powietrza, suma i prawdopodobieństwo 
opadów, usłonecznienie, ewapotranspiracja potencjalna w punktach o znanym 
położeniu geograficznym. 

Należy również zaznaczyć, że mimo prowadzonych od wielu lat prac 
hodowlanych w kierunku otrzymania odmian tolerancyjnych na niskie tempe-
ratury jak też stosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych ogranicza-
jących wpływ niekorzystnych warunków pogodowych, często dochodzi do 
strat w plonie wywołanych złym przezimowaniem roślin. Problem złego prze-
zimowania w ostatnich latach (2013-2020) jest stosunkowo mniejszy w po-
równaniu do lat wcześniejszych, ale z uwagi na dużą zmienność warunków 
klimatycznych nie jest on przewidywalny. 

Niewątpliwie w ostatnich latach obserwowane są zmiany klimatyczne 
jak też wskazywane są możliwości adaptacyjne do tych warunków (Kędziora, 
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2010; Kozyra, Górski, 2004; Kozyra, Górski, 2008; Kozyra i in. 2009, Kozyra, 
Nieróbca, Mizak, 2009; Leśny, 2009; Leśny i in. 2010; Olsen i in. 2012). 

Prognozowane zmiany klimatu zakładają coraz częstsze występowanie 
ekstremalnych zjawisk pogodowych (Alcamo i in. 2007; Kędziora, 2010; 
Kundzewicz, Kozyra, 2011; Kundzewicz, Radziejewski, Pińskwar, 2006; 
Kundzewicz, Szwed, Radziejewski, 2006). Uzasadnia to w pełni pilną potrzebę 
stworzenia odpowiednich narzędzi umożliwiających bieżący monitoring wy-
stępowania i zasięgu tych niekorzystnych zjawisk. Obecnie w Polsce nie jest 
prowadzony monitoring przezimowania upraw rolniczych. 

 

Celem tego opracowania z uwagi na brak monitoringu przezimowania 
upraw jest zbudowanie jego podwalin. Na powstanie monitoringu potrzebna 
jest wiedza na temat występujących niekorzystnych zjawisk w rolnictwie oraz 
przedstawienie metod określających przezimowanie roślin uprawnych w kraju. 
Zbudowanie takiego monitoringu byłoby niewątpliwie znaczącym wsparciem 
rolnictwa w ocenie niekorzystnych warunków klimatycznych. Istnieje zatem 
konieczność monitorowania tych niekorzystnych zjawisk i ich wielostronnej 
ocenie w kontekście przezimowania upraw rolnych. Szczegółową analizę 
w tym opracowaniu skierowano na określenie warunków powodujących zimo-
we straty w uprawach zbożowych oraz rzepaku ozimego. 

 

Wyznaczenie daty końca zimy 

Mapy klimatyczne skonstruowane na podstawie Modelu Agroklimatu 
IUNG-PIB (Górski, Zaliwski, 2002), informują o kształtowaniu się istotnych 
dla rolnictwa zjawisk klimatycznych, mających znaczenie strategiczne (długo-
okresowe). Na podstawie Modelu wykonano mapę przestawiającą izotermę 
(0oC) - oznaczającą koniec zimy i początek przedwiośnia (rysunek 1). 

Na podstawie rysunku 1 wynika, że zima (temperatura 0oC) na zachod-
nich obszarach kraju kończy się w okresie od 15 lutego do końca tego miesią-
ca, natomiast we wschodnich terenach Polski pora ta kończy się po pierwszym 
marca. 
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Rysunek 1. Koniec zimy i początek przedwiośnia w wieloleciu  
(temperatura 0oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyznaczono również okres następny - średni termin początku okresu 
gospodarczego (temperatura powietrza 2,5oC). Na podstawie Modelu 
Agroklimatu (Górski, Zaliwski, 2002) wykonano mapę przestawiającą 
izotermę (2,5oC) oznaczającą początek okresu gospodarczego (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Początek okresu gospodarczego w Polsce (temperatura 2,5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Porównując rysunki 1 i 2 można stwierdzić, że okres gospodarczy w 
Polsce (temperatura 2,5oC) występuje po końcu zimy (0oC) od ok. 2 do 3 tygo-
dni później. 

 

Warunki niesprzyjające przezimowaniu upraw 

W okresie zimy do niesprzyjających warunków objętych ubezpiecze-
niem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powodujących szkody w wyniku 
ujemnego skutków przezimowania należą: 

� wymarzanie, 
� wyprzenie, 
� wysmalanie, 
� wysadzanie, 



 

549 

� wymoknięcia. 

W Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. poz. 477, 2019) brane są pod uwagę ujemne skutki przezimowania wy-
stępujące w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia polegające na całkowitym lub 
częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. 

 

Wymarzanie upraw 

Jesienią oraz w okresie zimy rośliny pod wpływem coraz niższej tempe-
ratury oraz skracającej się długości dnia poddawane są naturalnym procesom 
hartowania. Okres ten trwa zazwyczaj kilka tygodni a jego długość uzależniona 
jest od warunków atmosferycznych. Stopień zahartowania roślin jest bardzo 
ważny dla upraw, gdyż w dużej mierze decyduje o ich przezimowaniu. 

Najbardziej niebezpieczne dla roślin w okresie zimowym są niskie tem-
peratury zwłaszcza przy jednoczesnym braku pokrywy śnieżnej lub w przy-
padku wystąpienia jej cienkiej warstwy. Występowanie niskich temperatur 
(zwłaszcza poniżej -15oC) w okresie od listopada do kwietnia przy braku po-
krywy śnieżnej jest przyczyną dużych strat w plonach. 

Dobremu przezimowaniu roślin nie sprzyjają również gwałtowne wzro-
sty temperatury powodujące odwilż, po których następują ponownie silne mro-
zy. Efektem takich warunków pogodowych w zimie jest wymarzanie upraw. 

 
Tabela 1. Wartości progowe temperatury powietrza - wymarzanie upraw w oC 

Lp. Uprawa Bez pokrywy śniegu Pokrywa śniegu 10 cm 
Nie zahar-
towane 

Zahartowane Nie zaharto-
wane 

Zahartowane 

1. Jęczmień 
ozimy 

-10 ÷ -12 -13 ÷ -15 -20  

2. Pszenica 
ozima 

-13 ÷ -18 -18 ÷ -20 -23 -25 

3. Pszenżyto -15 ÷ -20 -20 ÷ -22 -25 -27 
4. Żyto -18 ÷ -23 -30 -35  
5. Rzepak -10 ÷ -12 -13 ÷ -15 (18) -20 (-13 ÷ -18) -23 (-25) 
Źródło: opracowanie zmodyfikowane i uzupełnione na podstawie: Farmer.pl 
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/kiedy-wymarzna-zboza-ozime,76882.html. 
 

Natomiast należy zauważyć, że nawet duże mrozy w czasie śnieżnej zi-
my z dużą pokrywą śniegu - nie powodują już tak dużych strat w plonie. War-
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stwa śniegu wynosząca od 20 do 25 cm stanowi już dobrą izolację przed du-
żymi mrozami. Natomiast warstwa pokrywy śnieżnej o grubości 10 cm jest na 
tyle wystarczająca, że stanowi istotną rolę w zmniejszeniu strat w plonach wy-
nikających z niskiej temperatury powietrza. Należy też zaznaczyć, że zaharto-
wane rośliny są bardziej odporne na niskie temperatury w stosunku do tych, 
które nie uległy temu procesowi w okresie jesieni oraz wczesnej zimy (tabela 
1). Natomiast w okresie wczesnej wiosny w wyniku wzrostu temperatury oraz 
wydłużającego się dnia następuje proces rozhartowania ozimin, powodując 
zwiększenie wrażliwości roślin nawet na kilkustopniowy mróz. 
 
Wyprzenie 

Kolejnym zimowym zagrożeniem dla upraw jest wyprzenie. Zjawisko to 
występuje, gdy śnieg pokrywa nie zamarzniętą glebę. Temperatura przy grun-
cie jest zbliżona do zera, natomiast nad pokrywą śnieżną może występować 
mróz. W takich warunkach nadal trwają procesy życiowe ozimin, jednakże z 
braku tlenu rośliny duszą się, zwłaszcza pod długo zalegającą pokrywą śnież-
ną. W takich sytuacjach często następuje też porażenie młodych roślin przez 
grzyby, na przykład przez pleśń śniegową i wówczas może doprowadzić to do 
ich obumierania. Szczególnie sprzyjają temu długo zalegające zaspy śnieżne na 
przedwiośniu. 
 
Wysmalanie 

Brak grubej pokrywy śnieżnej wraz z silnymi mroźnymi wiatrami, po-
woduje, że w takich warunkach występuje wysmalanie roślin. Zjawisko to po-
woduje, że następuje wysuszanie roślin, z uwagi na to, że zamarznięta gleba 
uniemożliwia im pobieranie wody. W takich warunkach rośliny powoli zamie-
rają, a ich nadziemne organy wyglądają jak spalone (wysmalone). 
 
Wysadzanie 

Inną przyczyną złego zimowania roślin jest wysadzanie, czyli dochodzi  
w tym przypadku do wypieranie roślin z gleby. Zjawisko to spowodowane jest 
częstymi zmianami temperatury. W dzień temperatura jest dodatnia, natomiast 
nocą gleba zamarza, szczególnie obserwowane jest to na przedwiośniu. Wysa-
dzanie zachodzi głównie na glebach bogatych w próchnicę, które mają dużą 
zdolność gromadzenia wody. Zamarzanie i odmarzanie gleby powoduje zmia-
nę jej objętości, prowadząc do uszkodzeń i rozrywania korzeni roślin. Rośliny 
nie mające umocowania w podłożu - wypierane są na powierzchnię. Im wcze-
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śniej nadejdzie wiosna oraz im bardziej gwałtowne są „skoki” temperatury, 
tym większe są też szkody w uprawach spowodowane tym zjawiskiem. 
 
Wymakanie 

Natomiast wymakanie to zjawisko najczęściej zachodzące na przedwio-
śniu. Zjawisko to występuje kiedy topnieje śnieg, a na polach położonych w 
obniżeniach terenu długo zalega woda pochodząca z topniejącego śniegu. Wo-
da w warunkach zmarzniętej gleby nie wsiąka w nią, rośliny znajdujące się 
przez dłuższy czas pod wodą nie mają dostępu do tlenu co w konsekwencji 
prowadzi do ich obumierania (Dmochowska, 2009). 
 

Ocena stanu zbóż po zimie 

 Aby dokonać oceny stanu zbóż po zimie niezbędna jest lustracja planta-
cji i ocena obsady żywych roślin na jednostce powierzchni gleby. Należy okre-
ślić równomierność obsady roślin na powierzchni plantacji. Miernikiem prze-
życia roślin jest zachowanie żywotności węzła krzewienia. Na podstawie oceny 
o obsadzie żywych roślin na polu uprawnym, które zostało dotknięte złym 
przezimowaniem, możliwe jest podjęcie stosownej decyzji co do dalszego 
trzymania pola z uprawą, lub też o jej likwidacji. 

 
Tabela 2. Zagęszczenie roślin pszenicy ozimej wiosną po ruszeniu wegetacji na 

glebach kompleksów pszennych dobrych i bardzo dobrych po dobrych 
przedplonach 

Termin sie-
wu Odmiany 

Zagęszczenie roślin na 1 m2 

duże średnie małe dyskwalifikujące 
plantację 

Optymalny 

Słabo się 
krzewiące >420 300-420 120-300 <120 

Średnio się 
krzewiące >340 250-340 110-250 <110 

Dobrze się 
krzewiące >260 200-260 90-200 <90 

Opóźniony 

Słabo się 
krzewiące  >460 330-460 150-330 <150 

Średnio się 
krzewiące >360 270-360 130-270 <130 

Dobrze się 
krzewiące >280 220-280 110-220 <110 

Źródło: Kraska, 2016, za: Piotr Witczak, ŚODR Modliszewice. 
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W przypadku zbyt małej obsady roślin plantacja kwalifikuje się do li-
kwidacji. W tabeli 2 podano wartości progowe dyskwalifikujące do dalszej 
uprawy plantację pszenicy ozimej uprawianej na glebach kompleksów pszen-
nych dobrych i bardzo dobrych po dobrych przedplonach z powodu zbyt małej 
liczby roślin na 1 m2. 

Natomiast w tabeli 3 podano wartości progowe dyskwalifikujące do dal-
szej uprawy plantację pszenicy ozimej uprawianej na glebach kompleksów 
żytniego bardzo dobrego, po dobrych przedplonach z powodu zbyt małej licz-
by roślin na 1 m2. 

 
Tabela 3. Zagęszczenie roślin pszenicy ozimej wiosną po ruszeniu wegetacji  

na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego 
 i po dobrych przedplonach 

Termin sie-
wu Odmiany 

Zagęszczenie roślin na 1 m2 

duże średnie małe dyskwalifikujące 
plantację 

Optymalny 

Słabo się 
krzewiące >460 330-460 160-330 <160 

Średnio się 
krzewiące >360 270-360 130-270 <130 

Dobrze się 
krzewiące >280 220-280 110-220 <110 

Opóźniony 

Słabo się 
krzewiące >500 360-500 180-360 <180 

Średnio się 
krzewiące >430 320-430 150-320 <150 

Dobrze się 
krzewiące >310 240-310 130-240 <130 

Źródło: Kraska, 2016, za: Piotr Witczak, ŚODR Modliszewice. 
 
Wśród zbóż, jęczmień ozimy cechuje się największą podatnością na 

wymarzanie. Plantacja tych upraw oraz pszenżyta ozimego kwalifikuje się do 
likwidacji, gdy obsada roślin nie przekracza: 

� 110 szt./m2 na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego, 
� 120 szt./m2 na kompleksie pszennym dobrym, 
� 130 sz./m2 na kompleksie żytnim bardzo dobrym i pszennym wadliwym 
� 150 szt./m2 na kompleksie żytnim dobrym. 

Szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową z tytułu ujemnych skutków 
przezimowania wstępuje wyłącznie wtedy, gdy liczba roślin żywych liczonych 
po wiosennym wznowieniu wegetacji średnio na 1 m2, na powierzchni nie 
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mniejszej niż 10% pola. W przypadku ozimin liczba roślin żywych jest mniej-
szą niż: 

� 120 szt/m2 pszenicy, 
� 100 szt/m2 jęczmienia, pszenżyta, 
� 80 szt/m2 żyta 

 

Ocena stanu rzepaku po zimie 

W celu dokonania prawidłowej oceny stanu przezimowania rzepaku po 
zimie należy dokonać policzenia zdrowych roślin na 1 m2 jak i tych, które sła-
bo przezimowały. 

Rośliny, które dobrze przezimowały charakteryzują się: 

2. zdrową i zieloną rozetą z dużą masą liściową, 

3. zdrową szyjką korzeniową z dużą ilością zgromadzonych składników po-
karmowych, 

4. zdrowym korzeniem oraz dużą ilością nowych przyrostów korzeni (rośliny 
takie trudno wyciągnąć z gleby i nie dochodzi do rozerwania korzeni), 

5. szybkim wigorem początkowym (szybkim ruszeniem wegetacji). 

Rośliny, które słabo przezimowały charakteryzują się: 

5 zredukowaną masą liściową, 

5 przemarzniętą szyjką korzeniową i stożkiem wzrostu (po ściśnięciu szyjki 
korzeniowej wydostaje się woda), 

5 przemarzniętym korzeniem (skórka korzenia łatwo się odrywa, przy próbie 
wyrwania rośliny z gleby korzeń ulega silnemu uszkodzeniu, a nawet zostaje 
w glebie),  

5 brakiem świeżych przyrostów korzeni. 

Ocena przezimowania rzepaku powinna być wykonana na polu wczesną 
wiosną, gdy temperatura dobowa przez kilka dni przekracza 5oC, gleba jest 
całkowicie rozmarznięta w okresie, w którym nastąpiło wznowienie wegetacji 
roślin. 

Przystępując do oceny upraw rzepaku, należy losowo wybrać w kilku 
miejscach pola powierzchnię 1 m2: 

5 na małych plantacjach (do 2 ha) należy wykonać 6–8 liczeń próbnych; 

5 na większych (5–10 ha) – 12 liczeń; 
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5 na plantacjach powyżej 10 ha – 15–20 liczeń próbnych. 

(Kraska 2016) 

Na wyznaczonych obszarach należy zwrócić uwagę na obsadę roślin, 
rozmiar uszkodzeń spowodowanych przez mrozy. Pociągając pionowo do góry 
roślinę rzepaku dokonuje się ocenę rozwoju systemu korzeniowego. Z reguły, 
mimo jeszcze zielonych liści, uszkodzony korzeń rzepaku jest: barwy ciemno-
brązowej, z zaawansowanym procesem gnilnego rozkładu, porażony przez pa-
togeny. 

Za plantację, która dobrze przezimowała uznawana jest ta, której obsada 
na 1 m2 wynosi średnio 30-40 szt./m2. Można również pozostawić plantację 
przy obsadzie 20 szt./m2 pod warunkiem, że wszystkie rośliny są zdrowe, do-
brze rozwinięte oraz że są równomiernie rozmieszczone. 

Natomiast gdy rzepak jest cały suchy i brązowy, a po wyrwaniu widocz-
ny jest zgniły korzeń, wówczas plantacja kwalifikowana jest do likwidacji 
(Kraska 2016). 

 

Określenie stopnia przezimowania 

Określenie stopnia przezimowania roślin uprawnych umożliwiającego 
ocenę zagrożenia wymarznięciem głównych upraw rolnych można wykonać w 
oparciu o bieżące dane meteorologiczne oraz dane generowane na podstawie 
mapy numerycznej. 

Należy określić stopień przezimowania roślin w zależności od warun-
ków pogodowych: 

� średniej i minimalnej temperatury powietrza 
� średniej i minimalnej temperatury gleby, 
� grubości pokrywy śnieżnej lub jej braku 
� liczby dni z pokrywą śnieżną 
� wysokości opadów atmosferycznych 
� prędkości wiatru 

Do prowadzenia tego zadania zaleca się wykorzystanie danych dobo-
wych dotyczących: 

� średniej temperatury powietrza na wysokości 2 m i 5 cm nad powierzchnią 
gruntu 

� minimalnej temperatury powietrza na wysokości 2 m i 5 cm nad po-
wierzchnią gruntu, 

� temperatury gleby na głębokości: 5, 10, 20, 50 cm, 



 

555 

� grubości pokrywy śnieżnej, 

� wysokości opadów atmosferycznych 

� prędkości wiatru. 

Zaleca się również wykorzystanie danych miesięcznych: 

5 opad atmosferyczny, 

5 średnia temperatura powietrza, 

5 minimalna temperatura powietrza, 

5 liczba dni ze śniegiem. 

Powyższe dane są dostępne z punktów pomiarowych: 

� stacji synoptycznych i klimatycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), 

� posterunków opadowych IMGW-PIB 
� Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), 
� Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego (IUNG-PIB), 
� samorządów lokalnych, 
� innych instytucji prowadzących obserwacje meteorologiczne. 

 
Ocena przezimowania w zimie 2018/2019 

Ocenę przezimowania przeprowadzono dla ostatnio notowanej stosun-
kowo ostrej zimy (2018/2019). Ocenę opracowano na podstawie danych: 

� meteorologicznych pochodzących ze 155 stacji, 
� zdjęć satelitarnych, 
� oceny stanu upraw na polach Rolniczych Zakładów Doświadczal-

nych IUNG-PIB. 

Celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy przezimowania 
ozimin za pomocą trzech różnych metod: 

a) dokonanie analizy za pomocą oceny agrometeorologicznej, 
b) dokonanie analizy za pomocą teledetekcji satelitarnej, 
c) dokonanie analizy za pomocą badań in situ w RZD IUNG-PIB. 

 

Ocena agrometeorologiczna 

Na podstawie danych meteorologicznych IMGW-PIB oraz IUNG-PIB 
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przeprowadzono ocenę warunków termicznych ostatniej zimy o stosunkowo ni-
skiej temperaturze powietrza, budzącej wiele wątpliwości co do przezimowani 
ozimin. Celem prowadzonych badań było dokonanie oceny przezimowania ozi-
min na podstawie analizy warunków pogodowych zimy 2018/2019 w oparciu 
o warunki termiczne dla obszaru Polski: 

� średniej dekadowej temperatury powietrza, 

� najniższej średniej dobowej temperatury powietrza w dekadzie. 

Rozmieszczenie 155 stacji meteorologicznych na terenie kraju, z których 
pochodziły dane temperatury powietrza prezentuje rysunek 3. 

Na rysunkach 4-12 prezentowane są mapy dotyczące warunków agrome-
teorologicznych w okresie zimy 2018/2019 (grudzień-luty): średnią dekadową 
i najniższą dobową temperaturę powietrza w 10 dniowym okresie. 

W grudniu 2018 roku w I dekadzie tego miesiąca średnia temperatura po-
wietrza była wysoka. Najzimniej było w północno-wschodniej części kraju ok. 
0oC. Na terenie wschodniej Polski temperatura wynosiła od 0 do 2,5oC, im dalej 
w kierunku zachodnim tym było cieplej. W zachodnich obszarach kraju notowa-
no temperaturę od 2,5 do ponad 5oC (rysunek 4). Natomiast najniższe dobowe 
wartości temperatury w zachodnich terenach kraju notowano od -5,6 do 0,6oC 
a we wschodnich obszarach od -9,6 do -6,4oC (rysunek 4). Takie warunki jakie 
notowano w I dekadzie grudnia 2018 roku nie powodują strat wśród ozimin, 
nawet tych upraw, które nie były pokryte śniegiem i nie były zahartowane. 

W drugiej dekadzie grudnia było nieco chłodniej. Najzimniej było we 
wschodnich krańcach Polski od -1,5 do poniżej -2,5oC, a najcieplej w zachod-
nich częściach kraju od -1 do ponad 1,5oC (rysunek 5). Natomiast nie było w tej 
dekadzie bardzo zimnych dni. We wschodniej części kraju w najzimniejszym 
dniu tej dekady temperatura powietrza w okolicach Augustowa wynosiła -
6,2oC. W innych rejonach tej części Polski było już cieplej z temperaturą do -
2,1oC. W zachodnim terytorium kraju było cieplej, w najzimniejszym dniu tej 
dekady notowano od -2,7 do 1,1oC (rysunek 5). Warunki termiczne jakie noto-
wano w II dekadzie grudnia 2018 roku nie powodują strat wśród ozimin, nawet 
tych upraw, które nie były pokryte śniegiem i nie były zahartowane.   
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Rysunek 3. Stacje meteorologiczne, z których pozyskiwano informacje 
o temperaturze powietrza 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4. Pierwsza dekada grudnia 2018 r. - średnia dekadowa oraz 
najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 5. Druga dekada grudnia 2018 r. - średnia dekadowa  
oraz najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Trzecia dekada grudnia 2018 r. była bardzo ciepła. Najzimniej było na 
północno-wschodnich krańcach Polski ale jednakże i na tym obszarze notowano 
dodatnią temperaturę powietrza ok. 1oC. We wschodniej części kraju notowano 
temperaturę od 1 do 3oC. Najcieplej było w zachodnich częściach Polski od 3 do 
ponad 5oC (rysunek 6). W tej dekadzie nie notowano bardzo zimnych dni. We 
wschodniej części kraju w najzimniejszym dniu tej dekady notowano temperatu-
rę powietrza od -3,0 do 1,5oC. W zachodnich obszarach było cieplej, w najzim-
niejszym dniu tej dekady notowano od -1,2 do 5,3oC (w okolicach Nowego To-
myśla) (rysunek 6). Warunki termiczne jakie notowano w III dekadzie grudnia 
2018 roku - nie powodowały strat wśród ozimin. 
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Rysunek 6. Trzecia dekada grudnia 2018 r. - średnia dekadowa  
oraz najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W pierwszej dekadzie stycznia 2019 r. wystąpiło bardzo duże zróżnico-
wanie kraju pod względem termicznym. Niską temperaturę notowano zwłasz-
cza na wschodnich krańcach Polski, średnia dekadowa temperatura na tych te-
renach wynosiła poniżej -5oC, a średnia dobowa nawet osiągała -12,6oC 
(w okolicach Szczuczyna), (rysunek 7). Na pozostałych wschodnich terenach 
tej części kraju również notowano niską średnią dekadową temperaturę od -1 
do -5oC, a najniższa dobowa temperatura na tym terenie kształtowała się od -
3,3 do -12oC. Im dalej w kierunku zachodnim tym było już znacznie cieplej. 
W zachodniej części kraju notowano temperaturę dekadową od -1 do ponad 
3oC, a dobową od -0,3 do -2,1oC. 

Mimo, iż temperatura powietrza na wschodnich terenach Polski była sto-
sunkowo niska to jednakże na tych obszarach w tym czasie notowano wystę-
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powanie pokrywy śnieżnej, która nie doprowadzała do powstania strat wskutek 
wymarzania roślin. 

 

Rysunek 7. Pierwsza dekada stycznia 2019 r. - średnia dekadowa  
oraz najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W drugiej dekadzie stycznia 2019 r. we wschodnich terenach kraju, 
w których zagrożenie wystąpieniem złego przezimowania w poprzedniej deka-
dzie było duże, w następnej nastąpił niewielki wzrost temperatury. Natomiast 
w zachodnich obszarach Polski odnotowano obniżenie temperatury w stosunku 
do warunków termicznych występujących w pierwszej dekadzie tego miesiąca. 
Niską temperaturę notowano w dalszym ciągu na wschodnich krańcach Polski, 
średnia dekadowa na tych terenach wynosiła od poniżej -2,5 do -2oC, a średnia 
dobowa osiągnęła od -10 do -11,9oC (rysunek 8). W pozostałych wschodnich 
terenach kraju notowano średnią dekadową temperaturę od -2,5 do 0,5oC, 
a najniższa dobowa temperatura na tym terenie kształtowała się od -1,9 do -
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10oC. Im dalej w kierunku zachodnim tym było już znacznie cieplej. W za-
chodniej części kraju notowano temperaturę dekadową od 0,5 do ponad 2oC, 
a dobową od -1,0 do -5,5oC. 

Mimo, że temperatura powietrza na wschodnich terenach Polski była 
stosunkowo niska to jednakże na tych obszarach w tym czasie notowano wy-
stępowanie pokrywy śnieżnej, która nie doprowadzała do powstania strat 
wskutek wymarzania roślin. 

 

Rysunek 8. Druga dekada stycznia 2019 r. - średnia dekadowa 
 oraz najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W styczniu 2019 roku najniższą dekadową temperaturę powietrza odno-
towano w III dekadzie tego miesiąca. W zachodniej części kraju wynosiła ona 
od -3,0oC do -1,5oC, a we wschodnich obszarach od -3,0 do poniżej -5,0oC (ry-
sunek 9). Natomiast dobową wartość temperatury w zachodnich terenach kraju 
notowano od -10,2 do -5,8oC a we wschodnich terytoriach od -10,8 do -4,8oC 
(rysunek 9). Takie warunki jakie wystąpiły w III dekadzie stycznia 2019 roku 
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nie powodują strat wśród ozimin, nawet tych, które były pozbawione pokrywy 
śnieżnej ani nie były zahartowane. 

 

Rysunek 9. Trzecia dekada stycznia 2019 r. - średnia dekadowa oraz 
najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwsza dekada lutego 2019 r. była bardzo ciepła. Najzimniej było na 
północno-wschodnich krańcach Polski, gdzie notowano dodatnią temperaturę 
powietrza od 0,5 do 1oC. Najcieplej było w północno-zachodnich, południowo-
wschodnich oraz zachodnich częściach kraju od 1,5 do ponad 2,5oC (rysunek 
10). W tej dekadzie nie było bardzo zimnych dni. W całej Polsce notowano 
najniższą dobową temperaturę powietrza od -3,4 do 1,2oC. Warunki termiczne 
jakie notowano w I dekadzie lutego 2019 roku - nie powodują strat wśród ozi-
min.   
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Rysunek 10. Pierwsza dekada lutego 2019 r. - średnia dekadowa oraz 
najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Druga dekada lutego 2019 r. była bardzo ciepła. Najzimniej było tylko na 
północno-wschodnich krańcach Polski ale i na tym obszarze notowano dodatnią 
średnią dekadową temperaturę powietrza ok. 2,5oC. We wschodniej części kraju 
notowano temperaturę od 2,5 do 3oC. Najcieplej było w południowo-zachodnich 
terenach Polski od 3 do ponad 5oC (rysunek 11). W tej dekadzie nie było zim-
nych dni a w najchłodniejszych dniach notowano temperaturę powietrza od -0,3 
do 2,3oC. Warunki termiczne jakie notowano w tej dekadzie nie powodują strat 
wśród ozimin.   
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Rysunek 11. Druga dekada lutego 2019 r. - średnia dekadowa oraz naj-
niższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W trzeciej dekadzie lutego było nieco chłodniej. Najzimniej było w pół-
nocno-wschodnich krańcach Polski (poniżej -1oC), a najcieplej w zachodnich 
częściach kraju od 3,5 do ponad 4,5oC (ryc. II. 12). Natomiast nie było bardzo 
zimnych dni. We wschodniej części kraju w najzimniejszym dniu tej dekady 
temperatura powietrza wynosiła od -2,6 do -5,1oC. W zachodnim terytorium 
kraju było cieplej, w najzimniejszym dniu tej dekady notowano od -3.9 do -
1,6oC (ryc. II. 12). Warunki termiczne jakie notowano w III dekadzie lutego 
2019 roku - nie powodują strat wśród ozimin, nawet tych upraw, które pozba-
wione są pokrywy śnieżnej i nie były zahartowane.   
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Rysunek 12. Trzecia dekada lutego 2019 r. - średnia dekadowa  
oraz najniższa dobowa temperatura powietrza w dekadzie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W marcu temperatura powietrza była wysoka i nie było zagrożenia wy-
stąpienia strat na wskutek złego przezimowania ozimin. 

O wymarzaniu ozimin decydują też w dużej mierze warunki polowe 
związane z ukształtowaniem terenu. Bardziej narażone na złe przezimowanie 
są uprawy zlokalizowane na stokach południowych w stosunku do północnych. 
Poza tym na terenach, w których występują zastoiska mrozowe, problem prze-
zimowania jest bardziej istotny w stosunku do obszarów płaskich. Niekorzyst-
ne są też występujące warunki lokalne związane ze zbitą, niestrukturalną glebą, 
powodującą słabszy wzrost roślin jesienią oraz większe wahania temperatury 
co jest niekorzystne dla zimujących roślin.   
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Ocena metodą teledetekcji satelitarnej 

Analizę przezimowania upraw ozimych w okresie zimy 2018/2019 wy-
konano w dwóch obszarach testowych, wybranych na podstawie analizy serii 
map średniej dekadowej temperatury od grudnia 2018 do lutego 2019 oraz da-
nych o najniższej średniej dobowej temperaturze w każdej z tych dekad. 

Pierwszy obszar testowy wytypowano we wschodniej części woj. kujaw-
sko-pomorskiego w gminie Kurzętnik oraz drugi w okolicach Hrubieszowa 
w woj. lubelskim. Lokalizacje tych badanych obszarów przedstawia mapa na 
rysunku 13. 

Wstępną ocenę wykonano na podstawie wielospektralnych zdjęć sateli-
tarnych Sentinel-2. Dane obrazowe pozyskano dla wszystkich możliwych ter-
minów od połowy listopada 2018 do połowy marca 2019 (rysunek 14, 15). 

Kondycję upraw analizowano na podstawie indeksu NDVI. Porównanie 
wartości tych indeksów z okresu przed zatrzymaniem wegetacji upraw ozi-
mych na początku zimy w 2018 roku i w trakcie jej wznawiania wiosną 2019 
roku - wykazało brak oznak uszkodzeń roślin spowodowanych niską tempera-
turą i brakiem pokrywy śnieżnej w obu analizowanych lokalizacjach (rysunek 
14 b, c, 15 b, c). 

Stwierdzenie to dotyczy obu regionów testowych. Ze względu na fakt, że 
regiony te zostały wybrane w częściach kraju, w których zanotowano najniższe 
wartości temperatury dobowej i dekadowej - można założyć, że w innych rejo-
nach Polski, gdzie temperatura była wyższa, uszkodzenia mrozowe również nie 
wystąpiły.   
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Rysunek 13. Lokalizacja obszarów testowych 
Punkt 1 w gminie Kurzętnik, woj. kujawsko-pomorskie, 

Punkt 2 w gminie Hrubieszów, woj. lubelskie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek 14. Przykład prac wykonanych dla regionu położonego we wschod-
niej części woj. kujawsko-pomorskiego (Punkt 1), zdjęcie RGB (a), NDVI (b, 

c) 

 
  a    b     c 
Źródło: opracowanie własne.   
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Rysunek 15. Przykład prac wykonanych dla okolic Hrubieszowa (Punkt 2), 
zdjęcie RGB (a), NDVI (b, c) 

 
  a    b     c 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ocena stanu upraw na polach Rolniczych Zakładów Doświadczalnych 
IUNG-PIB 

Oprócz analizy agrometeorologicznej oraz satelitarnej, dokonano rów-
nież oceny stanu plantacji na polach produkcyjnych. Ocena została wykonana 
przez pracowników Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (RZD 
IUNG-PIB). 

Rozmieszczenie RZD IUNG-PIB przedstawia mapa zamieszczona na ry-
sunku 16, natomiast szczegółowe wyniki z każdego Rolniczego Zakładu Do-
świadczalnego oraz Spółki z o.o. w Jastkowie dla poszczególnych upraw pre-
zentuje tabela 4. 
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Rysunek 16. Rozmieszczenie Rolniczych  
Zakładów Doświadczalnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Lokalizacja Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB: 

 

1. RZD Żelisławki, gm. Pszczółki, woj. pomorskie 
2. RZD Błonie-Topola, gm. Łęczyca , woj. łódzkie 
3. RZD Borusowa, gm. Gręboszów, woj. małopolskie 
4. RZD w Grabów /n Wisłą. gm. Przyłęk, woj. mazowieckie 
5. RZD "Kępa-Puławy", Puławy, woj. lubelskie 
6. RZD Werbkowice, Werbkowice, woj. lubelskie 
7. RZD Wierzbno, gm. Przytoczna, woj. lubuskie 
8. RZD Wielichowo, gm. Wielichowo, woj. wielkopolskie 
9. RZD Baborówko, gm. Baborówko, woj. wielkopolskie 
10.  Jastków IUNG-PIB Spółka z o.o., Jastków, woj. lubelskie 
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Tabela 4. Ocena stanu zasiewów ozimin (stan na 26 marca 2019 r.) 
 Żeli-

sławki 

Topo-
la 
Błonie 

Boru- 
sowa 

Gra- 
bów Kępa 

Werb-
kowi-
ce 

Wie- 
rzbno 

Wieli-
chowo 

Babo- 
rówko 

Jast-
ków 
 

Śred-
nia 

Pszenica 
ozima  5 5 5 4,5 5 - 4 5 4 4,7 

Żyto   - - 5 5  5 4 - - 4,8 
Jęczmień  - - - 4,5  - - - - 4,5 
Pszenży-
to  - - 5 4,5  5 4 - 4 4,5 

Rzepak i 
rzepik 4 - 5 4 4  - 4 5 - 4,3 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Stopień kwalifikacyjny: 

„5” stan bardzo dobry 

„4” stan dobry 

„3” stan dostateczny 

„2” stan słaby 

„1” stan zły klęskowy 

 

Dokonana lustracja w gospodarstwach RZD IUNG-PIB wykazała, że 
wszystkie uprawy były w dobrej a nawet w bardzo dobrej kondycji (tabela 4). 

Szczególnie specyficzną sytuację odnotowano w uprawach rzepaku 
i rzepiku. Wschody tych roślin jesienią 2018 roku, z uwagi na występujące 
niedobory wody były nierównomierne. Natomiast z powodu wysokiej tempera-
tury powietrza, rośliny nadmiernie rozwinęły się, co powodowało, że istniała 
poważna obawa, że w obliczu silniejszych mrozów, zwłaszcza bez pokrywy 
śnieżniej przezimowanie rzepaku będzie złe. 

Jednakże zima była niezbyt mroźna ze stosunkowo cienką pokrywą 
śnieżną lub nawet z jej brakiem - powodując, że kondycja tych roślin była do-
bra a miejscami nawet bardzo dobra. Rośliny miały grube korzenie, były do-
brze ulistnione, co przy wystąpieniu dalszych dobrych warunków pogodowych 
skutkowało dobrym plonem. 

Z przeprowadzonych badań za pomocą trzech metod wynika, że uprawy 
ozime w zimie 2018/2019, mimo obniżenia temperatury powietrza nawet do  
-12,5°C nie zagrażały zimującym oziminom, przezimowały dobrze lub bardzo 
dobrze bez strat związanych z wypadami roślin. 
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Wyniki dotyczące przezimowania roślin powinny być opracowane dla 
poszczególnych miesięcy zimowych (grudzień-marzec). Jednakże obecnie nie 
ma systemu prowadzącego monitoring przezimowania roślin uprawnych. 

 
Schemat prac związanych z wyznaczeniem przezimowania upraw 

Na podstawie prezentowanych informacji nt. zasad opracowania danych, 
przedstawiamy kolejność prac dotyczących określenia stanu przezimowania 
roślin, szczegółowy schemat opracowania tych danych przedstawia rysunek 
17. 

 
Rysunek 17. Schemat prac związanych z wyznaczeniem przezimowania upraw 
Prowadzenie obserwacji warunków pogodowych - stacje meteorologiczne 

 
Przesył danych meteorologicznych ze stacji meteorologicznych na serwer 

 
Weryfikacja elementów meteorologicznych 

 
Wykonanie map: 

 
Mapy opadów (dekadowych i miesięcznych) 

 
Mapy liczby dni z pokrywą śnieżną (dziennych, dekadowych i miesięcz-

nych) 
 

Mapy grubości pokrywy śnieżnej (dziennych, dekadowych i miesięcznych) 
 

Mapy średniej temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią 
gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybranych okre-

sach) 
 

Mapy minimalnej temperatury powietrza na wysokości 2 m nad po-
wierzchnią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybra-

nych okresach) 
 

Mapy średniej temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzch-
nią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybranych okre-

sach) 
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Mapy minimalnej temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad po-

wierzchnią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybra-
nych okresach) 

 
Mapy średniej temperatury gleby na głębokości 5 cm (dziennej, dekado-

wej, miesięcznej oraz w wybranych okresach) 
 

Mapy minimalnej temperatury gleby na głębokości 5 cm (dziennej, deka-
dowej, miesięcznej oraz w wybranych okresach) 

 
Mapy średniej temperatury gleby na głębokości 10 cm (dziennej, dekado-

wej, miesięcznej oraz w wybranych okresach) 
 

Mapy minimalnej temperatury gleby na głębokości 10 cm nad powierzch-
nią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybranych okre-

sach) 
 

Mapy średniej temperatury gleby na głębokości 20 cm (dziennej, dekado-
wej, miesięcznej oraz w wybranych okresach) 

 
Mapy minimalnej temperatury gleby na głębokości 20 cm nad powierzch-

nią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybranych okre-
sach) 

 
Mapy średniej temperatury gleby na głębokości 50 cm (dziennej, dekado-

wej, miesięcznej oraz w wybranych okresach) 
 

Mapy minimalnej temperatury gleby na głębokości 50 cm nad powierzch-
nią gruntu (dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz w wybranych okre-

sach) 
 

Wykonanie obliczeń ewapotranspiracji potencjalnej 
 

Wykonanie mapy klimatycznego bilansu wodnego 
 

użycie wartości krytycznych dla: grup i gatunków roślin 
Źródło: opracowanie własne. 
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Po stworzeniu map prezentujących zagrożenie upraw wynikłych 

z przebiegu niekorzystnych warunków pogodowych – należy wykorzystać przy 
tworzeniu kolejnych map informacje o wartościach krytycznych dla poszcze-
gólnych upraw. Zastosowanie takiej procedury pozwoli na regionalną ocenę 
zagrożenia wywołanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Zasoby warunków wilgotnościowych dla upraw w okresie zimowym 
można wyznaczyć za pomocą Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) tj. za 
pomocą różnicy pomiędzy opadem atmosferycznym (przychodem wody) a 
ewapotranspiracją potencjalną (rozchodem wody). Algorytm na obliczenie ea-
wapotranspiracji podano w rozdz. 1 (algorytm 1). 

Dane meteorologiczne można pozyskać z punktów pomiarowych: 

� stacji synoptycznych i klimatycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), 

� posterunków opadowych IMGW-PIB 
� stacji Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 
� z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), 
� Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego (IUNG-PIB), 
� samorządów lokalnych 
� innych instytucji prowadzących obserwacje meteorologiczne. 
 

Podsumowanie 

1. Wyznaczono datę oznaczającą: koniec zimy i początek przedwiośnia oraz 
okresu gospodarczego. 

2. Opisano warunki niekorzystnego przezimowania upraw: wymarzania, wy-
przenia, wysmalania, wysadzania oraz wymoknięcia. 

3. Dokonano oceny stanu przezimowania zbóż i rzepaku dla zimy 2018/2019 
za pomocą metod: agrometeorologicznej, teledetekcji satelitarnej, in situ na 
polach produkcyjnych. 

4. Pomiary meteorologiczne wykazały, że zima 2018/2019 była niezbyt mroź-
na (do ponad 11oC) ze stosunkowo cienką pokrywą śnieżna lub nawet z jej 
brakiem - a kondycja roślin w takich warunkach była dobra a miejscami na-
wet bardzo dobra. 

5. Wykonano pomiary za pomocą wielospektralnych zdjęć satelitarnych Senti-
nel-2, w których kondycję upraw analizowano na podstawie indeksu NDVI. 
Porównanie wartości indeksów z okresu przed zatrzymaniem wegetacji na 
początku zimy w 2018 roku i w trakcie jej wznawiania (wiosną 2019 roku) - 
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wykazało brak oznak uszkodzeń roślin spowodowanych niską temperaturą i 
brakiem pokrywy śnieżnej. 

6. Przeprowadzona lustracja w 10 gospodarstwach RZD IUNG-PIB wykazała, 
że wszystkie uprawy były w dobrej a nawet w bardzo dobrej kondycji. Ro-
śliny miały grube korzenie, były dobrze ulistnione. 
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17. 

Wyznaczanie obszarów z przymrozkiem 

 

Wstęp 

Jednym z ważniejszych czynników ograniczających uprawę roślin sa-
downiczych, ogrodniczych oraz polowych rolniczych jest ich wrażliwość na 
przymrozki wiosenne. Przymrozki przyczyniają się do obniżenia zarówno ilo-
ści, jak i jakości plonu, w skrajnych przypadkach mogą zniszczyć nawet całą 
uprawę. 

Rośliny największą wytrzymałość na mróz osiągają w czasie zimy. Wraz 
z jej zakończeniem, kiedy temperatura powietrza wzrasta, następuje proces ich 
rozhartowania. Na początku wiosennej wegetacji wytrzymałość roślin na mróz 
zaczyna gwałtownie obniżać się. Szczególnie niebezpieczne są późno występu-
jące przymrozki, które mogą spowodować uszkodzenia pąków kwiatowych, 
kwiatów oraz zawiązków owocowych. O wielkości wystąpienia strat decyduje 
stopień rozwoju tych części roślin, które najbardziej są narażone na wpływ ni-
skiej temperatury. Straty są tym większe im rośliny są bardziej rozwinięte, im 
niższa występuje temperatura powietrza oraz im dłużej notowane są warunki 
z ujemną temperaturą. Niewątpliwie najbardziej wrażliwe na przymrozki są 
kwiatostany. Wczesne rozpoczęcie wegetacji w rejonach narażonych na późne 
przymrozki wiosenne znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
dużych strat w plonach. 

Wg słownika meteorologicznego (Niedźwiedź, 2003, ss. 495), przymro-
zek jest to: „spadek temperatury powietrza poniżej 0°C w okresie powszechne-
go występowania dodatniej temperatury średniej dobowej”. 

Przymrozek występuje gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest 
dodatnia, a minimalna temperatura obniża się poniżej 0oC (najczęściej taka sy-
tuacja występuje w nocy lub nad ranem). Ze względu na genezę przymrozków 
wydzielane są dwie ich grupy: adwekcyjne wywołane przez napływ zimnego 
powietrza oraz radiacyjne spowodowane silnym wypromieniowaniem ciepła z 
podłoża. Każda z tych grup może wystąpić niezależnie, jednakże bardzo często 
występują przymrozki określane jako adwekcyjno-radiacyjne. 

Obszarem Polski o najmniejszym zagrożeniu przymrozkami jest pas 
nadmorski, północno-wschodnia część kraju oraz szeroki pas nad dolnym Sa-
nem, środkową Wisłą, południowa część Mazowsza oraz Podlasie. Na tych ob-
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szarach długość okresu pomiędzy wystąpieniem temperatury normalnej 5oC 
a dniem, w którym prawdopodobieństwo przymrozku spada do 5% (tzn. prze-
ciętnie raz na 20 lat) jest mniejsza niż 30 dni. Natomiast zachodnia część kraju 
odznacza się długim okresem między obu terminami, co jest bardzo nieko-
rzystne dla roślin, zwłaszcza dla tych, które są w fazie kwitnienia. Na tym tere-
nie okres ten wzrasta aż do 45 dni, jest to wynikiem wczesnego rozpoczęcia 
wegetacji roślin (Demidowicz, Doroszewski, Górski, 1999). 

Na wielkość strat plonów duży wpływ ma genetyczna odporność roślin 
na przymrozki, która jest cechą gatunkową a nawet odmianową. Szczególnie 
niebezpieczne jest wystąpienie późnego wiosennego przymrozku dla gatunków 
mało odpornych na mróz oraz dla tych roślin, których kwitnienie występuje 
wcześnie. Szczególnie duże uszkodzenia roślin powstają wówczas, kiedy 
przymrozki występują po okresie trwającym od 8 do 10 dni z temperaturą po-
wietrza wynoszącą 10-12oC. 

Do drzew mało odpornych na przymrozki należą: orzechy włoskie, mo-
rele, brzoskwinie, czereśnie, śliwki. 

Większą odpornością charakteryzują się grusze, jabłonie oraz wiśnie. 

Wśród krzewów owocowych przymrozki powodują największe straty 
plonów: 

� porzeczki czarnej i czerwonej, 
� wśród warzyw: ogórka, pomidora, dyni, fasoli oraz grochu, 
� bardzo wrażliwe na przymrozki są również truskawki. 
Spośród upraw polowych szczególnie wrażliwe na uszkodzenia przy-

mrozkowe są: 

� gryka, 
� soja, 
� sorgo, 
� ziemniak, 
� kukurydza, 
� rzepak, 
� tytoń. 
W mniejszym stopniu wrażliwe na przymrozki są: 

� pszenica, 
� owies, 
� jęczmień, 
� soczewica, 
� słonecznik, 
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� gorczyca. 
(Harpal, Tupper, 2004). 

Według Koźmińskiego, Michalskiej (2010) przymrozki można sklasyfi-
kować jako: 

� łagodne: z temperaturą od 0,0 do -2oC, 
� umiarkowane: od -2,1 do -4,0oC, 
� silne: poniżej -4,0oC. 
Średnia liczba dni z przymrozkiem (<0,0oC do -2oC) od 15 kwietnia do 

końca czerwca (temperatura powietrza mierzona na wysokości 2 m n.p.g.) wy-
nosi w Polsce od 3,5 do 4,5 dni (Koźmiński, Michalska, 2010). W maju takich 
dni jest 1-1,2, jednakże są one szczególnie niebezpieczne dla drzew i krzewów 
owocowych oraz rzepaku ozimego, albowiem zazwyczaj u tych roślin 
w pierwszych dniach maja występuje faza kwitnienia. 

Średnia liczba dni z przymrozkami <-2,0 do -4,0oC wynosi w drugiej po-
łowie kwietnia 1,1-1,3, w maju 0,1-0,2 dnia. 

Natomiast średnia liczba dni z przymrozkiem <-4,0oC w drugiej połowie 
kwietnia to 0,3-0,4 dnia, a w maju ok. 0,05 dnia (Koźmiński, Michalska, 2010). 

Szczególnie duże straty w plonach roślin powstają w wyniku wystąpie-
nia przymrozków przygruntowych (wysokość 5 cm n.p.g.). Przymrozki 
(<0,0oC) na tej wysokości w drugiej połowie kwietnia w Polsce występują 
z częstością 95-100%, w maju od 70 do 95%, a w czerwcu od 7 do 36% (Koź-
miński, Michalska, 2010). 

Przymrozki przygruntowe z temperaturą <-2,0oC w drugiej połowie 
kwietnia występują z częstością 88-98%, w maju 45-79%, a w czerwcu od 2 do 
14% (Koźmiński, Michalska, 2010). 

Przymrozki o temperaturze powietrza <-4,0oC notowane są z częstością 
60-81% w drugiej połowie kwietnia, w maju 20-30%, w czerwcu występują 
sporadycznie. 

W związku z obserwowanymi zmianami klimatycznymi należy oczeki-
wać, że klimatyczne ryzyko uprawy roślin z powodu występujących przymroz-
ków wiosennych będzie coraz większe. 

 

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie daty przymrozku 
wiosennego występującego w ostatnich latach. 
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Wyznaczenie terminu przymrozków 

Aby określić straty jakie zostały wyrządzone przez przymrozki w plo-
nach roślin sadowniczych, ogrodniczych czy rolniczych, należy wyznaczyć 
termin ich wystąpienia, jak też aktualizować daty graniczne wyznaczone przez 
ustawę „o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” z dnia 7 
lipca 2005 r. (Dz.U. poz. 150, 2005) 

 

Należy zwrócić też uwagę na duże różnice w wielkości temperatury po-
między wysokością jej pomiaru nad powierzchnią gruntu. Przykładem różnic 
w wielkości temperatury powietrza minimalnej na wysokości 5 cm i 200 cm 
nad powierzchnią gruntu jest sytuacja przedstawiona na rysunku 1. Temperatu-
ra przy powierzchni gruntu (5 cm) była o 2oC niższa niż na wysokości 200 cm. 
Wierzchnia powierzchnia gleby ulega w nocy silnemu wychłodzeniu powodu-
jąc, że występuje duży przymrozek powodujący przemarzanie zwłaszcza dol-
nych organów roślin a w konsekwencji generuje straty plonów. 

 

Rysunek 1. Minimalna temperatura powietrza w dniu 2011.05.03 

a) 2 m nad powierzchnią gruntu, b) 5 cm nad pow. gruntu 

  
a b 

Źródło: Doroszewski, Wróblewska, Jóźwicki, Mizak, 2013. Ocena szkód w roślinach sadow-
niczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophy-
sica, 20 (2), 269-281. 

 

Na podstawie algorytmu dotyczącego wyznaczenia początku okresu we-
getacyjnego (Górski, Zaliwski, 2002), obliczono, że w ostatnich 30-latach 
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(1990-2020) początek tego okresu (temperatura powietrza 5oC na wysokości 
2 metry nad powierzchnią gruntu) w Polsce rozpoczyna się 21 marca (na za-
chodzie kraju) a kończy 1 kwietnia (na wschodnich obszarach Polski). 

Z uwagi na dużą zmienność warunków pogodowych, uwarunkowanych 
znacznym ociepleniem klimatu, zbadano zatem w jakim terminie w ostatnich 
latach występuje temperatura powietrza 5oC. Temperaturę tę wyznaczono jako 
3 kolejne dni z temperaturą 5oC lub wyższą, po którym wystąpił okres z tempe-
raturą nie mniejszą niż -2oC przez dwa kolejne dni. Na podstawie tych założeń 
wykonano mapy prezentujące przebieg izolinii 5oC w sześciu latach: 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 roku (rysunki 2-7). 

Mapy przedstawiają wystąpienie początku okresu wegetacyjnego na 
podstawie danych z automatycznych telemetrycznych stacji meteorologicznych 
IUNG-PIB. 

 

Rysunek 2. Początek okresu wegetacyjnego w 2015 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Początek okresu wegetacyjnego w 2016 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek 4. Początek okresu wegetacyjnego w 2017 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 5. Początek okresu wegetacyjnego w 2018 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rysunek 6. Początek okresu wegetacyjnego w 2019 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 7. Początek okresu wegetacyjnego w 2020 roku (temperatura 5oC) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Na sześć rozpatrywanych lat, datę wystąpienia temperatury powietrza 
5oC w czterech latach: 2015, 2016, 2017, 2019 notowano w lutym a w 2020 
nawet w styczniu. 

W zachodnich obszarach kraju wystąpienie początku okresu wegetacyj-
nego notowano: 

� w 2015 roku - od 26 lutego do 7 marca, 
� w 2016 roku – od 1 lutego do 7 lutego, 
� w 2017 roku – od 20 lutego do 26 lutego, 
� w 2018 roku – od 29 marca do 31 marca 
� w 2019 roku – od 25 lutego do 3 marca, 
� w 2020 roku – od 10 stycznia do 4 lutego. 

Natomiast we wschodnich terenach kraju początek okresu wegetacyjne-
go notowano: 

� w 2015 roku – od 8 marca do 15 marca, 
� w 2016 roku – od 8 lutego do 10 lutego (a w płn.-wsch. rejonach nawet 27 

marca), 
� w 2017 roku – od 27 lutego do 29 lutego, 
� w 2018 roku – od 1 kwietnia do 4 kwietnia, 
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� w 2019 roku – od 4 marca do 21 marca, 
� w 2020 roku – od 5 lutego do 8 kwietnia. 

W 30-letnim okresie referencyjnym (1989-2019) początek okresu wege-
tacyjnego (temperatura powietrza 5oC na wysokości 2 metry nad powierzchnią 
gruntu) rozpoczynał się w Polsce dopiero 21 marca a kończył 1 kwietnia (data 
środkowa to 26 marzec). 

Wystąpienie początku okresu wegetacyjnego w okresie 2015-2020 no-
towano 18 lutego natomiast w okresie referencyjnym 1989-2019 w dniu 21 
marca, a zatem w ostatnich latach początek tego okresu był szybszy o 31 dni w 
stosunku do okresu referencyjnego. 

Środkowy termin początku okresu wegetacyjnego w latach 2015-2020 to 
26 luty a w okresie referencyjnym był to 26 marzec, a więc termin ten wystąpił 
szybciej o 28 dni niż w okresie 1989-2019. 

Natomiast końcowy termin początku okresu wegetacyjnego w latach 
2015-2020 notowano 7 marca a w okresie referencyjnym 1 kwietnia [podkr. 
A.D] a zatem wystąpił wcześniej o 24 dni niż w okresie 1989-2019. 

W ustawie „o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” 
z dnia 7 lipca 2005 r., pkt. 11a: „przymrozki wiosenne – oznaczają szkody 
spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 
15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym 
zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części”. Obowiązuje 
zatem termin przymrozków wiosennych wyznaczony na dzień 15 kwietnia, 
czyli 14 dni po końcowym terminie początku okresu wegetacyjnego (1 kwie-
cień w okresie 1989-2019) (Dz. U. poz. 477, 2019). 

Z uwagi, że w okresie referencyjnym 1989-2019, po końcowym terminie 
początku okresu wegetacyjnego, który odnotowano w dniu 1 kwietnia dodano 
jeszcze 14 dni i otrzymano ostatecznie datę wystąpienia przymrozków w dniu 
15 kwietnia. 

Analogicznie postąpiono w wyznaczeniem daty przymrozku dla okresu 
2015-2020 tzn. do końcowego terminu początku okresu wegetacyjnego, który 
został wyliczony jako 7 marca dodano 14 dni (tak jak w okresie 1989-2019), 
tym samym otrzymano ostatecznie datę wystąpienia przymrozków na dzień 
21 marca [podkr. A.D.]. 

Otrzymana nowa data wystąpienia przymrozków wiosennych 21 marca 
[podkr. A.D.] jest rekomendowaną jako nową datę w ustawie „o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” w miejsce obowiązującej daty 
15 kwietnia (Dz. U. nr 150, poz. 1249, 2005). 
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A zatem na podstawie powyżej przedstawionych danych należy 
przyjąć że przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez 
obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 21 marca do dnia 
30 czerwca [podkr. A.D.]. 

Wobec zmieniającego się klimatu data wyznaczenia przymrozków jest 
istotna w ostatnich latach, ulega ona ciągłemu przyśpieszeniu, z tego względu 
powinna ona być stale monitorowana i korygowana. Dlatego też przed kolej-
nym sezonem wegetacyjnym data mówiąca o wystąpienia przymrozków wio-
sennych powinna ulec zmianie z 15 kwietnia na 21 marca w ustawie „o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”. 

Na podstawie powyżej prezentowanych informacji, przedstawiamy ko-
lejność prac dotyczących monitoringu przymrozków, rysunek 8. 

 

Rysunek 8. Schemat prac związanych z prowadzeniem przymrozków 
Prowadzenie obserwacji warunków pogodowych - stacje meteorologiczne 

 
Przesył danych meteorologicznych ze stacji meteorologicznych na serwer 

 
Weryfikacja elementów meteorologicznych 

 
Wykonanie map dla: Polski, jednostki administracyjnej, regionu 

 
średniej temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią grun-

tu (dziennych, w wybranych okresach) 
 

minimalnej temperatury powietrza na wysokości 2 m nad powierzchnią 
gruntu (dziennych, w wybranych okresach) 

 
średniej temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią 

gruntu (dziennych, w wybranych okresach) 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

minimalnej temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią 
gruntu (dziennych w wybranych okresach) 

użycie wartości krytycznych dla gatunków roślin 
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Ocena zagrożenia przymrozkowego powinna być dokonana na podsta-
wie danych meteorologicznych pochodzących ze stacji: 
� stacji synoptycznych i klimatycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), 
� Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), 
� Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu 

Badawczego (IUNG-PIB), 
� samorządów lokalnych, 
� innych instytucji prowadzących obserwacje meteorologiczne. 

Do oceny skutków zagrożenia przymrozkami należy wykorzystać dane 
dotyczące minimalnej temperatury powietrza mierzonej na wysokości 2 m oraz 
5 cm nad poziomem gruntu w okresie wegetacyjnym. 
 

Podsumowanie 

W ustawie „o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” 
z dnia 7 lipca 2005 r., „przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowa-
ne przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia 
do dnia 30 czerwca…”. Na podstawie przeprowadzonych badań z lat 2015-
2020 określono, że przymrozki wiosenne występują już 21 marca [podkr. 
A.D.] i są rekomendowaną nową datą w ich wystąpieniu w ustawie „o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” w miejsce dotychczas obo-
wiązującej daty 15 kwietnia. 
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VIII. Wybrane problemy strategiczne i operacyjne  
zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń  

w sektorze rolnym w kontekście polityki publicznej 

 
Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa 

18. 

Monitorowania krajowych, unijnych, OECD i WTO regulacji dotyczących 
funkcjonowania ubezpieczeń rolnych oraz warunków udzielania pomocy 

publicznej w tym sektorze 

 

Wstęp 

Każdy kraj ma swoje klęski i swoje doświadczenia w zakresie zjawisk 
katastroficznych. W konsekwencji przygotowywane mogą być rozwiązania 
systemowe i produktowe, które pozwalają na zniwelowanie skutków takich 
zdarzeń, ale przede wszystkim kształtować stabilność funkcjonowania 
zagrożonych podmiotów. Rozwiązania przygotowywane w poszczególnych 
krajach powinny pokrywać zarówno te już obserwowane zjawiska, jak również 
odpowiadać na możliwe zmiany rodzajów zdarzeń lub odpowiadać na 
zwiększenie się ich intensywności. W konsekwencji można zbudować opisy 
scenariuszy szkodowych (Botzen et al. 2010) dla poszczególnych branż, czy 
rodzajów podmiotów. W kontekście rozwiązań dla sektora rolnego konieczne 
jest zdefiniowanie beneficjentów tych rozwiązań. Ich katalog może obejmować 
poniże grupy. 

Realizując wsparcie dla podmiotów sektora rolnego należy mieć na 
uwadze zróżnicowanie tego sektora, gdzie inne cele funkcjonowania będą miały 
małe gospodarstwa rolników indywidualnych (często z głównym źródłem 
utrzymania poza rolnictwem), a inne cele będą stawiały sobie większe 
gospodarstwa, nastawione na produkcję na rynek. Zakłócenia ich działalności 
przez zjawiska pogodowe, szkody materialne czy błędy operacyjne mogą z 
jednej strony ograniczyć wpływy dla gospodarstwa domowego z dodatkowego 
źródła lub stać się przyczyną nawet upadłości gospodarstwa, jeżeli szkoda 
dotknęła głównego rodzaju działalności (a produkcja była realizowana przy 
małej marży zysku). 
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Dlatego konieczne jest budowanie rozwiązań trwałych, elastycznych, 
które będą opowiadały na oczekiwania gospodarstwa, ale jednocześnie będą 
możliwe do realizacji mając na uwadze wytyczne lub ograniczenia prawne 
kreowane przez organizacje międzynarodowe.  

 
Tabela 1. Wybrani beneficjenci pomocy w zakresie stosowania instrumentów 

finansowych, w szczególności ubezpieczeń, w zakresie zjawisk katastroficznych 
w obszarze rolnictwa 

Lp. Wyszczególnienie 
grupy 

Argumenty za stosowaniem dedykowanych rozwiązań w 
zakresie ubezpieczeń 

Liczebność grupy 

1. Rolnicy 
indywidualnie,  

- brak możliwości alokacji gospodarstwa rolnego 
(funkcjonowanie „pod chmurką”) może oznaczać 
konieczność likwidacji gospodarstwa lub zmiany profilu 
działalności, 
- zagrożenie ryzykiem systemowym (np. masowe 
oddziaływanie suszy) ogranicza zainteresowanie 
komercyjnego rynku ubezpieczeń, 
- wytwarzaniu lokalnych i globalnych dóbr naturalnych  

1,38 mln 
gospodarstw 
rolnych, w tym 
ok. 99% 
gospodarstwa 
indywidualne  

2.  Producenci rolni 
(również rolnicy 
indywidualni i 
podmioty 
gospodarcze) 

- zachowanie konkurencyjności względem producentów 
rolnych z innych obszarów geograficznych i utrzymanie 
stabilności funkcjonowania w przypadku zakłócenia 
funkcjonowania, 
- utrata roli podmiotu w kształtowaniu bezpieczeństwa 
żywnościowego, wytwarzaniu lokalnych i globalnych 
dóbr naturalnych 
- brak zachowania wiarygodności kredytowej i rozwój 
gospodarstwa  

Gospodarstwa 
towarowe – 
52,15% całości 
gospodarstw,. 
zasilające 
gospodarkę w 
żywność 
(Kisielińska 2018) 

3. Podmioty w 
łańcuchu dostaw 

- brak dostawy produktów przez rolników może 
doprowadzić do konieczności zakupu surowców na 
innych rynkach (drożej) co może powodować zjawiska 
inflacyjne 
- brak regulowania płatności przez producentów rolnych 
może zakłócić funkcjonowanie tych podmiotów 

Nieograniczona 
liczba podmiotów 
w sektorach: 
surowce, 
przetwórstwo, 
handel, rynek 
finansowy 

Źródło: opracowanie własne, (GUS 2020). 
 
Zarządzanie ryzykiem w WPR po 2020 

Cechą charakterystyczną kolejnych perspektyw finansowych WPR jest to, 
że wyzwania i cele stawiane wobec WPR podlegają modyfikacjom i 
poszerzeniom, w związku z nowymi zjawiskami i wyzwaniami stojącymi przed 
rolnictwem i gospodarką żywnościową.  

Prace nad WPR po roku 2020 rozpoczęto już w roku 2016. Przy okazji 
śródokresowej rewizji ram finansowych 2014-2020 w dniu 14 września 2016 r. 
Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy oddziałujący na różne dziedziny 
polityki europejskiej, w tym mający na celu uproszczenie istniejących 
instrumentów  (także WPR) (COM(2016)0605), w tym WPR. Jednak z 
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inicjatywy Parlamentu Europejskiego proces ten przerodził się w prawdziwą 
minireformę WPR. W grudniu 2017 r. opublikowano rozporządzenie (UE) 
2017/2393, gdzie obok innych regulacji pojawiły się zapisy wzmacniające 
znaczenie ubezpieczeń rolnych, funduszy wspólnego inwestowania i narzędzi 
stabilizacji dochodów. Do 20% (z 30%) zmniejszony został próg dotyczący 
spadku produkcji mający zastosowanie do ubezpieczeń. Wprowadzono także 
sektorowe narzędzia stabilizacji dochodów, w szczególności w sektorach 
dotkniętych poważnym spadkiem dochodów, przy czym spadek dochodu 
przekraczać musi próg co najmniej 20 %. W odniesieniu do mutual fund 
wprowadzono dodatkowo możliwość pokrywania wkładem finansowym z 
publicznych środków także początkowego kapitału podstawowego. 

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swoje 
propozycje legislacyjne związane z modernizacją i uproszczeniem wspólnej 
polityki rolnej (WPR) na okres programowania 2021–2027 (COM(2018) 392 
final). Potwierdzono zasadę, że WPR będzie nadal opierać się na dwóch 
filarach: 

5 w ramach I filara realizowane będą płatności obszarowe i instrumenty 
rynkowe,  

5  w ramach II filara wsparcie skierowanie zostanie na rozwój obszarów 
wiejskich.  

I tak I filar WPR, tak jak dotychczas, ma być w pełni finansowany przez 
UE w ramach rocznych kopert finansowych. Natomiast II filar WPR przyjmie 
postać wieloletnich programów tworzonych przez państwa członkowskie i 
środki wypłacane będą sukcesywnie w miarę wykonania rodzaju interwencji. 
Będą one wspólnie finansowane przez UE i państwa członkowskie. Utrzymano 
dotychczasowe nazwy funduszy - dla I filara WPR – Europejski Fundusz 
Rolniczej Gwarancji (EFRG) oraz dla II filara WPR - Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Aby w dalszym ciągu WPR mogła przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich, jej cele na 
nowy okres programowania zorientowane mają być na rentowność i dochody 
gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 
Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich (COM(2018) 392 final).  

W dokumentach ustalono także zakres celów szczegółowych WPR, do 
których zaliczono: 
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a) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w 
całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);  

b) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;  

c) poprawę pozycji rolników w łańcuchu wartości;  

d) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się 
do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii;  

e) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;  

f) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;  

g) przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;  

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i 
zrównoważonego leśnictwa; 

Nowy model wdrażania WPR ma opierać się na tzw. planie 
strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie 
krajowym. Plany strategiczne przygotowuje każdy kraj członkowski i 
uwzględnia on wiele czynników, w tym analizę SWOT, kompleksową ocenę 
potrzeb, plan finansowy, opis struktur zarządzania i koordynacji czy ocenę 
uwarunkowań ex-ante itp. Cele te powinny obejmować konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na rezultaty, przyspieszenia modernizacji 
i pogłębienia równowagi pod względem gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym i klimatycznym. W ten sposób każdy kraj członkowski będzie 
miał większe możliwości wybierania instrumentów i narzędzi do realizacji 
krajowego planu strategicznego WPR (COM(2018)375 final). 

Ze względu na okoliczności (m.in. Brexit i Covid -19) ale także 
przedłużające się procedury ustawodawcze wprowadzono na lata 2021-2022 
tzw. okres przejściowy – przedłużający funkcjonowanie zasad i regulacji 
prawnych z okresu 2015-2020. W zakresie zarządzania ryzykiem pozostawiono 
zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2017/2393 i jednocześnie umożliwiono 
państwom członkowskim podejmowanie decyzji o obniżeniu progu spadku 
dochodów z 30 % do 20% dla mutual fund i ogólnych (nie sektorowych)  
funduszy stabilizacji dochodu. 
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W dniu 6 grudnia 2021 r. opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym 
UE teksty trzech rozporządzeń uzgodnionych w ramach reformy WPR, które 
odnoszą się w sposób szczegółowy do kształtu poszczególnych instrumentów, w 
tym tych odnoszących się do zarządzania ryzykiem: 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 
2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 
1307/2013, 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 
2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 
2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 
1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych 
produktów sektora wina i (UE) nr 228/ 2013 ustanawiające szczególne 
środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej, 

 

W preambule do rozporządzenia 2021/2115 zapisano, że: „ wsparcie, 
które ma pomóc rolnikom w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i 
utratą dochodów, powinno zostać utrzymane i rozszerzone w ramach EFRROW. 
W szczególności powinno zostać zachowane wsparcie na rzecz składek 
ubezpieczeniowych i funduszy wspólnego inwestowania1, w tym narzędzie 
stabilizacji dochodów, ale należy również udostępnić wsparcie na rzecz innych 
narzędzi zarządzania ryzykiem.” 

W efekcie zgodnie z zapisami art. 76 rozporządzenia 2021/2115 państwa 
członkowskie mogą udzielać wsparcia różnym rodzajom narzędzi zarządzania 
                                                           
1 W polskiej wersji rozporządzenia  pojawia się także nowa nazwa tego narzędzia - fundusz 
ubezpieczeń wzajemnych. Choć oczywiście instrument te pozostaje zgodny z pojęciem 
mutual fund, określonym we wcześniejszych regulacjach w tym zakresie. 
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ryzykiem (które zostały doprecyzowanie w ich planach strategicznych), w tym 
narzędziom stabilizacji dochodów, w szczególności: 

a) wkładom finansowym na rzecz składek w ramach systemów 
ubezpieczeń;  

b) wkładom finansowym na rzecz funduszy ubezpieczeń wzajemnych, w 
tym z przeznaczeniem na koszty administracyjne utworzenia. 

To państwa członkowskie określają rodzaje i zakres kwalifikowalnych 
narzędzi zarządzania ryzykiem, metodę obliczania strat i czynniki 
uruchamiające rekompensatę, a także przepisy dotyczące tworzenia funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych oraz innych kwalifikowalnych narzędzi zarządzania 
ryzykiem i zarządzania nimi. 

Wsparcie dla narzędzi zarządzania ryzykiem może być przyznane 
wyłącznie na pokrycie strat, których wartość przekracza próg co najmniej 20 % 
średniej produkcji rocznej lub średniego rocznego dochodu rolnika z 
poprzednich trzech lat, lub średniej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Jednak 
omawiane wsparcie może być kierowane do rolników aktywnych zawodowo i 
uczestniczących w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją czy ryzykiem 
utraty dochodów w ich działalności rolniczej. To w sposób jasny definiuje 
beneficjentów tych rozwiązań. 

Co istotne wskazano także, iż powinno być możliwe ukierunkowanie 
instrumentów zarządzania ryzykiem na potrzebujące ich sektory rolnictwa lub 
obszary terytorialne. Sektorowe narzędzia zarządzania ryzykiem dotyczącym 
produkcji obliczają straty na poziomie gospodarstwa lub na poziomie 
działalności gospodarstwa w odnośnym sektorze. 

Dodatkowo zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2021/2115 państwo 
członkowskie może postanowić o przeznaczeniu do 3% płatności 
bezpośrednich, które zostaną wypłacone rolnikowi, na wkład tego rolnika w 
narzędzia zarządzania ryzykiem. Państwa członkowskie, które postanowią 
skorzystać z tego przepisu, stosują go do wszystkich rolników otrzymujących 
płatności bezpośrednie w danym roku. 

W artykule 47 zdefiniowano rodzaje interwencji w sektorze owoców i 
warzyw, sektorze chmielu, sektorze oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz w 
pozostałych sektorach (np. świnie żywe, jaja ptasie w skorupkach, ziemniaki 
świeże lub schłodzone, warzywa strączkowe  o których mowa w art. 42 lit. f), 
które mogą stać się w przyszłości warunkiem koniecznym oferowania pomocy 
rolnikom. W ramach swoich planów strategicznych WPR państwa członkowskie 
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wybierają w jeden lub większą liczbę spośród następujących rodzajów 
interwencji, w tym: 

i) ubezpieczanie zbiorów i produkcji przyczyniające się do 
zabezpieczenia dochodów producentów w przypadku strat w 
następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub inwazji agrofagów, przy zapewnieniu, aby beneficjenci 
podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku; 

Podobne zapisy znajdziemy w przewidziany formach pomocy dla sektora 
wina. Z jednej strony wskazanie, iż unijna pomoc finansowa może dotyczyć 
zbioru winorośli w zakresie utraty dochodów spowodowanych: niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi porównywalnymi do klęski żywiołowej, 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, zniszczeniami spowodowanymi 
przez zwierzęta, chorobami roślin lub inwazjami agrofagów. Poziom pomoc 
został ograniczony w ten sposób, że nie przekracza: 

a) 80 % kosztów składek ubezpieczeniowych opłaconych przez producentów 
tytułem ubezpieczenia od strat powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęski żywiołowej; 

b) 50 % kosztów składek ubezpieczeniowych opłaconych przez 
producentów tytułem ubezpieczenia jeżeli katalog ubezpieczany zjawisk 
katastroficznych zostanie poszerzony straty spowodowane innymi 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz straty spowodowane 
przez zwierzęta, choroby roślin lub inwazje agrofagów. 

Zastrzega się jednak, że umowy ubezpieczenia muszą wymagać od 
beneficjentów przyjęcia niezbędnych środków zapobiegania ryzyku. Jest to 
ewidentne wskazanie na konieczność realizacji działań prewencyjnych w 
przygotowywanych rozwiązaniach systemowych.  

W literaturze przedmiotu ubezpieczeń możemy zdefiniować funkcje, czyli 
przejawiania się społecznej i gospodarczej roli ubezpieczeń. I w tym zakresie w 
sposób szczególny porusza się zagadnienie prewencji. Pod tym pojęciem należy 
rozumieć wszelkie działania zakładów ubezpieczeń zmierzającą do zmniejszenia 
szkód losowych, tak poprzez ograniczenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenie 
prawdopodobieństwa realizacji ryzyk (Handschke 1998). Działalność ta w 
wykonaniu zakładów ubezpieczeń może przybierać postać materialną oraz 
niematerialną i została wpisana do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przedmiotowej ustawie 
zdefiniowano to jako: 1) zapobieganie powstaniu albo zmniejszeniu skutków 
wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu 
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prewencyjnego (art. 4 ust. 9 pkt 4) oraz 2) prowadzenie kontroli przestrzegania 
przez ubezpieczających lub ubezpieczonych zastrzeżonych w umowie lub w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń obowiązków i zasad bezpieczeństwa 
odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową (art. 4 ust. 
8 pkt 4).  

Zakłady ubezpieczeń, jako podmioty zainteresowane niskim wskaźnikiem 
szkodowości, są zainteresowane zarówno działaniami mającymi na celu ogólną 
poprawę charakteru ubezpieczanych ryzyk, jak również w odniesieniu do 
konkretnych podmiotów. W ujęciu ogólnym może to oznaczać działania 
zmierzające np. do zwiększenia sektor rolnego w realizację przedsięwzięć 
związanych z mają retencją (ryzyko suszy), czy stosowania przez rolników 
odmian o odpowiedniej zimotrwałości (ryzy wymarznięcia upraw w okresie 
zimowym). być to oddziaływanie na poziomie świadomościowym (np. 
społeczna kampania informacyjna w zakresie konieczności zabezpieczania 
budynków przed działaniem huraganów), jak i faktycznym (np. 
współfinansowanie stacji meteorologicznych, ostrzegających o nadchodzących 
zjawiskach pogodowych).  

Jednak szczególne  znaczenie prewencji ubezpieczeniowej należy 
dostrzegać przede wszystkim w oddziaływaniu na poszczególne ubezpieczone 
podmioty i modyfikacja ich zachowań (ubezpieczonych) (Lemkowska 2020). W 
szczególności oznacza to stosownie odpowiednich regulacji w zakresie 
wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dodatkowo spełnienie 
określonych wymogów przyjęcia to ubezpieczenia (np. posiadanie tryskach czy 
instrumentów do zadymiania w sadach w przypadku chęci ubezpieczenia 
owoców od skutków przymrozków wiosennych) pozwala trwale modyfikować 
posiadaną przez rolników infrastrukturę. W konsekwencji zmiana zagrożenia nie 
jest tylko jednorazowa, związana z zawarciem tej konkretnej umowy, ale 
zmniejsza ekspozycje tego rolnika na ryzyko. Zyskuje zatem na tym cały system 
finansowania skutków zdarzeń katastroficznych w rolnictwie. 

Warto zaznaczyć, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej podtrzymała 
możliwość finansowania działalności prewencyjnej zakładów ubezpieczeń 
poprzez możliwość tworzenia w ciężar kosztów funduszu prewencyjnego na 
finansowanie działalności zapobiegawczej w wysokości nie przekraczającej 1% 
składki przypisanej na udziale własnym w ostatnim roku obrotowym (art. 278). 
Biorąc pod uwagę tylko wysokość składki przypisanej na udziale własnym w 
2020 r. (29,7 mld zł) stanowiło to prawie 300 mln zł, które mogłyby być 
przeznaczone na bezpośrednią działalność prewencyjną zakładów ubezpieczeń 
lub działania edukacyjne. Od kilku lat obserwowano niepełne i nie zawsze 
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efektywne wykorzystanie środków, które mogłyby być przeznaczone na tą 
działalność. Dlatego konieczne jest zbudowanie przekonania wśród zakładów 
ubezpieczeń o konieczności wydatkowania tych środków również w celu 
ograniczenia zmian klimatycznych. 

Zadaniem państw członkowskich jest też pilnowanie, aby nie nastąpiła 
nadwyżka rekompensaty ponad poniesione straty z narządzi zarządzania 
ryzykiem oraz prywatnych lub publicznych systemów zarządzania ryzykiem.  

W wymiarze konkurencyjności międzynarodowej wskazuje się w artykule 
60 na konieczność kontrolowania podejmowanych działań w taki sposób, aby 
unijna pomoc finansowa na ubezpieczenie zbiorów nie zakłócała konkurencji na 
rynku ubezpieczeń. Jest to o tyle trudne, że każdy kraj będzie funkcjonował w 
innej specyfice rzeczywistości klimatycznej i gospodarczej. Oznacza to brak 
możliwości porównywania poszczególnych rozwiązań na poziomie krajowym, a 
tak ocena mogłaby być podejmowana na szczeblu Komisji. Pozostawiono zapisy 
o maksymalnym poziomie zaangażowania środków pomocowych. Jest to 
wartość 70 % kosztów kwalifikowalnych. 

 

Wytyczne dla stosowania wsparcia dla zarządzania ryzykiem w rolnictwie 
w dokumentach WTO i OECD. 

W wytycznych Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO) w zakresie 
krajowych środków wsparcia (w tym przypadku również na poziomie wsparcia 
ze środków unijnych), wskazuje się na konieczność spełniania podstawowego 
wymogu - żadne lub co najwyżej minimalne skutki zakłócające handel lub 
wpływ na produkcję. W konsekwencji zwraca się uwagę na to, aby spełniały one 
podstawowe kryteria:  

(a) dane wsparcie jest udzielane w ramach programu rządowego (unijnego) 
finansowanego ze środków publicznych (łącznie z utraconymi 
dochodami publicznymi), nieobejmującego transferów od konsumentów; 
oraz, 

(b) przedmiotowe wsparcie nie skutkuje udzielaniem wsparcia cenowego 
producentom. 

Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi rozwiązania ubezpieczeniowe w 
zakresie wsparcia rolnictwa mogą dotyczyć pokrywania strat bezpośrednich 
(związanych ze zjawiskami katastroficznymi) oraz utraty dochodu. Jednak 
płatności z takich systemów mogą powstać, w świetle wytycznych WTO, 
wyłącznie po formalnym uznaniu przez władze rządowe, że wystąpiła lub 
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występuje klęska żywiołowa lub podobna klęska. Dodatkowo ubezpieczenia 
dotyczące utraty dochodu nie mogą powodować wypłaty kwoty większej niż 70 
procent utraty dochodu producenta w roku, w którym producent kwalifikuje się 
do otrzymania tej pomocy. Wypłata z tytuły utraconego dochodu oraz 
pokrywania skutków zdarzeń są łącznie ograniczone do 100% całkowitej straty 
producenta. 

Wskazówki zawarte w dokumentach OECD podkreślają konieczność 
budowania współpracy sektora prywatnego ze społecznościami lokalnymi, 
grupami społeczeństwa obywatelskiego i władzami lokalnymi w odpowiedzi na 
poważne klęski żywiołowe. Budowanie odporności wobec zakłóceń 
pochodzących od realizujących się zdarzeń katastroficznych powinno być 
procesem, który ma na celu zwiększenie zdolności absorpcyjnych 
poszczególnych uczestników (lub radzenia sobie z konkretnymi skutkami), 
adaptacji do nowych okoliczności, ale przy zachowaniu dobrobytu i standardu 
życia grup ludzi i podmiotów. Końcowa wersja systemu powinna uwzględniać 
cechy, które różnicują odbiorców (w naszym przypadku różne typy gospodarstw 
rolnych). Wskazuje się również na kategorie podmiotów, którzy powinni być 
zaangażowani w analizę systemów zarządzania ryzykami katastroficznymi. 
Obok naukowców, specjalistów ds. edukacji, czy handlowców, wskazuje się na 
pracowników instytucji ubezpieczeniowych (OECD 2014). Ich wiedza o 
kształtowaniu produktów, ograniczeniach funkcjonowania zakładów 
ubezpieczeń czy rynków reasekuracyjnych może być kluczowa do stworzenia 
efektywnych i trwałych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania 
ryzykiem katastroficznym. 

Należy też wprowadzić wagi, które będą pozwalały na pomiar znaczenia i 
dostosowania poszczególnych rozwiązań systemowych. Z jednej strony 
wskazuje się na konieczność dostępu do ochrony socjalnej (czyli budowanie 
rozwiązań dla gospodarstw nietowarowych), ale z drugiej wskazuje się na 
konieczność budowania bezpieczeństwa żywnościowego i prężnego rolnictwa. 
(OECD 2017). 

 

Podsumowanie  

W ramach nowych regulacji w ramach WPR należy podkreślić 
dopuszczenie finasowania wkładami finansowymi poszczególnych krajów 
kosztów administracyjnych utworzenia funduszy ubezpieczeń wzajemnych. Jest 
to realizacja oczekiwań ze strony środowisk rolniczych, państw członkowskich i 
potwierdzenie coraz częściej pojawiających się rozwiązań. Bardzo istotną 
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zmianą w zakresie regulacyjnym jest zredukowanie do 20% progu strat, które 
inicjują pomoc. Ważne jest również możliwość uruchomienia konkretnych 
rozwiązań na sektory lub obszary terytorialne. Oznacza to, że pomoc może być 
bardziej celowa i oddziaływująca na konkretne rodzaje gospodarstw. 

Samo finansowanie skutków jest działaniem potrzebnym, obwarowanymi 
wieloma ograniczeniami formalnymi, pozwalającym na budowanie stabilności 
funkcjonowania poszczególnych podmiotów. Ale kluczowe znaczenie dla 
stabilności finansowej ubezpieczycieli i całych systemów ubezpieczeń 
katastroficznych mają działania prewencyjne – ukierunkowane na zmniejszania 
częstotliwości i dolegliwości szkód. Skoncentrowanie się tylko na poszukiwaniu 
narzędzi finansowania może być niewystarczające, a może wręcz zniechęcać do 
podejmowania aktywnych działań prewencyjnych. Dlatego ważnym jest, aby 
także w ramach kompleksowych rozwiązań systemowych nie zapominać o tym 
aspekcie. Często podejmowanie działań prewencyjnych, zarówno przez całe 
społeczności lokalne, jak i indywidualnych producentów rolnych ma wpływ na 
składkę i/lub stosowane udziały własne/franszyzy. Dlatego należy podkreślić 
dostrzeżenie roli tego działania w najnowszych regulacjach Unii Europejskiej. 
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Jacek Kulawik 

19. 

Podstawowe problemy zarządzania ryzykiem  
w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich1 

 

Wprowadzenie 

Szacuje się, że w Polsce corocznie pada średnio ok. 1,8 mln zwierząt 
gospodarskich, z różnych powodów: choroby i epidemie, stresy pogodowo-
środowiskowe, nieszczęśliwe wypadki, ale i błędy popełniane przez samych 
rolników [Sowa, 2021]. Podana wartość rośnie kilka razy, gdy pojawi się jednak 
na przykłąd grypa ptaków, co miało ostatnio miejsce w 2021 roku. Do tego 
dochodzą straty w czasie transportu zwierząt do ubojni i w oczekiwaniu na sam 
ubój. Ma to swój wymiar finansowy dla rolników oraz innych podmiotów 
w łańcuchach żywnościowych, ale i dla budżetu państwa. Do tego dochodzą, 
rzecz jasna, inne ryzyka produkcyjne, cenowe, katastroficzne, instytucjonalne 
i osobowe, z którymi konfrontowani są producenci rolni. W poniższym tekście 
obszar analizy jednak zawężono, koncentrując się na niektórych tylko 
zagrożeniach i ryzykach, ważnych w subiektywnej ocenie jej autora. 

 
Holistyczny system zarządzania ryzykiem chorób zwierząt 

Zarządzanie ryzykiem chorób zwierząt gospodarskich jest ważne z punktu 
widzenia znaczenia wkładu tego działu w wolumen całej produkcji rolniczej 
oraz funkcjonowania branżowych łańcuchów dostaw, ale i z powodu możliwo-
ści przenoszenia się ich na ludzi, z czym w sposób pośredni mieliśmy do czy-
nienia w przypadku Covid-19. Niestety, jak wynika z badań Światowej Organi-
zacji Zdrowia Zwierząt (Office International des Epizooties, OIE), w około ¼ 
przypadków nie mamy pewności co do typu patogenów powodujących epizoo-
cję. Zarządzanie wspomnianym ryzykiem jest trudne również z tego powodu, że 
mogą być tu generowane negatywne efekty zewnętrzne i rolnicy często nie mają 
odpowiednich motywacji, by w tym obszarze w pełni uwzględniać koszty spo-
łeczne. To ważna przesłanka do sensowności angażowania się rządów w zapo-
bieganie i zwalczanie chorób zwierząt. Z drugiej strony uzasadnia to celowość 
projektowania systemu zarządzania ryzykiem chorób zwierząt również w kon-
wencji holistycznej, co pokazały badaczki pracujące dla OECD, a co przedsta-
wiono na rysunku 1.  
                                                           
1 Rozdział ten jest zarazem strategią/dokumentem  strategicznym sporządzonym w ramach 
projektu UBROL (za 2021 r.). 
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Rysunek 1. Holistyczny system zarządzania ryzykiem chorób  
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Krajowa infrastruktura bioasekuracji, usług i regulacje w zakresie oceny ryzyka, 
komunikacja i informacja, badania, edukacja i szkolenie badanie usługi ogólne 
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Źródło: opracowano na podstawie: Melyukhina O., Yoon W., Producer incentives in livestock 
disease management: a synthesis of conceptual and empirical studies. Draft Report- OECD 
Conference Centre, Paris, 2017. 
 

Melyukhina i Yoon wyróżniły również trzy rodzaje ryzyka: normalne, 
z którym muszą sobie w pierwszym rzędzie radzić sami rolnicy; dające się trans-
ferować na rynek ubezpieczeniowy i/lub finansowy; katastroficzne, gdzie bar-
dzo często muszą się angażować władze publiczne. Dodatkowo badaczki te 
uwzględniły dwa standardowe wymiary ryzyka, tj. prawdopodobieństwo wystą-
pienia choroby oraz jej skutki w postaci możliwego spadku dochodu rolniczego. 
Zauważmy ponadto, że na samym dole powyższej macierzy znajdują się usługi 
publiczne, a więc rodzaj infrastruktury niezbędnej do przeciwdziałania wystą-
pieniom chorób oraz radzenia sobie ze skutkami, gdy się one już pojawią. Za jej 
charakter, funkcjonowanie i jakość w pierwszym rzędzie odpowiedzialne jest 
państwo. Na tym jednakże jego rola się nie kończy. Nie mniej ważne są jego 
zadania związane z internalizacją kosztów zewnętrznych i tworzeniem dobra 
publicznego, jakim jest właściwa kondycja zdrowotna zwierząt. To trudna kwe-

optymalny wzorzec 
interwencji malejące 

zaangażowanie rządów 
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stia, gdyż potrzebne jest konstruowanie układów motywacyjnych, w których 
dopasowane zostaną w sposób zadawalający mikroekonomiczne cele rolników 
z optimum społecznym, którym jest odpowiedni ich poziom inwestycji i wysiłku 
w zapobieganie chorobom. Do tego dochodzą problemy koordynacyjne i opty-
malizacyjne w ramach branżowych łańcuchów dostaw, całego sektora żywno-
ściowego, zadowolenia i bezpieczeństwa konsumentów oraz zdrowia publiczne-
go. Jak zawsze przy zarządzaniu ryzykiem, trzeba się liczyć z hazardem moral-
nym (pokusą nadużycie) wśród głównych aktorów, a rolników w szczególności. 

Jeśli chodzi o ogólne dotychczasowe doświadczenia związane z zarządza-
niem chorobami zwierząt przez rolników w warunkach ryzyka i niepewności, to 
Melyukhina i Yoon podkreślają następujące kwestie: 

1. W najprostszych modelach teoretycznych rolnicy zapobiegają i walczą z 
chorobami zwierząt do momentu, aż oczekiwane korzyści krańcowe nie 
zrównują się z ponoszonymi kosztami krańcowymi tych działań. 

2. Wydatki związane z prewencją i kontrolą chorób zwierząt przynoszą ma-
lejące korzyści krańcowe. Stąd też na gruncie czysto ekonomicznym nie 
jest działaniem optymalnym zapobieganie wszystkim możliwym szkodom 
powodowanym przez choroby. 

3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kosztów zewnętrznych inwestycje i 
wysiłek rolników w fazach prewencji i kontroli chorób mogą być niższe 
od optimum społecznego.  

4. Postęp techniczno-technologiczny i/lub działania rządów w obszarze za-
pobiegania chorobom powodują, że granica koszty-straty społeczne poło-
żona jest zawsze wyżej niż w przypadku ujęcia mikroekonomicznego. 

5. Rolnicy zarządzający chorobami zwierząt muszą rozumieć różne ich 
aspekty biologiczne oraz znać działania polityczne i regulacje administra-
cyjne w tym obszarze. 

6. Podstawowym zadaniem polityki publicznej związanym z optymalizacją 
dochodów rolniczych jest dostarczanie im wiedzy oraz efektywnych kosz-
towo technologii do zapobiegania i kontroli chorób. 

7. Bioasekuracja jest fundamentalną strategią prewencji chorób zwierząt i 
kanałów (wektorów) ich transmisji. Właściwe postrzeganie tych korzyści 
przez rolników może ich zachęcać do większych inwestycji i zaangażo-
wania w kluczowe jej praktyki. 
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8. Dynamiczne relacje między wyborami i decyzjami rolników a nasileniem 
się chorób zwierząt mogą prowadzić do sytuacji, iż dążenie do ich całko-
witego wyeliminowania może być rozwiązaniem nieoptymalnym. 

Zdecydowana większość rolników jedynie choroby epidemiczne uznaje za 
poważne ryzyko, natomiast pozostałe uważa za mało zagrażające [Rat-Aspert, 
Fourichon, 2010]. Stąd też kapitalnego znaczenia nabiera kwestia klasyfikacji 
samego ryzyka, gdyż to przesądza o reakcji na jego zmaterializowanie się. 
W tych warunkach zadaniem rządów jest ułatwianie rolnikom precyzyjnego 
identyfikowania zagrożeń m.in. przez dostarczanie im właściwych i w odpo-
wiednim czasie informacji o chorobach zwierząt, kanałach i dynamice ich 
transmisji oraz o spodziewanych skutkach. Bardzo pomocna może być w tym 
momencie systematyka ryzyk zaproponowana przez A. Mikesa i in. [Mikes i in., 
2015]. Badacze ci wyróżnili: 1) ryzyka, którym można zapobiec w ramach bie-
żących i rutynowych działań typu szczepienia oraz dobre praktyki zootechnicz-
ne; 2) ryzyka w obszarze strategicznym, a więc towarzyszące dążeniom do osią-
gnięcia wyższych zysków i rentowności. Przykładem może być tu zakup zwie-
rząt o wyższym genetycznym potencjale produkcyjnym, ale z drugiej strony o 
wyższych wymaganiach. Ryzykiem tym w pewnym zakresie da się zarządzać, 
ale zawsze trzeba się liczyć z tym, iż jakaś jego część rezydualna pozostanie po-
za możliwościami skutecznego oddziaływania rolników. Można ją nazwać ry-
zykiem bazowym. Istnieje jeszcze trzecie ryzyko: zewnętrzne, na które produ-
cenci rolni nie mają bezpośredniego wpływu, ale mogą starać się budować od-
porność swych gospodarstw na przyszłe szoki. Do tej grupy należą epidemie 
wśród zwierząt. 

Każde ryzyko powinno być analizowane z punktu widzenia prawdopodo-
bieństwa jego wystąpienia oraz dotkliwości następstw jego urzeczywistnienia 
się. Jak zawsze, musimy jednak pamiętać, że rolnicy najczęściej posługują się 
prawdopodobieństwami subiektywnymi, nie zaś obiektywnymi. Okoliczność ta 
musi być brana pod uwagę przy konstrukcji różnych programów rządowych 
i wyborze strategii zarządzania ryzykiem przez samych rolników. Zbiór tych 
ostatnich jest standardowy i obejmuje: unikanie ryzyka, stosowanie praktyk 
mniej ryzykownych, dywersyfikację, elastyczność i ubezpieczenia. Mamy tu 
zatem działania prewencyjne oraz aktywne, nastawione na minimalizowanie ne-
gatywnych następstw zmaterializowania się ryzyka. Między instrumentami 
i strategiami zarządzania ryzykiem występują różnorakie relacje, ale dominują 
wśród nich substytucyjność i komplementarność. Cały czas trzeba o tym pamię-
tać, gdy analizuje się ubezpieczenia, które niekiedy mogą wypierać samoochro-
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nę (dążenie do redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia strat) i samoubezpie-
czenie (działania zmierzające do ograniczenia wielkości szkód).  

 

Zdrowie zwierząt jako proces tworzenia dobra publicznego 

Minimalizowanie ryzyka pojawienia się choroby zwierząt, a szczególnie 
w postaci epidemii, powinno być traktowane jako proces tworzenia dóbr publicz-
nych [Grannis i in., 2006; Gramig i in., 2006]. Jeśli choroba ogranicza się jednak 
tylko do określonej gałęzi produkcji zwierzęcej, dobra te określa się jako „bran-
żowe dobra publiczne”. W tym kontekście choroby te należy traktować jako ro-
dzaj zawodności rynków, tzn. jako niedostateczną „podaż zdrowia zwierząt”. Jeśli 
„podaż” ta jest natomiast optymalna, to zapobiegamy wystąpieniu chorób odzwie-
rzęcych, a więc chorób zakaźnych lub pasożytniczych, przenoszonych bezpośred-
nio lub pośrednio, przez surowce pochodzenia zwierzęcego, na człowieka. Wtedy 
to korzyści odnosi cała populacja mieszkańców danego kraju i żaden z nich nie 
może być tu w jakiś sposób dyskryminowany. Z drugiej natomiast strony rolnicy 
mogą nie osiągać dodatkowych korzyści z dbałości o zapewnienie ww. optymal-
nej „podaży zdrowia zwierząt”. To uzasadnia ingerencję państwa. Staje się ona 
wręcz nieodzowna również z tego powodu, że choroby zwierząt mogą się przeno-
sić w przestrzeni, co jest równoznaczne z pojawieniem się kosztów zewnętrznych. 
Właściwe rekompensaty dla rolników są podstawą, by zgłaszali oni przypadki 
zachorowań zwierząt [Ott, 2006]. 

J.P. McInevrey, K.S. Howe oraz J.A. Sepers skonstruowali model gra-
ficzny, który pozwala określić optymalny poziom kontroli chorób zwierząt 
[McInevrey i in., 1992]. Przedstawiono go na rysunku 2. 

Widzimy, że ponoszenie wydatków (E) na zapobieganie chorobie i/lub 
ograniczenie jej negatywnych skutków prowadzi do zmniejszenia strat w pro-
dukcji i w potencjale generowania dochodów (L). Jednak całkowita strata z tym 
związana, C, jest sumą E plus L. Na rysunku … mamy również granicę efek-
tywności, L(E), pokazującą wymienność (substytucyjność) między wydatkami 
a stratami. Zgodnie z tym przy braku jakiejkolwiek kontroli (E = 0) strata osiąga 
maksymalny poziom L . Zauważmy jednak od razu, że wzrost wydatków 
wprawdzie stopniowo ogranicza straty, ale tylko do granicy L . Oznacza to, że 
wydatki te przynoszą coraz mniejszą efektywność. Optymalny poziom kontroli 
wartości parametru C to taki, w którym dalszy wzrost wydatków o jednostkę 
owocuje mniejszym od jedności spadkiem straty. Innymi słowy, w tym bioeko-
nomicznym modelu zakłada się, że nie likwiduje się całkowicie ryzyka wystą-
pienia choroby i/lub całkowitego jej wyeliminowania. Jest to spojrzenie z pry-
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watno gospodarczego punktu widzenia. Przejście do wyznaczenia optimum spo-
łecznego kontroli spowoduje przesunięcie granicy efektywności jednak w górę. 
Natomiast wdrożenie nowych technologii oraz różne programy rządowe dla 
producentów utrzymujących zwierzęta mogą granicę tą przesunąć w dół. 

 
Rysunek 2. Graficzne wyznaczanie optimum kontroli chorób zwierząt 
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Źródło: przedstawiono na podstawie: McInevrey J.P., Howe S.K, Scheper A.J., A frame-
work for the economic analysis of disease in farm livestock, „Preventive Veterinary Med i-
cine”, vol. 47, 1992. 

 
A.J. Chi i in., bazując na propozycji P.J. McInerney’go i in., sformalizo-

wali zależności między nakładami na prewencję i kontrolę chorób zwierząt, 
a spadkiem produkcji [Chi i in., 2002]. Ich podstawowym założeniem było to, że 
nie mogą być one modelowane tak samo jak w tradycyjnej ekonomice produkcji 
rolniczej relacje między nakładami a produktami. W przypadku chorób bowiem 
funkcją tych nakładów jest kontrolowanie poziomu szkód, a nie powiększanie 
produkcji. W dalszym ciągu jednak i tu obowiązuje zależność, że optimum kon-
troli poziomu zachorowań zwierząt wyznacza punkt zrównania się poniesionych 
kosztów krańcowych z osiąganymi korzyściami krańcowymi. Nie wyczerpuje to 
jednakże całego problemu. Rolnicy generalnie koncentrują się na kosztach bez-
pośrednich. Sytuacja znacząco się komplikuje, gdy decyzje rolników są ograni-
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czane przez odpowiednie regulacje administracyjne, jeśli w grę wchodzi zdro-
wie publiczne oraz interes całej branży w produkcji zwierzęcej. W rachunku 
opłacalności prewencji i kontroli kosztów pojawiają się wówczas nowe koszty, 
ale po stronie korzyści możemy mieć z kolei rekompensaty rządowe i pomoc 
klęskową. Dalsze skomplikowanie decyzji powoduje zakup przez rolników 
ubezpieczeń inwentarza żywego.  

Każda analiza kosztów i korzyści prewencji i zwalczania chorób zwierząt 
musi uwzględniać kilkakrotnie już wymieniane koszty zewnętrzne z tym zwią-
zane oraz dobra publiczne, których źródłem jest chów i hodowla zwierząt pro-
wadzona przy kontrolowanym poziomie ich potencjalnej zachorowalności. In-
nymi słowy, w tym obszarze cały czas musimy liczyć się z niezgodnością opti-
mum mikroekonomicznego i społecznego. Oznacza to, że granica koszty-straty 
społeczne położona jest wyżej niż granica dla samych tylko rolników. Ci ostatni 
mają przy tym wiele możliwości inwestycyjnych, często bardziej opłacalnych, 
niż angażowanie ich w prewencję oraz walkę z chorobami zwierząt i, jak pamię-
tamy, oni również zazwyczaj podlegają mechanizmom hiperbolicznego dyskon-
towania, a więc wyżej wyceniają korzyści wcześniejsze niż późniejsze [Kristen-
sen, Enewoldsen, 2008]. Decyzje inwestycyjne w prewencję i kontrolę chorób 
są przy tym trudne, bo rolnicy muszą dobrze znać się m.in. na etiologii poszcze-
gólnych chorób, mechanizmach ich transmisji, przepisach sanitarnych, prakty-
kach weterynaryjnych czy programach rządowych. 

Istnieje aż pięć szerokich przesłanek do zaangażowania się władz pu-
blicznych w obszarze utrzymania społecznie pożądanego stanu zdrowotności 
zwierząt gospodarczych, których źródłem jest zawodność rynków: 

1. Niedostateczna konkurencja, 

2. Istnienie dóbr publicznych, 

3. Obecność efektów zewnętrznych, 

4. Niekompletność rynków, 

5. Asymetria informacji [Coble i in., 2006]. 

D.A. Summer i in. konkretyzują je dla chorób zwierząt, wymieniając trzy 
powody do ingerencji władz publicznych: 

(1) silna więź między chorobami zakaźnymi, dobrami publicznymi i efektami 
zewnętrznymi a motywacjami rolników do ich kontrolowania; 

(2) oddziaływania redystrybucyjne pojawienia się chorób, które z reguły są 
zdarzeniami czysto losowymi, pozostawiającymi mało przestrzeni dla po-
hamowywania niekorzystnych zachowań rolników;  
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(3) choroby te niekiedy wręcz mogą zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, a za 
to w pierwszym rzędzie odpowiadają przecież rządy [Summer i in., 2006]. 

Jako narzędzia interwencji stosuje się każdorazowo unikalną kombinację 
subsydiów i rekompensat dla rolników, podatków i opłat oraz regulacji prawno-
administracyjnych. Trzeba je konstruować, biorąc pod uwagę, czy dana choroba 
podlega obowiązkowej kontroli i przymusowej likwidacji stad, czy też konkret-
ny program ma charakter pomocowy. Choroby niezagrażające życiu ludzi są 
natomiast przedmiotem prywatnej kontroli, chociaż i one mogą być źródłem 
kosztów zewnętrznych. Rzecz jasna, w przypadku ubezpieczeń chodzi o to, by 
można było w ten sposób złagodzić ww. niedoskonałości rynków. Jak zawsze, 
problemem jest precyzyjne zaadresowanie interwencji w ubezpieczenia tak, by 
równocześnie udało się pohamować ryzyka skorelowane. Ta ostatnia okolicz-
ność niepomiernie komplikuje proces kalkulowania składek, który często jest 
dosyć odległy od ortodoksji aktuarialnej, gdyż trzeba w nim uwzględnić wiele 
czynników [Coble i in., 2006]. 

Stosunki między władzami publicznymi a rolnikami dotyczące prewencji 
i zwalczania chorób zwierząt wystawiane są na asymetrię informacji i mogą być 
modelowane za pomocą teorii agencji [Gramig i in., 2009; Henessy, Wolf, 
2015]. Zgodnie z tym rolnik ma pewne informacje prywatne o przebiegu choro-
by i pełni funkcję agenta, tzn. powinien starać się jej zapobiegać oraz zgłaszać 
fakt jej pojawienia się, jeśli tak nakazuje prawo. Organ rządowy, pryncypał, zle-
ceniodawca, z kolei powinien również prowadzić działania prewencyjne, kon-
trolować chorobę oraz organizować walkę z nią. Tyle teoria. W warunkach 
asymetrii informacji musimy jednak liczyć się z dwoma niekorzystnymi zjawi-
skami: hazardem moralnym/pokusą nadużycia i negatywną selekcją. Pierwsze 
może pojawić, się gdy rząd pokrywa w całości skutki choroby zwierząt, co re-
dukuje np. wysiłek wkładany przez rolnika w działania prewencyjne. Z kolei 
negatywna selekcja będzie miała miejsce, jeśli rolnicy zauważą, że oczekiwane 
koszty dla nich będą niższe, gdy nie zgłoszą choroby odpowiednim organom. 
Zagrożenie to rośnie wyraźnie w przypadku chorób silnie zakaźnych. Wystarczy 
do tego powstrzymanie się nawet niewielkiego odsetka rolników od obowiązku 
raportowania o chorobie inwentarza. W konsekwencji choroba się rozszerza, a w 
populacji rolników ją raportujących rośnie udział osób o wysokich kosztach 
przez nią powodowanych. 
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Modelowanie przestrzennego rozszerzania się zakażeń 

Choroby zwierząt, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia odpowiednim 
władzom weterynaryjnym, charakteryzują się rozprzestrzenianiem się w prze-
strzeni i oznaczają konieczność ponoszenia kosztów przez rolników, by przez 
wdrożenie bioasekuracji spowolnić i zahamować procesy przenoszenia się pato-
genów [Hennessy, 2007]. Niestety, władze publiczne z reguły mają duże pro-
blemy z monitorowaniem dobrowolnych działań rolników w obszarze bioaseku-
racji, a ich subsydiowanie w celu potanienia ewentualnych ubezpieczeń lub wy-
płacania rekompensat nie jest proste w fazie projektowania i późniejszych wdro-
żeń. Sytuacja niepomiernie się komplikuje, gdyż różnorodność zachowań rolni-
ków powoduje, iż powstają wśród nich koszty zewnętrzne oraz pojawia się zja-
wisko gapowicza (a free riding), zarządzanie którymi jest trudne. 

Z problemami powyższymi zmierzył się ww. D.A. Hennessy, który skon-
struował aparat formalny i następnie dokonał kilku symulacji. Punktem wyjścia 
jego rozważań były dwie topologie funkcjonowania rolników w pewnym regio-
nie przestrzennym: 

1. Topologia okrężna, w której gospodarstwa zlokalizowane były na okręgu. 

2. Topologia liniowa, gdy trzy farmy położone były w linii prostej. 

Hennessy wprawdzie ogólne założenia swojego modelu przedstawia dla 
dowolnej liczby farm, ale w symulacji ogranicza się tylko do trzech jednostek. 
Z pomocą teorii gier analizuje następnie ich zachowania w konwencji Nasha 
i oblicza prywatny dobrobyt (topologia okrężna). Z kolei dla układu liniowego 
dodatkowo interesuje go zachowania i rezultaty w reżimie a first-best, tj. w uję-
ciu efektywności ekonomicznej, oraz generowany w nim dobrobyt społeczny. 
Przedmiotem symulacji w obydwu topologiach jest pięć scenariuszy: 

1. Bazowy, gdzie wszystkie trzy farmy dysponują takim samym potencjałem 
produkcyjnym. 

2. Bardziej rozproszony, w którym farmy pierwsza i trzecia mają jednakową 
skalę działalności, ale druga – trzy razy większą.  

3. Wzrostu potencjału tylko w farmie 2 (dwukrotnego w stosunku do scena-
riusza bazowego), natomiast w pierwszej i trzeciej jest on identyczny jak 
w scenariuszu bazowym. 

4. Utrzymywania bardzo małej liczby zwierząt w dwóch pierwszych far-
mach i ich reszty w farmie trzeciej, przy czym łączne rozmiary chowu 
w całej tej zbiorowości były takie same jak w scenariuszu wyjściowym. 
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5. Subsydiowania farmy pierwszej, ale tak malej, jak w scenariuszu czwar-
tym. 

Dodatkowo każda farma była opisana za pomocą współczynników kosz-
tów bioasekuracji i prawdopodobieństwami zakażenia się zwierząt. Poniżej 
przedstawi się tylko kluczowe wnioski otrzymane przez Hennessy’ego. 

(1) prawdopodobieństwo zakażenia się każdej farmy jest sumą wskaźnika zaka-
żenia regionu, iloczynu tego ostatniego i wskaźnika indywidualnego dla kon-
kretnej farmy i wskaźnika/wskaźników zakażenia farm sąsiadujących. 
W topologii liniowej największą ekspozycją na zakażenie, co oczywiste, cha-
rakteryzowała się farma nr 2 – środkowa. 

(2) w topologii okrężnej nadwyżka Nasha w dwóch pierwszych scenariuszach 
była bardzo podobna. W scenariuszu trzecim jednak wzrosła 1,35 raza w sto-
sunku do scenariusza bazowego, ale równocześnie farma trzecia zaczęła się 
zachowywać jak gapowicz w odniesieniu do farmy drugiej, tzn. zmniejszyła 
swój wysiłek w zakresie bioasekuracji. Sytuacja radykalnie się zmieniła na-
tomiast w scenariuszach czwartym (dwie farmy o bardzo małej produkcji, 
a jedna o wielokrotnie większej) i piątym, gdy subsydiowano wydatki na 
bioasekurację farmy o produkcji przyzagrodowej. Oznacza to zatem, że kon-
centracja pogłowia ułatwia internalizację kosztu zewnętrznego przez wyższą 
bioasekurację. Z kolei subsydiowanie drobnych gospodarstw może powodo-
wać, że ekspozycja na zakażenie dużych jednostek może nawet wzrosnąć. 

(3) w topologii liniowej nadwyżka Nasha kształtowała się w sposób bardzo po-
dobny, jak w topologii okrężnej. W konwencji a first-best, tzn. efektywno-
ściowej, nadwyżka w scenariuszach 1-3 nieco rośnie w porównaniu do nad-
wyżki generowanej w grze Nasha. Rezultaty te są wynikiem złożonych za-
chowań farm. Farma druga tylko niekiedy może bowiem zachowywać się jak 
gapowicz w relacji do farm sąsiednich, a przy bardzo wysokich kosztach bio-
asekuracji mogłaby nawet w ogóle jej nie wdrożyć. Farmy pierwsza i trzecia 
natomiast nie mają ograniczeń w uprawianiu praktyk jazdy na gapę. Do tego 
dochodzi to, że wynik a first-best nie dominuje w sensie Pareto nad czystą 
strategią w równowadze Nasha w przypadku farmy drugiej. Zachowanie tej 
ostatniej mogłoby się zmienić, gdyby otrzymała ona jakąś rekompensatę bu-
dżetową. Niestety, podane zależności nie wyczerpują problemu, gdyż działa-
nia farm w zakresie bioasekuracji w grze Nasha mogą być względem siebie 
komplementarne, ale i substytucyjne.  

Problemem przestrzennych uwarunkowań rozprzestrzeniania się zakażeń 
chorobami zwierząt D.A. Hennessy, tym razem wspólnie z C.A. Wolfem, zajął 
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się jeszcze w artykule opublikowanym w 2018 roku [Hennessy, Wolf, 2018]. 
Całość rozważań osadzona jest w teorii agencji, gdzie rolnicy są agentami, 
a rządzący pełnomocnikami. Punktem wyjścia analizy był model graficzny 
przedstawiony na rysunku 3. 

Przyjmijmy teraz, że obserwujemy n 4{1,2, … , N} ≡ ΩN gospodarstw. 
Załóżmy dalej, że każde z nich może wnosić XN>0 zakażeń do regionalnej ich 
puli, ale równocześnie ponosi nakłady zn, by obniżyć ich rozmiary. Wynika 
z tego, że do każdej farmy netto może dotrzeć xN–zN zakażeń, przy czym zN< xN. 
Zasób patogenów w konkretnej farmie w roku t oznaczmy dalej przez qN(t), któ-
ry to zapis jest po prostu odsetkiem zakażonego pogłowia. Rzecz jasna, część 
patogenów z poszczególnych gospodarstw opuści ich granice, tworząc pulę za-
każeń zewnętrznych, w tempie αqn(t), przy czym α > 0. Równolegle jednak 
choroba na konkretnej farmie może wygasać przy stopie spadku równej ηqn(t), 
gdzie η >0. 

 

 
Rysunek 3. Mechanizmy i kanały rozprzestrzeniania się chorób zwierząt 

 

Kontrolowana stopa zakażenia 
gospodarstwa xn-zn 

 Stopa wejścia xp do puli zakażeń 

 Rozprzestrzenianie się choroby, 
tworzące regionalną pulę 
zakażeń w tempie qn(t) 

 

  
 

 
 Rozprzestrzenianie się zakażeń z 

ich puli przy założonej z góry 
stopie (t) 

 

Stopa wygaszania zakażenia w 
gospodarstwie qn(t) 

 Wygaśnięcie puli zakażeń w tempie   
λP(t) 

 

Gospodarstwo n, 
poziom          

zakażenia qn(t) 

 
Pula zakażeń w 
otoczeniu P(t) 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Henessy D.A., Wolf C., Asymmetric Information and Ex-
ternalities in Animal Disease, „Journal of Agricultural Economics”, vol. 68, no.1, 2018.  

 
Z regionalnej puli patogenów P(t) niektóre mogą stać się źródłem zakażeń 

dla innych farm przy stopie wynoszącej βP(t) dla β > 0. Stąd zmiana wielkości 
puli zakażeń będzie równa xp – zp – λP(t), dla λ > 0 i dla zp oznaczającego 
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naklady publiczne dla zredukowania dopływu patogenow do puli. Możemy teraz 
zapisać dwa równania przepływów: 

( ) ( ) ( ), ;

( ) ( ) ( ).
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n n n N

N p pn

dq t x z q t P t n
dt
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Następnie przyrównujemy je do zera, by uzyskać oszacowania q i P w stanie 
równowagi, które oznaczono jako 1, 2,..., ,
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� %  równowagę możemy jeszcze opisać przez 

ˆ [ ( ) ( )] / 0p pP X Z x z7 ��  �   i ˆ [ ( ) ( )] / 0p pQ X Z N x z# +�  �  , przy 
czym 0,N� #� 7+�  � żeby móc otrzymać rozwiązanie wewnętrzne. Postę-
powanie to było konieczne, gdyż bez stopy wygasania zakażenia większej niż 
stopa rozprzestrzeniania się choroby nie dałoby się jej opanować i powrócić do 
normalnej działalności. 

W celu uzyskania poziomu stacjonarnego zakażenia w regionie trzeba za-
uważyć, że qn(t) = {xn – zn + βP(t)}/ . Stąd otrzymujemy poziom zakażenia 
w równowadze na konkretnej farmie: 
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Tę część swojego modelowania Hennessy i Wolf kończą pewnymi uogól-
nieniami. Zgodnie z tym wysiłki w celu zredukowania xn i qn oraz xκ i qκ, przy 
czym κ≠n, pozostają względem siebie substytutami. To oznacza, że ˆ / 0nq z') ) .  
oraz ˆ / 0nq z') ) . . Jeśli ponadto 1 2 1/ 0< < � � � , to substytucja nie jest doskonała. 

Innymi słowy, nasze korzyści z ograniczenia poziomu zakażeń są wyższe niż 
u innych. Zależności te są zgodne z istotą niejednorodnych (impure) dóbr pu-
blicznych, tzn., że korzyści, które otrzymujemy z własnego dostarczenia dóbr, 
są wyższe, niż uzyskują z tego tytułu inni. 

Wysiłki rolników w zakresie bioasekuracji w przekroju regionalnym, jak 
zawsze, w pierwszym rzędzie motywowane są spodziewanymi prywatnymi ko-
rzyściami ekonomicznymi. Jeśli poszczególni producenci w tych działaniach nie 
uwzględniają ich pełnego wpływu na innych, co jest raczej regułą, to mamy do 
czynienia z generowaniem kosztów zewnętrznych, bardzo zróżnicowanych co 
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do poziomu i postaci, oraz zachowaniami jazdy na gapę. Jednym z ważniejszych 
narzędzi kontrolowania i zarządzania tymi kosztami oraz a free ridding w ra-
mach polityki publicznej jest tworzenie i doskonalenie infrastruktury ubezpie-
czeniowej. Prześledźmy wobec tego, jak Hennessy i Wolf formalizują problem 
ubezpieczeń. Przyjmijmy ponownie, że w regionie funkcjonuje N farm i każda 
z nich wytwarza produkcję równą Vn. Po wybuchu choroby produkcja spada do 
poziomu VN – δ. Wszystkie farmy w regionie ponoszą koszty stale zwalczania 
choroby w wysokości F. 

Oznaczmy teraz przez b stopę zakażenia się w konwencji czasu ciągłego, 
a przez α stan powrotu zwierząt do zdrowia. Przyjmując ciągłą stopę dyskonto-
wą równą r, możemy zapisać odpowiednie formuły na kapitał w obydwu sta-
nach: 
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Gospodarstwa z ujemnym kapitałem w stanie zakażenia chorobą mogą opuścić 
sektor. Są to takie, dla których zachodzi: 

( )
( )

Ins
n

r b FV
r r a b N

- �
� � � =

� �
( ),N  

przy czym przekreślony subskrypt Ins oznacza brak dostępu do ubezpieczeń. 

Jeśli opuści sektor mniej niż N farm z wartością Ins=  lub wyższą, to co 
najmniej jedna z nich podejmie taką decyzję o rezygnacji z dalszej działalności. 
Wtedy wartość progowa produkcji, by identycznie postąpiła jeszcze inna farma, 
musi wzrosnąć. 

Gdy powyższy proces kurczenia się sektora przyspieszy, maleją szanse, że 
stworzy się odpowiednią infrastrukturę zabezpieczenia się na wypadek wybuchu 
choroby. Hennessy i Wolf budowę tej infrastruktury w pierwszym rzędzie widzą 
jako prywatną inicjatywę rolników. W takim programie ubezpieczeniowym, po-
prawnym aktuarialnie, rolnicy w każdym roku oszczędzają przy stopie p, a więc 
innymi słowy oskładkowują się, zaś zgromadzone fundusze wypłacają sobie po 
pojawieniu się choroby. Jeśli stopa p=bv/(r+a+b), to wartości kapitału w obu 
stanach wyniosą teraz: 
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Z kolei progowa wartość produkcji dla farm z ujemnym kapitałem w sytuacji 
zakażenia będzie równa: 
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Porównajmy teraz obie progowe wartości produkcji:  

( )Ins InsN=  = ( ) / ( ) 0N vr r a b�  � � .  

Widzimy, że w warunkach ubezpieczenia spada wartość progowa. Innymi sło-
wy, wówczas więcej gospodarstw może przetrwać okres choroby i później kon-
tynuować swoją działalność. 

Interesująco sytuacja mogłaby wyglądać, gdyby funkcjonował prywatny 
rynek ubezpieczeń od chorób zwierząt. Z reguły jednak również wtedy rozsąd-
nie i perspektywicznie myślące rządy starałyby się zarządzać ryzykiem poja-
wienia się tych chorób. Gdyby polisy były często kupowane przez rolników, 
władze – paradoksalnie – mogłyby nakazywać częściej i na większą skalę uboje 
z konieczności, gdyż nie musiałyby wypłacać rekompensat. Gdy natomiast nie 
funkcjonuje prywatny rynek ubezpieczeniowy, rządy powinny rozważyć jego 
tworzenie. Nie możemy jednak zapominać, że działania regulacyjne rządów 
mogą prowadzić także do pojawienia się wśród ich przedstawicieli hazardu mo-
ralnego. Remedium na to zagrożenie jest empatyczność wobec rolników, ale 
i stawianie im określonych wymagań oraz wyobraźnia po stronie rządzących. Ci 
ostatni muszą wyzbyć się też przekonania, że jedno rozwiązanie ma uniwersalny 
charakter. Ważną rzeczą jest i to, czy rządzący potrafią właściwie i na czas zi-
dentyfikować najsłabsze ogniwa w danym sektorze produkcji zwierzęcej. Więk-
szość badań pokazuje, że najbardziej podatne na wystąpienie chorób są takie 
struktury branżowe, w których równocześnie występują bardzo małe i bardzo 
duże gospodarstwa. Zazwyczaj wyzwaniem bywa też sytuacja, gdy chowem 
zwierząt zajmują się gospodarstwa niszowe i o niekomercyjnym nastawieniu, 
które pozostają poza zasięgiem rządowych programów zwalczania chorób i ofe-
rowania rolnikom odpowiednich ubezpieczeń.  

Przykład z epidemią grypy ptaków w Polsce, która miała miejsce w 2021 
roku pokazuje, jak duże znaczenie dla dynamiki jej rozprzestrzeniania może 
mieć nadmierna koncentracja produkcji. Z jednej strony redukuje ona koszty 
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logistyczne obsługi wielkich centrów produkcyjnych, ale z drugiej natomiast 
niepomiernie ułatwia szerzenie się patogenów. Do tego dochodzi brak należytej 
troski ze strony szeroko rozumianej administracji państwowej, żeby zahamować 
żywiołowe procesy koncentracji chowu i hodowli drobiu w województwach 
mazowieckim i łódzkim. Innymi słowy, zawodność naszych rządów powoduje, 
że koszty zewnętrzne normalnie generowane przez choroby zwierząt w pewnym 
momencie, tzn., gdy trzeba było utylizować miliony ptaków, przekroczyły gra-
nice regionów i branży drobiarskiej, stając się obciążeniem dla ogółu podatni-
ków. Po raz kolejny sprawdziła się zatem reguła, że zyski sprywatyzowano, 
a koszty uspołeczniono. 

Nasze problemy z ASF oraz ciągle powracającą grypą ptaków, pokazują 
jak ważne jest analizowanie i projektowanie rozwiązań bioasekuracyjnych oraz 
kontroli chorób zwierząt gospodarskich z zachowaniami i wielkością populacji 
dzikich zwierząt, które często są ważnym rezerwuarem patogenów i wektorem 
w transmisji chorób. Oczywiście, z pola widzenia nie możemy też tracić możli-
wości przenoszenia się niektórych patogenów od zwierząt żyjących na wolności 
na ludzi, co w sposób nie do końca jeszcze rozpoznany miało miejsce w przy-
padku epidemii Covid-19. 

Większość rolników widzi dzikie zwierzęta jako czynnik egzogeniczny 
dla podejmowania przez nich decyzji [Horan i in., 2008; Radunz, 2006]. To bar-
dzo utrudnia logistycznie i politycznie walkę z chorobami zwierząt użytkowych. 
W związku z tym sensowne jest w tym momencie podzielenie bioasekuracji na 
dwa rodzaje: 1) biowykluczenie, a więc zapobieganie zakażeniom inwentarza 
przez choroby pochodzące od dzikich zwierząt; 2) biozamknięcie, tj. ustanowie-
nie barier, żeby choroby z gospodarstw nie transmitowały do otoczenia. Z regu-
ły jednak rolnicy bardziej koncentrują się na typie pierwszym. Tym samym 
otwiera się ważne pole do intensyfikacji działań edukacyjnych ze strony pań-
stwa i do przekazywania rolnikom obiektywnych informacji. Z kolei wobec na-
uki formułowane może być oczekiwanie, żeby modelowała łącznie choroby 
zwierząt użytkowych z chorobami zwierząt dzikich. Powinno to zaowocować 
m.in. wnioskami co do intensywności bioasekuracji i kontroli chorób w rolnic-
twie i form kontrolowania populacji zwierząt dziko żyjących. Niestety, często 
w praktyce tymi grupami zwierząt zajmują się różne agendy rządowe, co za-
zwyczaj kończy się suboptymalnością decyzji rolników i polityków. Bez wąt-
pienia w tym obszarze potrzebujemy większej koordynacji działań na szczeblu 
rządowym. 
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Percepcja ryzyka, jego źródła i strategie zarządzania nim 

Jedne z pierwszych zaawansowanych badań nad percepcją ryzyka i strate-
giami zarządzania nim w produkcji zwierzęcej w Europie przeprowadzili 
M.P.M. Meuwissen, R.B.M. Huirne i J.B. Hardaker  [Meuwissen i in., 2001]. Sta-
ły się one niejako standardem w tym obszarze, na który powoływali się później-
si badacze. Przybliżmy je zatem. 

Meuwissen i in. skonstruowali formularz ankiety, który zawierał aż 121 
różnych zmiennych i w październiku 1997 r. wysłali go do 2700 gospodarstw, 
ostatecznie otrzymując 612 formularzy zwrotnie, przy czym 59% z nich zakwa-
lifikowano do typu mlecznego, 28% – do trzodowego, natomiast reszta znalazła 
się w typie mieszanym. Autorzy artykułu nie kryją, że podjęli się zadania ziden-
tyfikowania percepcji ryzyka i strategii radzenia sobie z nim, chociaż wcześniej-
si badacze podkreślali, że kategorie te są tak mocno zróżnicowane i bardzo sil-
nie zależne od charakterystyk społeczno-ekonomicznych rolników i ich gospo-
darstw oraz warunków lokalnych, iż trudno jest tu o precyzję i obiektywizm. 
W ślad za tym bardzo trzeba się wystrzegać zbyt daleko idących uogólnień. 

Wnioskowanie o nastawieniu do ryzyka dokonane zostało na podstawie 
przetworzenia rangowania ocen rolników dotyczących zdania: „jestem skłonny 
zaakceptować wyższe niż inni ryzyko w odniesieniu do: produkcji, sprzedaży, 
finansów i całości gospodarowania, uporządkowanych w pięciostopniowej skali 
Likerta, przy czym 1 oznacza absolutny brak zgody, natomiast 5 – pełną aproba-
tę. Widzimy, że chodziło tu o względną awersję do ryzyka. 

 Meuwissen i in. zaproponowali rolnikom do oceny 23 źródła ryzyka, 
z czego 6 odnosiło się wprost do produkcji zwierzęcej. Następnie zastosowano 
analizę czynnikową, która pozwoliła zbiór ten ograniczyć do pięciu grup: 
„zdrowie rodziny”, „sytuacja finansowa”, „legislacja”, „produkcja”, „zmiany 
w sytuacji gospodarstwa”. Analogiczne podejście zastosowano w przypadku 
strategii zarządzania ryzykiem. Punktem wyjścia był zbiór trzynastoelemento-
wy, który w wyniku analizy czynnikowej zredukowano do czterech grup: „re-
dukcja ryzyka cenowego”, „zakup ubezpieczeń majątkowych i osobistych”, 
„dywersyfikacja”, „pewne dochody”. 

Całość analizy Meuwissen i in. można podsumować następująco:  

1. Ryzyko cenowe i produkcyjne rangowano jako istotne we wszystkich trzech 
grupach gospodarstw, ale pierwsze największym problemem było w typie 
mlecznym. 

2. W strategiach zarządzania ryzykiem dość nisko sytuowały się ubezpieczenia. 
Co ciekawe, z bliższej analizy preferencji odnośnie tego instrumenty wynika-
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ło, że rolnicy uważali, iż stawki i składki ubezpieczeniowe niezbyt precyzyj-
nie oddawały rzeczywiste indywidualne ryzyka. Innymi słowy, rolnicy byli 
przekonani, że w ten sposób subsydiują innych producentów. 

3. Z relacji między ubezpieczeniami a legislacją wynika, że te pierwsze mogą 
być substytutem dla wycofywania subsydiów z pewnych obszarów działalno-
ści rolniczej. Dla ubezpieczycieli pojawia się też szansa redukowania ryzyka 
cenowego, np. w postaci ubezpieczenia przychodów lub nadwyżek, gdyż rol-
nicy nisko rangowali kontrakty futures. 

Bardzo interesujące badania percepcji ryzyka, jego źródeł i strategii za-
rządzania nim, przeprowadzili w 363 norweskich farmach konwencjonalnych 
i 162 organicznych Flaten i in. [Flaten i in., 2005]. Od razu wyjaśnijmy, że wzo-
rem dla Norwegów były badania z 2001 roku wykonane przez M.P.M. Meuwis-
sen i in., które już tu wcześniej skomentowano. Dane źródłowe zebrano na po-
czątku 2003 roku za pomocą specjalnej ankiety. Identyfikacji ryzyka dokonano 
na podstawie deklaracji rolników odnośnie zdania orzekającego: jestem gotów 
zaakceptować wyższe ryzyko niż inni w odniesieniu do: 1. Produkcji; 2. Marke-
tingu, Finansów i inwestycji”, przy czym 1 w siedmiostopniowej skali Liketta 
oznaczało „nie zgadzam się”, natomiast 7 – „w pełni się zgadzam”. Jeśli chodzi 
o źródła ryzyka, to początkowo było ich aż 33, ale w trakcie analizy czynniko-
wej zbiór ten ograniczono do 6 kategorii. Spośród podanej liczby 33 źródeł, 
dziesięć wprost odnosiło się do produkcji zwierzęcej (m.in. ceny, zagrożenie 
chorobami i polityka publiczna). W przypadku z kolei strategii zarządzania ry-
zykami wyróżniono ich w ankiecie 25, by następnie znów w analizie czynniko-
wej zbiór ten zredukować także do sześciu grup. Spośród strategii szczegóło-
wych jedynie dwie wprost dotyczyły produkcji zwierzęcej, tj. zapobieganie cho-
robom zwierząt i redukcja skutków ich wystąpienia, korzystanie z usług i kon-
sultacji weterynaryjnych.  

W warstwie koncepcyjnej Flaten i in. bazowali na ujęciu deskryptywnym. 
W pierwszym rzędzie poszukiwali oni inspiracji w mikroekonomii behawioral-
nej, a więc w jej założeniu, że dla zrozumienia decyzji ludzi w warunkach ryzy-
ka i niepewności trzeba się odwołać do ich percepcji tych kategorii. Wymaga-
niom tym dobrze odpowiada model F.W. van Raaija zaprezentowany w artykule 
pt. Psychologia ekonomiczna, opublikowanym w numerze 1 z 1981 roku „Jour-
nal of Economic Psychology”. Jego istotę przedstawia rysunek 4.  
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Rysunek 4. Podejmowanie decyzji w modelu Van Raaija 
 

P  E/P  B 

charakterystyki farmy 
i rolnika 

 
percepcja ryzyka 

 zachowania ekono-
miczne 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Flaten O., Lien G., Koesling M., Valle P.S., Ebbersvik M., 
Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: 
empirical results from Norway, „Livestock Production Science“, vol. 95, no. 1-2, 2005. 

 
Człon P→ E/P oddaje wpływ charakterystyk gospodarstwa i rolnika (P) na per-
cepcję ryzyka (E/P). Z kolei relacja P→ E/P→B odzwierciedla, jak łącznie P 
i E/P oddziaływają na zachowania ekonomiczne producenta rolnego, które kon-
kretyzują się tu w strategiach zarządzania ryzykiem. Logice powyższej podpo-
rządkowano również analizę statystyczną informacji ankietowych. 

Podsumujmy w sposób syntetyczny główne wnioski i rekomendacje Fla-
tena i in.: 

1. Rolnicy z gospodarstw organicznych charakteryzowali się przeciętnie niż-
szą względną awersją do ryzyka niż prowadzący produkcję konwencjo-
nalną. Rozkład awersji w grupie pierwszej był przy tym bardziej równo-
mierny. Rolnicy organiczni najwyżej rangowali ryzyko instytucjonalne, 
natomiast konwencjonalni martwili się cenami nakładów z zakupu i do-
brostanem zwierząt. 

2. Co ciekawe, preferencje obydwu grup rolników odnośnie strategii zarzą-
dzania ryzykiem były bardzo podobne. W ślad za tym wszyscy rolnicy, 
przeciętnie biorąc, za najbardziej skuteczne uznawali strategie finansowe 
(skoncentrowane na zarządzaniu płynnością i kosztami), zapobiegania 
chorobom zwierząt i roślin oraz nabywania ubezpieczeń gospodarczych i 
osobistych. 

3. Wśród charakterystyk gospodarstw i rolników tylko liczba utrzymywa-
nych krów odnosiła się do produkcji zwierzęcej. Zmienna ta była ujemnie 
skorelowana wyłącznie z ryzykiem produkcyjnym i instytucjonalnym. 
Natomiast wzrost stad krów zachęcał do zakupu ubezpieczeń oraz reduk-
cji jednostkowych kosztów stałych. 

4. Wysokie znaczenie przypisywane przez obydwie grupy rolników ryzyku 
instytucjonalnemu, inaczej politycznemu, może być potraktowane jako 
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pewien paradoks. W istocie fakt ten należy interpretować jako odczyty-
wanie zmian w polityce rolnej i regulacji sektora jako zagrożenia o skut-
kach długookresowych, podczas gdy wahania śródroczne i roczne pod-
stawowych kategorii przyrodniczych i ekonomiczno-finansowych z regu-
ły są łatwiejsze do zaabsorbowania dzięki wewnętrznym i zewnętrznym 
instrumentom zarządzania ryzykiem. Zależności te można też interpreto-
wać w ten sposób, że to ryzyko instytucjonalne może szybciej doprowa-
dzić do bankructwa gospodarstw. W tym kontekście kapitalnego znacze-
nia nabiera kwestia stabilności i przewidywalności polityki rolnej i całej 
polityki społeczno-gospodarczej w części odnoszącej się do sektora rol-
nego. 

Kluczową kwestią dla zrozumienia strategii zapobiegania przez rolników 
chorobom zwierząt gospodarskich i radzenia sobie z nimi jest postrzeganie ry-
zyka, które niosą one ze sobą. Z badań zagranicznych jasno wynika, że inaczej 
ryzyko to traktowane jest w przypadku chorób endemicznych niż epidemii [Fla-
ten i in., 2005; Jansen i in., 2009]. Te pierwsze uznawane są za ryzyko opera-
cyjne, drugie natomiast mieszczą się w kategorii ryzyka katastroficznego, a więc 
rzadkiego, ale o poważnych, wręcz egzystencjalnych negatywnych skutkach dla 
pojedynczych gospodarstw, ich skupisk regionalnych, a niekiedy również o za-
sięgu globalnym. Przykładem tego ostatniego jest ASF. 

Postrzegane ryzyko, rozumiane jako prawdopodobieństwo pojawienia 
się choroby inwentarza, może być jednak w rzeczywistości zaniżane lub zawy-
żane, gdyż podlegać może psychologicznym deformacjom formułowania ocen 
i sądów przez ludzi [Valeeva i in., 2007]. Chodzi tu o stosowanie przez rolni-
ków rozmaitych heurystyk, odrzucanie pewnych mechanizmów i wysoce zin-
dywidualizowane specyficzne procesy ewaluacyjne oraz plastyczność ludzkich 
mózgów. Kluczowe są tu jednak heurystyki, szczególnie dla percepcji i pomia-
ru ryzyka katastroficznego. Okazuje się, że najczęściej wtedy rolnicy próbują 
wykorzystywać przykłady reakcji i zachowań z przeszłości dla takich egzy-
stencjalnych zdarzeń. Doznane wówczas szkody wpływają na wybór strategii 
zapobiegania im w przyszłości oraz radzenia sobie z takim ryzykiem, gdy się 
już zmaterializuje. Rzecz jasna, procesy kognitywne i reakcje behawioralne w 
dużym stopniu kształtowane są przez wrodzone nastawienie rolników do ryzy-
ka, samoochrony i ostrożności. Pewne inne zmienne wpływające na zachowa-
nia rolników z reguły nie są bezpośrednio obserwowalne z zewnątrz, a bardzo 
często oddziaływują także w sposób nie do końca uświadamiany sobie przez 
nich samych. 
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Bardzo interesującym narzędziem do analizowania zależności między 
postrzeganiem ryzyka chorób zwierząt przez rolników a wybieraniem przez 
nich instrumentów i strategii zapobiegania im oraz radzenia sobie z nimi jest 
The Health Belief Model (HBM) [Valeeva i in., 2011]. Jest to model socjo-
psychologiczny opisujący zmiany zachowań ludzi wobec chorób, a zwłaszcza 
odnosi się on do sposobów korzystania ze świadczeń i usług zdrowotnych. 
Stworzono go w latach 50. ubiegłego wieku w amerykańskiej instytucji zajmu-
jącej się zdrowiem publicznym, tj. U.S. Public Health Service. Jest on również 
używany w edukacji nt. zdrowia. Centralne miejsce zajmuje w nim percepcja 
choroby przez jednostki, co wpływa również na działania zapobiegawcze. Per-
cepcję rozumie się przy tym dwojako: 1) podatność na chorobę, a konkretnie 
jako prawdopodobieństwo zachorowania; 2) jako dotkliwość skutków choroby. 
Połączywszy te dwa rodzaje percepcji, uzyskujemy potencjalne zagrożenie 
chorobą, a więc pojawia się kategoria postrzeganego ryzyka. Jednostka do pod-
jęcia stosownych działań musi jeszcze mieć wyobrażenie o korzyściach, któ-
rych może się spodziewać, a więc o efektywności środków podjętych, żeby 
zredukować powyższe ryzyko zachorowania. Następnie porównuje je z po-
strzeganymi kosztami pieniężnymi i psychicznymi podjęcia stosownych dzia-
łań. Wszystkie te kategorie moderowane mogą być przez pewne wskazania co 
do kierunku i charakteru postępowania w razie choroby oraz zmienne socjo-
psychologiczne, demograficzne i strukturalne. W sumie można jednak zakła-
dać, że wyższy poziom postrzeganego ryzyka zachorowania, połączony ze 
znacznymi oczekiwanymi korzyściami z podjęcia pożądanych zachowań, bę-
dzie silnym motywatorem do dbania o zdrowie i poddania się profesjonalnemu 
leczeniu, gdy jednostka zachoruje.  

Przekładając HBM na obszar leczenia chorób zwierząt gospodarskich, 
w zasadzie trzeba tylko w pewnym momencie wprowadzić strategie zarządzania 
tym ryzykiem. Uczynili tak N.I. Valeeva i in., projektując program badawczy 
dla niderlandzkich producentów tuczników [Valeeva i in., 2011]. Próba badaw-
cza liczyła 164 gospodarstw, przy czym rolnicy mieli się wypowiedzieć o sku-
teczności strategii bioasekuracji i uczestnictwa w programach zdrowotnych dla 
zwierząt. Jako chorobę endemiczną przyjęto zespół chorobowy układu odde-
chowego świń (PRDE), natomiast klasyczny pomór świń CSF) był przykładem 
epidemii. Zebrane informacje transformowano na równania modelowania struk-
turalnego (SEM), które jest zaawansowanym rachunkiem regresji, pozwalają-
cym badać wpływ bezpośredni i pośredni określonych zmiennych niezależnych 
na zmienne zależne (dotkliwość skutków obydwu chorób; podatność na zacho-
rowanie; skuteczność ochrony w gospodarstwie; indeks zdrowia zwierząt). 
W konsekwencji SEM umożliwia szybkie ustalenie zależności przyczynowych 
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między różnymi zmiennymi. Generalnie Valeeva i in. doszli do wniosku, iż bio-
asekuracja jest zdecydowanie bardziej skuteczną strategią radzenia sobie z oby-
dwoma typami chorób niż uczestnictwo w programach promujących zdrowie 
zwierząt. 

 

Modelowanie ryzyka produkcyjnego i cenowego 

Produkcja zwierzęca narażona jest na epidemie chorób, które przy ich sys-
temowym charakterze tworzą poważne zagrożenie, czego najbardziej jaskrawym 
przejawem jest drastyczny spadek cen sprzedawanych produktów, a niekiedy 
wręcz mamy do czynienia z całkowitym załamaniem się rynku i zaprzestaniem 
notowań cen [Turvey 2003]. Ważne jest zatem bliższe przeanalizowanie ryzyk, 
z którymi konfrontowani są rolnicy utrzymujący i hodujący zwierzęta. Interesu-
jący sposób ujęcia problemu przedstawia C.G. Tyrvey, wyróżniając ryzyko:  

5 produkcyjne, 

5 cenowe, tak po stronie sprzedawanych produktów, jak i nabywanych nakła-
dów, a w szczególności pasz, 

5 katastroficzne. 

Ryzyko produkcyjne wynika z możliwości pojawienia się różnych pato-
genów i zagrożeń ekologicznych. Turvey modeluje je na prostym przykładzie 
opasów karmionych kukurydzą. Przychody netto, R, w przeliczeniu na jedną 
sztukę wyrazić można prostą formułą: 

 R p f� >�  , 

gdzie: p – cena uzyskiwana za funt opasa, f – cena jednego funta kukurydzy, θ – 
waga opasa w funtach, ω – ilość skarmionej kukurydzy. 

Jeśli R potraktujemy w konwencji wartości oczekiwanej, to po zróżniczko-
waniu zupełnym otrzymamy wpływ na ten parametr wszystkich źródeł ryzyka. 

 dR dp pd df f d� � > >� �   . 

Zakładając, że 0, 0,d d adpi df� >� � są zmiennymi losowymi z wartościa-
mi oczekiwanymi równymi zero i odchyleniami standardowymi p(  i f(  oraz 
kowariancją ,p f( , wariancja przychodu netto wyniesie: 

� � 2 2 2 2
,2p f p fVAR dR pf� ( > ( (� �  , 

a jego łączny rozkład, czyli wartość oczekiwana, będzie równy: 

� � � � � �,E R p f g p f dp df� >� �� , 
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gdzie: g(·) oznacza łączny rozkład ceny opasa i kukurydzy. 

Przedstawione powyżej ujęcie formalne dotyczyło sytuacji, w której ryzy-
ka nie doprowadziły do przedwczesnej śmierci opasa. W rzeczywistości trzeba 
się jednak liczyć z przypadkiem, że zwierzę padnie. Stąd potrzebna jest bardziej 
ogólna specyfikacja wartości oczekiwanej. Wymogom tym odpowiada następu-
jący zapis: 

 

� � � �, 0
( )

0 1.

p f g p f dp df przeżycieopasa
E R

padnięcie

� >/  �6� 0
�61

��
 

W ubezpieczaniu ryzyka produkcyjnego w produkcji zwierzęcej uwzględ-
nić trzeba każdorazowo trzy jego aspekty: 

5 częstości, a więc prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażają-
cego, a choroby w szczególności, w danym okresie; 

5 okresu trwania, tj. długości czasu, w którym ryzyko oddziaływuje nega-
tywnie na kondycję zdrowotną zwierząt; 

5 intensywności, tzn. nasilenia negatywnego wpływu w powiązaniu z okre-
sem trwania. 

Częstość i intensywność reprezentują losowość, tzn. powinny być mode-
lowane jako zmienne losowe. W istocie jednak okres trwania pośrednio również 
ma losowy charakter, bo zależny jest od czynników stochastycznych. Stąd moż-
na zaproponować następującą funkcję straty, która wprost nawiązuje do przed-
stawionego wcześniej ogólnego ujęcia oczekiwanego przychodu netto: 

� � � � � �( ), , 1000V f f t g d+# + # # #� � , 

gdzie: f(t) – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, tożsame z aspektem czę-
stości; λ – okres trwania, a jego funkcja gęstości prawdopodobieństwa to g(λ), 
zazwyczaj odpowiadająca ujemnemu rozkładowi wykładniczemu lub rozkłado-
wi gamma; λ-β – oddaje aspekt intensywności, przy czym zazwyczaj przyjmuje 
się, że β = 0 oznacza brak strat z tytułu pojawienia się patogena, β = 0,5 jest in-
tensywnością umiarkowaną, zaś β = 2 równoznaczne jest z wysoką intensywno-
ścią. Wynika z tego, że składka ubezpieczeniowa rośnie wraz z powiększaniem 
się parametru β.  

Z funkcji straty jasno wynika ponadto, że składka ubezpieczeniowa ro-
śnie, gdy ryzyko występuje częściej, dłużej i intensywniej negatywnie oddzia-
ływuje na zwierzęta. Zależności te zarazem pokazują, jak ważna w produkcji 
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zwierzęcej jest prewencja, a więc dbanie o optymalne warunki chowu i hodowli 
oraz właściwą opiekę weterynaryjną, w tym stosowanie szczepień. W tym kon-
tekście warto też zauważyć, że niektóre systemy chowu nastawione na głęboki 
ekologizm, paradoksalnie, mogą być bardziej ryzykowne i w ślad za tym impli-
kować wyższe składki ubezpieczeniowe niż systemy tradycyjne. 

Modelując ryzyko cenowe, Turvey przyjął, że nie będzie występowało ry-
zyko produkcyjne. Pozwoliło mu to skoncentrować się na ścieżce czasowej 
zmian przychodu netto i dobrać do niego bardziej zaawansowane produkty jego 
ubezpieczenia, tj. standardowe i egzotyczne kontrakty opcyjne. Te drugie umoż-
liwiają łączne odzwierciedlenie ryzyka cenowego produktu rozkładu. Generalnie 
wypłaty w nich nie zależą od cen sprzedawanego produktu lub nabywanego na-
kładu w konkretnym dniu, ale wynikają z uśrednionej (arytmetycznie lub geo-
metrycznie) ich wartości w danym okresie czasu. Stąd kontrakty takie w inży-
nierii finansowej określa się jako a path dependent options. 

Punktem wyjścia tej części rozważań jest ponowne wyrażenie na wartość 
oczekiwaną przychodu netto: 

 � � � � � �,E R p f g p f dp df� >� �� , 

jednak różnica polega na tym teraz, że θ i ω są stałe. Zakładając dalej, że p i f są 
zgodne ze skorelowanymi geometrycznymi ruchami Browna, dostajemy dwa 
równania różniczkowe: 

f f fdf fdt fdw7 (� �  

p p pdp p dt p dw7 (� � , 

gdzie: f7  i p7  ‒ stopy dryfu; f(  i p(  ‒ zmienność cen kukurydzy i żywca wo-
łowego; fdw  i pdw  ‒ procesy Wienera, czyli tzw. błądzenie losowe w okresie 

czasu od t = 0 do T (momentu wygaśnięcia opcji). 

Kowariancja między cenami kukurydzy i żywca wyniesie: 

cov f p?( (� . 

Stosując teraz twierdzenie Ito, można w końcu dojść do zmiany przychodu netto: 

� �p f p p f fdR p f dt pdw fdw�7 >7 �( >(�  �   

a jego wartość oczekiwana będzie równa, dla wybranego momentu T, a więc np. 
daty wygaśnięcia opcji: 

 � � � �p fE dR p f T�7 >7�  , 
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natomiast wariancja: 

� �2 2 2 2 2 2( ) 2f p f pVAR R f p fp T� ( > ( �> ?( (� �  . 

Warto zauważyć, że ustabilizowanie zużycia kukurydzy praktycznie wyklucza 
hazard moralny w kontrakcie opcyjnym, tak powszechny w ubezpieczeniach 
tradycyjnych, co powinno implikować niższy koszt ochrony przychodu netto. 
Z kolei pozytywne skorelowanie cen kukurydzy i żywca powinno obniżać łącz-
ną wariancję. Symetrycznie, korelacja ujemna wariancję tą jeszcze podwyższy. 
Oczywiście, jak zwykle, funkcja/reguła rekompensaty będzie opisana jako: 

� �� �0, ( )E MAX X R T , 

gdzie: X – przychód netto rzeczywisty.  

Do analizy ryzyka katastroficznego, a więc zdarzenia mało prawdopodob-
nego, ale o dużych negatywnych następstwach, Turvey używa modelu prawdo-
podobieństwa zatrucia. Jak już pisano, ryzyko to może prowadzić do raptowne-
go, skokowego spadku cen produktu rolnego. Odzwierciedla to poniższe stocha-
styczne cząstkowe równanie różniczkowe: 

p p p
dp dt dw dq
p

7 (� �  , 

gdzie: 0 1prawdopodobieństwo dt
dq

prawdopodobieństwo dt
#

� #
� / @

� 0 A�1 B
. 

 

Jak widać, wystąpienie zdarzenia z prawdopodobieństwem λdt prowadzi do stra-
ty θp. W sytuacji przeciwnej (prawdopodobieństwo 1 ‒ λdt ) ścieżka cen jest 
zgodna z równaniem ruchu Browna. Stąd mamy: 

� �p p p
dp dt dw
p

7 #� (�  � , 

przy czym dryf procesu cenowego wynosi: 

� � � �pE dp p dt7 #��  . 

W normalnych warunkach rynkowych średnia zmiana cen jest równa αp, nato-
miast przy ryzyku katastroficznym pojawia się czynnik λθ – skokowego przesu-
nięcia dryfu w dół. Dla kompletności modelowania potrzebujemy jeszcze wa-
riancji: 

� � 2 2 2 2
pVAR dp p p dt( � #� �� �� � . 
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Pierwszy jej człon opisuje chwilowy wpływ normalnych procesów ceno-
wych, drugi natomiast pokazuje dodatkowe oddziaływanie prawdopodobnego 
szoku cenowego. 

Groźba zachorowania zwierząt użytkowych jest podstawowym składni-
kiem ryzyka produkcyjnego w ich chowie. Równocześnie rolnicy konfrontowani 
są m.in. z ryzykiem cenowym po stronie oferowanej przez nich podaży. Współ-
występowanie tych tylko dwóch ryzyk, a przecież w rzeczywistości występują 
także inne ich rodzaje, na porządku dnia stawia pytanie o ich wzajemne relacje, 
co implikuje w ślad za tym pytanie o sposób zarządzania nimi: oddzielny lub 
połączony. W ujęciu podręcznikowym ryzyka te mogą być dla siebie substytu-
tami, pozostawać w relacjach komplementarności albo być od siebie niezależ-
nymi (stosunek neutralności). Od razu dodajmy, że komplementarność może 
wyjaśnić zaskakujące zjawisko, iż lepsze zarządzanie ryzykiem wystąpienia 
chorób, które samo w sobie jest dużym wyzwaniem z uwagi na jego złożoność 
i dynamizm, może prowadzić do szerszego zastosowania bardziej zaawansowa-
nych instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym. 

Bardzo interesująco zależności między ryzykiem zachorowania zwierząt 
a ryzykiem cenowym analizują M.G.S. McKendree, T.G. Tonsor, L.L. Schulz – 
dalej MTS [McKendree i in., 2021]. Tych troje badaczy amerykańskich zajmuje 
się tuczem opasów w oparciu o zakupywane cielęta w 281 farmach położonych 
na terenie stanów: Iowa, Kansas, Nebraska i Teksas. To ważna praca, szczegól-
nie dla naszych tuczarni trzody, których spora część bazuje na imporcie prosiąt, 
którego roczna wielkość sięga 7-8 mln sztuk. 

W sferze konceptualnej MTS odwołują się do ujęcia G. Moschiniego 
i D.A. Hennessy’ego z 2001 roku. Zgodnie z tym i-ty producent opasów kieruje 
się maksymalizacją swojej użyteczności oczekiwanej danej wzorem: 

0,[ ( )],i i i iEU E U w C� � )],  

gdzie: EUi – użyteczność oczekiwana; w0,i – majątek początkowy; CC i – zysk ja-
ko wielkość stochastyczna, będący sumą zysków kolejnych partii (cykli, rzutów) 
opasu (b). Dla uproszczenia zapisów można teraz opuścić subskrypt i. Stąd ma-
my:  

.b
b

C C� % .bCC %  

Fakt stochastyczności (losowości) zysku prowadzi nas do następującej je-
go pełnej wersji: 

( , ) ,PG x e rx KC �  ( , ) ,PG( , ), )C � PG( ))  
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gdzie: P – cena opasa; G(x, ee ) – stochastyczna funkcja produkcji, której wolu-
men określony jest przez wektor nakładów x oraz zmienną losową ee ; r – wektor 
cen nakładów; K – koszty stałe. 

Zauważmy dalej, że większa wariancja wytworzonej produkcji wpływa na 
zarządzanie ryzykiem cenowym. MTS stawiają w tym momencie hipotezę, że 
skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem pojawienia się chorób opasów redukuje 
zmienność ich wagi końcowej, a to z kolei może zachęcać farmerów do zabez-
pieczenia się przed ryzykiem cenowym na rynku odpowiednich transakcji, bo 
dysponują oni pełniejszymi informacjami i możliwościami oceny opłacalności 
takiej decyzji. Prawdziwości swojego rozumowania MTS dowodzą w sposób 
niesformalizowany przez przyjęcie założenia, że zakup cieląt od jednego, 
sprawdzonego dostawcy łagodzi ryzyko ich zachorowania oraz stres w porów-
naniu do strategii zaopatrywania się u wielu farmerów czy też za pośrednictwem 
aukcji. Korzystanie tylko z jednego dostawcy ma też mieć dwie dodatkowe zale-
ty: lepsza jakość mięsa i niższe koszty transakcyjne. W efekcie wyższy powi-
nien być wtedy zysk dzienny na jednym opasie. W badanej populacji farm pra-
wie 65% z nich nabywało cielęta tylko od jednego dostawcy. 

Nieco ponad połowa farmerów sprzedawała utuczone opasy na rynku ka-
sowym (spot). Strategia ta była zarazem punktem odniesienia dla strategii spe-
cjalnie zorientowanych na redukowanie ryzyka produkcyjnego: kontraktów for-
ward i marketingowych (ok. 18% wskazań); transakcji futures (średnio 29% 
farm); opcji (ok. 20% farm) lub ubezpieczenia. Te ostatnie mogłyby przyjąć 
formę: the Livestock Risk Protection (LRP) lub the Livestock Gross Margin 
(LGM). Mimo że są to produkty subsydiowane, to jednak z pierwszego skorzy-
stały jedynie trzy farmy na 281, a drugiego nie nabyła żadna z nich. 

Modelowanie przeszłych decyzji farmerów MTS wykonali za pomocą re-
gresji tobitowej, w której zmiennymi ukrytymi (zależnymi) były: odsetek zaku-
pionych cieląt od jednego dostawcy oraz udział opasów sprzedanych na rynku 
kasowym. Zmienne te były potem używane naprzemiennie jako kluczowe 
zmienne niezależne. Innymi zmiennymi niezależnymi, pełniącymi funkcje kon-
trolne, były trzy:  

5 wyprodukowanie rocznie więcej niż1000 opasów; 

5 nastawienie do ryzyka; 

5 bycie rolnikiem kontraktowym, gdy w ostatnim roku mniej niż 40%  

5 opasów sprzedanych było własnością farmera. 
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Należy wyjaśnić, że nastawienie do ryzyka mierzono za pomocą stosunku pro-
ducentów do zaproponowanego im stwierdzenia. Podsumujmy teraz wyniki ob-
liczeń regresyjnych: 

1. Występowała ujemna korelacja między zaopatrywaniem się w cielęta u jedy-
nego dostawcy a sprzedażą opasów tylko na rynku kasowym. 

2. Między zakupem cieląt u jednego farmera a stosowaniem strategii zabezpie-
czających przed ryzykiem cenowym istniała korelacja dodatnia. 

3. Wzrost utrzymywanych stad opasów i awersji do ryzyka zwiększały prawdo-
podobieństwo, że farmerzy wykorzystają rynkowe narzędzia transferu ryzyka 
cenowego. Rozszerzanie natomiast zakresu opasu kontraktowego działało 
przeciwnie. Z powyższego ogólnie wynika, że w badanej próbie farm wystę-
powały w przeszłości komplementarne relacje między ryzykiem produkcyj-
nym a cenowym. 

MTS nie zadowolili się jednak opisem przeszłych zależności między oby-
dwoma rodzajami ryzyka. Postanowili dodatkowo przeprowadzić siedem ekspe-
rymentów, przy czym trzy dotyczyły ryzyka produkcyjnego (zdrowia cieląt 
i opasów), a cztery strategii zarządzania ryzykiem cenowym. Poza względami 
poznawczymi ta stosunkowo duża liczba eksperymentów miała na celu również 
zminimalizowanie a hypothetical bias. Dwa główne wnioski podsumowują tę 
część analizy: 

1. W eksperymentach 1-3 stwierdzono istnienie komplementarnej relacji mię-
dzy gotowością do płacenia jedynemu dostawcy pewnej premii, jeśli farmer 
utrzymujący opasy dysponował informacjami o cenach ich sprzedaży, cho-
ciaż skłonność ta malała, gdy informacje te były pełniejsze. Łatwiej było 
wtedy farmerowi zarządzać fazą samego opasu oraz kalkulować opłacalność 
transferu na rynek ryzyka cenowego. Ergo: można wówczas przewidywać 
większe zainteresowanie kontraktami zabezpieczającymi i/lub ubezpiecze-
niami. 

2. W eksperymentach 4-7 nie zidentyfikowano jednak istotnych zależności 
między informacjami o źródłach zaopatrzenia się w cielęta a strategiami re-
dukowania ryzyka cenowego. Można by z tego wnioskować, przez analogię 
do znanej w mikroekonomii kategorii kosztów utopionych, że farmerzy zaj-
mujący się już tylko opasem cieląt decyzje o ich zakupie traktują jak utopio-
ne i w ślad za tym wybierają strategie zarządzania ryzykiem cenowym 
w sposób niezależny od tych pierwszych. 

MTS nie mają gotowej odpowiedzi, jak wytłumaczyć ten brak związku 
wskazanego we wniosku drugim, poprzestając jedynie na pewnych przypusz-
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czeniach. Innymi słowy, przyjęta na wstępie hipoteza, że poleganie na małej 
liczbie dostawców powoduje większe zainteresowanie kontraktami zabezpiecza-
jącymi przed ryzykiem cenowym, albo inaczej, że decyzje o ryzyku produkcyj-
nym podejmowane są łącznie z wyborem strategii zarządzania ryzykiem ceno-
wym, wciąż czeka na jednoznaczne zweryfikowanie tudzież zniuansowanie. 

Zarządzanie ryzykiem agregatów typu zysk/dochód gospodarstwa rolni-
czego albo jego przychody wymaga znajomości jego źródeł, którymi w najogól-
niejszym sensie są ryzyko produkcyjne i cenowe. W przypadku zysku interesują-
cą koncepcją zarządzania jego ryzykiem jest a profit risk. To technika, w której 
koncentrujemy się na tych działalnościach, które wnoszą największy wkład w je-
go powstawanie, ale cały czas kierujemy się perspektywą wyniku netto [Hart i in., 
2001]. W tym sensie jest ona do pewnego stopnia podobna do szeroko znanej re-
guły Pareto „80/20”, czyli, że 20% działalności przynosi 80% zysku. Reguła ta 
jednak nie ma absolutnego charakteru, gdyż na przykład w sektorze finansowym, 
z którego wywodzi się w ogóle a profit risk, w dużym stopniu odpowiada też lo-
gice teorii portfelowej w decyzjach finansowo-inwestycyjnych, a więc m.in. do-
tyczących ryzyka, oraz na rynku nieruchomości. Z drugiej strony trzeba również 
pamiętać i o tym, że zbyt wysoka koncentracja źródeł generowania zy-
sków/dochodów i przychodów może powodować w przyszłości ich spadek. 

Bardzo interesująco do a profit risk podeszli E.J. Belasco, R.M Taylor., 
K.B. Goodwin, C.T Schroeder, którzy modelowali i symulowali zmienność zy-
sków z opasu bydła w Kansas i Nebrasce, bazując na informacjach aż z 11993 
cykli/rzutów [Belasco i in., 2009]. Ta czwórka agroekonomistów amerykańskich 
postawiła sobie dwa cele badawcze: 1. Jak wagi początkowe i końcowe zwie-
rząt, prowadzenie tuczu w każdym z dwóch stanów, płeć zwierząt i miesiąc tu-
czu wpływały na / warunkowały zmienność (ryzyko) wyników produkcyjnych 
mierzonych: konwersją suchej masy pasz, dziennymi przyrostami, upadkami 
zwierząt i kosztami opieki weterynaryjnej? Zauważmy, że wszystkie te parame-
try są wielkościami znanymi rolnikom przed rozpoczęciem tuczu, a więc są zde-
terminowanymi zmiennymi decyzyjnymi. 2. Jak wyniki produkcyjne, w sensie 
zawartego w nich ryzyka, w połączeniu z ryzykiem cenowym mierzonym za 
pomocą kształtowania się cen futures i wahaniami cen sprzedawanych opasów, 
wpływały na/warunkowały rozkłady ex-ante zysków, a więc na ich przyszłą ry-
zykowność? 

Z powyższego wynika, że Belasco i in. posługiwali się warunkowymi 
wartościami średnimi, nazywanymi również warunkowymi oczekiwaniami lub 
warunkowymi oczekiwanymi wartościami, oraz warunkowymi wariancjami. 
Obydwie te miary można obliczać w rozmaity sposób, a więc inaczej dla zmien-
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nych losowych dyskretnych i ciągłych. Poniżej przedstawia się tylko najprostsze 
procedury dla zmiennych pierwszego typu. Załóżmy, że mamy dwie takie 
zmienne losowe: X i Y, przy czym ustalono dalej, że yk 4Sy. Wtedy warunkową 
średnią zmiennej X pod warunkiem, że Y=y definiuje się jako:  

( | ) ( | ).
xx S

E X Y y x P X x Y y
4

� � � � �%  

Z kolei warunkowa wariancja X pod warunkiem, że Y=y będzie równa: 
2 2( | ) ( | ) ( | )) .V X Y y E X Y y E X Y y� � �  �  

Belasco i in. swoje obliczenia wykonali jednak na podstawie regresji wy-
konanej na danych z szeregów czasowych dla 1995-2004. Stąd ich formuły na 
obydwie ww. miary były inne. Z kolei w części poświęconej a profit risk 
zmienna opisująca ryzyko produkcyjne w konwencji wartości warunkowych 
oraz dwie charakterystyki ryzyka cenowego (trzy poziomy zmienności oraz jego 
zabezpieczenia w postaci nabycia odpowiednich kontraktów) ustalono w oparciu 
o symulację. Z uwagi na specyficzność badań Belasco i in., tzn. odnoszenie ich 
do warunków amerykańskich, nie komentuje się tu otrzymanych przez ten ze-
spół wyników. 

Oczywiście, współcześnie mamy już dostępne bardziej zaawansowane na-
rzędzia pomiaru rozkładów wielowymiarowych zmiennych losowych, 
a w szczególności kopuły, chociaż niezmienna wciąż pozostaje logika docho-
dzenia do warunkowych wartości średnich i wariancji. 

 

Bioasekuracja i kontrola chorób 

Wewnętrzne instrumenty zarządzania ryzykiem w chowie i hodowli zwie-
rząt w pierwszym rzędzie mogą wymagać ponoszenia nakładów inwestycyj-
nych. Okoliczność ta zmuszać nas powinna do zajęcia się również nastawieniem 
rolników do ryzyka. Zaobserwowano, że rolnicy charakteryzujący się wysoką 
awersją do ryzyka (asekuranci) chętniej podejmują takowe inwestycje [Rat-
Aspert, Fourichon, 2010]. To oni też bardziej gotowi są nabyć ubezpieczenia niż 
rolnicy neutralni wobec ryzyka, nie mówiąc już o ryzykantach. Asekuranci czę-
ściej też podejmują działania pozainwestycyjne w ramach samoubezpieczenia 
i samoochrony, co w sumie może zredukować zagrożenia w postaci pojawienia 
się chorób zwierząt. Rzeczą oczywistą jest przy tym, że zmierzenie się 
z chorobami wpływa na percepcję ryzyka przez rolników. 
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Ryzyko, a jeszcze bardziej niepewność, powodują, że chęć inwestowania 
może maleć. Problem komplikuje się przez to jeszcze, że wtedy pojawia się war-
tość opcji, czyli zwłoki na pozyskanie nowych, bardziej precyzyjnych informa-
cji, wdrożenie wydajniejszych technologii i uksztaltowania się korzystniejszego 
klimatu inwestycyjnego [Bloom, 2014]. W konsekwencji rolnicy nastawieni na 
uzyskiwanie wymiernych korzyści finansowych z inwestycji rzeczowych mogą 
je odraczać, gdy nie jest dostępne wsparcie zewnętrzne, na przykład w postaci 
dotacji czy kredytów preferencyjnych. W chowie i hodowli zwierząt zależności 
powyższe w najwyższym stopniu odnoszą się do inwestowania w bioasekurację. 
Jeśli się je odroczy, trzeba się liczyć z jednej strony ze spadkiem produkcji, ale 
z drugiej strony może wzrosnąć wartość opcji z racji otrzymania nowych infor-
macji [Mikes i in., 2015]. Co zupełnie zrozumiałe, problemy te wyraźnie się 
komplikują w okresie ogólnych trudności gospodarczych, jak to ma miejsce 
w przypadku recesji covidowej. Najczęściej mamy przy tym do czynienia 
z wymiennością między pewnymi wydatkami ex ante przed wystąpieniem cho-
roby oraz niepewnymi wydatkami ex post, gdy się ona zdarzy. Te pierwsze będą 
bardziej racjonalne, jeśli prawdopodobieństwo pojawienia się choroby i dotkli-
wość jej skutków rosną, a z drugiej strony te drugie mają szansę wzrosnąć i stać 
się mniej efektywnymi. Może się również tak zdarzyć, że dla niskich prawdopo-
dobieństw zachorowania zwierząt korzyści krańcowe z inwestycji w bioasekura-
cję mogą być skromne. Jeszcze gorzej będzie to wyglądać, gdy sąsiadujący rol-
nicy nie realizują takowych inwestycji i wektorem choroby są dzikie zwierzęta, 
których populacja jest duża. Z mniej więcej taką sytuacją mamy do czynienia 
w Polsce w przypadku ASF. Widoczna tu niesprawność państwa jest główną 
przyczyną niedostatecznych inwestycji i pozostałych działań w ramach bioase-
kuracji. 

Wielkość gospodarstw rolniczych oraz ich typ, rozumiany jako przemy-
słowa produkcja zwierzęca, chów samozaopatrzeniowy, hobbystyczny i rodzaj 
stylu życia, bezdyskusyjnie wpływają na bioasekurację (prewencję) oraz kontro-
lę chorób zwierząt. Na dobrą sprawę problemy te powinny być analizowane 
w powiązaniu z warunkami utrzymania i opieki nad zwierzętami domowymi. 
Poniżej jednak rozważania ograniczą się do zwierząt użytkowych.  

W chowie przemysłowym wciąż dominuje utrzymanie zwierząt w odpo-
wiednich pomieszczeniach. W ten sposób ogranicza się straty energii przez 
zwierzęta, chroni się je przed drapieżnikami i reguluje mikroklimat. W chowie 
tym ujawniają się korzyści skali w bioasekuracji, przynajmniej w momencie rea-
lizowania inwestycji [Wang, Henessy, 2014]. Innymi słowy, koszty bioasekura-
cji maleją, gdy rośnie liczba utrzymywanych zwierząt. Redukcja ta wynika przy 
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tym ze spadku nakładów robocizny. Jeśli jednak maleją jednostkowe koszty 
bioasekuracji, to zmniejsza się też optymalna wielkość stad. Z drugiej strony 
jednak chów wielkostadny może być narażony na większe szkody, jeśli choroba 
się już pojawi. Bardzo dobrym przykładem jest tu epidemia grypy drobiu z roku 
2021 w Polsce. Błędy w wydawaniu decyzji lokalizacyjnych dotyczących bu-
dowy ferm spowodowały wielką ich koncentrację przestrzenną, a to sprawiło 
ogromne tempo rozwoju epidemii i niesłychane problemy z utylizacją padłych 
ptaków.  

Bardzo interesująco wyglądają powyższe zależności w samozaopatrzeniu 
i hobbistycznym chowie zwierząt [Conan i in., 2012; Whitehead, Roberts, 
2014]. Ogólnie stosuje się w nich luźniejsze reżimy sanitarne i ze sfery bioase-
kuracji, co w połączeniu z dużym zakresem utrzymywania zwierząt na wolnym 
powietrzu zwiększa prawdopodobieństwo transmisji patogenów. Równocześnie 
takie zwierzęta mogą być odporniejsze na niektóre choroby, gdy poddane zosta-
ły wielu stresorom. Mimo tego ten typ gospodarstw uznaje się powszechnie za 
słabe ogniwo w krajowym systemie bioasekuracji, stwarzające ryzyko dla sekto-
ra komercyjnego. Sytuacja ta wynika głównie z faktu, iż w drobnych gospodar-
stwach ewentualne szkody finansowe są też niewielkie, co nie skłania ich posia-
daczy do inwestowania w bioasekurację. Poza tym mogą oni pośrednio korzy-
stać z takich inwestycji w chowie wielkostadnym. Oznacza to, że mamy tu wy-
mienność: inwestycje w bioasekurację w dużych obiektach vs. jazda na gapę w 
gospodarstwach drobnych. Można próbować temu przeciwdziałać , subsydiując 
bioasekurację i kontrolę chorób w gospodarstwach małych, ewentualnie karać je 
za niedociągnięcia lub promować jakieś formy współdziałania międzysektoro-
wego. Niestety, drobne gospodarstwa to duży elektorat. Stąd też rządy bardzo 
rzadko sięgają po mniej popularne politycznie rozwiązania, co bardzo dobrze 
widoczne jest w Polsce, na przykład w przypadku ASF.  

Analiza bioasekuracji i kontroli chorób według wielkości i typów gospo-
darstw musi być ściśle powiązana a aspektami przestrzennymi. Podyktowane 
jest to ww. zachowaniami gapowicza (a free-ride) niektórych rolników oraz ist-
nieniem kosztów zewnętrznych, jeśli część z nich nie stosuje się do ustanowio-
nych zasad zapobiegania i zwalczania chorob, a z drugiej strony występowa-
niem pozytywnych efektów sieciowych, które darmowo fundują innym produ-
centom gospodarstwa je przestrzegające. Pojawia się zatem poważny problem 
praktyczny i polityczny: jak koordynować w przestrzeni zachowania bardzo 
zróżnicowanych aktorów, by nie osłabić bodźców do prywatnej prewencji 
i kontroli chorób oraz rozwoju stosownych rynków. Melyukhina i Yoon w tym 
momencie formułują następujące rekomendacje: 
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1. Wszyscy utrzymujący zwierzęta powinni rozumieć przynajmniej w ogólnym 
zarysie istotę prywatnych i społecznych kosztów prewencji i kontroli chorób, 
powstawanie rozmaitych efektów zewnętrznych oraz finansowe i niefinan-
sowe determinanty decydowania w warunkach ryzyka i niepewności. Rolą 
dobrej polityki jest zatem dostarczanie rolnikom solidnej wiedzy i informacji, 
aktualnych, darmowych i szeroko dostępnych. Przecież w ten sposób może-
my starać się łagodzić niekorzystne następstwa asymetrii informacji w posta-
ci hazardu moralnego i negatywnej selekcji. Równolegle trzeba doskonalić 
publiczno-administracyjne procedury i technologie redukujące koszty pre-
wencji i kontroli. Równocześnie potrzebujemy polityk skierowanych do ca-
łego sektora produkcji zwierzęcej, jak i specjalnie adresowanych do poszcze-
gólnych jego segmentów. 

2. W obszarze bioasekuracji powszechnie mamy do czynienia z ekonomią za-
kresu. Oznacza to, że prewencja i kontrola jednych chorób ułatwia zarazem 
radzenie sobie z innymi chorobami. To w jakimś sensie również pewien typ 
sieciowego dodatniego efektu zewnętrznego. Zależności te powinny być stale 
akcentowane we wszelkich programach edukacyjnych i informacyjnych kie-
rowanych do rolników. Koniecznie trzeba w nie wbudować również funda-
mentalne zasady identyfikacji ryzyka, jego pomiaru i percepcji oraz zarzą-
dzania nim, gdyż bez tego nie da się optymalizować decyzji związanych 
z inwestowaniem w prewencję. 

3. Interwencje publiczne mogą mieć również charakter bezpośredni i rozciągają 
się od wypłacania rolnikom rekompensat, aż do uboju z konieczności i odka-
żania obiektów inwentarskich. Jak już wcześniej napisano, rekompensaty 
powinny być współmierne do wartości ubijanych zwierząt, ale nie za wyso-
kie, żeby nie deformować motywacji finansowych i niefinansowych rolni-
ków i dzielić ryzyko między sektor prywatny i publiczny. Koniecznie po-
trzebujemy też szerokiego, holistycznego podejścia do identyfikowania 
i usuwania barier dla właściwego i terminowego zgłaszania przypadków za-
chorowań zwierząt oraz skutecznych i efektywnych kosztowo metod kontroli 
i radzenia sobie z chorobami. 

4. Wielkość stad utrzymywanych zwierząt oraz specjalizacja gospodarstw i ich 
rozmieszczenie w przestrzeni pozostają ze sobą w złożonych relacjach i inte-
rakcjach. Pojawia się tu nieuchronnie wiele napięć, ale szczególnie złożony 
jest układ: generowanie kosztów zewnętrznych przez jednych producentów 
vs. tworzenie sieciowych dodatnich efektów przez innych vs. postawy gapo-
wiczów w sferze bioasekuracji wśród pozostałych. To bardzo trudne wyzwa-
nie dla polityki publicznej, która powinna próbować je łagodzić oraz aktyw-
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nie wspierać autonomiczne i dobrowolne inicjatywy samych rolników na po-
ziomie lokalnym, a następnie je upowszechniać i promować. 

5. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływania polityczne na rolników w kontek-
ście chorób zwierząt muszą w szerokim zakresie korzystać z dorobku eko-
nomii behawioralnej. Wynika z niego, że decyzje rolników bazują na wielu 
przesłankach finansowych i niefinansowych oraz specyficznych procesach 
przetwarzania informacji i tworzenia nowej wiedzy, a także nawiązywaniu 
więzi społecznych i umacnianiu kapitału społecznego. Może przy tym zaska-
kiwać, że rolnicy na ogół, nie są szczególnie proaktywni w szukaniu nowych 
informacji, jak większość z nas, większą uwagę przywiązują nawet do poten-
cjalnych strat niż możliwych zysków. Z drugiej strony są bardzo wyczuleni 
na wiarygodność i uczciwość docierających do nich informacji, często bar-
dziej ufając innym rolnikom i weterynarzom niż oficjalnym przekazom ad-
ministracji centralnej. W tych warunkach polityka publiczna związana 
z chorobami i zdrowiem zwierząt powinna się w pierwszym rzędzie oriento-
wać na procesy informowania, edukowania, doradzania i komunikowania jej 
celów, instrumentów oraz na spodziewane rezultaty. Ważne miejsce ma 
w tych działaniach obiektywne przedstawianie całego kontekstu i interakcji 
różnych ryzyk oraz wczesne o nich informowanie w sposób łagodzący de-
formacje poznawcze wśród rolników, ale jednocześnie dostosowany do ich 
doświadczeń i zwyczajów, preferowanych wartości oraz sposoby bilansowa-
nia kosztów i korzyści.  

Jak widać z powyższego, nowoczesna polityka motywowania rolników do 
szeroko rozumianej prewencji, z centralną w niej rolą bioasekuracji, raportowa-
nia zachowań zwierząt, kontroli przebiegu samych chorób i procesów leczenia, 
to poważne wyzwanie. Otwiera się w tym momencie szerokie pole do inwencji 
i kreatywności, by polityka stała się bardziej skuteczna i efektywna. 

 

Rekompensaty budżetowe 

Teoretycznie rzecz biorąc, szybkie zgłaszanie chorób przez rolników od-
powiednim władzom powinno przynosić korzyści im oraz całemu sektorowi 
i społeczeństwu. W przypadku chorób zwalczanych z urzędu, kiedy pojawiać się 
może ubój z konieczności i kwarantanna, sytuacja się komplikuje. Rolnik liczy 
wtedy swoje straty bezpośrednie i pośrednie, a następnie porównuje je ze spo-
dziewanymi rekompensatami. Może oczywiście pojawić się pokusa, by nie wy-
wiązać się z obowiązku zgłoszenia choroby, a zwierzęta podejrzane sprzedać na 
rynku. Ta możliwość implicite jest brana pod uwagę przez dużą liczbę produ-
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centów. Nie można również wykluczyć sytuacji, że niektórzy rolnicy chore 
zwierzęta sami ubiją i poddadzą dalszemu przerobowi. Kalkulacje rolników naj-
lepiej wtedy oddaje koncepcja the business interruption, w której liczy się 
wszystkie utracone dochody pomniejszone o uniknięte koszty.  

Same koszty powinniśmy podzielić przy tym na stałe, których w zasadzie 
nie da się uniknąć lub znacząco zredukować, nawet gdy całkowicie zaprzestano 
produkcji, oraz zmienne. Te ostatnie nie są ponoszone, gdy się nie produkuje. 
Dopasowanie motywacji rolników i władz publicznych jest zdecydowanie trud-
niejsze, gdy model ma charakter wielookresowy. Wtedy to pojawia się m.in. 
trudny problem, czy nabywcy zwierząt potencjalnie chorych nie będą chcieli 
w przyszłości wykorzystać takiej informacji w transakcjach z rolnikami. Re-
kompensaty rządowe ten fakt również powinny jakoś uwzględniać [Barnes i in., 
2015; Meuwissen i in., 2001].  

Z dotychczasowych badań nad wpływem rekompensat rządowych jasno 
wynika, że ich wzrost prowadzi do większej gotowości rolników do ujawniania 
faktów zachorowań zwierząt [Barnes i in., 2015; Sheriff, Osgood, 2010]. Jednak 
z drugiej strony istnieją dowody, że rekompensaty te mogą zmniejszać zaintere-
sowanie rolników działaniami prewencyjnymi oraz zwiększają różnice pomię-
dzy optimum prywatnym i społecznym zwalczania chorób. Zależności te były 
przy tym najsilniejsze gdy choroby prowadziły do powstawania kosztów ze-
wnętrznych, a w próbie badawczej dominowały drobne gospodarstwa [Hennes-
sy, Wolf, 2015]. Formułuje się również nieźle udokumentowany pogląd, że ra-
portowanie chorób jest „elastyczne cenowo” względem otrzymywanych rekom-
pensat. Innymi słowy, wzrost tych ostatnich o 1% prowadził do większego niż 
1% wzrostu liczby zgłaszanych chorych zwierząt. W celu ograniczenia skali ha-
zardu moralnego i negatywnej sekcji powszechnie rekomenduje się, by rekom-
pensaty nie były pełne, lecz zawierały pewien odsetek szkód pokrywanych przez 
samych rolników [Meuwissen i in., 2001]. Widzimy tu jednoznaczne nawiązanie 
do udziału własnego/franszyz rolników w ubezpieczeniach majątkowych. Same 
zaś ubezpieczenia zwierząt – przynajmniej te tradycyjne – wciąż odgrywają 
w praktyce niewielką rolę. Wynika to głównie z problemów precyzyjnego osza-
cowania częstotliwości i dotkliwości szkód oraz systemowości ryzyka epidemii 
zwierząt. W ślad za tym polisy są na ogół zbyt drogie dla rolników. Oczywiście, 
subsydiowanie cen ubezpieczeń może zwiększyć popyt na nie, ale niesie też 
różne zagrożenia. Jakimś rozwiązaniem mogą być tu ubezpieczenia indeksowe 
oraz wspieranie przez rządy tworzenia systemów informacji o szkodowości 
w chowie i hodowli zwierząt powodowanej przez ich choroby. Ze wszech miar 
pożądane jest również promowanie przez rządy rozwiązań czysto branżowych, 
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być może w formułach partnerstw publiczno-prywatnych, chociaż najlepiej by-
łoby, żeby były to projekty prywatne albo w postaci funduszy wzajemnościo-
wych czy kas dla zwierząt, jak to miejsce w Niderlandach i Niemczech. Jednym 
z celów ich tworzenia i promowania jest finansowanie nadwyżki szkód dozna-
wanych przez rolników ponad rekompensaty rządowe. Formuły uwzględniania 
w rachunkach tych dodatkowych kosztów nie są jednak do końca nigdzie na do-
brą sprawę zadowalająco rozwiązane. 

Bardzo złożonym problemem jest rekompensowanie rolnikom szkód po-
wstałych z konieczności uboju inwentarza żywego w przypadku wybuchu cho-
rób zwalczanych z urzędu. Generalnie rekomenduje się, by były one udzielane 
w oparciu o godziwą/sprawiedliwą wartość rynkową po odliczeniu ewentualne-
go innego wsparcia rządowego lub odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycie-
li. Rekompensaty takie są formą domyślnej polisy ubezpieczeniowej, choć 
w rzeczywistości bardziej przypominają pomoc klęskową w uprawach roślin, 
gdyż nie są poprzedzone oceną i wyceną ryzyka i są darmowe [Horst i in., 
1999]. Z drugiej strony jednak powinien istnieć jakiś górny limit ich wysokości, 
żeby rolnicy dzielili z rządami część ryzyka chorób. Generalnie chodzi tu 
o zgodność motywacji rolników i władz publicznych, bo w ten sposób można 
zachęcać tych pierwszych do działań prewencyjnych, które redukują hazard mo-
ralny ex ante, oraz do terminowego zgłaszania faktu zachorowań zwierząt, co 
jest równoznaczne z minimalizowaniem ex post negatywnej selekcji [Hennessy, 
2007]. 

Z powyższego ustępu wynika, że w modelowaniu rekompensat powinni-
śmy odwoływać się do asymetrii informacji, gdyż hazard moralny i negatywna 
selekcja są jej pochodnymi, oraz do teorii agencji, w której rolnik jest agentem 
a rząd – pełnomocnikiem. Co nie mniej ważne, teoria ta pozwala konstruować 
rekompensaty jako typ kontraktów zgodnych motywacyjnie. Konwencję taką 
stosowali M.B. Gramig, R.D. Horan i Ch.A. Wolf, rozszerzając istotnie model 
zaproponowany przez A.D. Hennessy’ego w 2007 r. [Gramig i in., 2009]. Prze-
śledźmy zatem kluczowe elementy rozważań tych trzech agroekonomistów ame-
rykańskich. 

Punktem wyjścia analizy Gramiga i in., dalej GHW, jest drzewo decyzyj-
ne rolnika utrzymującego zwierzęta, które przedstawiono na rysunku 5.  
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Rysunek 5. Drzewo decyzyjne rolnika; 
status zdrowotny stada oznaczono linią ciągłą,  
natomiast linią przerywaną – decyzje rolnika 

 

                                               zwierzęta podatne na zakażenie 

 
                              wdrożyć inwestycje w bioasekurację lub ich zaniechać 

 

                                           prawdopodobieństwo wybuchu choroby  
                                             zależne od inwestycji w bioasekurację 
 

  
                      przejście do stanu                                           zwierzęta pozostają wciąż 
                  zakażenia zwierząt                                          w stanie podatności na 
                                                                                                 zakażenie 
nie zgłosić choroby             zgłosić  
                                           chorobę 
                                              rząd nakazuje ubój, ale wypłaca 
                                                                                    rekompensaty i powrót do stanu 
                                                                                       podatności na zakażenie 
    niewykrycie 
  choroby przez            wykrycie choroby 
        władze 

                                                                                                   nakaz uboju sztuk chorych 
                                                                                                   otrzymanie rekompensat 
prywatny ubój chorych      prywatny ubój, otrzymanie           pomniejszonych o kary, przejście 
zwierząt, otrzymanie                 jakichś wpływów,                           do stanu podatności 
jakichś wpływów,                przejście do stanu podatności                 
 ale stado wciąż chore                                                                
 
          

Źródło: opracowano na podstawie: Gramig B., Horan R., Wolf C., Livestock Disease Indem-
nity Design When Moral Hazard is Followed by Adverse Selection, „American Journal of 
Agricultural Economics”, vol. 91, 2009 

 
Następnie można przejść do formalizacji modelu. Załóżmy zatem, że rol-

nik charakteryzuje się awersją do ryzyka i kieruje się w swoich decyzjach krań-
cową funkcją użyteczności U(ω), przy czym U′>0 a U′′<0, gdzie ω oznacza je-
go majątek, którego wielkość zależy od statusu zdrowotnego zwierząt θ4[0,1]. 
Jeśli ten ostatni parametr równy jest zeru, to inwentarz jest tylko podatny na za-
chorowanie. Gdy jednak U′>0, przyjmujemy, że przynajmniej część zwierząt 
jest chora. Stan pierwszy dalej występuje z subskryptem S, drugi zaś – z I. 
W sytuacji θ=0 rolnik musi wybrać poziom b działań prewencyjnych, zazwy-
czaj w postaci bioasekuracji. W konsekwencji powinno spaść prawdopodobień-
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stwo zachorowania zwierząt PSI(b), przy czym ( ) / 0.SIP b b) ) �  Zapiszmy jeszcze 
warunkową funkcję gęstości prawdopodobieństwa stanów θ przez g(θ|b), a jej 
dystrybuantę jako G(θ|b. Jeśli inwestycje brutto w bioasekurację wynosić będą 
π0, a ich jednostkowy koszt będzie równy ω, to użyteczność rolnika w sytuacji 
podatności zwierząt na zachorowanie zapisać można następująco: 

Us=U(π0-b ω). 

Znacznie trudniejszy jest przypadek, gdy zwierzęta zachorowały, czyli pa-
rametr θ>0. Rolnik musi wtedy zdecydować, czy fakt ten zgłosić odpowiednim 
organom administracji, bo formalnie jest do tego zobowiązany. Wybór ten ozna-
czono przez r4[0,1], przy czym 1 to zawsze wywiązanie się z tego obowiązku, 
zaś 0 będzie równorzędne z kompletnym jego zlekceważeniem. Zgłoszenie im-
plikuje w ostateczności ubój zakażonych zwierząt, ale w zamian rolnik otrzymu-
je rekompensatę – transfer budżetowy τ(θ). GHW określają go jako the first-
best, gdyż nie występują tu żadne ograniczenia po stronie rządu i nie ma asyme-
trii informacji, a więc jej następstw w postaci hazardu moralnego i negatywnej 
selekcji. Ubój dla rolnika oznacza jednak dwa rodzaje uszczuplenia aktywów: 

( )G# � (λ′(θ)>0) z tytułu samych zwierząt; straty pośrednie na skutek przerwania 
działalności: XG(θ)(X′G(θ)>0). Zgodnie z tym koszty netto wystąpienia choroby 
dla rolnika wynoszą: ( )G# � + XG(θ)+ τ(θ) na jednostkę czasu. Z kolei użytecz-
ność rolnika zgłaszającego chorobę, występującą dalej z subskryptem R, będzie 
równa: 1 0( ( ) ( ) ( )R

G GU XC # � � � �  � . Oznaczając teraz stopę/tempo powrotu stada 
do stanu podatnego na zachorowanie przez hG, skumulowana oczekiwana re-
kompensata wyniesie τ(θ)/ hG. Na koniec tej części analizy dodajmy, że straty 
pośrednie λG i XG, mogą być przedmiotem ubezpieczenia prywatnego lub reali-
zowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) albo w ramach 
inicjatyw branżowych.  

Prześledźmy teraz, co się dzieje, gdy hodowca nie wywiąże się z obo-
wiązku zgłoszenia choroby. Oznaczmy przez q prawdopodobieństwo, że nadzór 
weterynaryjny to wykryje, a przez 1-q prawdopodobieństwo przeciwne. W tej 
drugiej sytuacji trzeba będzie zwierzęta ubić, co prowadzi do takiej oto formuły 
na rekompensatę budżetową: τ(θ) – f, gdzie f jest karą za niezgłoszenie choroby. 
Jeśli natomiast nadzór nie odkrył faktu niezgłoszenia, rolnik może próbować 
ubić samodzielnie chore zwierzęta, ponosząc koszt ( )F# � < ( )G# �  i XF(θ)< XG(θ), 
przy czym ( ) 0F# � � oraz X′F(θ)>0. Oczywiście w tej drugiej sytuacji hodowca 

nie otrzyma żadnej płatności rządowej, ale zamiast tego może oczekiwać jakichś 
wpływów ze sprzedaży samodzielnie ubitych zwierząt (θ). Widzimy, że 
w powyższej logice nie mieści się w ogóle zagrożenie dla zdrowia publicznego 
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z racji uboju prywatnego dokonywanego przez rolników. Abstrahuje się też od 
trudnego problemu etyczno-moralnego, którego źródłem jest obchodzenie się ze 
zwierzętami po zakończeniu ich przydatności produkcyjnej i reprodukcyjnej. 
GHW przyjęli jednak tylko dalej, że ubój prywatny będzie mniej efektywny niż 
zarządzony administracyjnie, bo stopa powrotu stada do stanu podatności na 
chorobę będzie mniejsza, tj. hF < hG. Oznaczając obecnie przez D gospodarstwo, 
w którym nadzór weterynaryjny wykrył fakt niezgłoszenia choroby, a przez ND 
sytuację przeciwną, możemy zapisać użyteczność oczekiwaną majątku w sytua-
cji zakażenia chorobą:  

1 1 0 0

1 0

( , ( ), ) ( ( ) ( ) ( )) (1 )[ ( ( ) ( ) ( ) )

(1 ) ( ( ) ( ) ( ))].

R D
G G i G G

ND
F F

U r f rU X r qU X f
q U X
� � � C # � � � � C # � � � �

C # � � ( �

�   � �    � 

�    �
 

 

Problem raportowania/zgłoszenia zachorowania zwierząt prowadzi nas 
wprost do kwestii pohamowywania negatywnej selekcji. W koncepcji GHW 
sprowadzało się to do ustalenia minimalnej kary za niezgłoszenie choroby. Klu-
czową sprawą jest tu to, że organy administracyjne w istocie nie są w stanie ob-
serwować parametrów b i θ. Jednak i tak można skonstruować formułę wyzna-
czania powyższej kary: 
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gdzie: V1 – oczekiwana użyteczność w całym okresie podejmowania decyzji 
w stadzie chorującym. Wybierając Λ(f)≥0 dla wszystkich wartości b i θ uzysku-
jemy, iż rolnik będzie zawsze wtedy zmuszony do zgłoszenia choroby, oczywi-
ście w ujęciu marginalnym. 

Przejdźmy teraz do problemu pohamowywania hazardu moralnego, co – 
jak już wiemy – związane jest z wyborem poziomu inwestycji w bioasekurację 
przez hodowców. Motywacją jest w pierwszym rzędzie wysokość rekompensat 
budżetowych the first-best, ale też współudział rolników w ryzyku wybuchu 
choroby oraz oczekiwany społeczny koszt transferów kierowanych do rolników. 
W sposób formalny funkcję celu rządu można zapisać następująco: 
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gdzie: D(θ) – szkoda zewnętrzna spowodowana przez chorobę; b̂  – optymalny 
poziom bioasekuracji; f* – stała kwota kary za niezgłoszenie choroby, która po-
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woduje, że parametr r zdąża do 1; κ – koszt krańcowy funduszy budżetowych 
przeznaczonych na rekompensaty; VS – użyteczność oczekiwana w całym okre-
sie podejmowania decyzji w stadzie podatnym na zachorowanie. 

Jeśli rząd chce równocześnie pohamowywać i negatywną selekcję i ha-
zard moralny, rekompensaty dla rolników muszą być kalkulowane jako rozwią-
zanie the second-best: 
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gdzie: bSB – wartość b jako the second-best; τSB(θ)– rekompensaty the second-
best; μ – cena cienia w funkcji Lagrange’a, która jest składową procedury roz-
wiązania powyżej scharakteryzowanego problemu rządu. Odzwierciedla ona 
krańcowy wpływ bioasekuracji na sumę oczekiwanych szkód i kosztów rekom-
pensat. 

Ogólnie rzecz biorąc, rekompensaty the second-best są pokryciem strat 
w aktywach i przerw w produkcji spowodowanych chorobami, pomniejszonymi 
o zyski w sytuacji niewystępowania chorób, ale powiększonymi z kolei o dodat-
nią odwrotność krańcowej użyteczności, której źródłem jest awersja rolników do 
ryzyka. Zauważmy, że formuła the second-best zakłada współudział rolnika 
w szkodach, które zależą od U′-1. Rekompensaty the first-best mogą być większe 
lub mniejsze od the second-best w zależności od tego, czy dosyć złożone sumy 
oczekiwanych szkód zewnętrznych i gęstości oczekiwanych stanu podatności 
zwierząt na zachorowanie są mniejsze od zera (the second-best mniejsze od the 
first-best). Różnice między nimi z kolei zmieniają się (rosną lub maleją) w za-
leżności od parametru μ. Zauważmy też, że rekompensaty the second-best po-
krywają zatem wszystkie szkody spowodowane występowaniem chorób, tzn. 
bezpośrednie i pośrednie. W efekcie nie ma tu już potrzeby nabywania przez 
rolników ubezpieczeń, a rządy nie muszą zastanawiać się nad ich ewentualnym 
subsydiowaniem.  

Swoje modelowanie GHW kończą implikacjami politycznymi, które są 
w istotnym stopniu specyficzne dla warunków USA. Uniwersalne są natomiast 
te, które rekomendują współudział rolników w ponoszeniu skutków finanso-
wych materializowania się ryzyka chorób zwierząt. Druga sprawa to wykonal-
ność polityczna egzekwowania kar nakładanych na rolników, którzy nie wywią-
zują się z obowiązków zgłaszania niektórych chorób organom nadzoru wetery-
naryjnego. Polska jest dobrym przykładem na to, jak trudno jest wdrożyć zgod-
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ny motywacyjnie system rekompensowania strat w chowie i hodowli zwierząt 
zorientowany na redukowanie negatywnej selekcji i hazardu moralnego. Trzeci 
problem to relacje między analizowanymi rekompensatami a prywatnymi, 
ewentualnie subsydiowanymi ubezpieczeniami zwierząt. Jak wiemy, w ubezpie-
czeniach tych również wykorzystuje się teorię agencji do konstruowania zgod-
nych motywacyjnie kontraktów między asekuratorami a rolnikami. Wiemy też z 
doświadczeń z ubezpieczeniami upraw, że mogą być one wypierane przez klę-
skową pomoc ad-hoc. Rekompensaty dla poszkodowanych przez choroby zwie-
rząt rolników mogą również wypierać ubezpieczenia inwentarza żywego. 

Z tego, co powyżej przedstawiono, jasno wynika, że ubezpieczenia ryzyka 
chorób muszą być analizowane w ścisłym związku z budżetowymi rekompensa-
tami powstałych w ten sposób szkód. Generalnie uważa się, iż rekompensaty te 
powinny zachęcać rolników do wczesnego ich uczestnictwa w systemach kon-
troli zdrowotności zwierząt oraz ujawniania zagrożeń w tym obszarze [van As-
seldonk i in. 2006; Jansson i in., 2006]. Pojawiają się jednak od razu dwa fun-
damentalne problemy: jakie straty powinny być rekompensowane?; jaką wartość 
zwierząt należy przyjmować. Odzwierciedlają one złożoność osiągnięcia zgod-
ności motywacji między rolnikami a władzami publicznymi, tj. przyjęcia dodat-
kowych obowiązków i ponoszenia extra kosztów w zamian za rekompensatę. 
Rekompensaty zbyt wysokie zachęcać będą zazwyczaj do hazardu moralnego, 
jednak za niskie demotywować będą rolników do wczesnego ujawnienia zagro-
żeń zdrowotnych, a w skrajnych sytuacjach mogą wręcz prowadzić do prób 
sprzedaży pojedynczych zwierząt [Shaik i in., 2006]. 

Powszechnie wiadomo, że straty mogą być bezpośrednie, a więc odnoszą-
ce się do zwierząt padłych i ubitych z konieczności, oraz pośrednie, następcze. 
Te ostatnie wynikają ze spadku przychodów, konieczności odbudowy stad oraz 
innych wydatków (dezynfekcja, remonty, konserwacje, itp.). W ujęciu szerszym 
do strat pośrednich zalicza się również negatywne następstwa choroby dla 
postrolniczych ogniw łańcucha żywnościowego, a więc związane z utratą ryn-
ków, obniżoną jakością surowców zwierzęcych i pracami transportowymi mię-
dzy gospodarstwami rolnymi a zakładami utylizacyjnymi. 

Generowanie przez choroby zwierząt efektów zewnętrznych na porządku 
dnia stawia kwestię podziału ich sald netto między rolnikami i pozostałymi 
uczestnikami sektorowych łańcuchów żywnościowych, które są pochodną kom-
binacji regulacji, podatków i subsydiów stosowanych do ich internalizacji [Ott, 
2006]. Oczywiście, jak zawsze dochodzą tu jeszcze koszty transakcyjne powyż-
szych instrumentów. To wszystko jednakże tworzy niepewność i ryzyko poli-
tyczne, przede wszystkim dla rolników. Z jednej strony najczęściej oznacza to 
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dodatkowe koszty, ale z drugiej strony gospodarstwa wolne od choroby niekiedy 
mogą korzystać z wyższych cen sprzedawanych produktów. Takie obiekty ra-
czej nie powinny być beneficjentami rządowych programów stabilizujących da-
ny rynek, chociaż rekompensaty budżetowe prowadzą do rozprzestrzeniania się 
kosztów i korzyści w sektorze dotkniętym chorobą. Na pewno związek między 
kosztami i korzyściami jest wyraźniejszy, gdy branża potrafi wdrożyć prywatnie 
finansowany mechanizm stabilizacyjny. Z reguły natomiast trudniej jest zinter-
nalizować efekty zewnętrzne związane z wybuchem epidemii za pomocą subsy-
diowanych ubezpieczeń, aczkolwiek nie powinno się całkowicie lekceważyć ich 
pozytywnego wpływu na doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem i goto-
wość wdrażania bioasekuracji, bo w ten sposób rolnik powinien płacić niższe 
składki ubezpieczeniowe [Grannis i in., 2006]. Potencjalnie istnieje pewien ob-
szar, w którym ubezpieczenia mogą być substytutem rekompensat rządowych, 
szczególnie w przypadku cennych zwierząt oraz finansowania skutków pośred-
nich pojawiających się po wystąpieniu choroby [Ott, 2006]. Zawsze powinni-
śmy jednak pamiętać, że w przypadku chorób zwierząt sprawą nadrzędną jest 
dobre zarządzanie w gospodarstwach rolniczych i skuteczny system wczesnego 
wykrywania zagrożeń oraz szybkich i zdecydowanych reakcji na nie. 

Jak to już wielokrotnie pisano w tej monografii, asymetria informacji oraz 
wysokie koszty transakcyjne są jednymi z najważniejszych barier rozwoju rynku 
ubezpieczeń prywatnych. Jako remedium mogą być tu dobrze przemyślane inwesty-
cje publiczne i prywatne w tworzenie bezpiecznego systemu żywnościowego [Gra-
mig i in., 2006]. Rzecz jasna, to także kwestia fundamentalna dla zarządzania choro-
bami zwierząt, czasu ich trwania, zasięgu oraz kosztów prywatnych i społecznych 
ich zwalczania. Poosiadanie statusu zdrowego i bezpiecznego systemu żywnościo-
wego to także ważny instrument międzynarodowego konkurowania. Oczywiście, 
inwestycje powyższe to narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych generowa-
nych przez choroby zwierząt oraz pomnażanie dobra publicznego w postaci dobrej 
ich kondycji zdrowotnej. To również komponent zrównoważonego zarządzania łań-
cuchami żywnościowymi i zwiększania wcześniej już omawianego resiliance. 

Bardzo kompleksowo problemy związane z rekompensatami budżetowymi 
za likwidowane w wyniku epidemii chorób zwierzęta analizuje S. Ott, a syntezą 
jego poglądów jest tabela 1. Jako uzupełnienie do wcześniej postawionego pytania, 
jak wyceniać taki inwentarz, w tabeli tej znajdujemy odpowiedź. Powinna być to 
wartość godziwa (a fair value). To termin spotykany głównie w wycenie bilanso-
wej aktywów i finansach firmy. W szerokim ujęciu to kwota, za jaką na warunkach 
rynkowych dany aktyw mógłby być wymieniony między zainteresowanymi i do-
brze poinformowanymi stronami transakcji [Encyklopedia rachunkowości, 2005]. 
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Najlepiej do tego nadają się bieżące ceny rynkowe. W węższym znaczeniu wartość 
godziwa rozumiana jest jako metoda wyceny wszelkich aktywów nienotowanych 
na aktywnych rynkach. To znacznie trudniejsze wyzwanie, wymagające często wy-
soce specjalistycznej wiedzy. Takim właśnie przypadkiem mogą być bardzo cenne 
zwierzęta (np. hodowlane). Zgodnie z zapisami prawa bilansowego wartością go-
dziwą nie są natomiast kwoty uzyskane z transakcji przymusowych, a takimi są np. 
ubój z konieczności lub całkowita likwidacja stad w przypadku epidemii albo 
sprzedaż licytacyjna. Widzimy zatem, że wycena zwierząt na potrzeby ustalenia 
rekompensat nie jest trywialnym problemem. 

 
Tabela 1. Kluczowe problemy związane z kompensowaniem rolnikom strat 

spowodowanych koniecznością uboju i likwidacji zwierząt 
Problem Istota i reakcja 

5 dlaczego likwidować? kontrolować lub usunąć źródło choroby zagrażające zdrowiu ludzi 
5 dlaczego 

rekompensować? 
zachęcać do zgłaszania chorób; konieczność taka może wprost wynikać z 
obowiązującego prawa 

5 jak kalkulować 
kompensaty? 

na podstawie wartości godziwej, której ustalenie nie jest jednoznacznie 
definiowane 

5 co to jest wartość 
godziwa? 

wartość zwierzęcia w momencie jego przejmowania przez państwo; 
punktem odniesienia mogą być wyceny zwierząt zdrowych 

5 problemy związane z 
wyceną 

służbom weterynaryjnym brakuje stosownej wiedzy, a rzeczoznawcy mogą być 
zainteresowani zawyżaniem wyceny 

5 stawki standardowe jako 
punkt odniesienia 

nie powinniśmy wykluczać wyceny indywidualnej, o ile istnieją obiektywne 
jej zasady 

5 uczynienie wyceny 
poprawną i sprawiedliwą 

kurczący się rynek zniekształca ceny rynkowe, a dla niektórych przypadków 
(pisklęta) brakuje po prostu rynku 

5 ubezpieczenia mogą być wprawdzie substytutem kompensat, ale ich nie wykluczają, jeśli 
tak sprawę reguluje istniejące prawo; ekspansja programów rządowych 
zagraża jednak rozwojowi prywatnego rynku ubezpieczeniowego, stąd też 
ten ostatni bardziej nadaje się do finansowania strat pośrednich; niekiedy 
ubezpieczenia wymagać będą jednak subsydiowania 

5 dwupoziomowy system 
kompensat 

kompensaty obligatoryjne mogą stanowić poziom pierwszy (minimalny), 
który mógłby być uzupełniany filarem drugim, publiczno-prywatnym 
(sektorowym) 

5 gwarancje 
ubezpieczeniowe 

jeśli uczestnik sektora/łańcucha nie kontroluje chorób, traci prawo do 
zawierania na nim transakcji 

 
Źródło: przedstawiono na podstawie: Ott S., Issues Associated with US Livestock Disease 
Compensation in the 21 century, in: The Economics of Livestock Disease Insurance. Con-
cepts, Issues and International Case Studies, Edited by S.R. Koontz, DL. Hoag, D.D. Thil-
many, J.W. Green, J.L. Grannis, CABI Publishing, Wallingford, Cambridge, 2006. 
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Problem szczepień zwierząt 

W przypadku niektórych chorób zwierząt jedynym skutecznym rozwiąza-
niem może być ich zaszczepienie. Rozwiązanie to staje się wtedy instrumentem 
redukcji kosztów zewnętrznych, wynikających z niedostatecznych inwestycji 
w stosunku do optimum społecznego w kontrolę chorób. Rzecz jasna, to niedo-
stosowanie poziomu inwestycji może być przesłanką jakiejś interwencji pu-
blicznej, na przykład w postaci subsydiowania, chociaż musi ona być dobrze 
zaprojektowana, gdyż koszty zewnętrzne mogą wynikać również z asymetrii 
informacji i/lub innych jeszcze zawodności rynków. Nie zmienia to w sposób 
szczególny wniosku uzyskiwanego w wielu badaniach, że szeroki program 
szczepień zwierząt, w porównaniu do administracyjnych metod zwalczania ich 
chorób, może być najbardziej efektywnym kosztowo rozwiązaniem, a przy tym 
bardzo elastycznym od strony legislacyjnej [Bennett, Balcombe, 2012]. Problem 
się jednak pojawia, gdy szczepienia są dobrowolne. Widzimy tu bezpośrednią 
analogię ze szczepieniami ludzi przeciw Covid-19, co stało się wręcz wyzwa-
niem globalnym. 

Tradycyjne podejście mikroekonomiczne do internalizowania powyż-
szych kosztów zewnętrznych może polegać m.in. na zaoferowaniu rolnikom 
bodźców finansowych, a więc np. subsydiów do inwestycji bioasekuracyjnych 
czy obniżenia kosztów szczepień, a z drugiej strony na modelowaniu reakcji na 
nie jako „czarnej skrzynki”. Paradoksalnie, niekiedy schemat taki staje się mało 
skuteczny, a nawet przeciwskuteczny. W tym kontekście S. Bowles i S. Polanía-
Reyes używają nawet pojęcia „efekt wypierania”, rozumiejąc przez to sytuację, 
gdy subsydia nie są zgodne z indywidualnym altruizmem, normami etycznymi, 
motywami wewnętrznymi jednostki odnoszącymi się do preferencji publicznych 
i społecznych [Bowles, Polanía-Reyes, 2012]. 

Jeśli subsydia będą odbierane przy tym przez beneficjentów jako narusza-
nie ich autonomii decyzyjnej, to mogą wręcz wyzwalać opór przed wdrażaniem 
danej polityki. Konkretyzując to teraz na przykładzie dobrowolnych szczepień 
zwierząt, musimy zaakceptować pogląd, że potrzebne jest zaprojektowanie sys-
temu instrumentów, odwołujących się również do dorobku nauk behawioral-
nych, by zainteresowanie nimi było na tyle szerokie, aby co najmniej ograniczyć 
zasięg określonej choroby. 

Rozszerzenie i wzbogacenie standardowego podejścia ekonomicznego do 
zapobiegania, kontroli i zwalczania chorób zwierząt uwzględniać musi fakt, że 
również dla niektórych rolników ważne są nieużytkowe wartości, a więc niepie-
niężne, w ich działaniach. Nie mniej istotna jest także subiektywna percepcja 
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przez nich ryzyka zachorowań zwierząt, stosowanych instrumentów zarządzania 
nimi, a w tym działań służb państwowych. Szczególnym wyzwaniem jest rów-
nież motywowanie rolników do wdrażania dobrowolnych praktyk, które redu-
kować będą prawdopodobieństwo wybuchu chorób i dotkliwości powodowa-
nych przez nie szkód. Trudność polega tu głównie na tym, że dobra kondycja 
zdrowotna zwierząt jest dobrem publicznym, natomiast rolnicy, niejako z defi-
nicji, muszą wręcz kierować się w pierwszym rzędzie swoimi prywatnymi ko-
rzyściami. Stąd w system wbudowana jest rozbieżność między optimum pry-
watnym a społecznym. W konsekwencji rolnicy mogą inaczej postrzegać atry-
buty programów szczepień inwentarza, niż przypuszczali to ich twórcy [Skok 
i in., 2015].  

W modelowaniu motywacji rolników co do uczestnictwa w dobrowolnych 
szczepieniach zwierząt ważne miejsce zajmują dwie teorie/koncepcje socjo-
psychologiczne: 

1. Wyrozumowanego/uzasadnionego zachowania (theory of reasoned action, 
TRA lub TORA) M. Fishbeina i I. Ajzena z 1967 roku. 

2. Norm społecznych /grupowych. 
 

TRA generalnie objaśnia zależności między postawami a dobrowolnymi 
zachowaniami ludzi. Dzięki temu można próbować przewidywać decyzje po-
szczególnych osób na podstawie ich wcześniejszych postaw i zamiarów beha-
wioralnych. Zależności te można zapisać następującą formułą: 

BI=(AB)W1 + SN(W2),  

gdzie: BI – intencje behawioralne; AB – nastawienie jednostki dotyczące okre-
ślonego zachowania; SN – subiektywne normy odnoszące się do zachowania; 
W1, W2 – empirycznie ustalone wagi. 

By TRA trafnie przewidywała przyszłe zachowania, muszą być spełnione 
trzy warunki: 1) pomiar intencji musi korespondować z poziomem ich specy-
ficzności; 2) intencje muszą być stabilne w czasie ich pomiaru oraz w fazie pod-
jętego działania; 3) stopień urzeczywistnienia się intencji musi być pod dobro-
wolną kontrolą jednostki. Nie zawsze równocześnie warunki te są spełnione, co 
wcale nie przeszkodziło temu, żeby TRA znalazła szerokie zastosowanie 
w służbie zdrowia (pierwotny obszar wdrożeń), komunikacji, public relations 
i marketingu, upowszechnianiu wiedzy i opisie zachowań konsumentów.  

TRA, jak każda inna teoria, ma jednak swoje ograniczenia i jest przed-
miotem rozmaitej krytyki. W pierwszym rzędzie pojawia się w niej niepewność 
co do zgodności intencji w odniesieniu do celów i zachowań, gdyż są one wielo-
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rako uwarunkowane. Nigdy nie mamy zatem pełnej pewności, iż określona jed-
nostka postąpi tak, jak sugerują teoretyczne predykcje. TRA nie potrafi wobec 
tego precyzyjnie ująć pełnego zbioru zmiennych decyzyjnych, szczególnie opi-
sujących szanse, kompetencje i potrzebne zasoby. Wbudowana w TRA niejed-
noznaczność utrudnia formułowanie hipotez, a jej orientacja analityczna bywa 
przeszkodą w jej weryfikacji empirycznej. Wreszcie, nie musi istnieć żaden 
związek między intencjami, nastawieniami i zachowaniami, jeśli decydowanie 
nie wiąże się z istotnym wysiłkiem kognitywnym albo trzeba działać natych-
miast lub równocześnie konfrontowani jesteśmy z wieloma alternatywami. Wie-
le do zrobienia jest również w obszarze włączenia do modeli relacji interperso-
nalnych i społecznych, a także wpływu kultury oraz struktur społeczno-
politycznych i ich ewolucji. Czynniki te bez wątpienia mają jakieś odzwiercie-
dlenie w wagach W1 i W2 w wyżej podanej formule. Problemy komplikują się 
jeszcze przez to, że zrutynizowanie przeszłych zachowań może prowadzić do 
mniej racjonalnych przyszłych decyzji, co może sugerować, że wpływ intencji 
na zachowania bezpośrednio oddziałuje tylko w krótkim okresie. 

Teoria, a może precyzyjniej – koncepcja, norm społecznych/grupowych, 
również ma swe źródło w kampaniach promujących zdrowie, ale jest zdecydo-
wanie „młodsza” niż TRA, gdyż pojawiła się na dobrą sprawę dopiero w poło-
wie lat 80. ubiegłego wieku, a to głównie za sprawą badań H.W. Perkinsa i A.D. 
Berkovitza. Sformułowali oni m.in. siedem poniższych założeń tego podejścia: 

1. Działania często bazują na błędnych informacjach lub wyobrażeniach odno-
szących się do nastawień i/lub zachowań innych ludzi. 

2. Jednak gdy te błędy są definiowane lub postrzegane jako rzeczywiste sytua-
cje, powodują one realne następstwa. 

3. Jednostki z reguły biernie akceptują ww. błędy, nie podejmując wysiłku, by 
je zmienić, równocześnie ukrywając przed innymi swoje prawdziwe per-
cepcje, uczucia i wierzenia. 

4. Następstwa błędnej percepcji utrwalają się, bo zniechęcają do wyrażania 
swoich opinii i podejmowania działań, gdyż fałszywie wierzy się, że są one 
niezgodne z rzeczywistością, chociaż z drugiej strony zachęcają do zacho-
wań problematycznych, bo sądzi się, iż mają one charakter normatywny. 

5.  Właściwe informacje co do aktualnych norm mogą zachęcać ludzi do wy-
rażania wierzeń, które są zgodne z prawdą i podejmowania prozdrowotnych 
zachowań kosztem ryzykownych. 

6. Osoby, które nie angażują się w problematyczne zachowania, mogą mieć 
jednak na nie wpływ przez sposób, w jaki się o nich wyrażają. W efekcie 
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błędne percepcje mogą być wzmacniane i powstawać może klimat zachęca-
jący do zachowań ryzykownych. 

7. Żeby normy się utrwaliły, nie jest konieczne, by wierzyła w nie większość. 
Jednak większość w nie wierzy. 

W koncepcji norm społecznych istnieje kilka pojęć, które są jej elemen-
tami konstrukcyjnymi. Oto one: 

(1) Pluralistyczna ignorancja. To błędne założenie jednostki, że nastawienia 
i zachowania innych ludzi są różne od jej własnych, gdy tymczasem są one 
podobne. 

(2) Błędny konsensus. Nieprawidłowa wiara, że inni są podobni do mnie, kiedy 
faktycznie jest inaczej. 

(3) Normy deskryptywne. To przekonanie, że zachowania i reakcje jednych lu-
dzi są przedmiotem naśladowania przez innych. Odnoszą się one do sytuacji 
typowych i powstają przez obserwacje innych osób. Występują one w przy-
padku pojedynczych osób, ich grup i całych społeczeństw. 

(4) Normy preskryptywne. Dotyczą zachowań akceptowanych lub nieakcepto-
wanych przez innych w oparciu o zasady moralne lub wierzenia. One także 
kierują zachowaniem poszczególnych jednostek, jak i różnych grup społecz-
nych. 

(5) Ewolucja formatywna. To faza, w której badacz gromadzi informacje doty-
czące postrzegania norm i aktualnych zachowań w danej grupie jednostek. 

(6) Ewolucja sumatywna. Na tym etapie badań weryfikuje i ocenia się ich postęp 
w oparciu o analizy kosztów i korzyści oraz mechanizmy wpływów. 

Teorię wyrozumowanego zachowania i koncepcję norm społecznych wy-
korzystali Sok i in. w badaniach nad dobrowolnymi szczepieniami przeciw cho-
robie niebieskiego języka [Sok i in., 2015; Sok i in., 2016]. Patogenem jest 
w niej wirus BTV, który przenoszony jest przez ponad 20 gatunków owadów 
ssąco-klujących z rzędu muchówki. Na chorobę tę zapadają przeżuwacze użyt-
kowe oraz dziko żyjące. W grupie pierwszej chorują głównie owce, chociaż by-
dło zaraża się częściej niż one, ale chorobę przechodzi raczej łagodnie. Polska 
od tej choroby zwalczanej z urzędu była wolna do 2006 roku. Jej leczenie obja-
wowe jest praktycznie nieskuteczne. Stąd jako podstawę radzenia sobie z nią 
rekomenduje się szczepienia oraz walkę z jej wektorami. 

Wracając teraz do ww. badań Soka i innych, trzeba wskazać, że nastawie-
nie rolników oraz normy społeczne były najistotniejszymi determinantami go-
towości zaszczepienia inwentarza. Ważną sprawą była także ocena spodziewa-
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nej korzyści ze szczepienia, o której przekonywali w pierwszym rzędzie człon-
kowie rodziny rolnika, weterynarze, inni rolnicy – lokalni liderzy i kupujący 
zwierzęta. Co warte podkreślenia to to, że przedstawicieli administracji publicz-
nej uznawano za osoby najmniej wiarygodne, jeśli chodzi o informowanie na 
temat ryzyka choroby, szczepień i ich efektywności. 

W 2018 roku Sok i pozostała czwórka badaczy niderlandzkich opubliko-
wała kolejny artykuł poświęcony nastawieniu rolników do szczepienia przeciw-
ko chorobie niebieskiego języka wśród krów mlecznych [Sok i in., 2018]. Było 
to studium czysto hipotetyczne, bo w roku 2015, kiedy to zbierano informacje 
źródłowe z 211 farm, Niderlandy były wolne od powyższej choroby. Korzysta-
jąc z dorobku badań marketingowych i transportowych, Sok i in. w swojej anali-
zie sięgnęli po model zintegrowanego wyboru z ukrytymi zmiennymi (the inte-
grated choice and latent variable model, ICLV). To narzędzie, w którym zróż-
nicowanie preferencji w odniesieniu do atrybutów szczepionek identyfikuje się 
za pomocą nieobserwowanych bezpośrednio składników losowych, tj. za pomo-
cą obiektywnych i obserwowalnych cech, a decyzję o zaszczepieniu krów lub 
nie podejmuje się w oparciu o model dyskretnego wyboru. 

Zgodnie z powyższym Sok i in. zastosowali procedurę dwukrokową: 

1. Najpierw skonstruowali trzy zmienne ukryte: nastawienia rolników do 
szczepień; normy preskryptywne; normy deskryptywne. Generalnie polegało to 
na wskazaniu właściwego wyboru przez rolników w siedmiostopniowej skali. 
Od strony formalnej ta część postępowania badawczego sprowadzała się do 
oszacowania dwóch równań. Pierwsze to ustalenie wielkości wskaźnika ykln dla 
decydenta n realizacji k zmiennej ukrytej ln: 

ln ln ln,k kl ky # � ,� � �  

gdzie: lnk, – błąd pomiaru; kl#  – ładunek czynnikowy. Z kolei równanie drugie 

odnosi się już konkretnie do zmiennej ukrytej: 

ln ln ,lp pn
p

z� 8 <� � �%  

gdzie: lp8 – współczynnik regresji oddający wpływ charakterystyki p farmy lub 
rolnika zp na ln� ; ln<  – błąd modelu. 

2. Następnie eksperymentowano z wyborem przez rolników schematów 
szczepień lub rezygnacji z tej metody zwalczania choroby. W związku z tym 
rolnicy uczestniczący w eksperymencie otrzymali aż osiem kart wyboru, które 
zawierały pięć atrybutów szczepień: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożą-
danych odczynów poszczepiennych; informowanie o zagrożeniu chorobą i pro-
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gramie szczepień przez władze rządowe; subsydia budżetowe; koszt szczepienia 
na jedną krowę; prawdopodobieństwo zachorowania krów. Każdy atrybut do-
datkowo opisano za pomocą trzech poziomów lub narzędzi (informacja). Cztery 
parametry charakteryzowały z kolei farmy: wielkość stada; produkcja mleka; 
powierzchnia pastwisk; eksport jałówek; a dwie rolnika: wiek i poziom wy-
ksztalcenia. 

Sam wybór losowy bazował na koncepcji użyteczności oczekiwanej. 
Przyjmijmy zatem, że rolnik n musi wybrać w czasie t alternatywę decyzyjną 
i ze zbioru Cnt, jeśli:  

Uint > Ujnt; , ,ntj i j CD 9 4  

przy czym użyteczność Uint wyrażona jest poniższą sumą: 

Uint = Vin + vint, 

gdzie: Vin – reprezentatywna użyteczność jako wielkość deterministyczna; vint – 
składnik losowy, który implikuje zastosowanie wielomianowego modelu logi-
stycznego (MNL). 

Jeśli nie uwzględnia się zróżnicowania preferencji rolników odnoszących 
się do atrybutów szczepień, to reprezentatywna użyteczność jest liniową funkcją 
tychże atrybutów: 

Vin = βs �  Xsi, (MNL) 

gdzie: Xsi – to poziom s atrybutu i; β – współczynniki regresji, które są miarami 
użyteczności krańcowej. Uwzględnienie natomiast zróżnicowania preferencji 
prowadzi do następującej specyfikacji, która później estymowana był za pomocą 
mieszanej regresji logistycznej (MXL): 

Vin = (βs +σsn) �  Xsi, (MXL) 

gdzie: σsn – to wektor parametrów, który odzwierciedla różnice między odchy-
leniami indywidualnych użyteczności, a średnią krańcową użytecznością. 

Zróżnicowanie preferencji można jeszcze oszacować deterministycznie, 
wprowadzając do modelu charakterystyki zpn farmy i rolnika oraz zmienne ukry-
te ηln, co w ostateczności daje poniższą specyfikację, która równocześnie po-
zwala konstruować różne człony interakcyjne: 

l n .in s si sp pn sl si
p l

V X z X�+ 7 ��

� �
� � � � � �� �

	 

% %  

Na koniec podsumujmy w sposób syntetyczny wyniki uzyskane przez So-
ka i in.: 
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1. W modelach determinant zmiennych ukrytych (nastawienie do szczepień 
i normy preskryptywne oraz deskryptywne) wielkość stad krów, powierzch-
nia pastwisk i produkcja mleka były dodatnio skorelowane z nastawieniem 
do szczepień. Takie same zależności istniały między eksportem jałówek 
a normami preskryptywnymi i deskryptywnymi. Te ostatnie jednakże wyka-
zywały ujemne związki z wiekiem rolników. W sumie jednakże charaktery-
styki gospodarstw i rolników wyjaśniały w niewielkim stopniu wariancję 
zmiennych ukrytych. 

2. Modele MXL dawały ogólnie lepsze oszacowania regresji dla dyskretnych 
wyborów schematów szczepienia zwierząt lub rezygnacji z takowych niż 
modele MNL. W wariantach bez członów interakcyjnych prawdopodobień-
stwo szczepień rosło, gdy szczepienia niosły ze sobą jedynie małe zagrożenie 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, informacji o choro-
bie i szczepieniach udzielali weterynarze, a stopa subsydiowania kosztów 
szczepień była maksymalna, tj. 60%. Jednak brak subsydiów miał podobny 
wpływ jak stopa dotowania 10%. Sok i in. z tego wnioskują, że subsydia ma-
ją tu raczej znaczenie tylko kategorialne. Podobnie można traktować komu-
nikowanie o chorobie i szczepieniach przez urzędników państwowych. Bar-
dzo mocno trzeba podkreślić natomiast to, że wybranie przez rolnika opcji 
„nie szczepię” wiązało się z istotnym spadkiem jego użyteczności. 

3. Modele logistyczne z członami interakcyjnymi w szczególności eksponowały 
znaczenie dwóch atrybutów szczepień, tzn. prawdopodobieństwa zakażenia 
się krów oraz wystąpienia poważnych odczynów poszczepiennych. Tu rów-
nież ponownie gospodarstwa z większymi stadami krów i produkcją mleka 
oraz eksportujące jałówki z większym prawdopodobieństwem szczepiłyby 
krowy. Rolnicy starsi z kolei byli bardziej gotowi płacić więcej za szcze-
pionki, natomiast lepiej wyedukowani mniej chętnie szczepiliby krowy, gdy-
by poważniejsze było ryzyko wystąpienia odczynów poszczepiennych. Pro-
ducenci nastawieni przychylniej do szczepień i poddawani większym naci-
skom społecznym z większym prawdopodobieństwem zaszczepiliby swoje 
krowy. 

Bardzo interesujące są też implikacje polityczne analizy Soka i in. Okaza-
ło się, że subsydia pozostawały w negatywnej interakcji z normami preskryp-
tywnymi, co sugeruje, że przez część rolników były traktowane jako zewnętrzny 
czynnik motywacyjny. Innymi słowy, mogły one wypierać (substytuować) te 
normy, podobnie jak i deskryptywne. Można z tego też wnioskować, że uczest-
nictwo w programach szczepień może wynikać z silnych motywacji wewnętrz-
nych rolników, typu ubezpieczenie od ryzyka produkcyjnego i zachowanie moż-
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liwości eksportu jałówek. By zminimalizować zagrożenie efektem wypierania, 
władze powinny starannie wyjaśnić rolnikom cele subsydiowania i źródła ich 
finansowania (funkcja sygnalizacyjna). Druga rekomendacja odnosi się do ko-
munikowania i informowania właśnie. Władze publiczne muszą tu jeszcze wiele 
poprawić, gdyż w hierarchii pod względem wiarygodności i prawdziwości prze-
kazów, szczególnie o ryzyku wystąpienia odczynów poszczepiennych, sytuują 
się na ostatnim miejscu. 

 

Inicjatywy wspólnotowe i branżowe 

Interesujące problemy z obszaru chorób zwierząt pojawiają się, gdy naszą 
uwagę przesuniemy z samych gospodarstw rolnych na ich otoczenie. Najpierw 
zajmijmy się wspólnymi inicjatywami samych rolników, a potem współdziała-
niem głównych aktorów, w ramach branżowych łańcuchów dostaw oraz w po-
staci partnerstw publiczno-prywatnych. 

Wspólne działania jednostek i/lub organizacji to nic innego niż dążenie do 
osiągania celów uważanych przez nich za ważne. Generalnie to bardzo duży 
zbiór, którego granice wyznaczają czyste dobra prywatne i publiczne. W rze-
czywistości jednak wiele celów – dóbr ma charakter mieszany. W działaniach 
tych w różnych proporcjach występować mogą elementy paternalizmu pań-
stwowego oraz autonomii decyzyjnej poszczególnych aktorów. W konsekwencji 
pojawia się percepcja danego problemu jako zewnętrznego, za rozwiązanie któ-
rego powinno odpowiadać przede wszystkim państwo, albo wewnętrznego, in-
dywidualnego. Gdy dominuje to drugie spojrzenie, zawęża się obszar dla działań 
wspólnotowych. Z kolei ich wybieranie bardzo mocno wspiera fakt, iż można w 
nich osiągać korzyści skali oraz zakresu, głównie dzięki dzieleniu kosztów oraz 
łączeniu zasobów. Co nie mniej ważne, akcje kolektywne ułatwiają tworzenie 
standardów branżowych i dobrych praktyk zarządczych, a to wspiera samoregu-
lację poszczególnych rynków i koordynację na poziomie lokalnym 
i regionalnym, tak potrzebną do skutecznej prewencji i kontroli chorób zwierząt. 
Cały czas musimy jednak pamiętać, że rozpowszechnianie się wspólnych dzia-
łań napotyka na cztery poważne bariery: postawy jazdy na gapę; dodatkowe 
koszty transakcyjne; niski kapitał społeczny; niepewność co do finansowania, 
spójności i realności celów oraz skutecznego zarządzania, a także wysokości 
możliwych rekompensat i odszkodowań, gdy pojawią się choroby, szczególnie 
o charakterze epidemii [Melyukhina, Yoon, 2017]. 

Najprostszą formą wspólnych działań, określaną jako podejście a bottom-
up, może być kooperacja samych tylko rolników. Z samej swej natury ograni-
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czona jest ona do specyficznych lokalnych problemów. Niestety, brakuje prze-
konujących dowodów, by występowała ona w szerokiej skali w zarządzaniu 
chorobami zwierząt. Potencjał jednak istnieje, szczególnie w dzieleniu zasobów 
oraz wdrażaniu nowych technologii. Jak zawsze, potrzebne jest uzgodnienie mo-
tywacji rolników i usuwanie barier po stronie kapitału społecznego. Sprzyjająca 
takim inicjatywom polityka publiczna powinna koncentrować się głównie na 
pokazywaniu korzyści ze współdziałania, dostarczaniu odpowiednich informacji 
i precyzyjnie adresowanej pomocy finansowej (Alleweldt, 2013]. 

Drugą formą działań kooperacyjnych jest podejście a top-down, gdy po-
dejmują je pewne grupy w imieniu określonego sektora/branży. Tu udanych 
inicjatyw jest nieporównanie więcej. Ważnym warunkiem ich powodzenia jest 
solidność instytucjonalna i finansowa kooperantów. Przykłady z sektora żyw-
nościowego jednoznacznie pokazują, że liderami są tu głównie firmy wytwa-
rzające żywność. Ważnym obszarem ich działalności jest zarządzanie choro-
bami zwierząt, a szczególnie imponujące są tu doświadczenia Australijczyków 
i Nowozelandczyków. Powszechnie w tych krajach występuje samoopodatko-
wanie się kooperantów, dodatkowo wspierane przez środki publiczne. Działa-
nia szczegółowe skupione są natomiast wokół: 1) umacniania potencjału rolni-
ków utrzymujących zwierzęta; 2) wdrażania programów zwalczania chorób 
specyficznych; 3) ubezpieczeń chorób zwierząt; 4) kontroli chorób; 5) reakcji 
na wybuchy epidemii. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem są również fundusze wzajemnościowe, 
które mogą oferować ubezpieczenia chorób zwierząt. Standardowo przywołuje 
się tu przykład Niderlandów, gdzie fundusze takie funkcjonują w sektorach broj-
lerów i wieprzowiny. Całkiem dobrze radzą sobie one z asymetrią informacji 
i jej pochodnymi w postaci hazardu moralnego i negatywnej selekcji, gdyż 
członkowie funduszy dobrze się znają. Kolejna zaleta związków wzajemno-
ściowych to elastyczność w zakresie kalkulacji składek ubezpieczeniowych. 
Państwo z reguły wspiera je w momencie gromadzenia funduszy założyciel-
skich, a także doradztwem specjalistycznym w początkowej fazie funkcjonowa-
nia. Niestety, fundusze te mają problemy z zarządzaniem ryzykiem katastroficz-
nym. Z reguły wówczas państwo włącza się jako reasekurator ostatniej instancji. 
Zdarza się również, że pewna grupa członków przejmuje rzeczywistą władzę 
w funduszu i realizuje bardziej cele własne niż wspólnotowe. 

W Australii, Niemczech i Niderlandach całkiem dobrze funkcjonuje też partner-
stwo publiczno-prywatne, ukierunkowane na zarządzani epidemiami chorób 
zwierząt [Radunz, 2006]. Obie strony dzielą się odpowiedzialnością i kosztami 
utrzymywania systemów. To drugie rozwiązanie redukuje niepewność 
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w momencie wybuchu epidemii, gdyż reakcje na nie są precyzyjnie zdefiniowa-
ne w postaci odpowiednich procedur. Rolnicy doskonale wiedzą również wcze-
śniej, na jakie odszkodowanie mogą liczyć oraz jakie ponosić będą obciążenia. 
To, w połączeniu z wzajemnym kontrolowaniem się rolników i presją społeczną, 
minimalizuje zagrożenie hazardem moralnym. Wprawdzie strona publiczna mo-
że w tych rozwiązaniach być nieco gorzej poinformowana niż rolnicy, ale i tak 
uznaje się je za dobre narzędzie obiektywizacji poziomu rekompensat. Partner-
stwa te funkcjonują dobrze, jeśli rolnicy mają obowiązek w nich uczestniczyć, 
nie włącza się w nie dolnych ogniw łańcuchów dostaw i wszyscy wnoszący 
składki otrzymują rekompensaty, gdy ich zwierzęta zachorują [Alleweldt, 2013]. 
Postuluje się też ścisłe wiązanie składek z generowanym ryzykiem, ale w prak-
tyce jest to trudne do wdrożenia. Schematy finansowe generalnie rekompensują 
tylko szkody bezpośrednie, chociaż próbuje się je rozbudowywać do business 
interruption, w których pokrywano by również szkody pośrednie i następcze. 

Analiza obszaru problemowego odnoszącego się do zarządzania choro-
bami zwierząt uzasadnia następujące dwie rekomendacje polityczne: 

1. Władze publiczne powinny zachęcać rolników do podejmowania wspólnych 
działań w formułach bottom-up, mimo nieprecyzyjności ujęć definicyjnych 
dóbr publicznych i prywatnych, gdyż przeważają w nich korzyści nad kosz-
tami. W szczególności zaś należy wspierać takie inicjatywy, bo pozwalają 
one uzyskiwać sieciowe pozytywne efekty zewnętrzne i umożliwiają rolni-
kom zrozumienie sensu ich działań indywidualnych w obszarze bioasekuracji 
i kontroli chorób w kontekście pożytków z tego płynących dla branżowych 
łańcuchów dostaw i zdrowia publicznego. 

2. Dowody na ważność i cenność działań zespołowych inicjowanych i nadzo-
rowanych przez liderów branżowych łańcuchów dostaw, odpowiadające po-
dejściu top-down, są dobrze udokumentowane. Politycy powinni dbać o ich 
solidności instytucjonalną i finansową oraz pohamowywanie jazdy na gapę, 
najlepiej przez wprowadzenie obowiązku w nich uczestniczenia wraz z ko-
niecznością ponoszenia pewnych opłat. Jednocześnie trzeba zapewnić takim 
formom należytą elastyczność organizacji i funkcjonowania. W przypadkach 
uzasadnionych powinny one ewoluować w kierunku partnerstw publiczno-
prywatnych, które często łatwiej sobie radzą z asymetrią informacji i właści-
wym raportowaniem faktów pojawienia się chorób. Kooperowanie i współ-
działanie w ramach łańcuchów dostaw ułatwia też śledzenie zwrotne prze-
pływu surowców i gotowej żywności, co jest niezbędne do tego, żeby wła-
ściwe zarządzanie chorobami zwierząt i ich dobrostanem owocowało popra-
wą zdrowia konsumentów [Melyukhina, Yoon, 2017]. 
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Problemem jakości i skuteczności zarządzania chorobami zwierząt 
w sposób zrozumiały zainteresowane są również ogniwa dolne w łańcuchach 
żywnościowych, ale w pierwszym rzędzie firmy przetwórcze. Zainteresowanie 
to wynika także z dolegliwości zdrowotnych ludzi spowodowanych przez żyw-
ność niezgodną z obowiązującymi standardami. Okoliczności te powodują, iż 
rosną oczekiwania konsumentów i instytucji nadzorujących zdrowie publiczne 
na wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają wstecznie śledzić ruch surowców 
rolnych i żywności wzdłuż poszczególnych łańcuchów dostaw i zachęcałyby 
podmioty nierolnicze do monitorowania i programowania bioasekuracji oraz 
programów utrzymania zwierząt w dobrej kondycji zdrowotnej [Meuwissen 
i in., 2003]. Tendencje te wzmocni bez wątpienia wdrożenie unijnej strategii „od 
pola do stołu”. Zależności powyższe tworzą taki oto ciąg logiczny: 

 

rosnące oczekiwania 
konsumentów i regu-
latorów wobec zdro-
wej żywności i do-
brostanu zwierząt 

 zdrowsza i bezpieczniejsza 
żywność oraz zdrowie ludzi na 
skutek śledzenia przepływów 
surowców i produktów oraz 
lepszego zarządzania choro-

bami zwierząt 

 pojawienie się pozy-
tywnych efektów 

sieciowych w obsza-
rze zdrowia zwierząt 
w rolnictwie i łańcu-

chach dostaw. 
 
Powyższe rozważania trzeba uzupełnić o pozytywny wkład integracji pio-

nowej w łańcuchach żywnościowych i związanej z tym produkcji nakładczej, 
w której to wprost kontraktorzy definiują warunki zdrowotne utrzymywania 
zwierząt przez rolników – nakładców, ale w zamian oferują dostęp do rynku, 
w tym także ubezpieczeniowego i transakcji zabezpieczających rolników przed 
ryzykiem cenowym. W ten sposób wprawdzie maleje w rolnictwie ten rodzaj 
ryzyka, ale w zamian rolnicy konfrontowani są z ryzykiem nowym, tj. kontrak-
towym/relacyjnym. Ta substytucyjność ryzyk jest czymś normalnym, wskazują-
cym na oczywistą potrzebę stałego aktualizowania całego, holistycznego zarzą-
dzania ryzykiem w samych gospodarstwach rolnych, w sektorze rolnym oraz na 
poziomie branżowych łańcuchów żywnościowych i w całym agrobiznesie. 
W ślad za tym w każdym miejscu musi być sukcesywnie dokonywana rekalku-
lacja kosztów i korzyści wyboru określonych rozwiązań w obszarze zarządzania 
chorobami zwierząt i ich dobrostanem. 

Na tle ubezpieczeń upraw i programów rządowych zorientowanych na ten 
dział produkcji rolnej ubezpieczenia zwierząt i zaangażowanie się w nie rządów 
prezentują się raczej słabo, szczególnie gdy analizujemy udział prywatnych ase-
kuratorów. Według R. Burdena wynika to z trzech poniższych przyczyn: 
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1. Poziom i charakter ekspozycji na ryzyko w chowie i hodowli zwierząt często 
bywają nieznane, a dodatkowo parametry te mogą być deformowane przez 
ingerencje władz publicznych w kontrolę przebiegu chorób. 

2. Brakuje odpowiednich danych, by można było konstruować dostatecznie 
wiarygodne modele aktuarialne rozkładów wielkości i częstości szkód. 

3. Instrumenty kontroli chorób mogą wręcz skutkować pojawieniem się „szkód 
katastroficznych”, o ile reakcje na nie są nieproporcjonalne (Burden 2012). 

Bardzo złożoną kwestią jest adekwatne skalkulowanie rekompensat dla 
rolników za padnięte lub wybite i utylizowane z konieczności zwierzęta na sku-
tek pojawienia się niektórych chorób, wypłacanych z funduszy budżetowych 
przez agendy państwowe, które tym samym stają się reasekuratorami ryzyka. 
Jeśli rekompensaty są zbyt wysokie, właściciele zwierząt mają słabsze bodźce 
do wdrażania działań prewencyjnych, co równoznaczne jest z pojawieniem się 
hazardu moralnego. Z kolei rekompensaty zbyt niskie mogą powodować, że rol-
nicy mniej chętnie zgłaszać będą choroby, a więc generować będą koszty ze-
wnętrzne. Burden w tym miejscu zauważa, że odwołanie się do najlepszych 
praktyk prywatnych ubezpieczycieli mogłoby zobiektywizować proces kalkulo-
wania rekompensat i dostosować go do specyfiki chorób oraz warunków funk-
cjonowania określonej gałęzi produkcji zwierzęcej. W związku z tym proponuje 
on koncepcję strukturyzowanego zarządzania ryzykiem (the structured risk ma-
nagement approach, SRMA). 

Punktem wyjścia propozycji Burdena jest zaawansowane podejście pry-
watnych ubezpieczycieli w procesie konstruowania nowych polis. Kierują się 
w nim następującymi celami: 

(1) pełnym zaangażowaniem wszystkich interesariuszy w identyfikację najbar-
dziej skutecznej prewencji, kontroli zarządzania ryzykiem oraz odtwarzania 
uszczuplonego potencjału produkcyjnego; niekiedy prace te podlegają outso-
urcingowi.  

(2) w przypadku ubezpieczeń publiczno-prywatnych trzeba jasno określić role 
ministerstw rolnictwa oraz finansów. 

(3) konieczny jest precyzyjny rachunek kosztów i korzyści dla wszystkich zaan-
gażowanych osób i instytucji, w tym także reasekuratorów i ewentualnych 
podmiotów zagranicznych. 

(4) zagwarantowane musi być, że program będzie zaopatrzony w explicite i im-
plicite warunki jego egzekwowania oraz wzajemnej zgodności (cross com-
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pliance) między rekompensatami i pożądanymi zachowaniami w zakresie za-
rządzania ryzykiem. 

Ważną rzeczą we wdrażaniu SRMA jest dobre rozeznanie celów, nasta-
wień i możliwości samych rolników. Czasami z tego tytułu mogą u nich pojawić 
się extra koszty, które powinny być im zrekompensowane. Oznacza to m.in., że 
agendy publiczne powinny wyzbyć się praktyki operowania „średnim producen-
tem”. Zawsze i wszędzie nadal jednak pozostaje wyzwaniem sposób wyceniania 
padłych, ubitych z konieczności czy utylizowanych zwierząt. Niekiedy polecana 
do wyceny wartość rynkowa w praktyce jest przedmiotem sporów. Wartość po 
koszcie odtworzenia wydaje się prostym z kolei narzędziem, ale może nieprecy-
zyjnie oddawać konkretną sytuację. Poza tym najczęściej pomija się w niej 
koszty dodatkowe związane z usuwaniem skutków choroby i przygotowaniem 
obiektów inwentarskich do wznowienia produkcji. Potrzebna byłaby zatem jakaś 
formuła liczenia kosztów dla dłuższych cykli, ale to implikowałoby konieczność 
konstruowania złożonych programów ubezpieczeniowo-rekompensacyjnych. 

Zarysowany powyżej w dużym skrócie proces przygotowania nowej poli-
sy ubezpieczeniowej przedstawiono na rysunku 6. Zaczyna się on od zidentyfi-
kowania ewentualnych luk w aktualnym schemacie pokrywania występujących 
ryzyk przez rekompensaty budżetowe, ubezpieczenia prywatne oraz samofinan-
sowanie rolników, a często przez kombinację powyższych instrumentów. Na-
stępnie skupiamy się na przyszłej ekspozycji na ryzyka i sposobach zarządzania 
nimi, w tym określeniu formy i intensywności ewentualnej interwencji publicz-
nej. W końcu musimy sprecyzować system finansowania ryzyka. Do wyboru 
mamy trzy opcje: 

a) plan rekompensat, w którym zapisuje się warunki ich wypłat; 

b) związek wzajemnościowy lub captive, gdy producenci rolni sami współdzie-
lą ryzyka; 

c) tradycyjne ubezpieczenie. 
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Rysunek 6. Procedura opracowania nowej polisy ubezpieczeniowej  
w chowie/hodowli zwierząt 
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Źródło: Burden R., Refining the Approach to Compensation – An Insurance Based Risk Man-
agement, „Eurochoices”, vol. 11, no. 2, 2012. 
 

Bardzo rekomendowanym rozwiązaniem jest utworzenie formalnego ze-
społu do pohamowania ryzyka, a który najpierw zająłby się jego profesjonalną 
oceną. W zasadzie powinni go tworzyć przedstawiciele instytucji publicznej 
i prywatnej, gdyż udział rolników, wprawdzie dopuszczalny, może utrudniać 
obiektywizację oceny. Najlepiej byłoby, gdyby powyższy zespół przygotował 
informacje do wypracowania standardów i zaproponował zasady ich monitoro-
wania i doskonalenia. Zadaniem zespołu jest również wycena ryzyka i skalku-
lowanie kosztów ochrony wraz z sugerowanymi składkami oraz prawdopodob-
nymi subsydiami. 

Integralnym składnikiem wycen i kalkulacji musi być określenie potrzeb 
i zasad uczestnictwa reasekuratorów. Bez nich raczej bardzo trudno będzie po-
zyskać samych prywatnych ubezpieczycieli, bo nowe produkty nie mają prze-
cież żadnej historii szkodowości i trzeba w nich odwoływać się zatem do proce-
dur the exposure rating, obciążonych jednak nieznanym ryzykiem popełnienia 
błędów. Możemy teraz zaprezentować SRMA (porównaj: rysunek 7). 
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Rysunek 7. Istota koncepcji strukturyzowanego zarządzania ryzykiem 
(SRMA) 
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Źródło: opracowano na podstawie: Burden R., Refining the Approach to Compensation – 
An Insurance Based Risk Management, „Eurochoices”, vol. 11, no. 2, 2012.  

 
Według Burdena wdrożenie SRMA powinno przynieść trzy poniższe ko-

rzyści: 

1. Wręcz zmuszać będzie rolników i inne podmioty związane z ryzykami cho-
rób zwierząt do jasnego przedstawienia pojawiających się zagrożeń oraz spo-
sobów im zapobiegania i finansowania możliwych szkód. W sumie wzrastać 
powinna wtedy świadomość potencjalnych zobowiązań warunkowych. 

2. Możliwe będzie oszacowanie maksymalnej prawdopodobnej straty, co ułatwi 
alokowanie związanych z nią kosztów we właściwe miejsca. 

3. Pojawiają się silne bodźce do kontrolowania niezbędnych instrumentów do 
wdrożenia, a więc i celowego kształtowania struktury danego rynku, która 
w końcu zmniejszyć powinna zaangażowanie środków publicznych przezna-
czanych na rekompensaty. 

SRMA może pozytywnie również wpływać na przepływy informacji 
między interesariuszami w danym sektorze produkcji zwierzęcej, co powinno 
poprawić w nim wycenę ryzyka oraz zwiększyć jego elastyczność. Ten ostatni 
efekt będzie można uzyskać przez lepsze dopasowanie między ryzykami 
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a podmiotami najlepiej sobie z nimi radzącymi, a to implikować będzie wła-
ściwą alokację kosztów i pełne pokrycie ochroną. Mechanizmy te dobrze mogą 
funkcjonować w ramach funduszy wzajemnościowych. W początkowej fazie 
ich rozwoju wprawdzie często potrzebne musi być zaangażowania funduszy 
budżetowych, ale już wtedy rolnicy powinni wnosić swoje wkłady, proporcjo-
nalne do wielkości sprzedaży. Z czasem budżet mógłby wycofać swoje środki 
na rzecz np. innego podmiotu refinansującego lub zobowiązać rolników do 
spłaty prefinansowania. 

Jako przykłady udanego wykorzystania SRMA do budowy partnerskiego 
programu zarządzania ryzykiem przez sektor prywatny (The Private Sector Risk 
Management Partnerships Program, PSRMP) Burden podaje drobiarstwo 
w Kanadzie. Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) wdrożyła PSRMP jako 
składnik publicznego Business Risk Management (BRM). Jego istotą jest zapew-
nienie pomocy finansowej i technicznej producentom drobiu tak, aby w osta-
teczności rozwiązania ubezpieczeniowe miały w pełni prywatny charakter, chyba 
że pojawiłoby się poważne ryzyko katastroficzne, które wymagałoby zaangażo-
wania środków publicznych. W ramach tego partnerstwa udało się jednak stwo-
rzyć system ochrony zgodny z zasadami bioasekuracji w postaci struktury PIEX 
(the Poultry Insurance Exchange Reciprocal of Canada) zapewniającej wzajemne 
finansowanie. Była ona na tyle solidna i atrakcyjna, że zainteresowała rynek rea-
sekuracji. Sami rolnicy kontrolują zarząd PIEX, a przez to mogą konstruować po-
lisy dostosowane do swoich potrzeb. Z kolei w kanadyjskich prowincjach Ontario 
i Kolumbia Brytyjska wdrożono interesujący program również odwołujący się do 
idei SRMA w podsektorze produkcji jaj konsumpcyjnych. Zarządza nim the Ca-
nadian Egg Industry Reciprocal Alliance (CEIRA).  

SRMA pod koniec ubiegłej dekady zainteresowała się również FAO jako 
narzędziem do oceny ilościowej potencjalnych kosztów i korzyści partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz do projektowania programów rekompensat, bioase-
kuracji, ubezpieczeń prywatno-publicznych i zapobiegania transmisji transgra-
nicznej chorób zwierząt. Stosowne projekty zrealizowano w Chinach, Armenii, 
Egipcie, Serbii, Bośni Hercegowinie i Peru. 

 

Ubezpieczenia 

Warto zacząć od tego, że ubezpieczenia prywatne zwierząt gospodarskich 
są zwykle drogie i najczęściej konstruowane są w oparciu o zasadę specjalizacji, 
a więc chronią tylko przed ryzykami nazwanymi [Green i in., 2006; Hart, 2006]. 
Może to wynikać ze złożoności przebiegu choroby, ale też być pochodną braku 
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odpowiedniego popytu, który wynika z kolei z asymetrii informacji i jej na-
stępstw w postaci negatywnej selekcji i hazardu moralnego. W przypadku jednak 
epidemii dochodzi bardzo ważny czynnik, tj. systemowość takiego ryzyka. Nie-
bagatelną rolę odgrywa tu szybkość transmisji zakażeń. Do tego dochodzą jeszcze 
efekty międzyokresowe. Na poziomie konkretnego sektora produkcji zwierzęcej 
oraz przetwórstwa zależą one od szybkości ujawnienia ognisk choroby i możli-
wości wstecznego identyfikowania jej źródeł. W przypadku gospodarstw rolnych 
efekty te mogą manifestować się spadkiem otrzymywanych cen oraz czasem 
i nakładami finansowymi związanymi z odbudową stad lub całkowitą zmianą 
struktury produkcji. W przeciwieństwie jednak do np. suszy, która praktycznie nie 
jest kontrolowalna, niektórym chorobom zwierząt można zapobiegać poprzez 
profesjonalne zarządzanie, jeśli pominiemy przypadki bioterroryzmu. 

Zgodnie z ortodoksją techniczno-ubezpieczeniową i sztuką aktuarialną 
ubezpieczalności ryzyk, o których to problemach już pisano w części pierwszej 
niniejszej monografii, S. Shaik i in. oraz K. H.Coble i in. zaproponowali macierz 
integracji ryzyka chorób zwierząt z możliwościami i warunkami jego transferu 
z rolnictwa do sektora ubezpieczeniowego [Shaik i in., 2006; Coble i in., 2006]. 
Przedstawiono ją w tabeli 2.  
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K.H. Coble i inni zaproponowali natomiast pragmatyczną procedurę klasy-
fikowania choroby jako: „nieubezpieczalna”, „potencjalnie ubezpieczalna” i „wa-
runkowo ubezpieczalna” [Coble i in., 2006]. Jej istotę oddano na rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Schemat blokowy rozstrzygania o ubezpieczalności chorób 

zwierząt 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy prawdopodobieństwo pojawienia 
się choroby zależy od zarządzania? 

Czy istnieją instrumenty 
zapobiegania i ograniczenia skutków 

choroby?  

Czy można jednoznacznie stwierdzić, 
że tylko ta choroba powoduje straty? 

Czy inne choroby związane z tą 
chorobą są ubezpieczalne? 

Czy choroba powoduje duże straty? 

Czy straty spowodowane chorobą są 
mierzalne 

 

Choroba nadaje się do ubezpieczenia 

 

Choroba nie jest ubezpieczalna 

nie 

tak 

nie 

nie 

tak 

tak 

nie 

tak 

nie 

nie 

tak 

tak 

 
Źródło: przedstawiono na podstawie: Coble H.K, Hanson R.T., Sempier H.S., Shack S., Mi l-
ler C.J., Investigation the Feasibility of Livestock Disease Insurance: a Case Study in US 
Agriculture, in: The Economics of Livestock Disease Insurance. Concepts, Issues and Inter-
national Case Studies, Edited by S.R. Koontz, DL. Hoag, D.D. Thilmany, J.W. Green, J.L. 
Grannis, CABI Publishing, Wallingford, Cambridge, 2006. 
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Problem z ubezpieczalnością ryzyka chorób zwierząt i ich negatywnych 

skutków bierze się również z tego powodu, że w odniesieniu do ok. 1/4 chorób 
nie mamy pewności co do tego, jakie czynniki je wywołują [OIE, 2014]. To po-
woduje, iż trudno jest precyzyjnie oszacować skalę i prawdopodobieństwo po-
jawienia i rozprzestrzeniania się choroby, a więc i wycenić ryzyko, co przekłada 
się na ogólnie wysokie składki ubezpieczeniowe [Meuwissen, i in., 2001]. 

Możliwość ubezpieczania ryzyka związanego z konkretną chorobą zwierząt, 
ale również kalkulowanie rekompensat budżetowych dla pokrzywdzonych rolni-
ków, w istotny sposób zależą od dostępu do wiarygodnych danych historycznych, 
w szczególności odnoszących się do ich śmiertelności oraz wartości i strat/szkód 
bezpośrednich oraz pośrednich. Oczywiście, znaczenie ma ilość danych oraz ich 
jakość. Ma to również ważne implikacje dla zakresu i głębokości ewentualnego 
subsydiowania ubezpieczeń [Green i in., 2006; van Asseldonk i in., 2006]. Ubez-
pieczyciele prywatni bez nich z reguły napotykają poważne trudności w określeniu 
stawek i składek. W ślad za tym bardzo problematyczne jest też korzystanie przez 
nich z reasekuracji, która wręcz jest nieodzowna przy poważnych ryzykach. Ponad-
to, tak rząd, jak i prywatni asekuratorzy, każdorazowo muszą się liczyć z tzw. ry-
zykiem reliktowym/szczątkowym (a residual risk). Termin ten bywa rozmaicie 
definiowany. Najczęściej jednak jest on różnicą między ryzykiem normalnym, tj. 
jego poziomem przed podjęciem jakichkolwiek działań zmniejszających prawdo-
podobieństwo jego wystąpienia oraz skutki jego materializacji się, a efektami jego 
kontroli. W interesującej nas sytuacji będzie to ryzyko, które pozostało po inter-
wencji samych rolników i władz publicznych. Wszyscy uczestnicy procesu zarzą-
dzania ryzykiem chorób zwierząt zainteresowani są również tym, jak funkcjonuje 
system śledzenia ruchu zwierząt oraz produktów zwierzęcych (a tracking system).  

Coble i inni bardzo interesująco podchodzą do sytuacji braku odpowied-
nich danych historycznych o prawdopodobieństwie wystąpienia chorób zwierząt 
oraz dotkliwości szkód z tym związanych, proponując pragmatycznie dwie drogi 
postępowania: 

1. Zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań producentom rolnym doty-
czących przeszłego kształtowania się produkcji oraz jej spadków. 

2. Badanie grupy ekspertów ubezpieczeniowych, szczególnie aktuariuszy i spe-
cjalistów od wyceny ryzyka i underwritingu, bazujące na aktualnej sytuacji, a 
odnoszące się do częstości i wielkości strat [Coble i in., 2006]. 

W przypadku drugiej metody można postępować dwojako: albo prowadzi 
się eksperyment tak długo, aż eksperci osiągną konsensus co do charakterystyk 



 

662 

statystycznych danego ryzyka, albo każdy z nich w izolacji podaje swoje osza-
cowania. W obydwu metodach natomiast można zastosować dwie techniki 
szczegółowe: 

1) podejście fraktalne, gdy osoby pytane mają przydzielać prawdopodobień-
stwa poszczególnym sytuacjom, mając do dyspozycji przedział [0, 1]; 

2) technikę trzech punktów, w której pytający mają do dyspozycji przedziały pro-
centowe szans realizacji się określonego zdarzenia, co w ostateczności powinno 
pozwolić sporządzać histogram, a na jego podstawie dystrybuantę zmiennej lo-
sowej. Oczywiście, cały czas pamiętamy, że uzyskujemy oceny subiektywne, 
ale z takimi mają bardzo często do czynienia w praktyce ubezpieczyciele. 

Oczywiście, efektywna interwencja publiczna, która prowadzi do zachowa-
nia pożądanej kondycji zdrowotnej zwierząt gospodarskich, ma kapitalne wręcz 
znaczenie dla ubezpieczalności innych ryzyk w produkcji zwierzęcej i zachowania 
statusu wolnego od chorób w łańcuchach żywnościowych z nią powiązanymi [Se-
itzinger i in., 2006; Pritchett i in., 2006; Grannis i in., 2006]. Przeanalizujmy zatem 
głębiej kwestię ubezpieczalności ryzyk w tym dziale produkcji rolniczej. 

Ubezpieczenia przed ryzykiem wystąpienia chorób oraz innymi ryzykami 
spotykanymi w produkcji zwierzęcej a także interwencja publiczna w proces 
zarządzania nimi muszą cały czas uwzględniać motywacje rolników, by starali 
się oni przeciwdziałać wybuchowi choroby, stosując np. bioasekurację, oraz le-
czyć swoje zwierzęta i/lub uśmiercać je w razie potrzeby w sposób zgodny 
z przepisami prawa. Państwo z kolei musi analizować ewentualny wzrost kosz-
tów u rolników i w akceptowalny sposób je im rekompensować, jednocześnie 
starając się w maksymalnym stopniu skracać okres powrotu danego łańcucha 
żywnościowego do statusu wolnego od konkretnej choroby [Neumann, Keogh, 
2006; Stephen, Epps, 2006; Wolf, 2006]. Wszelako zawsze musimy pamiętać, 
że każda interwencja publiczna niesie ze sobą zagrożenie w postaci tzw. po-
chodnych efektów zewnętrznych, często znacznie przesuniętych w czasie. Po 
pierwsze, zmienia ona układ motywacyjny rolników i pozostałych uczestników 
łańcucha w celu podejmowania i realizowania inwestycji o charakterze prewen-
cyjnym w zdrowie zwierząt. Przede wszystkim odnosi się to do wszelkich sub-
sydiów budżetowych. Po drugie, niekiedy rządy pozwalają rolnikom na łączenie 
odszkodowań od ubezpieczycieli prywatnych z rekompensatami rządowymi 
a nawet regionalnymi. W literaturze sytuacje takie określa się jako „dorabianie 
na boku” („a double dipping”). To może, paradoksalnie, zmniejszać zaintereso-
wanie ubezpieczeniami prywatnymi albo powodować tzw. niedoubezpieczenie. 
Po trzecie, rządy nie zawsze rekompensują rolnikom szkody pośrednie wywoła-
ne chorobami. Po czwarte, subsydia i rekompensaty budżetowe zmieniają eks-
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pozycję gospodarstw rolnych na ryzyko oraz zaostrzają problem hazardu moral-
nego i osłabiają bodźce prywatnych asekuratorów do doskonalenia procedur 
wyceny i klasyfikacji transferowanych z rolnictwa ryzyk, czego wyrazem bywa 
tendencja do zawyżania stawek i składek, a z drugiej strony zaniżania odszko-
dowań. Po piąte, dodatkowe inwestycje rolników w zapobieganie chorobom 
zwierząt są wypadkową ujemnych i sieciowych efektów zewnętrznych, a to mo-
że prowadzić do tego, że niektórzy z nich zachowują się jako gapowicze, tj. ko-
rzystają z inwestycji dokonanych przez ich sąsiadów [Producer,…, 2017]. 

Warto zacząć od tego, że ubezpieczenia prywatne zwierząt gospodarskich 
są zwykle drogie i najczęściej konstruowane są w oparciu o zasadę specjalizacji, a 
więc chronią tylko przed ryzykami nazwanymi [Green i in., 2006; Hart, 2006]. 
Może to wynikać ze złożoności przebiegu choroby, ale też być pochodną braku 
odpowiedniego popytu, który wynika z kolei z asymetrii informacji i jej na-
stępstw w postaci negatywnej selekcji i hazardu moralnego. W przypadku jednak 
epidemii dochodzi bardzo ważny czynnik, tj. systemowość takiego ryzyka. Nie-
bagatelną rolę odgrywa tu szybkość transmisji zakażeń. Do tego dochodzą jeszcze 
efekty międzyokresowe. Na poziomie konkretnego sektora produkcji zwierzęcej 
oraz przetwórstwa zależą one od szybkości ujawnienia ognisk choroby i możli-
wości wstecznego identyfikowania jej źródeł. W przypadku gospodarstw rolnych 
efekty te mogą manifestować się spadkiem otrzymywanych cen oraz czasem 
i nakładami finansowymi związanymi z odbudową stad lub całkowitą zmianą 
struktury produkcji. W przeciwieństwie jednak do np. suszy, która praktycznie nie 
jest kontrolowalna, niektórym chorobom zwierząt można zapobiegać poprzez 
profesjonalne zarządzanie, jeśli pominiemy przypadki bioterroryzmu. 

Wprawdzie ubezpieczenia rolne mogą łagodzić ryzyko produkcyjne i ce-
nowe, a także niekiedy prowadzą do mniejszego zużycia agrochemikaliów i ko-
rzystniejszej struktury zasiewów, ale te pozytywne oddziaływania najczęściej 
nie są zbyt duże, gdyż niewielu rolników decyduje się na zakup polis. Szczegól-
nie niska jest partycypacja rolników w segmencie ubezpieczeń zwierząt. Y. Liu 
i in. w związku z tym skonstruowali model teoretyczny, który wyjaśnia główne 
determinanty i mechanizmy tego niskiego popytu, a następnie zweryfikowali go 
empirycznie [Liu i in., 2021]. Przybliżmy zatem jego istotę. 

Oznaczmy przez ci składkę ubezpieczeniową, a przez I odszkodowanie. 
Niech dalej T będzie czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania, natomiast 
R – dodatkowymi warunkami jego wypłaty. Rolnik utrzymujący zwierzęta bę-
dzie dążył do zmaksymalizowania swoich korzyści netto z zakupu polisy, wy-
bierając liczbę ubezpieczonych zwierząt q. Gdy prawdopodobieństwo niewystą-
pienia straty wyniesie π, to rolnik może osiągnąć zysk równy pq-(1/2)c0(θ)g2-
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ciq-Rq, gdzie p jest ceną produktu, a człon -(1/2)c0(θ)g2 oznacza jednostkowe 
(na sztukę) pozostałe koszty, przy czym parametr θ odzwierciedla zróżnicowa-
nie kosztowe między rolnikami i zachodzi ,� � �� �4 � � . Wraz ze wzrostem θ rosną 

koszty jednostkowe i dodatkowo c′0(θ)>0. Jeśli natomiast wystąpi szkoda 
z prawdopodobieństwem 1-π, to zysk staje się równy: (1–δ)βTIq+δpq–
(1/2)c0(θ)q2-ciq-Rq, gdzie δ(0≤ δ<1) oznacza odsetek straty pokrywanej ubez-
pieczeniem, a β(0< β< 1)jest czynnikiem dyskontującym. Możemy wobec tego 
zapisać teraz funkcję oczekiwanych korzyści netto rolnika ENB: 

 

2 2
0 0

1 1( ) (1 ) (1 ) ( ) .
2 2
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Jeśli funkcja ta ma maksymalizować użyteczność oczekiwaną, to musimy zna-
leźć odpowiednią wartość parametru q, co prowadzi nas do: 
 

0,ENB
q

)
�

)
 

lub 

((1-π)δ+π)p+(1-δ)(1-π)βTI-(ci+R)-c0(θ)q*=0. 
 

Przejdźmy teraz do pokazania wpływu ww. atrybutów kontraktu na użytecz-
ność. Najpierw musimy jednak oddać relacje między optymalną wielkością 
chronionego pogłowia q* a charakterystyką kosztową rolnika: 
 

G(q*)=((1-π)δ+π)p+(1-δ)(1-π)βTI-(ci+R)-c0(θ)q*. 

Z warunku pierwszego rzędu istnienia maksimum oraz twierdzenia o funkcji 
uwikłanej dostajemy: 
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bo c0(θ)>0. Jeśli zatem hodowca charakteryzuje się wyższym θ (produkuje dro-
żej), to powinien ubezpieczyć mniej zwierząt. Tak samo powinien postąpić, gdy 
będzie rosła składka ubezpieczeniowa, co wynika z poniższej pochodnej cząst-
kowej:  
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Równoważne do tego jest również stwierdzenie, że dla danego minimalnego po-
ziomu ochrony ubezpieczeniowej polisy zakupi mniejsza liczba hodowców. 

 Pozostało nam jeszcze zaprezentowanie wpływu atrybutów T oraz I i R 
na optymalną liczbę ubezpieczanych zwierząt q*. Zapiszmy przeto odpowiednie 
pochodne cząstkowe: 
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Widzimy, że wydłużanie się czasu oczekiwania na odszkodowanie zmniej-
szać będzie poziom ochrony, natomiast wzrost odszkodowania – przeciwnie. Po-
chodna cząstkowa * / R�) )  jest zbliżona do wpływu pochodnej * / ic�) ) . Wniosku-
jemy stąd, że zaostrzanie warunków objęcia ochroną przez asekuratorów, przy 
innych warunkach stałych, redukować będzie popyt na polisy. 

W części empirycznej Liu i in. posłużyli się próbą 229 gospodarstw pa-
sterskich z 60 wsi położonych w dwóch chińskich prowincjach: Qinghai i Gan-
su. Badania przeprowadzono w roku 2017. W pierwszej fazie wykonano serię 
wyborów eksperymentalnych (the choice experiments, CEs), w której rolnicy 
mieli wybrać najbardziej odpowiadające im ubezpieczenie w zależności od pię-
ciu atrybutów polisy, które omówiono już przy opisie modelu teoretycznego. 
Faza druga to wykonanie serii warunkowych regresji logistycznych, które m.in. 
pozwoliłyby określić krańcowe gotowości do zapłaty za zmieniające się warto-
ści atrybutów kontraktów.  

We wszystkich zastosowaniach CE badacze konfrontowani są z proble-
mem precyzyjnego odzwierciedlenia preferencji uczestników eksperymentów 
odnośnie poszczególnych atrybutów ubezpieczenia. W tym momencie dotykamy 
problemu preferencji deklarowanych (wyrażanych) i ujawnianych, które mają 
fundamentalne znaczenie w teorii konsumenta i konstruowaniu jego funkcji uży-
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teczności [Carson, Groven, 2009]. W przypadku preferencji ujawnianych istnie-
je związek między zachowaniem konsumenta a jego preferencjami. Oznacza to, 
że na podstawie decyzji podejmowanych przez niego można ustalić te preferen-
cje, przy założeniu, że konsument postępuje racjonalnie. W ślad za tym można 
wyznaczyć funkcję użyteczności, która będzie wynikać z decyzji, o ile preferen-
cje nie zmienią się. W preferencjach deklarowanych konsumenta stawiamy 
w sytuacji hipotetycznego wyboru, by następnie dojść do jego preferencji 
i funkcji użyteczności 

Wybranie procedury deklarowanych preferencji w CE skutkuje pojawie-
niem się the hypothetical bias. W najprostszym ujęciu jest to różnica między 
oszacowaniami bazującymi na czystym eksperymentowaniu a wynikami, które by 
uzyskano, gdyby uczestnicy musieli wydać swoje rzeczywiste pieniądze [Sauter 
i in., 2016]. Hipotetyczność polega tu jeszcze na tym, że uczestnikom ekspery-
mentu powtarza się ustawicznie, że ich wybory w istocie na nic nie wpływają. 
Oczywiście jak zawsze ważna jest tu zgodność motywacyjna proponowanych 
kontraktów. Nie może teraz zaskakiwać, że błąd ten ma wpływ na oszacowanie 
maksymalnej gotowości do płacenia za poszczególne atrybuty polisy. 

R. Carson i T. Grovers wprost uważają, że metody preferencji deklarowa-
nych są z gruntu nielogiczne [Carson, Grovers, 2009]. Według nich każdy wy-
bór ma wpływ na użyteczność. W przeciwnym razie teoria ekonomiczna nie 
mogłaby dawać żadnych rekomendacji co do zachowań uczestników ekspery-
mentów. Stąd powinniśmy raczej posługiwać się podejściem preferencji ujaw-
nianych, a eksperymenty na tym bazujące w literaturze określa się jako the con-
sequential survey/treatment [Vroege i in., 2019]. Osoby w nich uczestniczące 
mają niezerowe prawdopodobieństwa wpływania na uzyskiwane wyniki. I do-
skonale o tym wiedzą. W konsekwencji zakłada się, że dokonywane przez nich 
wybory oddawać będą ich rzeczywiste zachowania. Nie możemy jednak zapo-
minać, że eksperymenty nie są pomiarami bezpośrednimi preferencji. W końcu 
rzecz najważniejsza: CEs dotykane są również przez a hypothetical bias.  

Wykonane warunkowe regresje logitowe potwierdziły generalnie zależno-
ści między pięcioma atrybutami różnych wariantów kontraktów ubezpieczenio-
wych a wielkością nabywanej ochrony, tj. liczbą ubezpieczonych zwierząt. Nie-
wielki był natomiast wpływ na te decyzje charakterystyk socjodemograficznych 
hodowców (płeć, wiek, status rodzinny, wykształcenie), chociaż kobiety, osoby 
zamężne i potrafiące czytać i pisać chętniej kupowałyby polisy. Częściej nato-
miast rezygnowaliby z nich uczestnicy starsi oraz posiadacze telefonów komór-
kowych. Nieistotne zależności dostrzeżono z kolei między nastawieniem rolni-
ków do ryzyka a liczbą ubezpieczonych zwierząt, przy czym ryzykanci mniej 
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chętnie nabywali polisy niż asekuranci, co pokrywa się z rezultatami osiągniętymi 
m.in. przez A.P. Sautera [Sauter i in., 2016]. 

Warunkowe regresje logitowe pozwoliły również oszacować krańcowe go-
towości do płacenia (the marginal willingness to pay, mWTP) za każdy z czterech 
atrybutów kontraktu ubezpieczeniowego, gdyż składkę traktowano tu oddzielnie, 
co wynika wprost z poniższej formuły: 

,

V
XmWTP V
C

)
)�
)
)

 

gdzie: V – ekonometrycznie mierzony komponent indywidualnej użyteczności; 
C – składka ubezpieczeniowa; X – wektor składający się z odszkodowania, po-
ziomu ochrony, czasu oczekiwania na odszkodowanie i warunków dodatkowych 
polisy ustanowionych przez asekuratorów.  

Ogólnie uzyskano, że dla wariantu a hypothetical treatment przedział uf-
ności dla praktycznie wszystkich atrybutów był znacznie szerszy niż dla modelu 
a consequential treatment. Działo się to przez rozmaite interakcje składek ubez-
pieczeniowych z pozostałymi atrybutami kontraktów. Nie wydaje się natomiast, 
by wynikało to z jakiś oddziaływań cech socjo-demograficznych. Oznacza to, że 
ten drugi model daje bardziej precyzyjne oszacowanie potencjalnego popytu 
ubezpieczeniowego niż pierwszy. Nie może więc zaskakiwać, że bazowanie na 
deklarowanych preferencjach prowadziło do tego, że około 1/3 uczestników 
eksperymentu, których rzeczywiste preferencje sprowadzały się do niekupowa-
nia polis, faktycznie wybierało jakiś schemat ubezpieczenia. Zgodnie z przewi-
dywaniami teorii respondenci odznaczali się dodatkowymi wartościami mWTP 
dla odszkodowań i pokryć ochroną, natomiast ujemnymi dla wydłużania okresu 
czekania na wypłatę odszkodowań i powiększaniem liczby warunków dodatko-
wych przez ubezpieczycieli. Oczywiście, wciąż składka i odszkodowanie sta-
nowiły we wszystkich modelach najważniejsze przesłanki ewentualnego naby-
cia polis. Nie wolno jednak lekceważyć minimalnego pokrycia ochroną, którego 
wymagają ubezpieczyciele, gdyż w ten sposób chcą zredukować koszty transak-
cyjne i negatywną selekcję, tj. ubezpieczanie w pierwszym rzędzie zwierząt 
o gorszej kondycji zdrowotnej. Jednakże awersja do ryzyka potencjalnych strat 
może przewyższać korzyści z ograniczenia negatywnej selekcji z perspektywy 
hodowców. Tak samo mogą oni traktować dodatkowe obowiązki, które mają 
przecież pohamowywać występowanie po ich stronie hazardu moralnego. 
Z punktu widzenia natomiast całego rynku ubezpieczeniowego redukcja kosz-
tów transakcyjnych, negatywnej selekcji oraz hazardu moralnego są wręcz ele-
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mentarnymi warunkami jego rozwoju, bo przy innych warunkach stałych ozna-
cza to potanienie polis. To także ważne i dla budżetów państw, bo mniej trzeba 
będzie wydawać na ewentualne subsydia ubezpieczeniowe i pomoc ad hoc. 

Również w ubezpieczeniach w chowie i hodowli zwierząt ważną sprawą 
jest, jak ten instrument wpływa na hazard moralny /pokusę nadużycia wśród 
rolników, której syntetycznym wyrazem jest śmiertelność inwentarza. Bardzo 
interesująco problem ten analizują A. Rao i Zhang Y., bazując na próbie 366 
gospodarstw zajmujących się tuczem trzody w chińskiej prowincji Henan [Rao, 
Zhang, 2021]. Populację tę podzielono następnie na dwie podgrupy: ubezpie-
czoną i nieubezpieczoną (kontrolną). To sugeruje, że wymienionym autorom 
chodziło o zastosowanie dwóch narzędzi ekonometrycznych: the propensity 
score matching (DSM) oraz the difference-in-difference (DID). Nie wchodząc 
w szczegóły, można powiedzieć, że służą one do ustalania efektów jakiejś in-
terwencji publicznej, którą w komentowanych badaniach były subsydiowane 
ubezpieczenia. Integralnym składnikiem procedury zastosowanej przez Rao 
i Zhanga było oszacowanie równania regresji wielorakiej, na wynikach której 
teraz się skoncentrujemy. 

1. Uczestniczenie w subsydiowanym programie ubezpieczenia tuczników 
równało się z istotnym statystycznie przyrostem o 5,9 punktu procento-
wego ich upadków. To jest dowód na występowanie hazardu moralnego. 
Równolegle nastąpił pewien spadek wielkości tuczonych stad. 

2. Nabycie polis powodowało także osłabienie działań prewencyjno-
ostrożnościowych wśród rolników, co wyrażało się ujemnymi korelacjami 
tej zmiennej niezależnej z: wydatkami na szczepienia, spadkiem częstości 
korzystania ze skuteczniejszych szczepionek zagranicznych, rzadszym 
zmienianiem odzieży roboczej przez rolników, niższymi wydatkami wete-
rynaryjnymi i mniejszą starannością przygotowania chlewni na kolejne 
rzuty tuczników. Związki te były bardzo istotne statystycznie (p<0,01). 

3. Ubezpieczenia motywowały jednak rolników do większej gotowości zgła-
szania chorób odpowiednim władzom administracyjno-weterynaryjnym. 
Rolnicy ubezpieczeni bardziej też interesowali się chorobami zwierząt, ale 
z drugiej strony mniej absorbowały ich zagrożenia katastrofami natural-
nymi. 

Badania powyższe z pewnością nie mogą być rozstrzygające w sensie 
orzekania, iż zawsze i wszędzie ubezpieczenia inwentarza implikują redukcję 
wysiłków rolników oraz ewentualnych inwestycji w samoubezpieczenie i samo-
ochronę. Potwierdzają to wcześniejsze badania chińskie, w których uczestniczył 
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również Y. Zhang [Zhang i in., 2016]. Jasno z nich wynika, że nie występował 
żaden istotny związek między faktem nabycia polis a śmiertelnością zwierząt. 
Rezultat ten autorzy badań tłumaczyli dobrą koniunkturą w tamtym okresie na 
rynku trzody. Powodowało to, że ceny uzyskiwane ze sprzedaży tuczników za-
pewniały większą opłacalności niż spodziewane odszkodowania od asekurato-
rów, gdyby zwierzęta padły. Inaczej było natomiast w badaniach z lat 2013-
2014, kiedy to koniunktura na rynku wieprzowiny była słaba. Jasno z tego wy-
nika, że hazard moralny udałoby się z pewnością zdecydowanie ograniczyć, 
gdyby ceny przyjmowane do ustalenia sum ubezpieczeniowych lepiej odzwier-
ciedlały ceny rynkowe. To jednakże trudny do realizacji w praktyce ubezpiecze-
niowej postulat, gdy nie można posłużyć się cenami futures w konstrukcji polis. 

Jako rodzaj cząstkowego podsumowania niniejszego rozdziału można po-
traktować kompleksową charakterystykę rozwoju ubezpieczeń produkcji zwierzę-
cej, którą przygotował R.M. Hohl, a którą przedstawiono w tabeli 3. [Hohl, 2019]. 
Zauważmy, że jest to najbardziej aktualne ujęcie problemu w literaturze światowej. 
W rozdziale ósmym w części drugiej monografii powrócimy jednak jeszcze do 
tych ubezpieczeń, analizując możliwości stabilizowania przychodów i dochodów z 
produkcji zwierzęcej. 
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Stabilizowanie nadwyżek (marż) 

Wyraźniejsze zainteresowanie ubezpieczeniami nadwyżek i przychodów 
w produkcji zwierzęcej pojawiło się dopiero pod koniec ubiegłego stulecia [Hart 
i in. 2001]. Ogólnie w dziale tym mamy do czynienia z mniejszym ryzykiem 
produkcyjnym niż w uprawach polowych, gdyż większość zwierząt w sposób 
trwały lub okresowy może chronić się pod różnymi osłonami przed zmianami 
pogody. Jeśli już ten rodzaj ryzyka się pojawi, to jego źródłem są choroby, awa-
rie maszyn i urządzeń oraz wahania wagi zwierząt. Produkcja zwierzęca kon-
frontowana jest natomiast przede wszystkim z ryzykiem cenowym, tak po stro-
nie sprzedawanych produktów, jak i nabywanych nakładów, a pasz w pierw-
szym rzędzie. Jego modelowanie i zarządzanie nim nie jest jednak rzeczą łatwą, 
o czym przekonuje zaprezentowana poniżej analiza Harta i in. 

Wspomniana trójka badaczy z Uniwersytetu Ohio zastosowała metodolo-
gię opcji egzotycznych. Są to złożone produkty inżynierii finansowej, które sze-
rzej zaczęto stosować w ostatniej dekadzie XX wieku, głównie w obrocie poza-
giełdowym. Każda opcja egzotyczna może zawierać co najmniej jedną z poniż-
szych cech: 

5 jej płatność w momencie wygaśnięcia nie zależy tylko od instrumentu ba-
zowego wtedy, ale od jego wartości w kilku wyróżnionych punktach 
w całym okresie obowiązywania kontraktu; 

5 wartość opcji może być pochodną większej liczby instrumentów bazo-
wych, nazywanych też indeksami; 

5 rozliczenie opcji może zmieniać się w ślad za stosunkiem jej ceny do ceny 
instrumentu bazowego; 

5 mogą być do nich przypisane prawa wcześniejszego wykupu lub sprzeda-
ży; 

5 można je powiązać z kursami walut. 

Hart i in. połączyli egzotyczną opcję azjatycką, a więc taką, w której wy-
płata następuje w momencie jej wygaśnięcia i jest różnicą (jeśli jest to wartość 
dodatnia) między jej średnią ceną w założonym okresie a ceną wykonania w 
powyższym momencie, z opcją koszykową. Wypłata w tej ostatniej odbywa się 
w chwili jej wygaśnięcia, ale jest różnicą (znów jeśli mamy do czynienia z war-
tościami dodatnimi) między średnioważoną wartością portfela/koszyka aktywów 
a ceną ustaloną dla daty jej wygaśnięcia. Tak powstały produkt Hart i in. okre-
ślili terminem an Asian basket option. Swoistą nagrodą za stosowanie opcji eg-
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zotycznych może być niższy koszt ochrony niż w przypadku opcji tradycyjnych, 
nazywanych w żargonie inżynierów finansowych opcjami waniliowymi. 

Bardzo poważnym wyzwaniem jest wycena opcji egzotycznych, która jest 
podstawą kalkulowania składki ubezpieczeniowej poprawnej aktuarialnie w 
modelowaniu Harta i in.. Badacze ci przyjęli dwuetapową procedurę. Najpierw 
określili analityczną aproksymację, by zbliżyć się w ten sposób do zamkniętej 
formy funkcji gęstości prawdopodobieństwa (opis części azjatyckiej opcji), póź-
niej natomiast zastosowali symulację Monte Carlo, aby w pełni oddać zachowa-
nie się „koszykowej” części rozkładu logarytmiczno-normalnego i odwrotnego 
rozkładu gamma. W tym ostatnim funkcja gęstości zmiennej losowej θ wygląda-
ła następująco: 

� � � � � � � �1/ exp 1/p 77� + 7 � +� �� �� * � � , 

gdzie: � �p � – funkcja gęstości; α – parametr kształtu; β – parametr skali; � �* � – 
funkcja gamma. 

Trzeba w tym miejscu od razu dodać, że przy pewnych warunkach skoń-
czona suma skorelowanych zmiennych losowych logarytmiczno-normalnych ma 
rozkład odwrotny gamma. W ślad za tym Hart i in. najpierw ustalili rozkład lo-
garytmiczno-normalny średniej ceny opcji, a późnej zrobili to samo dla rozkładu 
odwrotnego gamma. W ten sposób mogli policzyć korelację rangową między 
tymi rozkładami. W zupełności potwierdziło się przypuszczenie, że rozkład lo-
garytmiczno-normalny może być zbieżny do odwrotnego rozkładu gamma. 

W kolejnym etapie Hart i in. zajęli się zmiennością średniej ceny opcji 
mierzonej jej wariancją (VAR). Punktem wyjścia były tu zmienne losowe 

X1,…,Xn oraz wyrażenie � � 1
1/ n

ii
Y n X

�
� % . Stąd mamy: 

� � � � � � � �

� � � �

2 2

1

,
1

1/ 2 1/

,

n

i
i

n

i j i j
i j i

Var Y n Var X n

Var X Var X?

�

� �

� �

$

%

%%
 

gdzie: ,i j?  – korelacja między Xi a Xj. Jeśli aproksymuje się teraz 

� � � �1
1/ n

ii
n Var X

�%  i � � � �i jVar X Var X  za pomocą � �/2nVar X , wówczas otrzymu-

jemy: 

� � � � � � � � � �2
/2 /2 ,

1
1/ 2 1/

n

n n i j
i j i

Var Y n Var X n Var X ?
� �

� � %% . 

Przy założeniu, że korelacje zależeć będą tylko od różnicy j – i, dostajemy: 



 

674 

� � � � � � � � � �
1

2
/2 /2 1, 1

1
1/ 2 1/

n

n n n i
i

Var Y n Var X n Var X i?


 �
�

� � % . 

Trzeba teraz zamiast Y wprowadzić średnią cenę opcji w danym okresie (Pa) a 
za Xn/2-Pn/2 (cena ze środka okresu) i przyjąć określone warunki dotyczące obro-
tu opcjami oraz ich rozliczania, by w ostateczności ustalić wariancję ich śred-
nich cen. Z kolei za pomocą 10 000 iteracji symulacji Monte Carlo obliczono 
m.in. średnie wypłaty z opcji i w ślad za tym poprawne aktuarialnie stawki skła-
dek ubezpieczeniowych jako udziały średniej ceny opcji w okresie w uzyskanej 
w nim nadwyżce przychodów ze sprzedaży trzody lub opasów bydła pomniej-
szonych o skarmione pasze. Nie stwierdzono przy tym większych różnic między 
wynikami otrzymanymi dla rozkładu logarytmiczno-normalnego i odwrotnego 
gamma. Na skutek mniejszej wariancji stawki ubezpieczeniowe dla opasów były 
natomiast niższe niż dla tuczników. 

W końcu swojego artykułu Hart i in. zajęli się kwestiami zmian dobrobytu 
rolnika z tytułu nabycia opcji egzotycznych i ich efektywności. Tradycyjnie do-
brobyt analizuje się za pomocą zmian ekwiwalentu pewności przychodów 
(CER), przyjmując trzy poziomy stałej absolutnej awersji do ryzyka (CARA). 
Jak zwykle, najpierw zaprezentowano funkcję użyteczności: 

� � � �1 expU Y R Y R#�  � � � �� � � � , 

gdzie: Y – dochód rolnika; R – przychody netto rolnika; λ – współczynnik awer-
sji do ryzyka. Z kolei oczekiwana użyteczność przychodu netto wyniesie:  

� �� � � � � �
0

1 exp Y R p R dr E U#
�

  �� �� �� , 

 

gdzie: p(R) jest funkcją gęstości rozkładu przychodu.  

Wiedząc, że CER jest dochodem pewnym, który generuje taką samą uży-
teczność jak przedsięwzięcie ryzykowne, mamy następującą równość: 

� �� � � � � �
0

1 exp 1 exp .Y R p R dR CER# #
�

  �  � �� ��  

Ostatecznie mamy teraz: 

� �� �ln 1 /CER E U #� ��  � � . 

Dzieląc przyrost CER przez kwotę naliczonej składki ubezpieczeniowej, 
otrzymujemy efektywność nabycia ochrony w postaci opcji egzotycznej. Jeśli 
iloraz ten jest większy od jedności, to była to decyzja opłacalna dla rolnika. Hart 
i in. wykonali w związku z tym kilka symulacji. Wynika z nich m.in., że: 
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(1) zarówno dla tuczników, jak i dla opasów zawsze efektywność przekracza-
ła wartość jeden. Co ciekawe, często efektywność ta dla wariantu bez od-
liczenia od przychodu pasz była wyższa niż w wariancie po takiej korek-
cie. Wraz ze wzrostem intensywności ochrony ubezpieczeniowej (% po-
krycia) wskaźnik powyższy malał. Dla identycznych poziomów pokrycia 
wyższą efektywność uzyskiwano jednak w opasie bydła, z racji niższej 
wariancji średniej ceny opcji egzotycznych i w konsekwencji niższych 
stawek i składek ubezpieczeniowych. 

(2) wzrost awersji do ryzyka skutkował poprawą efektywności ochrony 
z użyciem opcji egzotycznych. 

(3) ubezpieczenia nadwyżki (przychody pomniejszone o skarmione pasze) za 
pomocą opcji egzotycznych okazało się rozwiązaniem efektywniejszym 
niż zastosowanie tradycyjnych kontraktów opcyjnych dla wszystkich 
trzech wariantów awersji do ryzyka. 

 

Decyzja amerykańskiego producenta mleka, by skorzystać z programu 
LGM (the Livestock Gross Margin) - Dairy, nie jest wyborem trywialnym. Musi 
on bowiem m.in. rozstrzygnąć, kiedy podpisać umowę, jaką część udojonego 
mleka ubezpieczyć do jakiejś wysokości, o jakie wsparcie budżetowe zabiegać. 
Powinien też w miarę precyzyjnie określić swoje preferencje wobec ryzyka i 
wkomponować LGM-Dairy w całość systemu zarządzania nim w gospodar-
stwie. Teoretycznie rzecz biorąc, do wyobrażenia jest tu wręcz nieskończona 
liczba możliwych kontraktów. Pewną pomocą może być w tym momencie ana-
liza przeprowadzona przez M. Valvekara i in. [Valvekar i in. 2011]. 

Dopiero co przywołana czwórka ekonomistów z University of Wisconsin 
swoje rozważania osadziła w teorii maksymalizacji oczekiwanej użyteczności 
von Neumanna-Morgensterna. Kategorią, którą później poddano optymalizacji, 
był dochód netto Π(η) ustalony po ubezpieczeniu według poniższej formuły: 

� � � �� �� �b IP EXPINDEM� �I � I  � , 

gdzie: � �b �I ‒ majątek początkowy lub oczekiwany dochód netto przed naby-
ciem LGM-Dairy; IP – składka ubezpieczeniowa; EXPINDEM – oczekiwane 
odszkodowania z tytułu LGM-Dairy.  

W celu obliczenia � �b �I  Valvekar i in. wykonali 5 tys. iteracji w ramach 
symulacji Monte Carlo cen mleka III klasy, kukurydzy i mączki sojowej. Przyję-
to, że kontrakt zawarty zostanie na maksymalnie dopuszczalny okres 10 miesię-
cy. Formalnie zapisano to następująco: 
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� � � � � � � �
10 5000

1 1

b
m mt m mt m mt

m t
MQ SMP CF SCP SBF SSP�

� �

I � 3  3  3� �� �%% , 

gdzie: m – konkretny miesiąc; t – iteracja w symulacji; MQm – produkcja mleka 
w wybranym miesiącu; SMPmt – cena mleka otrzymana w symulacji; CFm – 
skarmiona ilość kukurydzy; SCPmt – symulowana cena kukurydzy; SBFm – 
skarmiona w miesiącu mączka sojowa; SSPmt – symulowana cena mączki. 

Na podstawie reprezentatywnej farmy, produkującej miesięcznie 2000 
cetnarów (cwt) mleka (90 720 kg), rozwiązano poniższy problem optymaliza-
cyjny:  

� �� �
1 2 10% ,% ,...%C C C
Max E U �� �I� � , 

przy ograniczeniu: � �0 % 100 1,2,...10mC m� � �  i 240,000TCP cwt mleka� , 

gdzie: % Cm – miesięczne pokrycie ochroną ubezpieczeniową; EV(·) – funkcja 
użyteczności oczekiwanej; TCP – maksymalnie możliwa do ubezpieczenia ilość 
mleka w LGM-Dairy. 

Powyższa funkcja celu jest nieliniowa względem zmiennych decyzyjnych, gdyż 
składka ubezpieczeniowa zależna jest od parametrów wybranych przez produ-
centa mleka. Do jej maksymalizacji zastosowano uogólnioną zredukowaną me-
todę gradientów. 

Wyniki modelowania zaprezentowano w podziale na 5 klas stałej rela-
tywnej awersji do ryzyka według propozycji J.B. Hardakera i in. z 2004 roku, 4 
poziomów nieubezpieczonej części dochodu netto (tzw. deductibles – udział 
własny rolnika) oraz 3 stawek subsydiowania. Uzyskano, iż optymalny poziom 
ochrony ubezpieczeniowej wzrastał, gdy farmer wykazywał awersję do ryzyka 
między 0,5 (bardzo mała) a 2 (raczej awersja), ale później zmiany były już niei-
stotne. Podobnie pokrycie zachowywało się w relacji do zmian deductibles. Przy 
wyższych poziomach tych ostatnich awersja miała jednak mniejszy wpływ na 
optymalną wysokość pokrycia. Komplikowanie się tych zależności w dużym 
stopniu wynika z faktu, że przy wyższych deductibles rolnik zatrzymuje w go-
spodarstwie więcej ryzyka. Jak podpowiada to zwykła intuicja, wyższe stopy 
subsydiowania przy innych czynnikach stałych, prowadziły do wzrostu opty-
malnego odsetka pokrycia. 

W 2009 roku w USA zaczęto wdrażać pilotażowy projekt LGM-Dairy 
(the Livestock Gross Margin-Dairy), a więc hybrydowy produkt, łączący w so-
bie elementy transakcji terminowych z tradycyjnym ubezpieczeniem, mający 
rekompensować producentom mleka spadki nadwyżki bezpośredniej poniżej 
ustalonego progu [Burdine i in. 2014]. Nadwyżka ta jest różnicą między ceną 
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netto otrzymywaną przez rolnika ze sprzedaży mleka a ceną kukurydzy i mączki 
sojowej. Wszystkie te ceny bazują na notowaniach kontraktów futures zawiera-
nych na giełdzie w Chicago. Zaoferowana farmerom ochrona maksymalnie mo-
że być zakupiona na dziesięć miesięcy. Funkcja odszkodowania (I) ma wtedy 
następującą postać: 
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gdzie: GMG – nadwyżka gwarantowana w miesiącu zakupu i dla miesiąca 
ochrony j; AGM – nadwyżka aktualna. 

GMG jest obliczana w poniższy sposób: 

� �ˆ ˆ ˆmilk corn SBM
ij ij ij ijGMG P P P deductible+ 8� �    , 

gdzie: � �ˆ ˆ ˆ,milk corn SMB
ij ij ijP P P  ‒ to ceny futures mleka kukurydzy i mączki sojowej w 

miesiącu i zakupu ochrony; α – poziom ochrony, β i γ – współczynnik jednost-
kowego zużycia kukurydzy i mączki sojowej; deductibles – udział własny rolni-
ka w szkodzie. 

AGMj (w miesiącu ochrony j) wynika z kolejnego wzoru: 

� �milk corn SBM
j j j jAGM P P P deductible+ 8� �    . 

Tu także stosuje się ceny futures, ale jako średnie z trzech dni przed wygaśnię-
ciem odpowiednich kontraktów. 

Składkę ubezpieczeniową poprawną aktuarialnie Burdine i in. ustalili po 
wykonaniu 5 tys. iteracji odpowiedniego pakietu symulacyjnego. Następnie do-
liczyli 3% narzutu firmy ubezpieczeniowej. W ostateczności analizowali rów-
nież 18 i 50% udział subsydium rządowego w składce brutto. Należy wyjaśnić, 
że stawki subsydiów wynoszą: 18, 28 i 50%, w zależności od dodatkowego 
ubezpieczenia pasz nieobjętych LGM-Dairy. 

Efektywność produktu LGM-Dairy oceniano pod kątem redukcji ryzyka 
nadwyżki w stosunku do wariantu hipotetycznego, tzn. braku takowej ochrony. 
Samo zaś ryzyko kalkulowano następująco: 
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gdzie: Mi – nadwyżka w miesiącu i zakupu produktu; μ – wartość mediany mie-
sięcznej nadwyżki z okresu od stycznia 2002 roku do grudnia 2011 r. Wybrano 
taką konwencję, by precyzyjniej oddać skośność rozkładu nadwyżek i koncen-
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trację rolników na pomiarze tzw. downside risk, które stwarza realne zagrożenia 
dla ich gospodarstw. Poza ogólną skalą redukcji ryzyka dzięki LGM-Dairy Bur-
dine rozważali jeszcze jej strukturę, tzn. wkład cen sprzedaży mleka oraz cen 
kukurydzy i maczki sojowej. 

Interesującym fragmentem analizy Burdine i in. była ocena wpływu 
LGM-Dairy na produkcję (podaż) mleka w trzynastu regionach USA. Zgodnie z 
teorią rolnicy cechujący się awersją do ryzyka, w momencie gdy nastąpi jego 
redukcja, wskutek np. zakupu ubezpieczenia, zyskują bodźce do zwiększenia 
swojej produkcji, bo w ten sposób wzrasta ich ekwiwalent pewności. Zachęty te, 
oczywiście, jeszcze rosną, gdy zakup ubezpieczenia jest subsydiowany. Samo 
zaś modelowanie nadwyżki Burdine i in. wykonali, posługując się następującą 
zależnością: 

supply supply
risk price% podaży % ryzyka % nae dwyżśr dn kiiej, ," J " $ � " $ , 

gdzie: supply
risk, ‒ elastyczność podaży względem zmiany ryzyka. Na podstawie 

wcześniejszych badań przyjęto, że może się ona zmieniać między – 0,025 a – 
0,10. Z kolei supply

risk,  oznacza cenową elastyczność podaży. Wartość ta we wcze-
śniejszych analizach zmieniała się również w szerokich granicach (0,08-0,52). 
Burdine i in. przyjęli, że będzie ona równa 0,5. 

Potencjalnie LGM-Dairy może być efektywniejszym narzędziem zarzą-
dzania ryzykiem niż np. kontrakty terminowe. Nadwyżka przecież wykazuje 
wyższe skorelowanie z dochodem bądź zyskiem niż oddzielnie analizowane 
przychody oraz koszty pasz. Po drugie, analizowany produkt jest przyjaźniejszy 
dla rolników, gdyż nie wymaga prowadzenia systematycznej ewidencji rachun-
kowej. Tym samym zainteresowanie nim mogłyby wykazywać nawet małe go-
spodarstwa mleczne. Przyjazność ta wynika również z tego, że w USA jego dys-
trybucją zajmują się agenci ubezpieczeniowi, a nie brokerzy rynku transakcji 
terminowych. Te ostatnie, jak wiadomo, mają sens przy dużych wolumenach 
obrotów. Po trzecie, rolnicy mają dużą elastyczność w zakresie ubezpieczanych 
pasz. Burdine i in. dodają jeszcze przejrzystość kontraktów LGM-Dairy, ale 
zbyt mocno kwestii tej nie eksponują, gdyż niekiedy może być zbyt mało trans-
akcji dla obiektywizacji cen futures mleka, kukurydzy i mączki sojowej dla jed-
norodnych grup farm mlecznych. Nie ulega natomiast dyskusji, że LGM-Dairy 
powinien być tańszy niż tradycyjne ubezpieczenia, gdyż minimalizuje się w nim 
hazard moralny i negatywną selekcję oraz koszty administracyjne. 

Z racji swojego powiązania z rynkiem transakcji futures LGM-Dairy 
w sposób oczywisty narażony jest jednak na ryzyko bazowe, bo przecież ma ce-
chy kontraktu indeksowego. Powstaje ono z powodu niskiego skorelowania cen 
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na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym a cenami, które faktycznie uzyski-
wał producent mleka oraz cenami płaconymi przez niego za skarmione pasze. 
Może się zatem zdarzyć, że rolnik w ogóle nie otrzyma żadnego odszkodowa-
nia, nawet gdy w momencie wygaśnięcia ochrony marża była niska, ale niedo-
statecznie niska, w stosunku do założonej nadwyżki gwarantowanej. Instrument 
ten pozwala bowiem uzyskać rekompensatę, jeśli niższym, niż oczekiwano, ce-
nom mleka nie towarzyszą proporcjonalnie niższe od oczekiwanych ceny pasz. 
Odwracając to, można powiedzieć też: gdy wyższym oczekiwanym cenom pasz 
nie odpowiadały wyższe od oczekiwanych ceny mleka. Innymi słowy, może się 
zdarzyć, że okresy korzystniejszej nadwyżki mogą służyć pokryciu jej spadków 
w miesiącach pozostałych, a ryzyko bazowe hamuje głębszy spadek zmienności 
całkowitej nadwyżki. To trudny wybór dla rolnika, tym bardziej że LGM-Dairy 
nie ma charakteru instrumentu antycyklicznego. Z drugiej strony ma on możli-
wość skapitalizowania ewentualnego wzrostu ceny mleka w kontrakcie futures. 

Z analizy empirycznej przeprowadzonej przez Burdine i in., jak już 
wspomniano dla 13 regionów USA i lat 2002-2012, wynika, ze LGM-Dairy 
prowadził do redukcji ryzyka nadwyżki w przedziale od 24 do 41% w stosunku 
do scenariusza bez takowej ochrony. Generalnie wynikało to ze spadku ryzyka 
cen mleka (od 30 do 43%). Natomiast wahania cen kukurydzy prowadziły wręcz 
do wzrostu wariancji nadwyżki (od 4 do 11%). Z kolei zmienność cen mączki 
sojowej praktycznie nie przekładała się na kształtowanie się nadwyżki. 

Subsydiowanie składki ubezpieczeniowej na poziomie 18% i zerowym 
udziale własnym rolników zwiększało tylko minimalnie, tj. o nie więcej niż 
o 1%, średnią nadwyżkę w porównaniu do scenariusza bez LGM-Dairy. Nie 
może w tym kontekście zaskakiwać, że krótkoterminowa reakcja podaży mleka 
była również niewielka. W wariancie o najwyższej elastyczności podaży wzglę-
dem ryzyka (-0,10) w żadnym regionie nie przekroczyła 5%.  Wynikałoby 
z tego, że nie należy oczekiwać zauważalnego spadku cen mleka, który mógłby 
skłonić władze publiczne do przeciwdziałania temu za pomocą innych instru-
mentów interwencji. Trzeba w tym miejscu jednak dodać, że przyjęta stopa sub-
sydiowania (18%) jest wartością niską. Potrzebna jest zatem dokładna analiza 
elastyczności cenowej popytu na LGM-Dairy, by definitywnie się przekonać, 
czy faktycznie jest to ochrona o niskich kosztach fiskalnych.  

Amerykanie w 2013 roku postanowili przetestować inny jeszcze program 
ochrony nadwyżki producentów mleka, tj. the Dairy Producer Margin Protection 
Program (DPMPP). Jako cenę mleka przyjęto w nim średnią wszystkich jego 
rodzajów sprzedawanych przez farmerów (w LGM-Dairy był to surowiec III 
klasy). Średni koszt pasz natomiast uwzględnił jeszcze siano z lucerny, ale jed-
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nostkowe ilości skarmionych pasz przyjęto jako wielkości stałe. Novum jest to, 
że DPMPP gwarantuje farmerom zrealizowanie w każdej sytuacji pewnej, mi-
nimalnej nadwyżki jednostkowej. Równolegle może on jednak skorzystać z in-
nego programu – the Supplemental Production Margin Protection – dla ubezpie-
czenia wyższych nadwyżek. Według Burdine i in. DPMPP, jako program bar-
dziej tradycyjny, tworzy więcej zachęt dla rolników do zachowań rent seeking 
niż bardziej zorientowany na rynek produkt LGM-Dairy. W jakimś sensie moż-
na to odczytać jako przestrogę dla rządów, by nie przesadzały z nadmierną roz-
budową programów ubezpieczeniowych, stabilizacyjnych i antycyklicznych. 

Postępująca liberalizacja WPR spowodowała, że rolnicy unijni konfron-
towani są ze znacznym ryzykiem cenowym/rynkowym, a w szczególnie trud-
nym położeniu znalazły się gospodarstwa utrzymujące zwierzęta. Wynika to z 
niedorozwoju rynków kontraktów futures na produkty zwierzęce i odłączenia 
przeważającej części dopłat bezpośrednich od produkcji rolniczej [Liesivaara, 
Myyrä, 2016]. Niestabilność warunków prowadzenia produkcji zwierzęcej 
utrudnia rolnikom odpowiednie reagowanie na sygnały płynące z rynków, co 
prowadzić może do nieefektywnej alokacji zasobów. W łańcuchach żywnościo-
wych rośnie zaś ryzyko kontraktowe i komplikuje się podejmowanie decyzji 
o długookresowych skutkach. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy po-
jawią się niespodziewane szoki, jak na przykład embarga handlowe, nie mówiąc 
już o pandemiach typu Covid-19. Możliwości zapobiegania takim kryzysom w 
UE zawarte we Wspólnej Organizacji Rynków (CMM) prawdopodobnie będą 
wtedy niewystarczające. Stąd rośnie zainteresowanie IST. 

Przywołani dopiero co P. Liesivaara i S. Myyrä bardzo interesująco pod-
chodzą do specyficznej wersji IST, jaką jest indeks stabilizowania marży brutto 
w fińskim sektorze trzodowym. Ta dwójka agroekonomistów na wstępie zauwa-
ża, że unijny IST nawiązuje do kanadyjskiego AgriStability, który jednakże ba-
zuje na ewidencji gospodarczej prowadzonej w tamtejszych farmach, a precy-
zyjniej na przetworzonych deklaracjach z podatku dochodowego. Podobnie kon-
struowane były również amerykańskie programy ubezpieczania dochodów ca-
łych gospodarstw. Kolejna różnica między IST a rozwiązaniami kanadyjskimi 
i amerykańskimi to ta, że UE bardzo mocno preferuje tworzenie przez rolników 
funduszy wzajemnościowych, które mają pełnić funkcję ubezpieczycieli.  

Według Liesivaary i Myyrä proponowany produkt indeksowy ma trzy zalety: 

1. Zapewnia redukcję kosztów administracyjnych, gdyż dla jego funkcjonowa-
nia nie jest potrzebna ewidencja określania dochodu referencyjnego i rekom-
pensat. W zupełności wystarczy tu statystyka publiczna. 
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2. Można uniknąć hazardu moralnego, bo rolnik nie ma bezpośredniego wpły-
wu na kształtowanie się indeksu. 

3. Określone założenia co do dochodu oczekiwanego, a więc przyszłego, fun-
dusz wzajemnościowy, bazujący na jego mierzeniu za pomocą np. wartości 
dodanej, i tak musiałby przyjąć. W szczególności odnosi się to do ścieżek 
cenowych kategorii składowych tej wartości. Gdyby w UE był natomiast do-
brze rozwinięty rynek kontraktów futures, można by stosować jego ceny jako 
wielkości referencyjne. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Trzeba zatem 
ścieżki te wyznaczyć inną metodą. 

Podstawą teoretyczną omówionego indeksu jest hipoteza rynków efektyw-
nych. Jeśli abstrahujemy od pracy doktorskiej L. Bacheliera z 1900 r., który jako 
pierwszy ją rozważał, to jej nowoczesne podwaliny stworzył w 1965 r. A.P. Samu-
elson, a sformalizował w pełni w 1970 . E.E. Fama. Hipoteza ta orzeka, że ceny 
odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje na jej temat. Założenia to gwaran-
tujące są jednak bardzo rygorystyczne. I tak, liczba uczestników rynku jest nie-
skończona, przy czym każdy z nich dokonuje niezależnie od siebie wyceny pro-
duktu/instrumentu finansowego, maksymalizując swoje korzyści; zachowanie po-
jedynczego uczestnika nie jest w stanie wpłynąć na cenę; komunikaty o rynku uka-
zują się w sposób nieskorelowany; informacje są natychmiast dostępne i bezpłatne; 
nie ma w ogóle kosztów transakcyjnych; wszyscy uczestnicy od razu wykorzystują 
otrzymane informacje i są jednomyślni co do ich wpływu na ceny; oczekiwane sto-
py zwrotu są jednakowe, podobnie jak i horyzonty zaangażowań. 

Liesivaara i Myyrä hipotezę efektywności rynku konkretyzują jednak inaczej. 
Otóż, przyjmują, że jeśli ona jest prawdziwa, to ceny podlegają hipotezie błądzenia 
losowego (a random walk). Zgodnie z nią cena instrumentu finansowego jest genero-
wana przez proces stochastyczny, nazywany właśnie takim błądzeniem. W kolejnych 
momentach czasu cena równa jest sumie ceny z poprzedniego okresu oraz wartości 
zmiennej losowej o wartości oczekiwanej równej zero. Poza tym zachowanie się cen 
ma nie mieć swojej pamięci. Dalej z tego ma wynikać, że zwroty na rynku efektyw-
nym mają postać białego szumu, a więc nie można na nich osiągnąć w długim okresie 
zysków, próbując przewidzieć ich trendy. Wiedząc, że w Finlandii nie ma rynku kon-
traktów futures na wieprzowinę, przyjęto ceny rynku dostaw kasowych (spot). 

Sam indeks jest różnicą między przychodami ze sprzedaży mięsa z jedne-
go tucznika a kosztami pasz, jęczmienia, oraz prosięcia. Ceny dla tych składo-
wych przyjęto w układzie miesięcznym dla lat 2000-2014, z dwoma podokre-
sami: 2000-2006 i 2007-2014, przy czym rok 2010 był rokiem referencyjnym. 
By analizowany indeks miał cechy poprawności aktuarialnej, przyjęto, że szere-
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gi cenowe powinny jak najbardziej być zbieżne z hipotezą błądzenia losowego. 
Zgodność tą badano za pomocą: 

1. Dekompozycji wariancji wraz z analizą kowariancji, by zidentyfikować 
ewentualność pojawienia się tzw. a natural hedge. 

2. Testu ilorazu wariancji. 

3. Testu W.A.Lo i C.A. MacKinlay’ego w celu wykorzystania własności wa-
riancji ruchu Browna do weryfikacji powyższej hipotezy. 

4. Testu H.J. Wrighta jako narzędzia weryfikującego wnioskowanie przepro-
wadzone za pomocą testu Lo i MacKinley’ego. 

Jasno z tego wynika, że proponowany indeks na pewno pozwala ominąć barierę 
dla rozwoju IST w postaci powszechnego braku w rolnictwie unijnym rachun-
kowości, ale wymaga od projektantów bardzo dobrej znajomości zaawansowa-
nej statystyki i ekonometrii. 

Na koniec podsumujmy krótko podstawowe wyniki analizy Liesivaara i Myyrä. 

1. Dekompozycja wariancji marży pozwala ustalić efekty bezpośrednie i po-
średnie zmian cen jej składowych. Te pierwsze informują o wkładzie każdej 
ze składowych branych z osobna. Efekty pośrednie to kowariancja między 
parami składowych. Jeśli są one ujemne, to dowiadujemy się, o ile procent 
wariancja zmalała. Innymi słowy, w takiej sytuacji mamy do czynienia 
z działaniem mechanizmu określonego jako a natural hedge. Saak rozumie 
przez niego ujemną korelację między ceną a plonem [Saak, 2004]. Ograni-
czając się tylko do całego okresu 2000-2014, można stwierdzić, że ceny wie-
przowiny w 65,2% wyjaśniały wariancję marży. Dla cen jęczmienia i prosiąt 
odsetek ten wynosił odpowiednio: 17,9 i 14.5%. Z wyjątkiem par koszty pasz 
– cena jęczmienia i ceny jęczmienia – ceny prosiąt w pozostałych przypad-
kach działał a natural hedge, który redukował wariancję marży, przy czym 
najsilniej oddziaływała kowariancja dla pary cena wieprzowiny – cena jęcz-
mienia. Z tego należy wnioskować, że projektując IST nie można ograniczać 
się tylko do samych przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. 

2. Test ilorazu wariancji w trzech przypadkach na cztery pokazał, że szeregi 
czasowe cen składowych marży nie były zgodne z normalnymi ruchami 
Browna. To oznacza, że IST może dawać ubezpieczycielowi korzyści długo-
okresowe z racji właściwego przewidywania trendów. Prawdopodobnie to 
była przyczyna preferowania przez Komisję Europejską funduszy wzajemno-
ściowych rolników jako zarządzających IST. Pośrednio na tym mógłby też 
zyskiwać i podatnik, mniej wydając pieniędzy na wspieranie tego narzędzia. 



 

683 

3. Ceny mięsa wieprzowego wydają się mieć tzw. długą pamięć. Jeśli zatem przewi-
dywane są ich spadki, to ubezpieczyciele, np. fundusze wzajemnościowe, mogą 
być niechętne do tworzenia i zarządzania IST. Z drugiej jednak strony mechanizm 
a natural hedge może równocześnie redukować ceny pasz i prosiąt. Przy korzyst-
nym układzie kowariancji marże nie muszą nawet spadać. Niezależnie od tego 
przy projektowaniu IST trzeba starannie modelować wszystkie składowe dochodu. 

Jedną ze słabości IST jest możliwość pojawienia się hazardu moralnego po 
stronie odbiorców surowców rolnych. Przykładowo, jeżeli ubojnie żywca wie-
przowego wiedzą, że rolnicy ubezpieczyli się przed znacznymi spadkami docho-
dów ze sprzedaży tuczników, to mogą im oferować ceny niższe od tych, które mo-
gliby oni uzyskiwać, gdyby tego ubezpieczenia nie było. To pokazuje, że analizy 
z zakresu ubezpieczeń rolnych powinny być prawie zawsze prowadzone w kon-
wencji całego łańcucha dostaw danego surowca/produktu rolnego. Konstatacja ta 
utwierdza nas w słuszności prowadzenia rozważań w tak szerokiej perspektywie, 
tzn. obejmującej zarządzanie ryzykiem w tych łańcuchach (por. rozdział 12). 

Amerykański program ubezpieczania marży w produkcji mleka, tzn. milk 
margin protection program (MPP), występujący w literaturze również pod 
akronimem DMPP (the dairy margin protection program), pomyślany został 
jako instrument udostępniany farmerom przez firmy ubezpieczeniowe, który 
orientuje się nie bezpośrednio na ceny mleka, lecz na różnicę między nimi 
a kosztem standaryzowanego zestawu pasz. To powoduje, iż marża lepiej od-
zwierciedla wynik operacyjny z produkcji mleka, niż sam tylko przychód z tej 
działalności. Ponadto marże te są względnie stabilne w czasie, co czyni je efek-
tywnym narzędziem zarządzania kryzysowego, gdyż poziom pokrycia ochroną 
ubezpieczeniową nie musi być ciągle aktualizowany. To, że odszkodowanie jest 
tu wypłacane niezależnie od kształtowania się cen i kosztów w konkretnych go-
spodarstwach, powoduje minimalizację kosztów transakcyjnych i hazardu mo-
ralnego oraz przyspiesza, na skutek możliwości zautomatyzowania operacji 
w systemie, wypłaty odszkodowań. Tym samym MPP przypomina kontrakty 
indeksowe, a w tym ubezpieczenia grupowe, co implikuje, iż narzędzie to obcią-
żone jest ryzykiem bazowym, z którym rolnik musi sam sobie radzić.  

Uważa się, że MPP ma przewagę nad stosowanymi w UE działaniami in-
terwencyjnymi, mającymi przeciwdziałać kryzysom na rynku mleka, gdyż: 

1. MPP jest rozwiązaniem dynamicznym, bo zabezpiecza producentów mleka 
przed inflacją i wzrostem kosztów pasz. 
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2. Ubezpieczenie marży w dużym stopniu izoluje sektor mleczny od interwencji 
rynkowych i negatywnych ich implikacji (np. niepotrzebnych zapasów pro-
duktów mlecznych). 

3. Rozwiązanie amerykańskie jest wysoce odbiurokratyzowane. System może 
funkcjonować bez subsydiów. 

4. Skuteczność ochrony w ramach programu MPP maleje jednak wraz ze wzro-
stem odchyleń marż osiąganych w poszczególnych gospodarstwach od śred-
niej marży obliczanej dla całego kraju. To jest właśnie źródło ryzyka bazo-
wego. Wszędzie poważnym wyzwaniem jest radzenie sobie z wewnątrz-
branżowym zróżnicowaniem kosztów pasz, wyceną rynkową pasz własnych 
i standaryzacją typowej dawki [Ein "Schutzengel"…, 2015]. 

Von Scharner i Pöchtrager podjęli interesującą próbę dostosowania do 
warunków rolnictwa austriackiego amerykańskiego instrumentu stabilizowania 
dochodów producentów mleka, tj. A Dairy Margin Protection Program (DMPP) 
(Von Scharner, Pöchtrager, 2018). Impulsem do przeprowadzenia takiej ankiety 
było w pierwszym rzędzie zniesienie kwot mlecznych w UE, które w zgodnej 
opinii badaczy zwiększyło zmienność cen uzyskiwanych przez unijnych produ-
centów mleka, a okresowo w niektórych krajach członkowskich spowodowało 
nawet ich spadek. Oczywiście, wśród przyczyn rosnącego ryzyka cenowego 
i do-chodowego trzeba widzieć również wpływ zmieniającego się klimatu oraz 
interakcje rynków towarowych i finansowych. Rzecz jasna, producenci mleka 
zawsze muszą również w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko cenowe po 
stronie nabywania środków produkcji, a pasz w szczególności. 

 DMPP zaczął być wdrażany w USA od początku 2015 roku. Instrument 
ten, zgodnie z jego nazwą, zorientowany jest na stabilizowanie nadwyżki brutto, 
która jest różnicą między przychodami ze sprzedaży mleka a kosztami standa-
ryzowanej dawki trzech pasz: kukurydzy (46%), śruty sojowej (27%) i siana 
z lucerny (24%). Ceny pasz przyjmuje się przy tym w oparciu o ich notowania 
giełdowe. Jeśli marża brutto w ustalonym dwumiesięcznym okresie spadnie po-
niżej poziomu gwarantowanego, farmer otrzymuje rekompensatę.  

W sumie można wybierać nadwyżki gwarantowane między 4 a 8 USD na 
cetnar (45,3592 kg), przesuwając się o kwotę 0,5 USD. Zdecydowanie się na 
próg 4 USD oznacza, że poniżej tej wartości nie wpłaca się żadnej składki, na-
tomiast konieczne jest poniesienie 100 USD jako opłaty rejestracyjnej. Wyższe 
marże gwarantowane implikują konieczność płacenia już składek ubezpiecze-
niowych, które są jednak zróżnicowane w zależności od wielkości łącznej pro-
dukcji mleka przez farmę, przy czym granicą jest 1800 ton. Po jej przekroczeniu 
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stawki rosną od 2 (do 4,5 USD marży gwarantowanej) do 2,9 razy (marża gwa-
rantowana 8 USD). Widzimy zatem, że DMPP preferuje mniejszych producen-
tów mleka. 

Poza marżami gwarantowanymi w USD/cwt farmerzy mogą wybierać 
również poziom ochrony między 25 a 90% historycznej produkcji mleka. Ta 
ostatnia obliczana jest na podstawie średniej z trzech ostatnich lat, ale corocznie 
powiększanej o ogólnokrajowy wzrost produkcji mleka. Poziom ochrony zmie-
nia się przy tym o 5%. Farmerzy, podobnie jak i marże gwarantowane, mogą go 
zmieniać w ramach zadeklarowanego okresu ochrony. Składki z kolei można 
uiszczać jednorazowo, w momencie zgłoszenia się do programu, albo w trakcie 
roku ubezpieczeniowego w dwóch ratach (25 i 75%). Wypłata odszkodowań 
następuje sześć tygodni po upływie zadeklarowanego dwumiesięcznego okresu 
w wymiarze 1/6 historycznej produkcji mleka. Około połowy farm mlecznych 
w USA uczestniczy w DMPP, przy czym tylko 5% w stanie Wyoming, ale aż 
90% w Nevadzie. Mniej więcej 55% farm uczestniczących wybiera poziom 
ochrony wyższy niż 4 USD/cwt, a więc godzi się na opłacanie składek, by uzy-
skać w zamian wyższe odszkodowania. 

Swe kalkulacje modelowe von Scharner i Pöchtrager przeprowadzili na 
podstawie czterech wariantów. W pierwszym przenieśli w całości rozwiązania 
z DMPP, posługując się jedynie austriackim cenami kukurydzy, śruty sojowej 
i siana. W wariantach 2-4 zastosowano już krajowe standardowe dawki pasz, ale 
bez części paszy podstawowej, zróżnicowano składki ubezpieczeniowe oraz 
stopy ich subsydiowania. Ta ostatnia w wariancie drugim wyniosła 25%, w trze-
cim – 50%, a w ostatnim – 0. 

Bardzo interesująco wyglądało szacowanie składek ubezpieczeniowych, 
które przebiegało według poniższej procedury: 

● całkowite wypłaty przewidywanych odszkodowań okresie rozliczeniowym 

 liczba miesięcy w zdefiniowanym okresie rozliczeniowym 

= średnia w roku miesięczna rekompensata 

+ średni w roku miesięczny dodatek kosztów administracyjnych i reasekuracji  
= składka miesięczna 

– subsydia do składki 

= składka do zapłaty przez producenta mleka. 

Kalkulacje przeprowadzone zostały dla pięciu gospodarstw reprezenta-
tywnych dla austriackiego sektora mlecznego. Kryterium klasyfikacji była tu 
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roczna produkcja mleka. Wyniki modelowania najpierw odniesiono do 100 kg 
mleka, a później przeliczono na jedno gospodarstwo. Przedmiotem analizy było 
kształtowanie się różnicy między otrzymanymi rekompensatami a płaconymi 
składkami ubezpieczeniowymi. Podsumujmy ją w syntetyczny sposób. 

1. W przeliczeniu na 100 kg mleka ww. różnica była dodatnia w wariantach 1, 
2 i 3 dla wszystkich poziomów marży brutto, będąc jednak najwyższą dla 
prostego przeniesienia DMPP do austriackich warunków. 

2. W przypadku zastosowania jako układu referencyjnego wielkości rocznej 
produkcji mleka na gospodarstwo różnica między odszkodowaniami a kosz-
tami ochrony rosła kwotowo wraz z powiększającą się skalą produkcji. 
Jednak nie zdarzało się to w każdym roku z okresu 2004-2015. Ponadto, 
w wariancie 4, przypomnijmy bez subsydium do składek, może pojawić się 
różnica ujemna. 

W podsumowaniu swojej analizy von Scharner i Pöchtrager jasno stwier-
dzają, że kluczową determinantą uzyskania nadwyżki rekompensat nad pono-
szonymi kosztami ochrony jest subsydiowanie tej ostatniej. Jednak nie mniej 
ważne jest to, że DMPP oraz rozwiązania podobne nadają się do wdrożeń w ra-
mach tradycyjnych systemów ubezpieczeniowych, tzn. opartych o zbierane 
składki i wypłacane później ewentualne odszkodowania. Warunkiem, by tak się 
stało, jest dysponowanie danymi z ewidencji gospodarczej. Niestety, pod tym 
względem sytuacja w Austrii niewiele lepiej wygląda niż w Polsce. W tym kon-
tekście jako alternatywa nasuwają się kontrakty indeksowe. Ponadto modelowa-
nie musi być wzbogacone o analizę trendu, która odzwierciedlać będzie długoo-
kresowy rozwój danego rynku i niezbędne dostosowania w zakresie stawek 
ubezpieczeniowych i odszkodowań. Bez tego bardzo trudno będzie uzyskać 
zrównoważenie finansowe całego systemu w długim czasie. 

 

Indeksy paszowe 

Produkcja zwierzęca stanowi wszędzie wyzwanie dla ubezpieczycieli, ale 
szczególne trudności stwarza zaprojektowanie i wdrożenie ochrony zasobów 
pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy. Dzieje się tak z kilku przyczyn (De 
Leeuw i in., 2014; Dismukes i in., 1995; Roznik i n., 2019). Po pierwsze, ciągły 
wypas na naturalnych i sztucznych pastwiskach powoduje, iż oszacowanie strat 
nie jest czynnością trywialną. Po drugie, spadkowi plonu często towarzyszy po-
gorszenie się jego jakości. W konsekwencji także pasze muszą niekiedy być 
wzbogacane innymi ich rodzajami, by zaspokajać w pełni potrzeby pokarmowe 
zwierząt. Po trzecie, w przypadku pasz skarmianych w gospodarstwach zwykle 
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brakuje wystarczających i wiarygodnych danych historycznych o poziomie 
i zmienności ryzyk/plonów. Po czwarte, również i tu trzeba się liczyć z hazar-
dem moralnym i negatywną selekcją. W pierwszym przypadku może polegać to 
na przedłużaniu wypasu, co jednakże może prowadzić do większych strat z po-
wodu gorszego przezimowania traw. Z kolei negatywna selekcja może skutko-
wać niewłaściwie skalkulowanymi składkami ubezpieczeniowymi, co oznacza 
subsydiowanie ro-ników wysoko ryzykownych przez nisko ryzykownych. Ci 
drudzy, jeśli rozpoz-nają ten mechanizm, mogą w ogóle zrezygnować z ubez-
pieczeń. Po piąte, w konsekwencji wystąpienia łącznego wszystkich ww. czyn-
ników koszty administracyjne ubezpieczeń mogą być wysokie. Nie może przeto 
zaskakiwać niska partycypacja rolników chcących ubezpieczyć swoje zasoby 
paszowe. Dla kontraktów indeksowych nie przekracza ona 20% w USA i Kana-
dzie, gdy tymczasem w ubezpieczeniach upraw towarowych wskaźnik ten sięga 
70-80%. 

Interesującą próbą pokonania ograniczeń informacyjnych związanych 
z produkcją pasz własnych i braku historii ich plonowania mogą być ubezpie-
czenia indeksowe. Mogą być to konstrukcje oparte o ważone średnie opady at-
mosferyczne w sezonie wegetacyjnym lub satelitarne indeksy wegetacyjne. 
Wspólną ich wadą jest jednak występowanie ryzyka bazowego, którego źródłem 
jest niedostateczne skorelowanie plonu indywidualnego z plonem ujętym w in-
deksie. W krajach wysoko rozwiniętych, poza wspomnianymi już Kanadą 
i USA, takie kontrakty indeksowe spotkać można również we Francji. 

Modelowanie decyzji związanej z ewentualnym nabyciem ubezpieczenia 
indeksowego może odbywać się w sposób zaproponowany przez M. Roznika 
i in. Jest to ujęcie osadzone w teorii użyteczności oczekiwanej. Zgodnie z tym 
rolnik dąży do maksymalizacji swojego majątku netto, m.in. przez wybór po-
ziomu ochrony ubezpieczeniowej. Zapiszemy teraz formalnie ten problem op-
tymalizacyjny: 

max 

A 0,1 
 

70≤ δ≤90 
 

� � � � � �60 150EU U f dIdYK C C� � � L��  

gdzie: EU – użyteczność oczekiwana; π – plon paszy; U(π) – użyteczność zysku 
oraz oczekiwane korzyści z kontraktu indeksowego. Funkcja ta ma standardowe 
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własności, tzn. pierwsza pochodna jest dodatnia, druga natomiast ujemna; f(
funkcja gęstości połączonego rozkładu indeksu oraz plonu. 

 

Zysk z kolei wyniesie: 

� � � � � �,0 , , ’ ,{ [ ( ]P Y A k max I c s r zC - - K - K� �   � 

gdzie: P – cena jednostkowa paszy, Y – plon paszy; A – zmienna dyskretna równa 
1 w przypadku zakupu indeksu oraz 0 w sytuacji przeciwnej; δ – poziom pokry-
cia ochroną w przedziale 70-90%; φ – czynnik dostosowujący produktywność 
wynoszący od 60 do 150% wartości indeksu; k – odszkodowanie na akr; c – cena 
brutto zakupu polisy; s – wartość subsydium ubezpieczeniowego; r – wektor 
kosztów pozostałych nakładów; z – wektor ilości pozostałych nakładów. 

Funkcja Θ zdefiniowana została następująco:  
Θ = (I,Y), 

przy czym: I – indeks; Y – plon pasz. 

Funkcja ta odzwierciedla ryzyko bazowe. 

 Pozostało nam jeszcze zdefiniować odszkodowanie: 
k = Bδφ, 

gdzie: k – stopa bazowa dla danego indeksu. 

Dotychczasowe badania empiryczne zorientowane na determinanty naby-
cia kontraktu indeksowe pokazują, że jest to dość szeroki zbiór, który składa się 
m.in. z: postrzeganego prawdopodobieństwa poniesienia strat,; wielkości ryzyka 
bazowego; stawek subsydiowania; majątku własnego rolnika; nastawienia do 
ryzyka i ubezpieczeń; kompetencji finansowo-ubezpieczeniowych; historii od-
szkodowawczej. Warto w tym kontekście bliżej przeanalizować wnioski uzyska-
ne przez M. Roznika. 

Dopiero co przywołana czwórka badaczy kanadyjskich skonstruowała 
i oszacowała dwumianowy model probitowy mający objaśnić czynniki wpły-
wające na nabywanie indeksów paszowych przez 47 hodowców bydła z pro-
wincji Saskatchewan i 40 z Alberty. Zmienna zależna, co oczywiste, miała cha-
rakter dyskretny, tzn. przyjmowała wartość 1, gdy farmer nabył kontrakt oraz 
0 w sytuacji przeciwnej. Zbiór zmiennych niezależnych z kolei obejmował: na-
stawienie farmera do ubezpieczenia upraw i pasz oraz cen tych drugich; po-
strzeganie przez rolnika ryzyka pogodowego ogółem i ryzyka suszy; korzystanie 
z dwóch innych subsydiowanych programów ubezpieczeniowych (AgriStability 
i AgriInvest); redukcję ryzyka za pomocą utrzymania odpowiednich zasobów 
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pasz oraz osiąganie dochodów pozarolniczych; cechy społeczno-demograficzne 
rolnika (wiek, edukacja). 

 Po wykonaniu całości obliczeń i testowań uzyskanych wyników Roznik 
i in. ustalili, że istotnie statystycznie rosło prawdopodobieństwo nabycia przez 
farmerów kontraktów indeksowych, gdy dysponowali na ich temat stosowną 
wiedzą i byli do nich pozytywnie nastawieni. W tym samym kierunku oddzia-
ływało postrzeganie suszy oraz pozostałego ryzyka pogodowego jako poważne-
go zagrożenia. Podobnie jak w wielu innych badaniach na temat popytu ubez-
pieczeniowego, farmerzy młodzi chętniej nabywali indeksy. Gromadzenie więk-
szych zapasów pasz natomiast redukowało prawdopodobieństwo korzystania 
z tych kontraktów. Zapasy te zmniejszały też ekspozycję na wzrost ryzyka ce-
nowego, które może pojawić się, gdy w następstwie np. suszy rośnie popyt lo-
kalny na pasze dla przeżuwaczy. Co ciekawe, cena indeksów nie była staty-
stycznie istotnie skorelowana z prawdopodobieństwem ich zakupu. Fakt ten 
Roznik i in. tłumaczą tym, iż możliwość równoczesnego korzystania z subsy-
diowanych programów AgriStability i AgriInvest powoduje spadek znaczenia 
ceny jako determinanty popytu ubezpieczeniowego. Innym zagadnieniem jest to, 
czy programy subsydiowane nie wypierają rynkowych instrumentów ubezpie-
czeniowych i zabezpieczających. Niestety, do problemu tego Roznik i in. nie 
ustosunkowali się. 

 

Opłacalność i efektywność działań i programów kontroli oraz zwalczania 
chorób 

Najprostszą metodą oceny skutków finansowych chorób zwierząt gospo-
darskich, szczególnie o charakterze epidemii, jest budżetowanie cząstkowe 
(a partial budgeting), nazywane w polskiej ekonomice gospodarstw rolniczych 
kalkulacją różnicową. Jak to pokaże się dalej, budżetowanie może być też przy-
datne do ustalania stawek i składek ubezpieczeniowych. Metoda ta nawiązuje 
przy tym wprost do analizy marginalnej w mikroekonomii, a więc do relacji na-
kład-produkt, nakład-nakład, produkt-produkt oraz następstw rozszerzania lub 
ograniczania rozmiarów jednej lub kilku działalności w gospodarstwie rolni-
czym. Zgodnie z tymi założeniami w budżetowaniu interesują nas tylko zmiany 
przychodów i kosztów bezpośrednich. Te ostatnie ujmowane są jednak w kon-
wencji kosztów alternatywnych. To oznacza, że sumarycznym wyrazem zmian 
są zmiany zysku, ale nie księgowego, lecz ekonomicznego [Berentsen i in., 
1992]. 

W budżetowaniu cząstkowym mamy zatem: 
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1. Wzrost kosztów. 
2. Spadek przychodów. 
3. Wzrost przychodów. 
4. Spadek kosztów. 

Pozycje 3 i 4 oznaczają przyrost korzyści finansowych, natomiast 1 i 2 ich 
uszczuplenie. Odejmując te dwie sumy cząstkowe od siebie, otrzymujemy salo 
końcowe. Może być ono punktem wyjścia do ustalania stawek i składek ubez-
pieczeniowych, szczególnie do produktów zorientowanych na rekompensowanie 
utraconych dochodów (a business interruption).  

M.P.M. Meuwissen i in. zmodyfikowali technikę kalkulacji różnicowej, 
wprowadzając kategorię kosztów pośrednich choroby i uwzględniając jeszcze 
jej skutki w ogniwach postrolniczych branżowego łańcucha żywnościowego 
[Meuwissen i in., 1998]. Istotę ich procedury przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Poszerzona formuła budżetowania cząstkowego skutków  

finansowych chorób zwierząt gospodarskich 

Interesariu-
sze 

Koszty bezpośrednie  Straty pośrednie 

likwidacja stad 
i zakaz hodowli 

wyłączenie z 
użytkowania 

likwidacja 
stad i zakaz 

hodowli 

wyłączenie 
z użytko-

wania 

ponowne 
zasiedle-
nie 

∙ władze 
publiczne 

rekompensaty + 
administrowa-

nie 

rekompensaty + 
administrowa-

nie 
– – – 

∙ rolnicy koszty pośred-
nie 

koszty pośred-
nie 

brak zaanga-
żowania 

czynników 
produkcji 

problemy z 
podażą i 

dostawami 

koszty 
zakupu 

zwierząt 

∙ rzeźnie – – spadek ubo-
jów – – 

∙handlarze 
zwierząt – – spadek obro-

tów – – 

∙dostawcy 
pasz – – spadek obro-

tów 

zmiana w 
ilości 

sprzedanej 
paszy (kg) 

– 

∙organizacje 
hodowlane – – 

regres w pra-
cach budow-
lanych i spa-
dek przycho-
dów z insemi-

nacji 

dodatkowe 
środki hi-
gieniczne 
przy inse-
minacji  

– 

Źródło: opracowano na podstawie: Meuwissen P.M., Horst H.S., Huirne M.R., Dijkhuizen 
A.A., A model to estimate the financial consequences of classical swine fever outbreaks: prin-
ciples and outcomes, „Preventive Veterinary Medicine”,”, vol. 42, 1999. 
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Następnie czworo przywołanych powyżej badaczy niderlandzkich zasto-

sowało swój model do oszacowania skutków finansowych wybuchu epidemii 
klasycznego pomoru świń (CSF) w latach 1997-1998 w Niderlandach. Ogółem 
straty te wyniosły 2,3 mld USD, przy czym ponad 1,3 mld to koszty bezpośred-
nie, obciążające głównie UE oraz budżet krajowy. 423 mln USD przypadło na-
tomiast na straty pośrednie w rolnictwie. Takie same straty w ogniwach postrol-
niczych łańcucha trzodowego zamknęły się kwotą 596 mln USD. Około 47% 
całkowitych strat sfinansował budżet UE i rządu federalnego w Hadze, 28% –
rolnicy, a resztę: 25% – ogniwa postrolnicze.  

Budżetowanie cząstkowe to bardzo łatwe w stosowaniu narzędzia zarząd-
cze i analityczne, wymagające niewielu informacji w gospodarstwach rolni-
czych. W przypadku szacowania strat spowodowanych epidemiami chorób 
zwierząt nie jest to już tak oczywiste. Meuwissen i in. bowiem najpierw skon-
struowali bardzo zaawansowany model EpiLoss, doskonale nadający się do sy-
mulacji. Ponadto musieli skonstruować kilka modeli zachowania się różnych 
typów gospodarstw trzodowych. Co nie mniej ważne, dane wejściowe dotyczyły 
każdego dnia w trakcie trwania epidemii CSF. 

Programy zwalczania chorób zwierząt gospodarskich powinny być przedmio-
tem starannej analizy ponoszonych w nich kosztów oraz spodziewanych korzyści 
i ich rozkładów w czasie. Dobrym narzędziem okazują się tu dynamiczne rachunki 
opłacalności projektów inwestycyjnych. Zilustrujmy ich istotę, korzystając z pracy 
J.L. Asheima i in. [Asheim i in., 2017]. Ten sześcioosobowy zespół badaczy norwe-
skich zajął się finansową analizą kosztów – korzyści w rządowo-branżowym pro-
gramie „The Healthy Feet Project”, który wdrożono w Norwegii, gdy w kraju tym 
w 2008 roku wybuchła epidemia kulawizny wśród owiec. To choroba racic wywoła-
na przez bakterię Dichelobacter nodosus, która może przejść w postać określaną 
terminem zgnilizny racic. Przypuszcza się, że była ona następstwem dużego importu 
owiec z Danii w 2005 roku. Kulawizna spotykana jest również w naszym kraju 
i niekiedy występuje aż w co dziesiątym gospodarstwie owczarskim. 

Najprostszym dynamicznym rachunkiem opłacalności inwestycji jest ope-
rowanie wartością zaktualizowaną netto przepływów pieniężnych (NPV). 
W przypadku kulawizny chodziło o porównanie NPV po wdrożeniu ww. programu 
z wariantem bez niego. Zastosowano przy tym następującą formułę obliczeniową: 

1

CostProg LossProg CostNoProg LossNoProg
(1 )

n
i i i i

i
i

NPV
r�

  � �
�

�% , 
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gdzie: i – rok, przy czym i = 1 jest rokiem 2008, gdy program został wdrożony; 
n – liczba lat projekcji przepływów (25 z podokresami: 10, 15, 20 lat); r – rocz-
na stopa dyskontowa (realna równa 2,6%); Costprogi – koszty inwestycyjne 
w roku i; LossProgi – straty produkcji w programie w roku i; LossNoProgi – stra-
ty produkcji bez programu w roku i; CostNoprogi – koszty ponoszone przez rol-
ników związane z chorobą, ale bez programu.  

 Koszty inwestycyjne zwalczania epidemii ustalono następująco: 

CostProgi = Projecti + Compi +Insurancei +UnIFLi+Farmi +NFSACi, 
 

gdzie: Projecti - koszty „The Healthy Feet Project” związane z administrowa-
niem, nadzorem, diagnostyką itp. obejmujące również szkolenia i kontrolę stanu 
racic; Compi – rekompensaty wypłacone rolnikom w roku i; Insurancei – otrzy-
mane przez hodowców odszkodowania od ubezpieczycieli w roku i; UnIFLi – 
straty poniesione przez nieubezpieczonych rolników w roku i; Farmi - obciąże-
nie pracą rolników z tytułu kontroli owiec w roku i; NFSACi – koszty poniesione 
przez the Norwegian Food Safety Authority.  

W scenariuszu braku programu rolnicy i tak musieliby ponosić określone 
koszty kontroli kulawizny. Komponent ten ustalono w poniższy sposób: 

CostNoProgi =DisFlocksi *(ZNCost + Farmer*Wagei +Vet), 
gdzie: DisFlocksi – liczba zakażonych owiec w roku i; ZNCost - koszty dezynfekcji 
racic w roku i; Farmer – nakłady pracy rolników związane z kontrolą i pielęgna-
cją w roku i; Wagei – stawka wynagrodzeń rolników w roku i; Vet – bezpośred-
nie koszty usług weterynaryjnych. 

Straty produkcyjne w wariancie z programem, LossProgi, są iloczynem 
wartości utraconej produkcji i reprodukcji w odpowiednim roku (ProdLossSheep) 
i liczby zakażonych owiec (DisSheepProg). Z kolei straty w wariancie bez pro-
gramu, LossNoProgi, to iloczyn ProdLossSheep i liczby owiec zakażonych w nim 
(DisSheepNoProg). W końcu zapiszmy formułę na parametr ProdLossSheep: 

ProdLossSheep = LRS*SVL*IRL*PRL+SVE*IRE*PRL, 

gdzie: LRS – stopa okoceń; SVL i SVE – wartość ubitych jagniąt i owiec; IRL, 
IRE – odsetek zakażonych jagniąt i owiec; PRL – straty produkcyjne i reproduk-
cyjne chorych zwierząt. 

Powyższe formuły obliczeniowe niezbędne do oszacowania NPV są jedy-
nie punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści programu. Potrzebne jest jesz-
cze dysponowanie odpowiednim narzędziem symulacji modelu oraz oceny 
wrażliwości wyników na zmiany kluczowych parametrów. Bardzo dobrze do 
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tych celów nadaje się symulacja Monte Carlo, którą można wykonać, korzysta-
jąc z arkusza kalkulacyjnego Excel. Metodę tę zastosowali Asheim i in., uzysku-
jąc generalny wniosek, że podstawowym warunkiem uzyskania dodatnich war-
tości NPV, co jest równoznaczne z finansową opłacalnością programu, jest jak 
najszybsze jego wdrożenie, zanim choroba zacznie się rozszerzać. 

W chowie i hodowli zwierząt bardzo często promuje się schematy podzia-
łu ryzyka i kosztów jego finansowania jako narzędzia zapobiegania i kontroli 
chorób zwierząt. Niestety, najczęściej nie cieszą się one szerszym zainteresowa-
niem ze strony rolników. Wynika to z następujących przyczyn: 

1. Pojawiają się problemy kognitywne, które polegają na tym, że producenci 
nieźle sobie radzą z przewidywaniem kosztów, ale zdecydowanie gorzej z 
szacowaniem spodziewanych korzyści. Największe trudności przy tym stwa-
rzają rolnikom zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale o 
poważnych skutkach, a więc o charakterze katastroficznym. 

2. Wbrew potocznym wyobrażeniom rolnicy dobrze rozumieją utratę wartości 
pieniądza w czasie. Zgodnie z tym woleliby schematy, w których wydatki 
ponoszone są jak najpóźniej. 

3. Ubezpieczenia i instrumenty podziału ryzyka muszą konkurować z innymi 
metodami kontroli chorób: zarządzanie stadami, bioasekuracja czy leczenie, 
które dodatkowo nie muszą generować kosztów transakcyjnych. 

4. Ceny ubezpieczeń lub koszty schematów podziału ryzyka mogą być wysokie, 
niekiedy wręcz zaporowe. 

5. Dostępność rekompensat rządowych za straty z powodu wystąpienia chorób 
zwierząt może demotywować rolników do samodzielnego lub wspólnego ich 
finansowania [Niemi, Heikkilä, 2011]. 

Jeśli chodzi o ceny ubezpieczeń w chowie i hodowli zwierząt, to kilka 
czynników może prowadzić do ich wzrostu. W pierwszym rzędzie trzeba tu 
wymienić kumulowanie się szkód w krótkim czasie i przestrzeni, szczególnie 
gdy choroba się szybko rozwija i rozprzestrzenia, a więc staje się epidemią. 
Okoliczność ta wręcz kwestionuje ubezpieczalność takiego ryzyka [Shaik i in., 
2006]. Drugi czynnik to negatywna selekcja wśród chcących się ubezpieczyć 
rolników, którą asekuratorzy próbują pohamować przez wzrost stawek i składek 
ubezpieczeniowych [Skees, Barnett,1999]. W ślad za tym rolnicy o niskim ry-
zyku mogą zacząć opuszczać rynek, nie chcąc subsydiować wysoko ryzykow-
nych producentów. Kolejny czynnik to zróżnicowanie preferencji rolników 
względem ryzyka. W przypadku rosnącej awersji do niego można oczekiwać, że 
będzie zwiększała się gotowość płacenia z góry składek, by zredukować przez to 
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straty finansowe z racji wystąpienia chorób. Rolnicy neutralni wobec ryzyka 
z kolei na ogół odznaczać się będą większą tolerancją na zmienność szkód 
i prawdopodobieństwo ich pojawienia się.  

Z tego co powyżej przedstawiono jasno wynika, że istnieje wiele czynni-
ków, które wpływają na decyzje rolników o wyborze indywidualnej lub grupo-
wej ochrony przed skutkami chorób zwierząt. W tym kontekście bardzo intere-
sująca jest symulacja Monte Carlo determinant schematów wspólnego dzielenia 
i finansowania ryzyka dokonana przez J.K. Niemiego i J. Heikkilä [Niemi, He-
ikkilä, 2011]. Punktem wyjścia symulacji tej dwójki badaczy fińskich jest nastę-
pująca funkcja użyteczności: 

, , ,
1

,
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1i j t i j tu L K L 77
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 dla wszystkich t=0, … , 

gdzie: K ≥Li,j,t dla α≠1,j={A,B} – dwa profile choroby: ostry (A) i umiarkowany 
(B); j={schemat funduszu płacenia składek ex-ante; fundusz płacenia składek ex-
post; fundusz mieszany}; t=1, …, T – okres symulacji; Li,j,t – symulowana składka 

dla profilu i, w funduszu j oraz roku t; u(Li,j,t ,α) – użyteczność uzyskiwana przez 
rolnika przy relatywnej awersji do ryzyka α; K– wartość produkcji dla zerowych 
kosztów finansowania choroby. Parametr ten określa koszty roczne finansowania 
choroby w relacji opłacalności /rentowności produkcji w sytuacji braku choroby. 
Założono dalej, że rolnicy płacić będą takie same stawki ubezpieczeniowe, zależ-
ne tylko od łącznych strat poniesionych przez dany fundusz. 

Z powyższego opisu parametrów funkcji użyteczności wynika, że rolnicy 
mieli do wyboru trzy fundusze, które najbardziej różnił sposób wnoszenia skła-
dek ubezpieczeniowych: 

1. Fundusz ex-ante, gdy składki uiszczano z góry. 

2. Fundusz ex-post, kiedy płacono je po wystąpieniu szkód/strat. 

3. Fundusz mieszany („combo fund”), w którym jednocześnie występowały 
obydwa sposoby wnoszenia składek. 

Poza tym schematy finansowania różniły się występowaniem lub brakiem 
kapitału docelowego, zwrotami części składek lub dopłatami do nich, gdy straty 
były wyższe, niż przewidywano oraz oprocentowaniem składek zebranych lub 
dopłat do nich. Jednakowy natomiast był udział kosztów administracyjnych 
w stosunku do zebranych składek (6%). 

Roczną zdyskontowaną wartość użyteczności obliczono przez odwołanie 
się do koncepcji NPV, co wyraża poniższy wzór: 
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gdzie: U(i,j,α,T) – użyteczność w okresie t=1, …, T; β – czynnik dyskontujący 
równy 0,05 (5%); E – operator wartości oczekiwanej. 

Ubytek użyteczności obliczono jako różnicę między użytecznością symu-
lowaną dla trzech schematów finansowania a scenariuszem, w którym składka 
ubezpieczeniowa była zerowa. Współczynnik relatywnej awersji do ryzyka 
przyjmował z kolei wartości równe zeru (rolnik neutralny wobec ryzyka) oraz: 
0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dla asekuranta. Parametr T mógł natomiast przyjmować dwie 
wartości: 5 i 10 lat. Scenariuszem bazowym był ten, w którym przebieg choroby 
był ostry i T wynosiło 10 lat. Do tego benchmarku odnoszono cztery poniższe 
scenariusze: 

5 umiarkowanego przebiegu choroby, 
5 niskiego dochodu, 
5 wysokiego dochodu, 
5 T równego 5 lat. 

Niemi i Heikkilä wykonali dużą liczbę symulacji. My jednak ograniczy-
my się tylko do ich syntetycznego podsumowania, posiłkując się tabelą 5.  

 
Tabela 5. Poszerzona formuła budżetowania cząstkowego skutków 

finansowych choroby zwierząt gospodarskich 
Parametr 
symulacji 

Koszty względne a) Redukcja uży-
teczności 

neutralność wobec ryzyka asekurant z powodu 
zmienności 
składki b)   ex-ante „combo” ex-ante „combo” 

∙ wzrasta wersja 
rolnika do ryzyka N/A N/A N/A N/A + 

∙ rośnie częstość 
szkód, ale jed-
nostkowo są 
mniej dotkliwe 

+ + + + – 

∙ rośnie składka w 
relacji do warto-
ści produkcji bez 
ryzyka 

+ – + + + 

∙wydłuża się 
okres symulacji T – – – + + 

Oznaczenia: a) + wzrost wskaźnika, – jego spadek; koszty te są ilorazem użyteczności 
w jednym z dwóch schematów, a użytecznością w funduszu ex-post; N/A parametr nie ma 
sensu; b) + oznacza wzrost udziału redukcji , – jego spadek. 
Źródło: opracowano na podstawie: Niemi K.J., Heikkilä J., Impact of risk aversion and dis-
ease outbreak characteristics on the incentives of producers as a group to participate in ani-
mal disease insurance — A simulation, „Preventive Veterinary Medicine”, vol. 100, no. 2, 
2011. 
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Uzupełnijmy ją jednak poniższymi wnioskami: 

1. Jeśli producenci rolni wyboru schematu finansowania zwalczania chorób 
zwierząt dokonują na podstawie redukcji użyteczności oczekiwanej, to jego 
determinantami są głównie: moment płacenia składek i ich zmienność, kosz-
ty transakcyjne schematu i nastawienie do ryzyka. Rolnicy zachowujący się 
racjonalnie na gruncie ekonomii behawioralnej powinni przecież wybierać 
warianty decyzyjne, które będą minimalizowały straty użyteczności z racji 
wydatkowania własnych pieniędzy. 

2. Gdy rolnicy mają do wyboru schematy płacenia z góry składek albo miesza-
ny, w których uczestnictwo jest jednak dobrowolne, to zdecydują się nie 
uczestniczyć w nich albo wybiorą rozwiązanie płacenia składek po wybuchu 
choroby, o ile byłoby ono dostępne. Wynika to z chęci odroczenia momentu 
zapłaty składek, co świadczy o kierowaniu się przez nich zasadą utraty war-
tości pieniądza w czasie. Polityka publiczna ma wtedy do wyboru alternaty-
wy: 1. Wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w istniejących schematach; 
2. Albo uczynienie ich atrakcyjnymi, np. wspierając budżetowo inicjatywy 
grupowego podziału ryzyka. 

3. Rolnicy odznaczający się neutralnością względem ryzyka preferować powin-
ni schemat płacenia składek po wybuchu choroby. Natomiast producenci 
asekuranci, których jest zdecydowanie więcej, będą wybierać fundusz, który 
inkasuje składki z góry. Oczywiście kształt całego systemu zarządzania ry-
zykiem chorób zwierząt określany będzie także poprzez inne czynniki. Bar-
dzo ważne miejsce zajmuje w nim bioasekuracja. W tym kontekście uzależ-
nienie wysokości składek płaconych z góry właśnie powinno ją istotnie do-
wartościować w wyborach decyzyjnych rolników. 

 

Podsumowanie 

Według najlepszej wiedzy autora tego rozdziału nikt jeszcze w Polsce nie 
przeprowadził tak kompleksowej analizy problemów związanych z zarządza-
niem ryzykiem w chowie i hodowli zwierząt użytkowych. Nie zaskakuje zatem, 
że w zbiorze wykorzystanych źródeł brakuje autorów polskich. Oczywiście 
przedmiotem dyskusji może być rozkład akcentów w opracowaniu. To samo 
może odnosić się do nieuwzględnienia w nim pewnych obszarów. Za wszystkie 
te niedoskonałości wyłączną odpowiedzialność ponosi jedynie autor. Z drugiej 
natomiast strony okoliczność ta powinna stać się inspiracją dla innych badaczy, 
a najlepiej ich zespołów, gdyż prawdziwie naukowe ujęcie wielu kwestii wyma-
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ga perspektywy interdyscyplinarnej. To także interesujący obszar do nawiązania 
ściślejszej współpracy dla branżowych instytutów badawczych, która mogłaby 
być skonkretyzowana w jakimś wieloletnim programie rządowym zorientowa-
nym na zarządzanie ryzykiem w produkcji zwierzęcej, a szczególnie na kwestie 
kontroli i zwalczania chorób zwierząt. Alternatywą może być wspólne wystą-
pienie o grant do NCBR. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że zarządzanie ryzykiem w produkcji zwie-
rzęcej powinno mieć charakter holistyczny. Tylko takie ujęcie pozwoli zidentyfi-
kować możliwie pełny zestaw ryzyk i zagrożeń, a następnie uporządkować je we-
dług prawdopodobieństw wystąpienia oraz spodziewanych skutków finansowych 
ich zmaterializowania się. Holizm daje też możliwość jasnego sprecyzowania 
miejsca i odpowiedzialności w całym systemie rolników, podmiotów rynkowych 
oraz państwa/polityki. Ta szeroka perspektywa niepomiernie ułatwia również 
proces uzgadniania motywacji mikroekonomicznych producentów rolnych z pro-
cesami radzenia sobie z kosztami zewnętrznymi powodowanymi przez chów 
i hodowlę zwierząt oraz tworzeniem dobra publicznego, jakim jest odpowiednia 
kondycja zdrowotna inwentarza żywego. Konwencja holistyczna jest przy tym 
wręcz konieczna, żeby zapewnić komplementarność między różnymi instrumen-
tami zarządzania ryzykiem, unikać nadmiernej kompensacji szkód oraz zreduko-
wać negatywną selekcję i hazard moralny. Politycy rolni muszą jednak dobrze 
rozpoznać interakcje między narzędziami i strategiami zarządzania ryzykiem oraz 
kształtować szerokie ramy swoich oddziaływań, równocześnie rozumiejąc, jak 
wpływa to na motywacje, decyzje i zachowania producentów rolnych. Rozwój 
koncepcji holistycznej, mającej jednak swoje własne granice, wymaga zatem do-
skonalszego integrowania dorobku mikroekonomii neoklasycznej z behawioralną, 
a więc i w ślad za tym wyznaczenia obszarów efektywnego wykorzystywania teo-
rii/hipotezy użyteczności oczekiwanej i propozycji jej rozszerzenia albo wręcz 
zastąpienie, przy czym w tym ostatnim przypadku coraz większą rolę odgrywa 
i odgrywać będzie teoria perspektywy. W tym kontekście przed badaczami staje 
kolejne fundamentalne wyzwanie: jak ustalić relacje między ryzykiem, niepew-
nością i niejednoznacznością. Ujęcie holistyczne może być do pewnego stopnia 
użyteczne również do modelowania przestrzennego rozprzestrzeniania się chorób 
zwierząt, aczkolwiek główną rolę odgrywają tu narzędzia specjalne do tego prze-
znaczone (np. modele epidemiologiczne). 

Bezdyskusyjnie podstawowym ryzykiem w chowie i hodowli zwierząt jest 
możliwość zachorowania inwentarza, a szczególnym wyzwaniem jest wybuch 
epidemii. Stąd wielką wagę powinno się przywiązywać do odpowiednio wcze-
snego identyfikowania zwierząt wykazujących objawy chorobowe oraz do bioa-
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sekuracji i inwestycji w prewencję. Niestety, w tym momencie konfrontowani 
jesteśmy z ogromnym wyzwaniem, jakim jest motywowanie rolników do dobro-
wolnych zachowań korzystnych dla całego sektora i społeczeństwa, jeśli 
uwzględnimy chociażby złożone aspekty relacji: zdrowie zwierząt – zdrowie pu-
bliczne. Jako narzędzia uzgadniania tych interesów i motywacji stosuje się re-
kompensaty budżetowe za zwierzęta padłe i ubijane z konieczności, subsydiowa-
nie inwestycji w prewencję i bioasekurację, różnorakie zachęty dla szczepień za-
pobiegawczych i zakazy oraz nakazy. W niektórych krajach (Niderlandy, Niem-
cy) bardzo duże znaczenie odgrywają również inicjatywy wspólnotowe samych 
rolników oraz podejmowane w ramach branżowych łańcuchów żywnościowych. 
Nie można przy tym jednak zapominać, że w chowie i hodowli zwierząt występu-
ją jeszcze inne rodzaje ryzyka produkcyjnego i cenowego. Rolnicy muszą mieć tu 
także do dyspozycji odpowiednie instrumenty i strategie zarządzania nimi, a poli-
tyka rolna musi problem ten dostrzegać i podejmować adekwatne działania. Poli-
tyka ta ponadto musi być w stanie ocenić i monitorować ex-ante i ex-post opła-
calność oraz efektywność instrumentów i programów kontroli oraz zwalczania 
chorób zwierząt. Niestety, sytuacja pod tym względem źle wygląda w Polsce. 

Ubezpieczenia zwierząt stanowią niewielki udział w rynku ubezpieczeń 
rolnych, z reguły nie przekraczający 1-1,5% sum ubezpieczeniowych. Wynika 
to z wielu przyczyn. Równolegle w niektórych krajach wdraża się programy sta-
bilizowania nadwyżek/marż w produkcji mleka oraz wieprzowiny i ubezpiecze-
nia indeksowe dla bazy paszowej. Często są to jednak bardzo zaawansowane 
instrumenty inżynierii finansowej, chociaż potencjalnie mogą być tańsze niż tra-
dycyjne ubezpieczenia, gdyż udaje się w nich minimalizować negatywną selek-
cję i hazard moralny oraz koszty transakcyjne. W przypadku marż jednak jed-
nym z kluczowych warunków skutecznego ich wdrożenia jest rozwinięty i płyn-
ny rynek futures oraz kontraktów produkcyjnych. Warunek ten w Polsce nie jest 
spełniany. Z kolei indeksy coraz częściej potrzebują wsparcia w postaci technik 
z obszaru teledetekcji i dobrze rozwiniętej naziemnej infrastruktury rejestrowa-
nia parametrów pogodowych. Tu sytuacja w naszym kraju wygląda nieco lepiej, 
gdyż KOWR wdraża system teledetekcji. W przyszłości prawdopodobnie więk-
sze znaczenie jednak w stabilizowaniu dochodów w produkcji zwierzęcej od-
grywać będą indeksy ekonomiczne, które pozwalają złagodzić barierę w postaci 
nieprowadzenia przez rolników systematycznej rachunkowości, a to ma miejsce 
w Polsce. Być może bardziej rozwiną się również produkty hybrydowe, ubez-
pieczeniowo-finansowe. 
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Marian Podstawka 

20. 

Zarządzanie ryzykiem społecznym w polskim rolnictwie - wybrane problemy 

 

Wstęp 

W 2021r. upływa 30 lat od wprowadzenia w życie ustawy z 20 grudnia 
1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawę tę przygotowywano 
w warunkach poprzedniego ustroju, pod koniec lat 80-tych. Był to czas ogrom-
nych niedoborów w gospodarce, w tym także w zakresie produktów rolnych 
i artykułów żywnościowych. Gospodarka w Polsce znajdowała się w kryzysie, 
któremu towarzyszyła galopująca inflacja. W 1990r. funkcjonowało ponad 2,1 
mln gospodarstw powyżej 1ha użytków rolnych, które realizowały właściwe dla 
tamtych warunków cele polityki rolnej. Głównie chodziło o wzrost produkcji 
rolniczej i o zmiany w strukturze agrarnej.  

Wspomniana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników była przeja-
wem realizacji polityki społecznej wobec rolników pracujących w gospodar-
stwach rolnych. Jednakże kontekst celów społecznych wynikał z produkcyjnych 
oczekiwań wobec rolnictwa, które było wspierane krajowymi środkami finan-
sowymi. Stąd główne założenia ustawy z 1990r. i sposób ich realizacji były po-
chodną ówczesnych uwarunkowań produkcyjno-ustrojowych. Przez 30 lat, do 
1 stycznia 1991r., do dziś, polska gospodarka, w tym polskie rolnictwo, uległy 
ogromnym zmianom. Spowodowane zostały one zmianą systemu społeczno-
gospodarczego oraz z naszej integracji z Unią Europejską. Od 2004r. w naszym 
rolnictwie realizowane są cele wynikające z Wspólnej Polityki Rolnej i uwarun-
kowań międzynarodowych. Okoliczności te sprawiły, że polskie rolnictwo, 
przez ten czas, zmieniło się. Nastąpiły istotne zmiany w strukturze agrarnej. 
Zmniejszyła się liczba gospodarstw do 1,3 mln. Ubyło ok. 2 mln ha użytków 
rolnych. Zwiększyła się średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego do ponad 
11ha. Aktualnie problemem polskiego rolnictwa jest zrównoważony jego roz-
wój, tzw. zielony ład, wynikający z WPR. Chodzi tu o ograniczenie stosowania 
środków chemicznych w produkcji rolniczej. Tym samym znaczenia nabiera 
tzw. rolnictwo precyzyjne. Wizja Europejskiego Zielonego Ładu wiąże się ze 
zmniejszeniem stosowania o 50% pestycydów. W przypadku Polski, w okresie 
referencyjnym tj. w latach 2021-2023, w odniesieniu do 2019r, Komisja Euro-
pejska ustaliła zmniejszenie stosowania tych środków chemicznych o 22%. 
Oprócz tego przyjęto zmniejszenie strat składników pokarmowych o 50% 
i ograniczenie stosowania nawozów o 20%. Ponadto zakłada się objęcie co naj-
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mniej 25% gruntów rolnych, produkcją ekologiczną. Aktualnie wskaźnik ten 
w Polsce wynosi 3,3%1. Generalnie Europejski Zielony Ład ma zmierzać do 
rolnictwa zrównoważonego, które określa się jako bardziej efektywne i przyjaz-
ne dla środowiska. Wszystko to sprawia, że na przestrzeni 30 ostatnich lat, rol-
nictwo polskie uległo przeobrażeniom. Niestety przyjęte w 1990r. rozwiązania 
dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych rolników pozostają niezmienne. 
Stąd celem opracowania jest zaproponowanie pewnych zmian w tym systemie, 
które uwzględniałyby procesy zachodzące w rolnictwie oraz w systemie ubez-
pieczenia społecznego w ZUS. Przy czym nie chodzi o podważanie istniejącego 
systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Jest on zdobyczą cywilizacyjną 
dla tej grupy zawodowej i należy go utrzymać. Naszą intencją jest wskazanie 
rozwiązań, które dostosują ten system do aktualnych potrzeb.  

 

Ocena istniejących rozwiązań w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym rol-
ników 

Przepisy ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, główne świadczenia, jakimi są emerytury i renty podzieliły na dwie części: 
część składkową i część uzupełniającą2. Rozwiązanie to zadośćuczyniło po-
przednio istniejącym przepisom, na podstawie których ubezpieczony, jeśli speł-
niał warunki (wieku i stażu ubezpieczeniowego) otrzymania emerytury i w dal-
szym ciągu prowadził gospodarstwo rolne, to nie otrzymywał tego świadczenia. 
Dodatkowo obciążony był płaceniem składek. Było to rozwiązanie niesprawie-
dliwe społecznie, ponieważ osoby ubezpieczone w ZUS, po spełnieniu warun-
ków otrzymania emerytury, otrzymywały ją bez względu na to, czy zaprzestały 
prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Stąd w 1990r. zdecydowano, że 
ubezpieczony rolnik, jeśli spełni warunki wieku i stażu ubezpieczeniowego 
i będzie dalej prowadził gospodarstwo rolne to otrzyma część należnej mu eme-
rytury, tzw. część składkową.  

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który osiągnął wiek 
emerytalny (tj. 60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna) i legitymuje się wymaga-
nym okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wynoszącym 
co najmniej 25 lat. Z tym, że w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 
1948r. do ustalenia prawa i wysokości emerytury rolniczej uwzględnione są wy-
łącznie okresy ubezpieczenia rolniczego. W przypadku osób urodzonych przed 
1 stycznia 1949r. uwzględnianie są zarówno okresy ubezpieczenia rolniczego 

                                                           
1 Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Kwartalnik nr 2/2021, s 6. 
2 Dz. U. nr 50 z 2008r., poz. 291, późn. zm. 
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jak i okresy podlegania innemu ubezpieczaniu społecznemu np. z tytułu zatrud-
nienia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy odbywania 
służby wojskowej itp. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948r., które posiadają 
25 lat ubezpieczenia rolniczego i jakikolwiek okres innego ubezpieczenia spo-
łecznego otrzymają dwie emerytury z KRUS i z ZUS, a tym, które posiadają 
krótszy okres ubezpieczenia rolniczego, ZUS wypłaci zwiększenie do emerytury 
pracowniczej za okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze. Aby ubez-
pieczony mógł otrzymywać całą emeryturę, składającą się z części składkowej 
i uzupełniającej zobowiązany jest oprócz spełnienia kryterium wieku i stażu, 
zaprzestać działalności rolniczej. Warunek ten będzie spełniony jeżeli ubezpie-
czony zostawi dla siebie z gospodarstwa mniej niż 1ha przeliczeniowy lub nie 
będzie posiadał działu specjalnego produkcji rolniczej.  

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możli-
wość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi tzw. „wcześniejszej emerytury rol-
niczej” jeśli do dnia 31 grudnia 2017r. spełnił łącznie nw. warunki: 

5 osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, 
5 podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 

30 lat, 
5 zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, któ-
ry spełnia łącznie następujące warunki:  

5 jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie 
rolnym, przy czym niezdolność ta powinna powstać w okresie podlegania 
rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub nie później niż 18 
miesięcy po ustaniu tych okresów, 

5 podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres 
(wynoszący co najmniej od 1 do 5 lat – w zależności od wieku, w jakim 
powstała niezdolność). 

Jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała wsku-
tek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, wystarczy 
że ta osobna była ubezpieczona w dniu wypadku lub zachorowania na rolniczą 
chorobę zawodową.  

Zaprzestanie działalności rolniczej będzie spełnione jeżeli ubezpieczony 
przeniesie własność gospodarstwa (poza tymi jego częściami, które definicyjnie 
jego nie stanowią) poprzez: 

5 umowę darowizny 
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5 umowę o dożywocie 
5 umowę sprzedaży 

Emeryt lub rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodar-
stwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, 
jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. 
Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności 
gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na 
określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu 
notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna 
mieć formę pisemną i musi być opatrzona pieczęcią i podpisem właściwego 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Ponadto, umowa taka powinna być 
zawarta na okres co najmniej 10 lat, z osobą nie będącą małżonkiem, zstępnym, 
pasierbem emeryta/rencisty ani osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie 
domowym z emerytem/rencistą. Dopuszcza się również zawarcie umowy dzier-
żawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zo-
bowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na 
tym gospodarstwie.  

Do stażu ubezpieczonego w KRUS zalicza się następujące okresy: 

5 prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w nim po ukończeniu 16 
roku życia ubezpieczonego przed dniem 1 stycznia 1983r. 

5 podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i człon-
ków ich rodzin w latach 1983-1990 

5 podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników od 1 stycznia 1991r. do 
czasu przejścia na emeryturę. 

Jeśli chodzi o wymiar części składkowej emerytury rolniczej, to przyjęto 
generalną zasadę, że za każdy rok stażu ubezpieczonego przysługuje 1% emery-
tury podstawowej. Z tym jednak, że ta generalna zasada nie odnosi się do okresu 
II. Okres II wymaga ustalenia tzw. indywidualnego wskaźnika wymiaru składki. 
Podyktowane jest to tym, że w tym czasie były to rządy ustawy z 14 grudnia 
1982 r.3 Ustawa ta, jak żadna dotychczas, ustalała składki na ubezpieczenie rol-
ników i członków ich rodzin, w zależności od liczby hektarów użytków rolnych 
i liczby osób podlegających ubezpieczeniu. Naliczanie w ten sposób składek 
prowadziło do znacznych, z tego tytułu, obciążeń ubezpieczonych posiadających 
duże obszarowo gospodarstwa rolne. Aby zadośćuczynić tym zasadom, za każ-
dy rok z okresu 1983-1990, ustala się wspomniany indywidualny wskaźnik wy-
miaru składki. W celu jego ustalenia przyjmuje się sumę zapłaconych składek 

                                                           
3 Dz. U. nr 40, poz. 268 z 1982 r. 



 

708 

od osób i od hektarów użytków rolnych, następnie kwoty te dzieli się przez licz-
bę osób ubezpieczonych i tak powstały iloraz odnosi się do 120 % emerytury 
podstawowej w każdym roku z tego okresu. Obliczanie tego wskaźnika zostanie 
zobrazowane przykładem, w którym przyjęto, że mieliśmy jedną osobę ubezpie-
czoną, która wniosła składki od 10 hektarowego gospodarstwa rolnego. Wobec 
tego w tab. 1 przedstawiono sposób i wartość obliczania indywidualnych 
wskaźników wymiaru składek w latach 1983-1990.  

 
Tab. 1. Przykład ustalania indywidualnych wskaźników wymiaru składek dla 10 
hektarowego gospodarstwa, prowadzonego przez 1 osobę w latach 1983 – 1990 

Rok 
Wymiar składek (w zł) Suma skła-

dek w 
zł/osobę 

120 % emery-
tury podsta-

wowej 

Indywidualny 
wskaźnik wy-
miaru składek od osoby z 1 ha UR 

x10ha 

1 2 3 4 
(2+3) 5 6 

(4:5) 
1983 1200 500x10=5000 6200 6000 1,03 
1984 1600 800x10=8000 9600 6000 1,60 
1985 1600 800x10=8000 96000 6000 1,60 
1986 3400 1600x10=160000 19400 8000 2,43 
1987 4650 2560x10=25600 30250 8400 3,60 
1988 5810 3080x10=30800 36610 14440 2,50 
1989 16080 7840x10=78400 94480 59500 1,60 
1990 312000 780000x10=7800000 1092000 414000 2,64 

Źródło: M. Podstawka. Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Wyd. SGGW, Warszawa 2005, 
s. 254 
 

A zatem  dla hipotetycznego ubezpieczonego ustalono indywidualną war-
tość wskaźnika wymiaru składek wynoszącą 17. 

Jeśli chodzi o okres I, to dzielony on jest na dwa podokresy. Pierwszy 
rozpoczyna się od ukończenia 16 roku życia ubezpieczonego do 30 czerwca 
1977 r. Jest to czas rządów ustawy z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin4. Za każdy 
rok z tego okresu ustala się 0,5 % emerytury podstawowej. Ten wskaźnik jest 
zmniejszony z tego względu, że w okresie tym nie występował obowiązek pła-
cenia składek. Drugi przedział czasowy z okresu I rozpoczyna się 1 lipca 1977 r. 
a kończy się 31 grudnia 1982 r. W tym okresie część składkową ustala się jako 
1 % emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu. Przyjmu-
jąc założenie, że nasz hipotetyczny ubezpieczony jest kobietą, która urodziła się 
1 stycznia 1961 r. , w styczniu 2021 r. przekazała następcy gospodarstwo rolne, 

                                                           
4 Dz. U. nr 33, poz. 140 z 1977 r. 
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a w lutym 2021 r. złożyła wniosek o emeryturę rolniczą wykazując następujące 
okresy ubezpieczenia: 

1. Od 1 stycznia 1976 r. do 30 czerwca 1977 r. praca w gospodarstwie ro-
dziców (okres ten jest uwzględniony do stażu ubezpieczonego) 

2. Od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1982 r. praca we własnym gospodar-
stwie rolnym (5%) 

3. Od 1 stycznia 1982 – do 31 grudnia 1990 r. praca we własnym gospodar-
stwie rolnym ( 17 %) według tabeli 1 

4. Od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2021r. praca we własnym gospodar-
stwie rolnym (30 %). 

Wobec tego nasza ubezpieczona łącznie uzyskała  52 lata stażu, które od-
niesiono do emerytury podstawowej wynoszącej od 1 marca 2020 r.  – 972,40 
zł, sprawia to , że emerytura w części składkowej wyniesie dla niej 505,65 zł (52 
% x 972,40 zł). 

W tej sytuacji ubezpieczona otrzyma w części uzupełniającej kwotę 
826,50 zł. Jest to równowartość 85 % emerytury podstawowej, ponieważ ta 
część tego świadczenia nie może być od tej wartości niższa. W przypadku na-
szej ubezpieczonej byłaby to wartość niższa, ponieważ zgodnie z zasadą, iż za 
każdy rok powyżej 20 lat, przyjęty do ustalenia części składkowej, z pominię-
ciem okresu II, część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5 %. Zatem to zmniejsze-
nie wynosiłoby: (52-17)-20 x 0,5 = 7,5 % i o taką wartość należałoby zmniej-
szyć 95 % emerytury uzupełniającej. W efekcie ta część emerytury wynosiłaby 
82,5 % emerytury podstawowej. 

Uwzględniając wysokość części składkowej  (505,65 zł) oraz (826,50 zł) 
części uzupełniającej, łącznie nasza ubezpieczona otrzyma 1332,15 zł emerytury 
rolniczej. Mając wyliczoną kwotę tego świadczenia, KRUS ustala jego relację 
względem emerytury podstawowej. W naszym przypadku będzie ona wynosić 
(1332,15 zł/972,40 zł) 1,37. Wskaźnik ten pozostaje niezmienny przez cały 
okres pobierania emerytury. Jej nową wartość ustala się każdego roku, od 
1 marca, wraz ze zmianą emerytury podstawowej, uwzględniając wcześniej 
ustalony wskaźnik5. 

Przedstawione zasady wymiaru emerytury rolniczej uwzględniają założe-
nia egalitaryzmu socjalistycznego. Są tak skonstruowane, że wysokość emerytu-
ry rolniczej w części uzupełniającej jest odwrotnie skorelowana ze stażem ubez-
pieczeniowym. W zasadzie im on jest dłuższy, tym ta część emerytury jest niż-
sza. Z kolei część składkowa jest dodatnio skorelowana ze stażem ubezpiecze-
                                                           
5 Od 1 marca 2021r. kwota emerytury podstawowej wynosi 1013zł 63gr. 
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niowym. W rezultacie ubezpieczeni, tak z dużym, jak i z małym stażem, w efek-
cie otrzymują zbliżone poziomem emerytury. Zobrazujemy to następującymi 
przykładami.  

Przykład 1. Ubezpieczony mający 20 letni staż ubezpieczeniowy (z pomi-
nięciem okresu 1983-199) otrzyma: 

- części składkowej emerytury ( 20 % x 972,40 zł ) 195,50 zł 

- części uzupełniającej emerytury (95 % x 972,40 zł) 923,8 zł 

- w sumie emerytura wynosić będzie 1119,30 zł, co po podniesieniu do najniż-
szej emerytury wynosić będzie 1200,00zł. 

Przykład 2. Ubezpieczony mając 40 letni staż ubezpieczenia (z pominię-
ciem okresu 1983-1990) otrzyma: 

- części składkowej emerytury ( 40% x 972,40 zł) 388,96 zł 

- części uzupełniającej emerytury 95 % - (40-176-20) x 0,5 % x 972,40 zł = 
909,19 zł 

- w sumie emerytura wynosić będzie 1298,15 zł 

Wobec tego różnica w wysokości emerytury pomiędzy hipotetycznymi 
ubezpieczeniami wynosi niecałe 100zł.  

 

Tab. 2. Zróżnicowanie wymiaru emerytury z KRUS w zależności od długości 
stażu ubezpieczeniowego (wysokość emerytury podstawowej – 972,40zł) 

Okres podlegania 
ubezpieczeniu 25 lat 28 lat 30 lat 38 lat 44 lata 50 lat 

Część składkowa 243,10 zł 272,27 zł 291,72 zł 369,51 zł 427,86 zł 486,20zł 

Część uzupełniająca 904,33 zł 884,88 zł 875,16 zł 836,26 zł 826,54 zł 826,54 zł 

Razem 1147,43 zł 1157,15 zł 1166,88 zł 1205,77 zł 1254,40 zł 1312,74 zł 

Emerytura najniższa 1200,00 zł 1200,00 zł 1200,00 zł 1200,00 zł 1200,00 zł 1200,00 zł 

Różnica pomiędzy 
emeryturą rolniczą a 
najniższą emeryturą 

-52,57 zł -42,85 zł -33,12 zł 5,77 zł 54,40 zł 112,74 zł 

Źródło: A. Hadzik, referat „Emerytury i renty rolnicze” Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, 23.02.2021r, a także opracowanie własne.  

 

                                                           
6 17 lat – to indywidulany wymiar składek pod rządami ustawy z 1982 r. (przyjęty z tab. 1), 
którego nie uwzględnia się przy wymiarze części uzupełniającej emerytury rolniczej 
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W Tab. 2 przedstawiono zróżnicowanie wymiaru emerytury rolniczej w 
zależności od stażu ubezpieczeniowego., wynoszącego od 25 lat do 50 lat. Oka-
zuje się, że obowiązujące zasady wymiaru emerytur z KRUS nie różnicują wy-
sokości emerytur wśród ubezpieczonych posiadających staż ubezpieczeniowy w 
przedziale 25-37 lat. A zatem dłuższy staż ubezpieczeniowy o 12 lat i opłacane 
za niego składki nie mają wpływu na wymiar emerytury rolniczej.  

 
Tab. 3. Wykaz działów specjalnych dla celów ubezpieczenia w KRUS 

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Rozmiary produkcji  

1 
Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklar-
niach ogrzewanych 

powyżej 100 m2 

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2 

3 
Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tune-
lach foliowych ogrzewanych 

powyżej 200 m2 

4 Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 100 m2 
5 Drób rzeźny :   

  

a) kurczęta powyżej 1000 szt. (w skali roku) 
b) gęsi powyżej 500 szt. (w skali roku) 
c) kaczki powyżej 500 szt. (w skali roku) 
d) indyki powyżej 500 szt. (w skali roku) 
e) strusie powyżej 20 szt. (w skali roku) 

6 Drób nieśny:   

  

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) powyżej 2 000 szt. (w skali roku) 
b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) powyżej 200 szt. (w skali roku) 
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) powyżej 500 szt. (w skali roku) 
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) powyżej 500 szt. (w skali roku) 
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych powyżej 1000 szt. (w skali roku) 
f ) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) powyżej 6 szt. (w skali roku) 

7 
Zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - 
liczba jaj) 

  

  

a) kurczęta powyżej 3000 szt.  
b) gęsi powyżej 3000 szt.  
c) kaczki powyżej 3000 szt.  
d) indyki  powyżej 3000 szt.  
e) strusie powyżej 50 szt. 

8 Zwierzęta futerkowe    

  

a) lisy i jenoty powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 
b) norki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 
c) tchórzofretki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 
d) szynszyle powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 
e) nutrie powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 
f) króliki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 

9 Pasieki  powyżej 80 rodzin 
10 Hodowla i chów świń poza gospodarstwem  powyżej 100 szt. 
Źródło: Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 91.146, 236 z 2004 r. 
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Z danych Tab. 2 wynika, że ubezpieczony, który posiada 44 lata staż 
ubezpieczeniowy, względem ubezpieczonego posiadającego 25 lat stażu, otrzy-
ma emeryturę wyższą o 54.40zł. Jest to zróżnicowanie co najwyżej symbolicz-
ne. Z kolei ubezpieczony posiadający 50 lat stażu, względem ubezpieczonego 
legitymującego się o połowę niższym staże, otrzymuje zaledwie o 112 zł wyższą 
emeryturę.  

Warto zwrócić uwagę na definiowanie działów specjalnych produkcji rol-
niczej dla celów ubezpieczenia w KRUS. Działy specjalne produkcji rolniczej 
dają podstawę objęcia osób je prowadzące ubezpieczeniem w KRUS. Do 
2 kwietnia 2004 r. były one definiowane w jednakowy sposób, tak dla celów 
podatku PIT, jak i dla celów ubezpieczenia społecznego. Ustawą z 2 kwietnia 
2004 r. wprowadzono zmiany regulacyjne dotyczące działów specjalnych pro-
dukcji rolniczej. Aktualnie działy te dla celów ubezpieczenia KRUS reprezen-
towane są przez 10 rodzajów działalności. Dla celów PIT w dalszym ciągu wy-
stępuje ich 17 i mają one inną normatywność produkcyjną. W tab. 3 przedsta-
wiono wykaz działów specjalnych dla celów ubezpieczenia KRUS wraz z ich 
wielkościami normowymi.  

Oprócz zmniejszenia  w 2004 r. do 10 działów specjalnych dla celów 
KRUS, podniesiono ich normatywności względem tych, które do dziś mają za-
stosowanie dla celów PIT. Przykładowo w przypadku upraw w szklarniach, tu-
nelach foliowych oraz upraw grzybów i grzybni, normy tych działalności są 4-
krotnie wyższe dla celów ubezpieczenia społecznego niż dla celów podatku od 
dochodów od osób fizycznych. Warto podkreślić, że wśród działów specjalnych 
dla celów KRUS występuje nierównowaga normatywna. Dotyczy to takich dzia-
łów jak 80 rodzin pszczelich, 2000 sztuk kur nieśnych, czy 100 sztuk świń. We-
dług danych FADN  działy te mogą stanowić źródło utrzymania dla osób je 
prowadzących. Natomiast uprawy na powierzchni 100 m2 w szklarni ogrzewa-
nej, na 200 m2 tunelu foliowego ogrzewanego, czy 100 m2 grzybów nie są 
w stanie zapewnić wystarczających dochodów dla osób je prowadzących.  

 

Propozycje zmian w zasadach wymiaru emerytur i rent rolniczych i w regu-
lacjach określających działy specjalne produkcji rolniczej dla celów KRUS. 

Proponowane zmiany wymiaru emerytur wynikają z rynkowych zasad, 
wprowadzonych do naszej gospodarki w 1989 r. i z regulacji wprowadzonych 
reformą z 1999 r. do ZUS. Wobec tego czas aby miały one zastosowanie 
w ubezpieczeniach społecznych rolników w ramach KRUS. 

Propozycja zmian w wymiarze emerytur rolników jest następująca: 
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1) Należy utrzymać podział emerytury (renty) na część składkową 
i część uzupełniającą 

2) Dla wszystkich ubezpieczonych, spełniających podstawowe wymo-
gi otrzymania emerytury (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat i 25 letni staż ubez-
pieczeniowy) winna ona wynosić w: 

a. części składkowej równowartość 25% emerytury podstawowej 

b. w części uzupełniającej 75% emerytury podstawowej 

Reasumując ubezpieczony łącznie otrzymałby świadczenie emerytalne 
równe emeryturze podstawowej (972,40 zł). Proponujemy jej zróżnicowanie na 
dwie części, na okoliczność, gdyby ubezpieczony nie zaprzestał działalności 
rolniczej. Wówczas tak, jak jest dotychczas, otrzymałby tylko 25% emerytury 
podstawowej jako część składkową emerytury. 

3) Dodatkowo dla ubezpieczonych posiadających staż ubezpieczenio-
wy powyżej 20 lat:  

a. część składkowa dodatkowa winna być ustalona jako różnica po-
między rzeczywistym stażem a 25 lat, pomnożona przez 2% i ten iloczyn należy 
odnieść do emerytury podstawowej, czyli: 

cz.skł E = (Rsu-25) x 2% x Ep, 

gdzie: 

cz.skł E – część składkowa emerytury 

Rsu – rzeczywista liczba lat stażu ubezpieczeniowego 

Ep – emerytura podstawowa 

b. część uzupełniająca wynosiłaby 75% emerytury podstawowej 

Przy tej propozycji ubezpieczony mający dwukrotnie staż ubezpieczenio-
wy np. 50 lat, otrzymałby z tego tytułu: 

dodatkowa część składkową emerytury wynoszącą: (50-25) x 2% x 
972,40 zł = 486,20 zł 

oraz należną część składkową za pierwsze 25 lat wynoszącą 243,10 zł 
(25% x 972,40 zł).  

Łącznie część składkowa emerytury wynosiłaby 486,20 zł + 243,10 zł = 
729,30 zł.  

Gdyby nasz ubezpieczony zaprzestał działalności rolniczej, to oprócz tej 
części emerytury przysługiwałaby mu część uzupełniająca emerytury, która wy-
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nosiłaby 75% emerytury podstawowej. Wobec tego część uzupełniająca to – 
972,40 zł x 75 % = 729,30 zł 

W tej sytuacji łącznie emerytura wynosiłaby – 1458,60 zł i byłaby znacz-
nie wyższa w stosunku do ubezpieczonego, który posiada dwukrotnie mniejszy 
staż zabezpieczeniowy. Różnica ta wynosiłaby 486,20 zł (1458,60 zł – 972,40 
zł),  nie jak dotychczas te różnice są symboliczne. 

4) Dla osób opłacających dodatkowe składki na ubezpieczenie emery-
talne według tab. 3 winna być naliczona część kapitałowa emerytury, według 
rozwiązań istniejących w ZUS tj.: 

 

Ek – część kapitałowa emerytury 

 – suma zwaloryzowanych składek od 2011 r. dla rolników posiada-
jących gospodarstwa powyżej 50 ha, a dla rolników jednocześnie prowadzących 
działalność rolniczą i gospodarczą od 2005 r. 

– średnie dalsze trwanie życia na emeryturze 

Wydaje się, że jeśli chodzi o działy specjalne produkcji rolniczej, to nale-
żałoby odejść od definiowania ich za pomocą norm produkcji. W tym przypadku 
można zastosować kryterium dochodowe, które jest proste do oceny, z racji roz-
liczania się tych producentów z podatku dochodowego. Można przyjąć, że jeżeli 
rolnik realizuje z takiej produkcji dochody  stanowiące co najmniej 50 % prze-
ciętnej płacy w gospodarce narodowej, to spełnia kryterium dostępu do ubezpie-
czenia w KRUS. Jeśli chodzi o ową dostępność ze względu na rodzaje produk-
cji, to należy je rozszerzyć, przyjmując dla celów KRUS te same działalności, 
które mają zastosowanie dla podatku PIT, a być może zasadnym byłoby ich roz-
szerzenie np.: o trzmiele, ryby, bażanty, dżdżownice, jedwabniki itp. 

Kwestią dyskusyjną jest kolejny problem, to opodatkowanie pozostawio-
nego siedliska. Aktualnie jest ono opodatkowane podatkiem od nieruchomości. 
Nie wydaje się to uzasadnionym, ponieważ rolnik – emeryt, ma mniejszą zdol-
ność podatkową w stosunku to tej, którą posiadał prowadząc gospodarstwo rol-
ne. Wobec tego siedlisko winno być opodatkowane podatkiem rolnym, tak jak 
reguluje to ustawa o podatku rolnym od gruntów.  
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Tab. 4. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników  
w II, III i IV kwartale 2020 r. 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II, III i IV kwartale 2020 r. 

Status 
ubezpieczonego 

i wielkość 
gospodarstwa 

rolnego 

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł 

emerytalno-rentowe wypadkowe, choro-
bowe, macierzyńskie Składki  

łącznie  
od jednego  

ubezpieczonego 
kwartalnie 

podstawowa 
składka 

miesięczna 

dodatkowa 
składka 

miesięczna 

razem 
składka 

miesięczna 
(2+3) 

kwartalnie składka 
miesięczna kwartalnie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha 

przelicz.: 
do 50 ha 97,00 0,00 97,00 291,00 42,00 126,00 417,00 

powyżej 50 ha 
do 100 ha 97,00 117,00 214,00 642,00 42,00 126,00 768,00 

powyżej 100 ha 
do 150 ha 97,00 233,00 330,00 990,00 42,00 126,00 1 116,00 

powyżej 150 ha do 300 
ha 97,00 350,00 447,00 1 341,00 42,00 126,00 1 467,00 

powyżej 300 ha 97,00 467,00 564,00 1 692,00 42,00 126,00 1 818,00 
Domownik rolnika(w 
każdej kategorii obsza-

rowej) 
97,00 0,00 97,00 291,00 42,00 126,00 417,00 

II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą 
w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: 

do 50 ha 194,00 0,00 194,00 582,00 42,00 126,00 708,00 
powyżej 50 ha 

do 100 ha 194,00 117,00 311,00 933,00 42,00 126,00 1 059,00 

powyżej 100 ha 
do 150 ha 194,00 233,00 427,00 1 281,00 42,00 126,00 1 407,00 

powyżej 150 ha 
do 300 ha 194,00 350,00 544,00 1 632,00 42,00 126,00 1 758,00 

powyżej 300 ha 194,00 467,00 661,00 1 983,00 42,00 126,00 2 109,00 
Domownik rolnika 

prowadzący pozarolni-
czą działalność gospo-

darczą 
(w każdej kategorii 

obszarowej) 

194,00 0,00 194,00 582,00 42,00 126,00 708,00 

Źródło: strona internetowa www.krus.gov.pl 
 

Reasumując, przedstawione w opracowaniu zasady wymiaru emerytur 
rolniczych wynikają z istniejącej do 1989 r. doktryny egalitaryzmu społecznego. 
Wychodziła ona z założenia, że „wszystkim po równo to znaczy sprawiedliwie”. 
Wydaje się, że nadszedł czas aby, po 30 latach, od zmiany systemu gospodar-
czego w Polsce zmienić zasady wymiaru emerytur i rent rolniczych. W opraco-
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waniu zaproponowano te zmiany. Według przedstawionych propozycji emerytu-
ra rolnicza winna składać się z części: 

- składkowej podstawowej i dodatkowej 
- uzupełniającej 
- kapitałowej 

Dla ubezpieczonych posiadających 25 lata stażu ubezpieczeniowego za-
proponowano, aby część składkowa była iloczynem liczby 25 lat stażu ubezpie-
czeniowego i 1 % emerytury podstawowej. Natomiast część składkowa dodat-
kowa, dla ubezpieczonych mających staż ubezpieczeniowy powyżej 25 lat, win-
na być iloczynem podwójnej różnicy pomiędzy liczbą lat rzeczywistego stażu 
a liczbą 25 lat i 1% emerytury podstawowej. Część uzupełniająca to 75% warto-
ści emerytury podstawowej dla każdego ubezpieczonego. Natomiast wymiar 
części kapitałowej to iloraz odprowadzanych i zwaloryzowanych od 2005 i od 
2011 r. składek podzielonych przez dalsze trwanie życia na emeryturze. 

Jeśli chodzi o działy specjalne, to proponujemy aby rozszerzyć ich liczbę 
rodzajową i przyjąć dochód z nich osiągany jako kryterium dostępu do ubezpie-
czenia w KRUS. Przyjęcie kryterium dochodowego jest możliwe, ponieważ rol-
nicy ci opodatkowani są od dochodów z działów produkcji rolniczej podatkiem 
PIT. Wielkość uzyskiwanego dochodu jest kwestią dyskusyjną. Stanowić go 
może 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bądź wartość 
minimalnej płacy w gospodarce narodowej na 1 osobę.  

Pojawiają się pomysły , aby odejść od wymogu przekazywania gospodar-
stwa w zamian za otrzymywanie pełnej emerytury. Wydaje się, że nie byłoby to 
dobrym rozwiązaniem w obliczu bardzo rozdrobionej struktury agrarnej w Pol-
sce, której zmiany następują wolno. Należy regulacje dotyczące ubezpieczenia 
społecznego rolników wykorzystać do sterowania  tych procesów. Wydaje się, 
że można to uczynić wraz z określeniem aktywnego rolnika, który winien być 
wspierany dopłatami w ramach WPR. Należałoby przyjąć rozwiązanie uzależ-
niające otrzymanie pełnej emerytury od przekazania gospodarstwa na rzecz tzw. 
aktywnego rolnika.  

Zdajemy sobie sprawę, że proponowane zmiany mają charakter dyskusyj-
ny. Pomijają one skutki dla finansów publicznych. Zamierzamy je w przyszłości 
policzyć. Intencją naszą jest, aby opracowanie to  dało początek do dyskusji nad 
proponowanymi zmianami, dotyczącymi zasad wymiaru emerytur dla rolników 
i definiowania działów specjalnych produkcji rolniczej. 
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Ocena ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego 

Świadczeniami z tego rodzaju ubezpieczenia są: 

5 Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu albo śmierci w skutek wypadku przy pracy rolniczej lub 
z tytułu rolniczej choroby zawodowej7. 

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rolniczej 
lub w związku z rolniczą chorobą zawodową. Ten rodzaj wsparcia przysługuje 
członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej lub w związku z rolniczą chorobą zawodową. Przy czym za członków 
rodziny ubezpieczonego uważa się małżonka, dzieci własne i przysposobione, 
pasierbów, wnuki, rodzeństwo, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego spełniali 
oni warunki uzyskania renty rodzinnej. Członkami rodziny ubezpieczonego są 
także rodzice, osoby przysposobiające, macocha, ojczym, jeżeli w dniu śmierci 
ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub ubezpie-
czony przyczyniał się w znacznym stopniu do ich utrzymania, albo posiadali oni 
z tytułu wyroku sądowego prawo do alimentów ze strony ubezpieczonego8. 

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje jeżeli ubezpieczony spowo-
dował wypadek umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i innych o podobnym 
działaniu. W praktyce wiele problemów powstaje z uznaniem zdarzenia za wy-
padek przy pracy rolniczej. Zgodnie z art. 119 za wypadek przy pracy rolniczej 
uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło 
podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rol-
niczej, albo pozostających w związku z ich wykonywaniem i wystąpiło: 

1. Na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w 
którym stale pracuje albo na terenie gospodarstwa domowego bezpo-
średnio związanego z gospodarstwem rolnym lub 

2. W drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego lub 
3. Podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych 

czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo 
w związku z wykonywaniem tych czynności lub 

4. W drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze po-
wrotnej.  

                                                           
7 Art. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz. U. nr 174 z 2020 r. 
8 Art. 10 pkt. 1a ustawy o ubezpieczeniu rolników Dz. U. nr 174 z 2020 r. 
9 Art. 11 ustawy o ubezpieczeniu rolników Dz. U. nr 174 z 2020 r. 
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Reasumując, aby dane zdarzenie mogło być objęte ochroną ubezpiecze-
niową muszą zaistnieć kumulatywnie następujące okoliczności: nagłość, czyn-
nik zewnętrzny, związek z pracą rolniczą, powstały uszczerbek na zdrowiu 
i miejsce wystąpienia zgodnie z ww. w pkt. 1, 2, 3 i 4. Istniejąca w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników definicja wypadku odnosi się do czynno-
ści związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. O czynnościach zalicza-
nych do zakresu działalności rolniczej rozstrzyga art. 6, pkt. 3 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jego treścią przez działalność rolni-
czą rozumie się czynności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym 
ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. Istniejący wykaz czynności 
zaliczanych do działalności rolniczej nie jest logiczny i kompletny. Pomija on 
chociażby czynności związane z działami specjalnymi produkcji rolniczej, taki-
mi jak: uprawa grzybów i grzybni, produkcja drobiu mięsnego, rzeźnego i wylę-
gowego itp. W podanym wykazie podano tylko, z tego zakresu, produkcję 
pszczelarską. Oprócz tego zakres czynności związanych z działalnością rolniczą 
jest szerszy. Obejmować może czynności związane z przetwarzaniem, sprzedażą 
produktów rolniczych, z dozorem i ochroną majątku, świadczeniem usług itp.10. 
Wreszcie, zgodnie z nowelizacją ustawy w dniu 2 kwietnia 2004 r., ubezpiecze-
niem objęci są także rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Jeżeli są ubezpieczeni w KRUS i opłacają składki z tytułu tego ubezpieczenia, 
to czynności związane z tą działalnością winny być też objęte ochroną ubezpie-
czeniową. Nowego uregulowania wymagają kwestie związane z rażącym nie-
dbalstwem. Rażące niedbalstwo zachodzi wówczas gdy poszkodowany podej-
muje działania z naruszeniem przepisów o ochronie zdrowia i życia, chociaż 
mógł i powinien przewidzieć grożące mu niebezpieczeństwo, co dla każdego 
człowieka o przeciętnej przezorności jest oczywiste11. To uregulowanie rażące-
go niedbalstwa nie pasuje do pracy w gospodarstwie rolnym12. Rolnika nie ob-
owiązuje kodeks pracy i tym samym przepisy o higienie i bezpieczeństwie pra-
cy. Rolnik wykonując pracę występuje w roli pracownika i pracodawcy13. Zde-
finiowanie rażącego niedbalstwa przez analogię do działów pozarolniczych nie 
jest możliwe w przypadku pracy rolniczej. Wydaje się, że lepszym rozwiąza-
niem byłoby sporządzenie wykazu zaniedbań, sytuacji wskazujących, że przy-
czyną wypadku przy pracy rolniczej było rażące niedbalstwo. 

                                                           
10 Wyrok z 23 października 1980 r. SN III URN40/80 PiZS; 1982/7/55 
11 Wyrok z 23 października 1980 r. SN III URN40/80 PiZS; 1982/7/55 
12 M. Podstawka (1998)  Rolnicze ubezpieczenia społeczne w Polsce oraz propozycje ich 
zmian, SGGW, Warszawa, s. 34  
13 W. Józwiak (red.) autor W. Jagła (2014) Problemy ubezpieczenia społecznego rolników ; 
IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 44-47 
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Wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania ustala się w wy-
sokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytu-
łu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 
zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Z tytułu wypadku śmiertelnego, gdy 
do odszkodowania uprawiony jest małżonek lub dziecko zmarłego, jego kwota 
wynosi 80 900 zł.  

Drugim rodzajem świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, wy-
padkowego i macierzyńskiego jest zasiłek chorobowy. Świadczenie to przysłu-
guje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprze-
rwanie przez co najmniej 30 dni. Zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż 
przez 180 dni. Po wyczerpaniu tego okresu, jeżeli ubezpieczony rokuje odzy-
skanie zdolności do pracy, zasiłek chorobowy może zostać przedłużony, jednak 
maksymalnie o dalsze 360 dni. Świadczenie to wypłacane jest na podstawie za-
świadczenia lekarskiego. Świadczenie to dla osoby, która została objęta ubez-
pieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim na wniosek, z wyjąt-
kiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje 
po 12 miesiącach karencji. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres przyby-
wania ubezpieczonego na koszt KRUS w zakładach opieki zdrowotnej w celu 
rehabilitacji, po ustaniu ubezpieczenia i za okres pobierania zasiłku macierzyń-
skiego. Od 24 czerwca 2009 r. zasiłek chorobowy wynosi 10 zł za każdy dzień 
czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 
dni. 

Kolejnym świadczeniem z tego ubezpieczenia do 2016 r. był zasiłek ma-
cierzyński. Aktualnie świadczenie to wypłacane jest z Funduszu Emerytalnego 
Rolników. Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubez-
pieczonej z mocy ustawy lub na wniosek w ramach ubezpieczenia wypadkowe-
go, chorobowego, macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego bądź tylko 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego, która: 

5 Jest matką albo ojcem dziecka 
5 Przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat życia  
5 Przyjęła dziecko w wieku do 7 lat życia na wychowanie 
5 Przyjęła dziecko do 7 lat życia na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej 

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres: 

5 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie, 
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5 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym 
porodzie, 

5 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym po-
rodzie, 

5 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 
porodzie, 

5 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym 
porodzie. 

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński wynosi 1000 zł miesięcznie14. 

 

Fundusz Składkowy i jego organizacyjne i finansowe osobliwości 

Tak jak wskazano na wstępie, ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i do 
2066 r. macierzyńskie obsługuje Fundusz Składkowy, którego dochody pocho-
dzą ze składek. Fundusz posiada osobowość prawną. Funkcję jednoosobowego 
zarządu pełni z mocy ustawy Prezes KRUS pod nadzorem Rady Rolników. Ra-
da Rolników pełni funkcję nadzorcze poprzez wybieraną ze swego grona Radę 
Nadzorczą. Formalnie Fundusz Składkowy jest odrębnym od KRUS bytem or-
ganizacyjno-prawnym, posiada odrębny status prawny jako osoba prawna typu 
fundacyjnego15. 

Tak jak wspomniano Fundusz Składkowy funkcjonuje na zasadzie samo-
finansowania, jednakże o wysokości składek decyduje Rada Rolników, a o wy-
sokości świadczeń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co prawda po zaopinio-
waniu przez Radę Rolników. Wydaje się, że ten zróżnicowany instytucjonalnie 
dualizm odpowiedzialności za składki i za świadczenia jest rozwiązaniem wa-
dliwym, z punktu widzenia racjonalnego zarządzania majątkiem i finansami. 
Zasadnym byłoby aby całokształt decyzji związanych z Funduszem Składko-
wym powierzyć wyłącznie Radzie Rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi winien mieć jednak nadzór państwowy nad funkcjonowaniem Funduszu 
Składkowego. W pewnym sensie Fundusz Składkowy ma charakter towarzy-
stwa ubezpieczeniowego. Stąd nadzór nad nim mógłby wynikać także z unor-
mowań zawartych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. 

 

                                                           
14 Art. 35 a i 35 b ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 
nr 174 z 2020 
15 P. Czechowski (2001) Pozycja prawna Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników w świetle nowelizacji ustawy, Ubezpieczenia w rolnictwie 12/2001, s. 46 
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Tab. 5. Finanse Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
w latach 2009 – 2019 (w tys. zł) 

Rok 
Wpływ należ-
ności z tytułu 

składek 

Wydatki FSUSR na świadczenia z ubezpieczenia wypadko-
wego, chorobowego i macierzyńskiego 

Zasiłki cho-
robowe 

Zasiłki macierzyń-
skie 

Jednorazowe odszkodo-
wania powypadkowe 

2009 542764,8 362976,7 98463,1 61003,5 

2010 601879,6 393106,4 99422,1 58159,8 

2011 703289,1 397120,2 96392,1 59535,9 

2012 720967,1 400866,4 100236,8 69830,6 

2013 702703,5 409951,5 97754,9 74453,4 

2014 688793,1 403487,0 95599,0 76290,7 

2015 689795,7 392640,5 101424,4 71813,4 

2016 668118,3 366622,8 - 69236,5 

2017 648646,7 341305,3 - 66407,0 

2018 621914,2 305673,9 - 69221,9 

2019 605189,7 270775,3 - 63429,7 
Źródło: Dane KRUS 
 

Art. 66 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników16 stanowi, że KRUS 
może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich ro-
dzin, prowadzących przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Kasa może 
udzielać pomocy w powstaniu i ich działalności. Zakres i zasady udzielania po-
mocy oraz limity wydatków określa Prezes KRUS w porozumieniu z Radą Rol-
ników lub na jej wniosek. Z kolei art. 77 a ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników zawiera wykaz zadań publicznych i innych działań, które mogą być 
wspierane środkami Funduszu Składkowego. Są wśród nich działania na rzecz 
organizacji pożytku publicznego oraz związane z zapobieganiem wypadkom, 
z rehabilitacją leczniczą, z klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowi 
i z programami zawodowymi. Art. 77 stanowi, że z Funduszu Składkowego 
można finansować niedobory Funduszu Administracyjnego oraz Funduszu Pre-
wencji i Rehabilitacji. Środki Funduszu Składkowego przeznaczone są na finan-
sowanie kosztów zarządzania funduszem i kosztów funkcjonowania Rady Rol-
ników. O ile na działania wymienione w art. 66 ustawa określa, że wydatki na 
nie, nie mogą przekroczyć 1% planowanych wydatków funduszu w danym roku, 

                                                           
16 Dz. U. nr 174 z 31 lipca 2020 r. 
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to o tyle pozostałe wydatki nie są określone. Czyni to sytuację mało przejrzystą 
i transparentną17. W przeszłości wiele różnego rodzaju działań Funduszu Skład-
kowego związanego m. in. z wykupieniem udziałów w TUW w Warszawie, 
w Polskiej  Kasie Rolnej S. A., w Banku Rolno-Przemysłowym S. A., w Cen-
trum Rozwoju Systemów Medycznych S. A., było  zakwestionowanych przez 
kontrolę NIK18. Wydaje się. Że poprawniej byłoby te wydatki odnieść do zreali-
zowanych w roku poprzednim, a nie do planowanych w danym roku. 

 
Tab. 6. Dochody i wydatki Funduszu Składkowego  

w latach 2009 – 2019 (w tys. zł) 

Rok 
Wpływy 
z tytułu 
składek 

Wydatki z tytułu świadczeń Suma wy-
płat z tytu-
łu świad-

czeń 

Różnica po-
między 

wpływami a 
wydatkami 

Zasiłki 
chorobowe 

Jednorazowe 
odszkodowania 

Zasiłki ma-
cierzyńskie 

2009 542764,8 362976,7 61003,5 98463,1 522443,3 20321,5 

2010 601879,6 393106,4 58159,8 99422,1 550688,3 51191,3 

2011 703289,1 397120,2 59535,9 96392,1 553048,2 150240,9 

2012 720967,1 400866,4 69830,6 100236,8 570933,8 150033,3 

2013 702703,5 409951,5 74453,4 97754,9 582159,8 120543,7 

2014 688793,1 403487,0 76290,7 95599,0 575376,7 113416,4 

2015 689795,7 392640,5 71813,4 101424,4 565878,3 123917,4 

2016 668118,3 366622,8 69236,5 - 435859,3 232259,0 

2017 648646,7 341305,3 66407,0 - 407712,3 240934,4 

2018 621914,2 305673,9 69221,9 - 374895,8 247018,4 

2019 605189,7 270775,3 63429,7 - 334205,0 270984,7 
Źródło: Dane KRUS 
 

Zadania wymienione w art. 77, które wspiera Fundusz Składkowy są 
ważne społecznie i ubezpieczeniowo pożyteczne. Jednakże winny mieć one tak-
że, jak te wymienione w art. 66, ograniczony poziom finansowania w stosunku 
do przychodów. Przytoczone problemy Funduszu Składkowego związane z or-
ganizacją, nadzorem i zarządzaniem, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990 r. 
                                                           
17 Na myśli przychody do świadczenia związane z kosztami funkcjonowaniem OFE. W latach 
1999-2011 wynosiły one za zarządzanie 7% pobranych składek. 
18 Red. W. Józwiak (red.) autor W. Jagła (2014) Problemy ubezpieczenia społecznego rolni-
ków, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 44-47  
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o ubezpieczeniu społecznym rolników, wskazują na potrzebę zmian. Interesują-
cym zagadnieniem jest korelacja sytuacji finansowej z kwotami wypłacanych 
świadczeń. Stosowne informacje przedstawia tab. 5. W świetle danych tab. 
5 obserwujemy zmienną sytuację, jeśli chodzi o wpływy z tytułu składek od 
ubezpieczonych rolników. Jest to uzależnione od liczby osób wpłacających, 
stawek i stopnia ściągalności.  

W badanych latach wpływy z tytułu składek wynosiły od 542 mln zł 
w 2009 r. do 720 mln zł w 2012 r. W 2019 r. wynosiły one ponad 605 mln zł. 
Jeśli chodzi o składkę to w I kwartale 2009 r. wynosiła ona 26 zł miesięcznie od 
ubezpieczonego, a w I kwartale 2019 r. była to kwota 42 zł od ubezpieczonego. 
Jest to wzrost o ponad 161%19. Nie przekłada się to na wzrost dochodów Fundu-
szu Składkowego. Wynika stąd wniosek, że na przestrzeni lat 2009-2019 nastą-
pił spadek liczby osób ubezpieczonych. W 2009 r. było 1 550 mln płatników 
składek a w 2019 r. nieco ponad 1 200 mln20. Informacje zawarte w tab. 5 doty-
czą także wydatków związanych z wypłatą świadczeń. Brak jest informacji do-
tyczących zaangażowania środków funduszu w realizacji zadań określonych 
w art. 66 i 77. W tab. 6 pośrednio dokonano ustaleń wielkości wydatków z tych 
tytułów. Z informacji zawartych w tej tabeli wynika, że Fundusz Składkowy, 
w miarę upływu lat, w coraz większym stopniu finansuje zadania pośrednio 
związane z ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim.  

Dodatkowo przyczyniło się do tego to, że od 2016 r. świadczenia w po-
staci zasiłku macierzyńskiego wypłacane są z Funduszu Emerytalno-Rentowego 
Rolników. Wobec tego wypłaty z Funduszu Składkowego w coraz większym 
stopniu finansują zadania około ubezpieczeniowe, wynikające z treści art. 66 
i art. 77 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W ostatnich latach 2016-
2919 wypłaty z Funduszu Składkowego na te cele stanowiły od 34% do 44% 
wpływów z tytułu składek. Wartości te wskazują na potrzebę zmian w istnieją-
cych zasadach organizacyjno-finansowych Funduszu Składkowego. Aktualne 
regulacje prawne pozwalają na to, aby składki wpłacane od ubezpieczonych rol-
ników finansowały zadania pośrednio związane z ubezpieczeniem.  

W tej sytuacji kwota zasiłku chorobowego od 2009 r. nie została zmienio-
na i wynosi 10 zł za dzień niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zasi-
łek chorobowy ma na celu zrekompensować koszty zatrudnienia innej osoby w 
gospodarstwie w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego rolnika. Nie 
trzeba przeprowadzać dowodów naukowych, aby stwierdzić, że świadczenie to 

                                                           
19 www.krus.gov.pl 
20 Informacje podstawowe KRUS, Warszawa 2019 s. 13 



 

724 

nie realizuje swojego zadania. Ubezpieczony rolnik za 10 zł za dzień nie jest 
w stanie zatrudnić innej osoby.  

Nieco korzystniejsza jest sytuacja jeśli o chodzi o jednorazowe odszko-
dowanie z tytułu  stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Aktualna 
wartość tego świadczenia wynosi 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdro-
wiu21. W 2009 r. za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wypłacano kwotę 550 
zł22.  W tym przypadku obserwujemy blisko 150% wzrost tego świadczenia, co 
ma korelację ze wzrostem składek. 

Brak jest korelacji pomiędzy wysokością wypłaconego zasiłku chorobo-
wego a sytuacją dochodową Funduszu Składkowego. Należy podkreślić, że re-
kompensata w KRUS za 1% uszczerbku jest niższa niż w ZUS, gdzie wynosi 
ona 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wydaje się, że 
w podobny sposób należałoby rekompensować za uszczerbek na zdrowiu 
w KRUS. 

Z przeprowadzonej oceny wynika, że aktualnie istniejące regulacje doty-
czące ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego zawarte 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników uległy dezaktualizacji. Wyma-
gają one zmian. Nowego regulowania wymaga definicja wypadku przy pracy 
rolniczej.  Chodzi tu to rozszerzenie zakresu działalności rolniczej o czynności 
związane z przetwórstwem surowców rolniczych, świadczeniem usług, dozorem 
i ochroną mienia oraz z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
W definiowaniu działalności rolniczej winny znaleźć się także te czynności, któ-
re dotyczą działów specjalnych produkcji rolniczej. Zakres działań wymieniony 
w art. 77 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy ograniczyć limi-
tem wydatków z Funduszu Składkowego. Pozwoli to na zwiększenie wypłaca-
nych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Tym samym 
Fundusz Składkowy będzie realizować zadania ubezpieczeniowe do których zo-
stał powołany. Aktualnie ok. 30-40% środków fundusz ten przeznacza na dzia-
łania około ubezpieczeniowe, które określa art. 66 i art. 77. Wysokość jednora-
zowego odszkodowania jest skorelowana z sytuacją dochodową Funduszu 
Składkowego. Natomiast brak jest takiej korelacji z wysokością wypłacanego 
zasiłku chorobowego, którego wysokość wynosi 10 zł za dzień choroby i nie 
została zmieniona od 2009 r. Celowym byłoby aby Fundusz Składkowy miał 
obowiązek gromadzenia rezerw, tak jak czynią to towarzystwa ubezpieczenio-
we. Tworzenie rezerw ma swoje uzasadnienie w przypadku nasilenia się zdarzeń 
losowych lub katastroficznych. Planując przychody tego funduszu nie zawsze 
                                                           
21 Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 kwietnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 827) 
22 Dz. U. nr 98, poz. 652 z 2008 r. 
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można przewidzieć jego wydatki. Doświadczenia związane z COVID-19 dobit-
nie świadczą o potrzebie tworzenia takich rezerw. 
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Jacek Kulawik 

21. 

Ubezpieczenia od wielu ryzyk w rolnictwie. Podstawy teoretyczne, 
problemy stosowania i perspektywy1 

 

Wstęp 

W rozwoju branży ubezpieczeniowej już w latach 50. ubiegłego wieku 
zaostrzał się problem, czy ofertę produktową powinno się budować w oparciu o 
zasadę specjalizacji, czy może kierować się zasadą uniwersalności. Istotą tej 
pierwszej jest operowanie pojedynczymi, co najwyżej jednoznacznie nazywa-
nymi ryzykami tudzież prostymi ich kombinacjami. To bardzo ułatwiałoby kal-
kulację składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz konstruowanie ta-
ryf i programów reasekuracji. Zasada uniwersalności z kolei postulowała wdro-
żenie ubezpieczeń na bazie wszystkich ryzyk (all risks), bo to dawałoby spadek 
kosztów transakcyjnych i administracyjnych, co w ostateczności mogłoby zre-
dukować koszty polis w porównaniu do wariantu nabywania oddzielnej ochrony 
przed pojedynczymi ryzykami. Jak wiemy, ubezpieczenia powyższe w Polsce 
nazywa się najczęściej pakietowymi. 

Praktyka pokazała, że jest miejsce dla obydwu typów ubezpieczeń. Oka-
zało się jednak, że ubezpieczenia od wielu ryzyk, a nie od wszystkich, jak suge-
ruje to zasada uniwersalności, nie są wcale łatwe w stosowaniu i nie muszą być 
też tanie, a to w rolnictwie wprost implikuje niemalże powszechną potrzebę ich 
subsydiowania. Z ich stosowaniem w tym sektorze wiążą się też i inne proble-
my. Cały czas trzeba je zatem próbować doskonalić, pamiętając jednak, że mają 
one tylko pewien obszar względnie skutecznego zastosowania. Trzeba również 
je widzieć jako składnik wewnętrznych i zewnętrznych instrumentów zarządza-
nia ryzykiem w rolnictwie, a nie w izolacji.  

 

Podstawy aktuarialne 

Problem ten można naświetlić przez odwołanie się do własności zasad 
kalkulowania stawek ubezpieczeniowych (premium principles), czyli reguł ich 
przyporządkowania ryzyku ubezpieczeniowemu, korzystając z pracy V.R. Yo-
ung [Young, 2004]. 

                                           
1 Rozdział ten jest zarazem strategią/dokumentem  strategicznym sporządzonym w ramach 
projektu UBROL (za 2021 r.). 
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Na wstępie Young prezentuje stosowaną notację. Zgodnie z tym przez χ 
oznacza zbiór nieujemnych zmiennych losowych w przestrzeni probabilistycz-
nej. Ta ostatnia, przypomnijmy, jest strukturą umożliwiającą opisanie procesów 
losowych. Nazywana bywa też trójką probabilistyczną, gdyż łączy w sobie prze-
strzeń zdarzeń elementarnych (Ω), określone w niej δ – ciało F(przestrzeń zda-
rzeń losowych) i ustaloną na bazie F unormowaną miarę P, czyli miarę prawdo-
podobieństwa. Przestrzeń probabilistyczną w naukach aktuarialnych utożsamia 
się z kombinacją zbioru zmiennych losowych ubezpieczenie-strata, nazywaną 
też ryzykiem ubezpieczeniowym. Natomiast H jest oznaczeniem zasady składki 
lub funkcją χ, której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich, zawiera-
jący również wartość nieskończoną (∞). 

Do ubezpieczeń od wielu ryzyk odnoszą się cztery poniższe własności: 

1. Subaddytywności (subadditivity), która orzeka, że: � � � � � �H X Y H X H Y� � �  
dla wszystkich ,X Y :4 .  

2. Superaddytywności (superadditivity) – zgodnie z nią, jeśli 
� � � � � �H X Y H X H Y� � �  dla wszystkich ,X Y :4 , W ślad za tym zakład ubezpie-

czeniowy może żądać wyższych narzutów bezpieczeństwa za wyższe ryzyko. 
Implikuje to, że � � � �2 2H X H X� .Własności powyższe ulegają natomiast rozluź-

nieniu, kiedy � � � �H bX bH X�  lub dla sytuacji: � � � �H bX bH X� , jeśli b > 0. 

3. Addytywności dla ryzyk niezależnych (additivity for independent risks). To 
kolejne źródło osłabienia obydwu ww. własności. Formalnie mamy tu: 

� � � � � �H X Y H X H Y� � � . W ten sposób można nie zajmować się ogranicze-
niem nadwyżki (różnica między kapitałem własnym a rezerwami ubezpie-
czyciela) oraz spełnić warunek formułowany przez niektórych aktuariuszy, iż 
brak arbitrażu odnosi się tylko do ryzyk niezależnych. 

4. Addytywności dla ryzyk komotonicznych, współzależnych (additivity for como-
notonic risks). Formalnie zapisuje się ją następująco: � � � � � �H X Y H X H Y� � �  
dla wszystkich ,X Y :4  takich, że X i Y są współzależne. 

Na prywatnym, konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym , gdy nie sto-
suje się żadnych subsydiów, jego uczestnicy nie powinni osiągać ekstra zysków 
z zawieranych kontraktów w warunkach efektywnej równowagi [Walters i in. 
2014]. Byłoby to też zgodne z zasadą, że ubezpieczenie nie powinno być źró-
dłem wzbogacania się jednostek ubezpieczających się. Wprowadzenie subsy-
diów wpływa jednak na zmiany w ekspozycji  na ryzyka i generuje niepewność. 
To przekłada się na problemy z aktuarialną optymalizacją kontraktów ubezpie-
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czeniowych, co w połączeniu z asymetrią informacji i z jej pochodnymi (nega-
tywna  selekcja/antyselekcja i hazard moralny) zaowocować może pojawieniem 
się odchyleń od warunku neutralności aktuarialnej ubezpieczeń. Oznacza to, że 
rolnicy kierujący się w swoich decyzjach maksymalizacją zysków, zachowując 
się oportunistycznie, uzyskują nadwyżkę subsydiów ponad ich pierwotną czę-
ścią motywacyjną. W ten sposób mogą jednak wzrastać obciążenia podatników, 
a alokacja zasobów w samym rolnictwie staje się nieefektywna. W tych warun-
kach może się również pojawić zarzut, że projektanci i administratorzy progra-
mów ubezpieczeniowych są osobami niekompetentnymi. Dodajmy w tym miej-
scu od razu, że sam fakt subsydiowania ubezpieczeń może zachęcać rolników do 
zachowań oportunistycznych. Przykładowo, może maleć wówczas znaczenie 
awersji do ryzyka jako motywu ubezpieczania się na rzecz chęci uzyskania 
wsparcia lub skorzystania z niższych składek ubezpieczeniowych, niż wynika-
łoby to z ryzyka, na skutek działania mechanizmu antyselekcji. 

Z asymetrią informacji i jej pochodnymi w rolnictwie jest jednakże pewien 
problem. Chodzi o to, że w tym sektorze granica między uczestnictwem 
w programie ubezpieczeniowym, a zmianą zachowań już po zawarciu odpowied-
niej umowy nie jest jednoznaczna. Dzieje się tak, bo decyzje ubezpieczeniowe 
i produkcyjne zazwyczaj podejmuje się równocześnie. To, rzecz jasna, przekłada 
się na trudności empirycznej identyfikacji i pomiaru antyselekcji i hazardu moral-
nego. Nie może zatem zaskakiwać wielki rozrzut wyników badań empirycznych. 
W jakiejś części wynika to z faktu, iż oportunizm może być również następstwem 
elementów składowych kontraktów ubezpieczeniowych. Do tego dochodzi jeszcze 
często spotykana szczupłość danych o ryzykowności historycznej upraw w gospo-
darstwach rolnych i  problematyczna ich wiarygodność.  

 Przeanalizujmy bliżej mechanizm zachowań oportunistycznych, które są wy-
razem strategicznego wykorzystywania asymetrii informacji, w decyzjach ubezpie-
czeniowych rolników, posługując się jego ujęciem formalnym Waltersa i in. Przyj-
mijmy zatem, że rolnik odznacza się awersją do ryzyka i stara się maksymalizować 
swoją użyteczność. Zapiszmy wobec tego najpierw jego funkcję użyteczności: 

 

U=E( )−f[V( )], 
 

 

gdzie: U – użyteczność; E(π) – zysk oczekiwany; f[V(π)]– funkcja wa-
riancji zysku.  Przy braku ubezpieczenia zysk na akr będzie równy: 

 

π = py – wx, 
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gdzie: p – ceny produktów; y – produkcja/plony; w – wektor cen nakła-
dów; x –  wektor ilości nakładów na akr. 

Niestety, w samej formule określania zysku ukryta jest jego zmienność.  

Wprowadźmy teraz do analizy nabycie przez rolnika ubezpieczenia, które 
staje się tym samym dolną granicą zysku. Ubezpieczenie to opisano następują-
co: I(y, y*, z) – u(z,s), przy czym I( ) oznacza odszkodowanie; y* – plon gwaran-
towany; z – typ kontraktu ubezpieczeniowego; s – stopa subsydiowania; u(z,s) – 
składka płacona przez rolnika. Oczywiście, jeśli plon rzeczywisty będzie więk-
szy od gwarantowanego, rolnik nie otrzyma żadnej rekompensaty. Samo nato-
miast równanie zysku będzie miało teraz poniższą postać: 

 

π =py−wx+I(y,y ,z)−u(z,s). 
 

Oportunizm może pojawić się, gdy składka ubezpieczeniowa u(z,s) nie 
jest precyzyjnie powiązana z oczekiwanym odszkodowaniem. W warunkach 
braku subsydiów ubezpieczeniowych można uzyskać neutralność systemu, tj. 
dany kontrakt nie daje wyższej użyteczności oczekiwanej niż inny. W przypad-
ku subsydiów z kolei sposób ich stosowania może prowadzić do odchyleń od 
neutralności. Wynika z powyższego, że neutralne aktuarialnie ubezpieczenie to 
takie, w którym zachowana jest następująca równość: 

 

składka całkowita = oczekiwanemu odszkodowaniu, 

 

przy czym składka jest sumą składki płaconej przez rolnika oraz subsydium rzą-
dowego pomniejszonego o refundowane usługi asekuratorów. Z kolei odszko-
dowanie obejmuje całość płatności na rzecz rolników dokonanych przez ubez-
pieczycieli. Składkę płaconą przez rolników ustala się według poniższej formu-
ły: 

 

składka rolników = składka całkowita * (1 – subsydium), 

 

gdzie subsydium należy rozumieć jako stopę. Stąd możemy zapisać 
pierwszy sposób wyrażenia neutralności ubezpieczenia:  
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oczekiwane odszkodowanie * (1 – subsydium)– składka rolników = 0 

 

Drugi sposób jest następującą modyfikacją pierwszego: 

 

wartość oczekiwana (odszkodowanie – subsydium – składka rolników) = 0 

 

Obydwa warianty Walters i in. zastosowali w modelach empirycznych jako 
zmienne zależne. Ogólnie natomiast możemy skonkludować, że jeśli składki były 
skalkulowane w sposób poprawny aktuarialnie oraz subsydia zostały udzielone 
zgodnie z przyjętymi regulacjami, to neutralność powinna być zachowana, a więc 
rolnicy nie powinni otrzymywać ekstra zysków z ubezpieczenia. Wystarczy jed-
nak, by tylko jeden z tych warunków nie został spełniony, a takie zyski mogą się 
pojawić. Będzie to dowód  na występowanie oportunizmu wśród rolników. 

W części empirycznej  swojej analizy Walters i in. wykonali szereg obli-
czeń regresyjnych i testowań, bazując na danych z pięciu regionów USA z lat 
1996-2009 dotyczących ubezpieczeń plonów i przychodów kukurydzy, soi oraz 
pszenicy.  Łącznie dysponowali aż 392 035 obserwacjami. W tym momencie 
ograniczymy się tylko do przedstawienia trzech najbardziej ogólnych wniosków: 

1. Zmniejszenie oportunizmu wśród ubezpieczających się rolników oznacza 
poprawę efektywności kosztowej tego instrumentu zarządzania ryzykiem, 
a więc przybliżenie się do ideału jego aktuarialnej neutralności. Oczekiwanie 
to jest sprawą  ważniejszą w przypadku ubezpieczeń plonów niż przycho-
dów. Na cztery typy rozważanych kontraktów aż w trzech stwierdzono osią-
ganie ekstra zysków z ubezpieczenia. Zachętę do ich czerpania stanowiła 
zróżnicowana jakość użytków rolnych. 

2. Ubezpieczenia subsydiowane mogą generować pewną nieefektywną alokację 
zasobów, której wyrazem są ww. ekstra zyski. W tym kontekście warto przea-
nalizować statystyki ubezpieczeniowe pod kątem wyselekcjonowania umów z 
odszkodowaniami szczególnie częstymi. W dalszej kolejności można by roz-
ważyć podniesienie stawek i składek ubezpieczeniowych dla takich umów. 

3. W sumie niezbyt duży zakres odchylania się rzeczywistych wyników od zasa-
dy neutralności aktuarialnej kontraktów ubezpieczeniowych wskazuje na so-
lidność ich zaprojektowania. To podważałoby sensowność często  formułowa-
nego wniosku o nieefektywności działania agend publicznych związanych z 
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ubezpieczeniami rolnymi. Według Waltersa i in., zarzuty takie często bywają 
motywowane ideologicznie, a nie w oparciu o solidne dowody naukowe. 

 

Optymalizacja 

Jako pierwszy problem ten sformułował już w 1968 r. J. Mossin [Mossin, 1968].  

Podobnie jak inni badacze w latach 60. ub. wieku, swoje rozważania Mossin 
rozpoczyna od prezentacji funkcji indywidualnej absolutnej awersji do ryzyka, 
Ra, w konwencji Pratta-Arrova: 

� � � � � �/aR Y U Y U Y   �  , 

gdzie: U jest funkcją użyteczności majątku całkowitego lub kapitału własnego Y. 
Standardowo też przyjął, że awersja ta maleje wraz ze wzrostem Y. W ślad za tym 
rośnie gotowość do podejmowania większego ryzyka, gdy rośnie majątek danej 
jednostki. Zależności te są manifestacją znanego w ekonomii efektu majątkowego. 

Jednostka rozważa zakup ubezpieczenia dla części majątku równej L, ale 
posiada jeszcze inne aktywa A. Łącznie jej majątek równy jest zatem A + L. W 
jakimś wcześniej wyróżnionym okresie majątek L może być utracony w całości 
z prawdopodobieństwem π lub nie doznać żadnego uszczuplenia z prawdopodo-
bieństwem 1 C . Kwota skałki ubezpieczeniowej wynosi p. Problem decyzyjny 
jednostki w tym momencie sprowadza się do wyboru maksymalnej wartości pa-
rametru p, która czyniłaby ją neutralną/obojętną wobec zakupu polisy lub rezy-
gnacji z niej. Założono ponadto, że chronić będzie się cały majątek L. By zna-
leźć rozwiązanie, Mossin odwołuje się teraz do hipotezy użyteczności oczeki-
wanej von Neumanna-Morgensterna. Jeśli jednostka zrezygnuje z ubezpiecze-
nia, jej majątek końcowy będzie zmienną stochastyczną i wyniesie: 

1 1 .
A z prawdopodobieństwem

Y
A L z prawdopodobieństwem

C
C

/
� 0 � 1

 

Użyteczność oczekiwana będzie wówczas równa � � � � � �1U A U A LC C�  � . Gdy 
jednak nabędzie polisę, ma pewność, że majątek w końcu okresu wyniesie: 

2Y A L p� �  , 

a odpowiadająca mu użyteczność określona będzie następującą funkcją 
� �U A L p�  . 

Porównując teraz użyteczności w obydwu wariantach decyzyjnych, mo-
żemy rozpocząć procedurę formalną ustalenia maksymalnie akceptowalnej kwo-
ty składki ubezpieczeniowej:  
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� � � � � � � �1U A U A L U A L pC C�  � � �  . 

 

Dodatkowo zilustrowano ją graficznie na rysunku 1. 

Jak widać, p jest funkcją π, L oraz A. Z racji monotonicznego spadku 
awersji do ryzyka przy wzroście stanu posiadania jednostki � �0U   .  maksymal-
na kwota składki jest większa od składki aktuarialnie poprawnej � �p LC� . Rzecz 
jasna, maksymalna wartość p rośnie wraz z π oraz L. Daleko bardziej złożona 
jest natomiast zależność między nią a majątkiem pozostałym A, chociaż gdy wy-
stępuje malejąca awersja do ryzyka, maksymalnie akceptowalna składka maleje, 
im większy jest majątek jednostki. Wyraża to poniższe równanie różniczkowe: 

� � � � � � � �
� �

1U A U A L U A L pdp
dA U A L p

C C   �  �  � 
� 

 � 
. 

Otrzymujemy zatem, że dp/dA będzie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy licznik 
po prawej stronie równania będzie dodatni. Po kilku przekształceniach i podsta-
wieniach Mossin dochodzi do finalnej zależności, która zarazem jest podstawą 
wyznaczenia składki maksymalnej do zaakceptowania przez decydenta: 

 � � � � � �
� � � �

0a

U A U A L
R A L p

U A L U A
   �

�   �
� 

. 

Drugim problemem, którym zajmuje się Mossin, jest wyznaczanie opty-
malnego pokrycia ochroną ubezpieczeniową, gdy dana jest stopa składki p. War-
to go przeanalizować, gdyż wprost odnosi się do polskiego systemu ubezpieczeń 
upraw i inwentarza żywego.  
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Rysunek 1. Istota wyznaczania maksymalnie akceptowanej  
składki ubezpieczeniowej przy pełnym zakresie ochrony 

 
Źródło: przedstawiono na podstawie: Mossin J., Aspects of Rational Insurance Purchasing, 
„Journal of Political Economy”, vol. 76, no. 4, 1968. 

 
Jak poprzednio, zachowane są oznaczenia i interpretacje parametrów A i L. No-
wym elementem jest pokrycie C rozumiane jako absolutna kwota pieniężna. 
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Standardowo przyjęto, że obowiązywać będzie warunek 0 , chociaż nie 
wykluczono, że jakaś jednostka chciałaby nabyć ochronę przekraczającą L, ale 
to graniczy z czystym hazardem.  

Naliczana składka przez zakład ubezpieczeniowy wyniesie teraz pC. Jeśli 
pojawi się szkoda majątkowa równa X, to oczekiwane odszkodowanie powinno 
być równe (C/L)X. Możemy teraz ustalić końcową wartość majątku jednostki: 

CY A L X X pC
L

� �  �  . 

Jak przedtem, decydent chce zmaksymalizować swoją oczekiwaną użyteczność 
tegoż majątku, tj. � �E U Y� �� �  ze względu na C, przy warunku 0 . Trzeba 
przeto zapisać dwie pierwsze pochodne: 

� � � �
dE U Y XE U Y p

dC L
� � � �� �� �  � � �G H	 
� �

, 

 

� � � �
2 2

2 0
d E U Y XE U Y p

dC L
� �� � � �� �   �  .G H� �

	 
G H� �
. 

Wynika z nich, że istnieje tylko jedno maksimum. 

Co się teraz stanie, gdy jednostka zdecyduje się na pełne pokrycie ochro-
ną majątku, tj. C = L? W tym celu trzeba zróżniczkować użyteczność oczekiwa-
ną dla ustalonego C i przyjąć warunek wystarczający istnienia maksimum, tj. 
nieujemność pierwszej pochodnej: 

 � � � � � �
C L

dE U Y E X
U A L pL p

dC L�

� � � �� �  � �  G H
� �

 

Jeśli 0U  � , co równoznaczne jest z tym, że pL E(X), to otrzymujemy, że jed-
nostce trzeba zaoferować korzystną aktuarialnie, a przynajmniej poprawną, 
składkę. Można to jeszcze wyrazić inaczej: jeśli jednostka postrzega składkę 
jako niekorzystną aktuarialnie, nigdy nie powinna uznawać za rozwiązanie op-
tymalne pełnego pokrycia. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z 
nadubezpieczeniem, co kłóci się z przyjętym założeniem awersji do ryzyka. 

Gdy pominie się teraz przypadek braku w ogóle ubezpieczenia (C = 0) ja-
ko niejednoznaczny, pozostaje koncentracja na pierwszej pochodnej oczekiwa-
nej użyteczności końcowego majątku względem pokrycia. Mossin przyrównuje 
ją do zera:  
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� � 0XE U Y p
L

� �� �  �� �G H	 
� �
. 

W równaniu powyższym wyraża się szukanie równowagi między utratą uży-
teczności z racji wzrostu składki i jej powiększeniem na skutek dodatkowego 
ubezpieczenia przed ewentualnymi stratami. Zauważmy przy tym, że wyrażenie 
w nawiasie zwykłym  jest losowym wpływem świadczenia od zakładu ubezpie-
czeniowego. Całe zaś wyrażenie w nawiasie kwadratowym jest losowym przy-
rostem krańcowym użyteczności. Jasno z tego wynika, że zwiększanie C ma 
sens, dopóki ww. przyrost nie osiągnie zera. Mamy powtórny dowód na to, iż 
pełne pokrycie nigdy nie będzie rozwiązaniem optymalnym w konwencji nor-
matywnej. Z ekonomii i finansów behawioralnych wiemy jednak, że część osób 
i firm nie stosuje się w praktyce do tej rekomendacji, nadubezpieczając swój 
majątek, szczególnie często o małej wartości o dużym prawdopodobieństwie 
doznania w nim uszczerbku. 

Wpływ pozostałego majątku, A, na wybór optymalnego pokrycia C, 
Mossin analizuje jeszcze przy zastosowaniu logarytmicznej funkcji użyteczno-
ści. Optimum wyznacza wtedy z poniższego wzoru: 

 1
1

C L A
p p p
C C C� �

�  � �	 

. 

Wprowadzając następnie narzut bezpieczeństwa stosowany przez zakład ubez-
pieczeniowy, dochodzi do formuły przybliżonej na różnicę między pokryciem 
pełnym a optymalnym: 

� �
1

L C A L#
#

 � �
�

. 

Prawdziwe teraz jest uogólnienie w postaci propozycji, że dla jednostek odzna-
czających się malejącą awersją do ryzyka optymalne pokrycie jest tym mniejsze, 
im większym dysponują one majątkiem. 

Trzeci problem, który interesuje Mossina, dotyczy wyboru optymalnej 
stopy reasekuracji. Tym razem to zakład ubezpieczeniowy dysponuje kwotą 
funduszy A, które mają sfinansować przyszłe roszczenia ubezpieczonych równe 
X. Zakład ten jednak postanowił reasekurować część swojego portfela, oznaczo-
nego jako k. Musi jednakże zapłacić za to składką kE(X) wraz z narzutem bez-
pieczeństwa reasekutora, a więc łącznie λkE(X). Oczywiście, (1 ‒ k)X będzie 
częścią roszczeń pokrywanych przez sam zakład. Jego końcowy majątek netto 
będzie zmienną losową równą: 

� � � � � �1 1Y A kE X k X#�  �   . 
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Optymalna wartość k musi maksymalizować E[U(Y)], ale nie może z drugiej 
strony być równa jedności. Innymi słowy, przyjmuje się, że zakład reasekuruje 
tylko część swojego portfela polis. Optimum poszukiwane jest zatem dla k > 0. 
Proces ten opisuje następujące wyrażenie: 

� � � � � � � �� �1 0
dE U Y

E U Y X E X
dk

#
� �� �  �  � �� �� � . 

Jak widać, zakład musi zrównoważyć pewne uszczuplenie własnego zysku z 
przyrostem bezpieczeństwa działalności. To także sugeruje, że k = 0 nie jest 
rozwiązaniem optymalnym. Uogólniając, znów w formie propozycji do udo-
wodnienia, Mossin stwierdza, że jeśli zakład ubezpieczeniowy odznacza się ma-
lejącą awersją do ryzyka, wtedy optymalny poziom reasekuracji maleje, gdy ro-
sną jego fundusze. Formalnie wynika to z kolejnego różniczkowania: 

� � � � � �� �
� � � � � �� �2

1

1 .

E U Y X E Xdk
dA E U Y X E X

#

#

   �� �� �� 
   �� �� �

 

Należy zauważyć, że dk/dA będzie ujemne, o ile licznik będzie też ujemny. 

Swój artykuł Mossin kończy formalizacją zagadnienia optymalizacji 
udziału własnego jednostki ubezpieczającej się. Przypuszcza ona, że w przy-
szłości będzie musiała sfinansować losową stratę majątku równą X. Decyduje 
się jednak na zakup polisy, w której przewidziano, iż sama będzie musiała po-
kryć część straty wynoszącą S. Zakład ubezpieczeniowy musi wtedy zapisać od-
powiednio przyszłe, losowe odszkodowanie, W. Może to zrobić następująco: 

0 ,
, .

jeżeli X
W

X S w przeciwny a
S

m r zie
/

� 0 1

†
 

Składka ubezpieczeniowa w tym przypadku jest funkcją udziału własnego S, 
czyli: 

 � � � � � �1p S E W#� � , 

przy czym E(W) jest składką netto, a λE(W) narzutem bezpieczeństwa ubezpie-
czyciela. 

Analizowana jednostka dysponuje majątkiem początkowym A, natomiast 
jego wartość końcowa po zawarciu kontraktu będzie wielkością losową i wynie-
sie:  

� �Y A p S X W�   � . 
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Przy założeniu, że X jest zmienną losową ciągłą z funkcją gęstości f(x), 
oczekiwana wartość odszkodowania będzie równa: 

� � � �( )
S

E W x S f x dx
�

� � , 

zaś oczekiwana użyteczność majątku końcowego jednostki wyniesie: 

� � � � � � � � � �
0

S

S
E U Y U A p x f x dx U A p S f x dx

�
�   �  � �� � � � . 

Optymalne S będzie jedyną wartością udziału własnego, która maksyma-
lizować będzie powyższe wyrażenie. Mossin w tym momencie zapisuje dwie 
pierwsze jego pochodne, konkludując, iż parametr S musi być wartością dodat-
nią, by miał cechę optymalności. Interesujące wnioski płyną jednak z analizy 
znaków obydwu pochodnych i przebiegu funkcji E[U(Y)]. Ilekroć pierwsza po-
chodna jest dodatnia lub równa zero, a E[U(Y)] monotonicznie rośnie, druga po-
chodna cały czas jest ujemna. Optymalne S powinno wtedy rosnąć do nieskoń-
czoności, co automatycznie wyklucza sensowność jakiegokolwiek ubezpiecze-
nia. Gdy z kolei E[U(Y)] ma maksimum w postaci skończonej wartości S, ozna-
czonej teraz jako S*, to punkt ten jest jedynym ekstremum. Wniosek ten Mossin 
uogólnił następująco: jeśli jednostka wykazuje malejącą awersję do ryzyka, op-
tymalna kwota udziału własnego jest tym większa, im wyższym dysponuje ona 
majątkiem. Dowód tej propozycji ponownie sprowadził się do ustalenia warun-
ków dodatniości pochodnej ds/dA. 

Ważnym punktem odniesienia dla ubezpieczeń od wielu ryzyk jest bezdysku-
syjnie praca N.A. Doherthego i H. Schlesingera [Doherty, Schlesinger, 1983]. We-
dług N.A. Doherty’ego i H. Schlesingera optymalizacja kontraktów ubezpieczenio-
wych powinna uwzględniać cały portfel aktywów oraz zależności między ich ekspo-
zycją na ryzyko, którymi dysponuje jednostka rozważająca ubezpieczenie części 
z nich, jak i stopień niekompletności rynków ubezpieczeniowych. Tą ostatnią rozu-
mieją oni jako brak możliwości nabycia polis, które ubezpieczałyby wszystkie moż-
liwości poniesienia strat. Oznacza to po prostu nieubezpieczalność pewnych ryzyk. 
To w jakimś sensie implikuje też niedywersyfikalność części ryzyk. W literaturze 
ubezpieczeniowej określa się je niekiedy terminem „ryzyka społeczne”, a jako przy-
kłady wymienia się: wojny, trzęsienia ziemi, katastrofy w elektrowniach nuklear-
nych i drastyczne pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Co nie mniej ważne, 
niekompletność rynków ubezpieczeniowych często może współwystępować z panu-
jącą na nich asymetrią informacji, a niekiedy również z wysokimi kosztami transak-
cyjnymi ubezpieczania się. Łącznie czynniki te powodują, że ryzyka potencjalnie 
ubezpieczalne trudno niektórym jednostkom jest transferować do sfery pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. 
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Jako punkt odniesienia dla swoich rozważań Doherty i Schlesinger przyjęli 
zasadę Bernoulliego, która orzeka, że jednostki z awersją do ryzyka będą wybierać 
pełne pokrycie ubezpieczeniowe, jeśli składka ustalona będzie poprawnie aktuarial-
nie, tzn. będzie równa oczekiwanej wartości straty. Swoje wyniki porównywali na-
stępnie z ustaleniami J. Mossina (1968 r.) oraz L.V. Smitha (1968 r.), którzy dowo-
dzili, że przy proporcjonalnym narzucie bezpieczeństwa na składkę, podział ryzyka 
między strony kontraktu jest zawsze rozwiązaniem optymalnym, natomiast pełna 
ochrona – suboptymalnym. Wreszcie, ustosunkowali się do wniosków otrzymanych 
przez J.K. Arrowa (1963 r.) i A. Raviva (1979 r.), według których polisy z udziałem 
własnym ubezpieczonego są preferowane przez jednostki ubezpieczające się z awer-
sją do ryzyka w stosunku do polis aktuarialnie poprawnych z koasekuracją zakładu 
ubezpieczeniowego. Odwrotnie zależności te układają się natomiast w przypadku 
asekuratora. 

Swoją analizę formalną Doherty i Schlesinger, dalej DS, rozpoczynają od 
dwóch możliwości wystąpienia lub niewystąpienia straty przy dwóch stanach natury 
(prawdopodobieństwach). Mamy zatem cztery wzajemnie wykluczające się sytuacje: 

1. Brak straty, 

2. Tylko strata dająca się ubezpieczyć, 

3. Tylko strata nieubezpieczalna, 

4. Strata ubezpieczalna i nieubezpieczalna. 

Oznaczając teraz przez I i N wielkość straty ubezpieczalnej i nieubezpieczalnej, 

IC  i NC ‒ odpowiadające im prawdopodobieństwa ich wystąpienia, A ‒ wielkość 

majątku nienarażonego na szkody i N IC  ‒ prawdopodobieństwo warunkowe po-
jawienia się straty nieubezpieczalnej przy danym prawdopodobieństwie straty 
ubezpieczalnej, otrzymujemy następujące kombinacje: 

 
Tabela 1. Dane wyjściowe do optymalizacji pełnego pokrycia 

Stan 
natury 

Majątek  
(bez ubezpieczenia) Prawdopodobieństwo 

1 A 
1 1 N I I N IC C C C C�   �  

2 A ‒ I 
2 I I N IC C C C�   

3 A ‒ N 
3 N I N IC C C C�   

4 A ‒ I ‒ N 
4 I N IC C C�  

Źródło: przedstawiono na podstawie: Doherty A.N., Schlesinger H., Optimal Insurance in 
Incomplete Markets, „Journal of Political Economy”, vol. 91, no. 6, 1983. 
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Jednostka chcąca się ubezpieczyć cechuje się awersją do ryzyka a na rynku 

ubezpieczeniowym informacja rozłożona jest symetrycznie. Interesuje ją zatem 
zdarzenie I, a w ślad za tym transfer ryzyka w części α do asekuratora oraz zatrzy-
manie pozostałości, tj. (1 ‒ α)I. Przy założeniu, że ubezpieczyciel stosować będzie 
narzut bezpieczeństwa, m, proporcjonalny do składki, P, ta ostatnia wyniesie: 

 � �1IP I m7C� � . 

Po zakupie przez wyżej scharakteryzowaną jednostkę polisy jej oczeki-
wana użyteczność będzie równa: 

 

� �
� � � �
� �

� � � �

1

2

3

4

1

1 1

1

1 1 .

I

I

I

I

EU U A m

U A I m I

U A I m N

U A m I N

C 7C

C 7C 7

C 7C

C 7C 7

�  �� �� �
�  �  � �� �
�  � � �� �
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Jeśli jednostka nabędzie pełną ochronę (α = 1), użyteczności krańcowe we wszyst-
kich czterech stanach natury ujętych we wcześniej zaprezentowanej tabeli będą jed-
nakowe. Ustosunkowanie się do zasady Bernoulliego i ustaleń Mossina oraz Smitha 
wymaga jednak zapisania jeszcze równania różniczkowego o następującej postaci: 

� � � � �� �1 3 1
1

1I N IN

dEU I m U U mU
d 7

C C C
7 �

�    � �   � . 

Pełne pokrycie będzie rozwiązaniem optymalnym, gdy wartość powyż-
szego równania będzie równa zero. Gdy regulacje zakazywać będą jednak α > 1, 
pełne pokrycie będzie wyborem optymalnym, jeśli wartość równania będzie 
nieujemna. W tym kontekście zasada Bernoulliego będzie zachowana, gdy, po 
pierwsze, m = 0, a więc składka będzie poprawna aktuarialnie. To jednak nie 
wyczerpuje problemu, tzn. zasada ta zachowa swoją prawomocność, jeśli I oraz 
N będą miały rozkłady niezależne, lub jeśli stany te będą dodatnio skorelowane, 
gdy regulacje nie dopuszczą α > 1, a więc nie zezwalać będą na nadubezpiecze-
nie się. Warto jeszcze skomentować ujemną korelację między I a N, gdyż ozna-
cza ona wystąpienie tzw. a natural hedgingu. Pełne pokrycie, by go zredukowa-
ło albo wręcz wyeliminowało. Z hedgingiem tym mamy do czynienia w rolnic-
twie, gdy plony są ujemnie skorelowane z cenami ziemiopłodów. 
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Tabela 2. Synteza wyników optymalizacji pokrycia 
Relacja między I a N Narzut bezpieczeństwa Optymalne pokrycie 

niezależność m = 0 α = 1 
korelacja dodatnia m = 0 α > 1 

korelacja ujemna m = 0 α < 1 
   
niezależność m > 0 α < 1 

korelacja dodatnia m > 0 ? 
korelacja ujemna m > 0 α < 1 

Źródło: przedstawiono na podstawie: Doherty A.N., Schlesinger H., Optimal Insurance in 
Incomplete Markets, „Journal of Political Economy”, vol. 91, no. 6, 1983.  

 
Weryfikacja rekomendacji Mossina i Smitha wymaga przyjęcia, że narzut 

bezpieczeństwa asekuratora będzie większy od zera, tj. m > 0. Należy przypo-
mnieć, że tych dwóch ekonomistów doszło do wniosku, iż optymalnym rozwią-
zaniem wtedy będzie pokrycie niepełne (α < 1). DS dodają, że potrzebna jest do 
tego jeszcze niezależność stanów I oraz N albo ich ujemne skorelowanie. Jednak 
dla korelacji dodatniej nie da się sformułować jednoznacznej rekomendacji od-
nośnie optymalnego poziomu pokrycia. Syntetyczny przegląd wniosków otrzy-
manych przez DS zawiera kolejna tabela, przy czym trzy pierwsze przypadki 
odnoszą się do zasady Bernoulliego, a trzy kolejne do ustaleń Mossina-Smitha. 

Bardzo interesujący jest jeszcze przypadek doskonałej ujemnej korelacji mie-
dzy I a N, przy wciąż m > 0. Wtedy nawet, gdyby jednostce zaoferowano składkę 
poprawną aktuarialnie, optymalną strategią jest całkowita rezygnacja z zakupu poli-
sy. Jeszcze ciekawiej sytuacja może wyglądać, gdy α nie jest regulacyjnie ograni-
czone do przyjmowania wartości nieujemnych. Optymalny kontrakt wówczas pole-
gałby na płaceniu jednostce premii, jeśli w stanie I nie pojawi się strata oraz płaceniu 
ubezpieczycielowi, jeśli ona wystąpi. Kontrakty takie nie są do zawarcia jednak na 
rynku ubezpieczeniowym, ale są czymś normalnym na rynku opcji. 

W części swojego artykułu poświęconej ustosunkowaniu się do rekomenda-
cji Arrowa i Raviera DS stratę ubezpieczalną dzielą na dwa rodzaje: stratę drobną 
IS i dużą IL, oznaczając prawdopodobieństwa ich wystąpienia przez πS i πL. Pozwo-
liło im to wyróżnić sześć stanów natury, które przedstawiono w kolejnej tabeli. 
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Tabela 3. Podstawowe założenia dotyczące optymalnego kontraktu  
ubezpieczeniowego 

Stan natury Majątek  
(bez ubezpieczenia) Prawdopodobieństwo 

1 A 
1 1 S I N N S N I NC C C C C C C�    � �  

2 A ‒ IS 2 S N S NC C C C�   

3 A ‒ IL 3 L N L NC C C C�   

4 A ‒ N � �4 1N S N L NC C C C�    

5 A ‒ IS ‒ N 
5 N S NC C C�  

6 A ‒ IL‒ N 
6 N L NC C C�  

Źródło: przedstawiono na podstawie: Doherty A.N., Schlesinger H., Optimal Insurance in 
Incomplete Markets, „Journal of Political Economy”, vol. 91, no. 6, 1983. 

 

Przyjmując teraz, że drobna strata IS stanowić będzie udział własny jed-
nostki chcącej się ubezpieczyć, skonstruowano dwa typy polis: 

1. Z udziałem własnym i wypłatą D: 

 

w stanach 3 6,
0 w sytuacji przeciwnej,

L SI I i
D

/
� 0

1
 

2. Z koasekuracją i wypłatą C: 

� � � �
w stanach 2 5,

1 w stanach 3 6,

0 w sytuacji przeciwnej.

S

S L S

I i

C I f I I i

7

7 7
/
6

� �  � �0 � �
6
1

 

Jeśli � � 0f7 7� � , to obydwie polisy są identyczne, przy czym:  

� � 1S S

L S L

If
I I
7 C7

C
� �

� �� � 	 

. 

Po kilku przekształceniach i podstawieniach DS dochodzą do następującej uży-
teczności oczekiwanej jednostki: 
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Następnie zapisują równanie różniczkowe jako formułę maksymalizacji jej uży-
teczności: 

2 2 3 3 5 5 6 6 0S S
S

L L

dEU I U U U U
d

C CC C C C
7 C C

� �� � � �
    �  �  �G H� � � �

	 
 	 
� �
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Z  przeprowadzonej przez DS, bardzo szczegółowej analizy kompletnego 
zbioru parametrów kontraktów wynika, że propozycje Arrowa są poprawne 
i rozwiązaniem optymalnym, gdy straty ubezpieczalne i nieubezpieczalne są 
niezależne. Są one także akceptowalne, jeśli drobne straty są ujemnie, a duże 
dodatnio skorelowane ze stratami nieubezpieczalnymi i dodatkowo α nie może 
być nieujemne. Gdy jednak korelacje te ulegają odwróceniu, optymalna polisa 
wymaga ubezpieczenia co najmniej części małych strat i zachowania co naj-
mniej pewnej nadwyżki dużych strat przekraczającej udział własny. 

Z kolei twierdzenie Arrowa, iż jednostki chcące się ubezpieczyć z awersją 
do ryzyka preferują polisy z koasekuracją w porównaniu do równoważnych im 
aktuarialnie polis z udziałem własnym, jest prawdziwe albo w warunkach kom-
pletności rynków ubezpieczeniowych, albo przy specyficznym skorelowaniu zo-
bowiązań zakładów ubezpieczeniowych z portfelem ich aktywów. Ponieważ Rav-
iv bazował na propozycjach Arrowa, prawdziwość wniosków tego pierwszego ma 
miejsce tylko przy spełnieniu bardzo rygorystycznych warunków, tzn. ubezpie-
czalne straty muszą być niezależne tak od majątku nieubezpieczalnego jednostki 
nabywającej polisę, jak i od aktywów asekuratora.  

Jeśli ponadto ubezpieczalne straty są ujemnie skorelowane ze stratami 
nieubezpieczalnymi, istnieje mało bodźców do nabywania ubezpieczeń. Rosną 
one najczęściej wyraźnie, gdy korelacja staje się dodatnia. Poza tym znaczenie 
może mieć wielkość strat. Gdy małe straty są ujemnie skorelowane ze stratami 
nie dającymi się ubezpieczyć, a duże – dodatnio, uzasadnione staje się stosowa-
nie większych udziałów własnych. Zatrzymując bowiem małe straty, można je 
kompensować z nieubezpieczalnymi szkodami. Jeśli jednak korelacje te się po-
odwracają, polisy z udziałami własnymi mogą być wręcz nieatrakcyjne. 
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DS w podsumowaniu swojego artykułu wskazują na możliwości wykorzy-
stania ich podejścia do tłumaczenia rozmaitych anomalii, które się ujawniają, gdy 
porównuje się rekomendacje płynące z hipotezy oczekiwanej użyteczności z rze-
czywistymi decyzjami ubezpieczeniowymi ludzi i firm. W momencie publikowa-
nia artykułu (1983 r.) nie znano jeszcze tak dobrze jak obecnie ekonomii i finan-
sów behawioralnych, ale niekompletność rynków ubezpieczeniowych oraz kore-
lacje między różnymi aktywami mogą stanowić interesujące ich wzbogacenie. Na 
pewno na uwagę zasługuje też a natural hedging, gdyż ten sam mechanizm funk-
cjonuje również w przypadku dywersyfikacji upraw. Niekompletność rynków 
ubezpieczeniowych i teoria portfela mogą ułatwić także zrozumienie i sensow-
ność stosowania nad- i niedoubezpieczenia. Ujęcie to wciąż jest aktualne i dlate-
go z niego się skorzysta. 

 

Decyzja ubezpieczeniowa: ubezpieczyć się czy nie? 

H.K. Coble oraz D.T. Knight, bazując na pracach E.R. Justa, L. Calvin 
i J. Quiggina z 1999 roku oraz J. Hirshleifera i J.G. Rileya z 1992 roku, skon-
struowali model autorski analizowania decyzji rolników w zakresie ubezpiecza-
nia plonów, w którym   zintegrowali awersję do ryzyka, subsydia rządowe, ne-
gatywną selekcję oraz hazard moralny. Poniżej przybliży się jego konstrukcję 
oraz oferowane możliwości analityczne. 

Załóżmy, że rolnik charakteryzujący się awersją do ryzyka osiąga plon y 
o dystrybuancie rozkładu Fij(y), przy czym i oznacza typ ryzyka, a j – wektor 
nakładów. Producent ten konfrontowany jest z dwoma typami ryzyka: 0 i 1, ta-
kimi, że Foj(y) ≠ F1j(y).  Z kolei nakłady mogą osiągać trzy poziomy: xo – wektor 
w przypadku braku ubezpieczenia; x1 – wektor nakładów z ubezpieczeniem, ale 
ich stosowanie jest w pełni obserwowalne, tzn. nie występuje tu hazard moralny; 
x2 – wektor, w którym mamy do czynienia z powyższym hazardem. Rząd nato-
miast zakłada, że typ ryzyka będzie 0 i rolnicy stosować będą wektor x1. 

Rolnik wybiera teraz poziom ochrony C oraz gwarancję cenową pg. Z ko-
lei plon gwarantowany oznaczono przez μ. Jeśli plon rzeczywisty spadnie poni-
żej Cμ, rolnik może oczekiwać odszkodowania pg(Cμ-y) na jednostkę ziemi. 
Składka ubezpieczeniowa y zależy od C, μ, pg  oraz typu ryzyka i poziomu na-
kładów opisanego dystrybuantą F01. Przy założeniu, że ubezpieczenie jest sub-
sydiowane, co oddaje parametr S, płacona przez rolnika składka będzie iloczy-
nem, którego drugim czynnikiem jest (1-S), przy czym 0<S<1. Stąd przychód 
rolnika na jednostkę ziemi wyniesie: 
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gdzie: p jest ceną otrzymaną za produkt.  
 

 Jeśli przyjmie się, że maksymalizować się będzie użyteczność powyższe-
go przychodu, możemy teraz zapisać równanie dla ekwiwalentu pewności CE: 
 

� � 0– 0 1 2 3 4–  –    ,

 
[ ( ) [ ]ij j iCE F wx CE y F wx �! ! " � " � " �"│ │  

przy czym wiadomo, że CE zależeć będzie od majątku początkowego rolnika i ubez-
pieczanego areału; w – niestochastyczny wektor cen nakładów; Δk dla k= 1-4, od-
zwierciedla efekt awersji do ryzyka (Δ1), Δ2 – efekt subsydium rządowego, Δ3 –  
efekt negatywnej selekcji, Δ4 – efekt hazardu moralnego. Zaprezentujemy obec-
nie formuły dla wyliczenia tych cząstkowych efektów: 
 

Δ1 = R[Φ(y)│Fij – wxj] – R [py│[Fi0–wx0], 
Δ2 = E[Φ(y)│F01] – E [py│[F01], 

Δ3 = E[Φ(y)│F11] – E [py│[F11] – E[Φ(y)│F01] – E [py│[F01]  , 

Δ4 = E[Φ(y)│Fi2 – wx2] – E [Φ(y)│Fi1 – wx1], 

gdzie: R – składka ubezpieczeniowa; E – operator wartości oczekiwanej. 
 

 Gdyby nie było subsydium ubezpieczeniowego, negatywnej selekcji i ha-
zardu moralnego, efekt awersji do ryzyka wyniósłby: 
 

Δ1 = R[Φ(y)│F01(y)dy – wx1] – R [py│[F00(y)dy – wx0]. 
Izolowany natomiast efekt subsydium będzie równy: 

Δ2 = Sγ (C, pg, μ, x1, F01)A, 

gdzie: A – areał. Innymi słowy, dla rolnika neutralnego wobec ryzyka bodźcem 
do uczestniczenia w programie ubezpieczeniowym jest łączna kwota subsydium.  

Natomiast izolowany efekt negatywnej selekcji określa się, jak poniżej: 

Δ3 =A  
 

lub 
Δ3 =A  
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Dodajmy, że jest on różnicą między oczekiwanym odszkodowaniem dla typu 
ryzyka 1 w porównaniu do typu 0 albo, równoważnie, różnicą między tym od-
szkodowaniem a składką poprawną aktuarialnie. W końcu podajmy formułę dla 
efektu hazardu moralnego, w warunkach izolacji: 
 

Δ4 =A

, 
 

który jest sumą efektu samego hazardu moralnego, oczekiwanego przychodu 
rynkowego, odszkodowania i kosztu nakładów. Teraz możemy przedstawić spo-
sób dojścia do efektu łącznego tych czterech efektów cząstkowych: 

R[Φ(y)│F12 – wx2] – R [py│[F10 – wx0] + 
A    

 
Bardzo interesująca jest jego interpretacja graficzna, która tworzy ramy odnie-
sienia dla podejmowania decyzji dotyczących ewentualnego zakupu ubezpie-
czenia. Posłużmy się w tym celu rysunkiem 2. 

 
Rysunek 2. Ramy konceptualne do wsparcia decyzji o zakupie ubezpieczenia 

plonów 

 
Źródło: na podstawie: Coble H.K., Knight D.T., Crop insurance as a tool for price and yield 
risk management, w: A Comprehensive assesment of the role of risk in U.S. Agriculture, 
Springer/Science+Bussines Media LLC, New York, 2002. 
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Każdy rolnik konfrontowany jest z prawdopodobieństwem poniesienia 

straty π, przy czym α  π  β oraz α > 0 i β < 1. Bardzo ważne są przy tym 
dwie składki ubezpieczeniowe: γns i γs. Pierwsza wyznacza tzw. składkę wyjścia 
na zero przez ubezpieczonych po zakupie polisy. Dzieje się to przy braku hazar-
du moralnego. Byłaby to wówczas składka poprawna aktuarialnie dla asekurato-
rów, ale tylko taka sama dla rolników typu π1, których oczekiwana strata wynosi 
γns. Rolnicy natomiast na lewo od punktu π1 osiągaliby zysk z ubezpieczenia 
(dodatni efekt negatywnej selekcji). Z kolei ci na prawo ponosiliby straty (ujem-
ny efekt negatywnej selekcji). Gdy teraz uwzględnimy hazard moralny i awersję 
do ryzyka, rolnicy aż do punktu π2 mogliby kupować polisy. Oczywiście po 
przekroczeniu π2 decyzja ta nie wydaje się już racjonalną, gdyż ujemny efekt 
negatywnej selekcji przeważa nad dodatnim efektem hazardu moralnego i awer-
sji do ryzyka.  

Wprowadzenie subsydium do składki powoduje, że maleje ona do pozio-
mu γs. Rolnicy na prawo od π1 spotykają się z sytuacją, że ujemny efekt nega-
tywnej selekcji jest kompensowany dodatnimi efektami subsydium, hazardu mo-
ralnego i awersji do ryzyka. Pełna kompensacja ma miejsce jednak w punkcie β, 
tzn. dla grupy najmniej ryzykujących rolników.   

W każdych warunkach i we wszystkich krajach powinno się dążyć do po-
prawiania efektywności aktualnej ubezpieczeń rolnych poprzez wdrażanie do-
skonalszych produktów i metod identyfikacji i mierzenia ryzyka oraz wyceny, 
a także głębszego zrozumienia motywów nabywania ochrony przez samych rol-
ników [Ramirez i in., 2017]. Wśród nich nie zawsze kluczową przesłanką była 
awersja do ryzyka. Może się przecież zdarzyć i tak, że rolnicy umiejętnie wyko-
rzystując swoją przewagę informacyjną, chętniej chronią uprawy, w których 
mogą uzyskać korzystniejszą relację między płaconymi składkami 
a oczekiwanymi odszkodowaniami. Sensownie można zatem zakładać, że pro-
ducenci rolni mają jakieś swoje wyobrażenia o minimalnej składce ubezpiecze-
niowej, także sprawiedliwej aktuarialnie, która przy tym może być znana oby-
dwu stronom kontraktu ubezpieczeniowego. Oczywiście taka składka minimalna 
powinna rosnąć, gdy rolnicy odznaczają się rosnącą awersją do ryzyka. Problem     
zaczyna się wówczas, gdy składki za ryzyko czyste różnią się od ich poziomu 
poprawnego aktuarialnie i jeszcze bardziej, gdy rolnik i asekurator nie mają wy-
starczającej pewności co do rzeczywistej wielkości składki sprawiedliwej aktua-
rialnie. To zainspirowało Ramireza i Shonkwilera do skonstruowania probabili-
stycznego modelu decyzji rolników odnoszących się do nabywania przez nich 
ubezpieczeń upraw [Ramirez, Shonkwiler, 2017]. 
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W modelu powyższym wychodzi się z założenia, że rolnik i-ty w sposób 
racjonalny maksymalizujący swój zysk nabędzie polisę, jeśli spełniony będzie 
następujący warunek: 

RPP x  PPEi > (1 – GSR) x IPEi, 
 

gdzie: RPP – składka za ochronę przed ryzykiem, która informuje o poziomie 
gotowości zapłaty za nią przez osobę charakteryzującą się awersją do ryzyka 
w porównaniu do jednostki neutralnej wobec niego; PPEi – oszacowanie składki 
przez rolnika; 0≤GSR≤1 – stopa budżetowego subsydiowania składki; IPEi – 
oszacowanie składki przez asekuratora. 
 

Zauważmy od razu, że iloczyn RPP x PPEi można interpretować jako maksy-
malną kwotę, którą rolnik byłby gotów zapłacić za ochronę.  

Dalej przyjęto, że RPP i GSR ustalane są egzogenicznie. Ponieważ strony 
umowy ubezpieczeniowej nie znają dokładnie wartości składki poprawnej ak-
tuarialnie (the actuarially fair premium, AFP), parametry PPEi oraz IPEi są 
zmiennymi losowymi, zależnymi od rozkładów oszacowań AFP przez rolnika 
i asekuratora, co możemy zapisać jak poniżej: 

 

 PPEi = AFPi + ηi  takie, że  ηi ~N(μ1, ), 

IPEi = AFPi + vi  takie, że  vi ~N(μ2, ), 

przy czym przez μ1 i μ2 oznaczono wartości średnie, które są miarą ewentualnych 
obciążonych oszacowań AFP przez rolnika i ubezpieczyciela;  i  - to wa-
riancje; ηi i vi – charakterystyki rozkładów, między którymi mogą zachodzić róż-
ne relacje. Stąd możemy zapisać kowariancję jako: 

Cov (PPEi, IPEi) = Cov (ηi , vi) = σ12. 
 

Z tego dalej wynika, że w analizie jednookresowej AFPi należy traktować jako 
wielkość stałą. 

Kolejnym elementem w modelowaniu Ramireza i Shonkwilera było okre-
ślenie prawdopodobieństwa Pr, że rolnik i uczestniczyć będzie w rynku ubez-
pieczeniowym: 

Pr[RPP x PPEi >(1- GSR) x IPEi ] = Pr[αPPEi – IPEi>0] 

                                                       = Pr[αηi – vi>0 (1-α) AFPi], 

gdzie: α= RPP/ (1-GSR), przy czym ostatnią nierówność można jeszcze dodat-
kowo rozwinąć: 

Pr[αηi - vi >(1- α) x AFPi ] = Φ (αμ1 – μ2 +(α – 1) AFPi)/Var(αη1 – vi))1/2) 
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= Φ (μ/σ), 

gdzie: μ= αμ1 - μ2 +(α – 1) AFPi, σ2=  - 2αρ12 σ1 σ2, ρ12= σ12/(σ1σ2) oraz Φ 
oznacza dystrybuantę standardowego rozkładu normalnego. Wyrażając ją nato-
miast jako Φ((αμ1 - μ2 +(α – 1) AFPi/σ, uzyskujemy, iż prawdopodo-bieństwo po-
wyższe wynosi dokładnie 50%, o ile oszacowania AFP rolnika i ase-kuranta są 
nieobciążone i ten pierwszy jest neutralny wobec ryzyka, a ponadto składka nie 
jest w ogóle subsydiowana. 

Następnie Ramirez i Shonkwiler obliczają cały szereg pochodnych cząst-
kowych, by prześledzić zmiany prawdopodobieństwa uczestnictwa rolnika 
w rynku ubezpieczeniowym w zależności od: μ1 i μ2, σ1 i σ2, ρ12,oraz RPP i 
GSR. Nie będziemy jednak nimi się zajmować, poprzestając jedynie na wnio-
skach najbardziej ogólnych. 

1. Rolnicy prowadzący wysoko ryzykowne gospodarstwa częściej nabywają 
ubezpieczenia, kreując tym samym negatywną selekcję. Dodatkowo to oni 
w pierwszym rzędzie relatywnie więcej korzystają też w ten sposób z sub-
sydiów budżetowych. Teoretycznie rzecz biorąc, istnieją jednak schematy 
kalkulowania składek i stawek ubezpieczeniowych mniej deformujące 
rynek transferu ryzyka oraz tańsze dla podatników. 

2. Zwiększając stopy subsydiowania ubezpieczeń, należy się liczyć ze spad-
kiem marginalnej efektywności takiego wsparcia budżetowego, tzn. ros-
nącym kosztem fiskalnym nabywania polis przez kolejnych rolników. 
Z drugiej natomiast strony spadek ww. stóp z reguły prowadzić będzie do 
rezygnacji z ubezpieczeń, w pierwszym rzędzie przez rolników o niskim 
ryzyku produkcyjnym. Ponieważ ich gospodarstwa zazwyczaj są silne 
ekonomicznie, mogą sobie i tak poradzić nawet z poważniejszymi szokami 
i ryzykiem. 

3. Wysokie stopy subsydiowania mogą być pochodną przewagi informacyjnej 
części rolników oraz ich precyzyjniejszej wiedzy niż ubezpieczyciele 
i instytucje rządowe co do rzeczywistego kształtowania się stawek 
sprawiedliwych aktuarialnie. Równocześnie jednak błędne oszacowania 
przez rolników tychże stawek mogą mieć poważniejsze negatywne skutki 
niż nieprecyzyjne ich oszacowanie przez asekuratorów. W tym kontekście 
edukowanie rolników w zakresie zarządzania ryzykiem i racjonalnego 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych może być jedną z najbardziej 
opłacalnych interwencji, wręcz dających szansę na całkowite 
wyeliminowanie subsydiów ubezpieczeniowych. 



 

750 

4. Im wyższa jest korelacja między oszacowaniem stawek sprawiedliwych 
aktuarialnie asekuratorów i rolników, tym częściej ci drudzy będą nabywać 
polisy. Konstatacja ta stanowi kolejne uzasadnienie dla konstruowania 
rządowych programów edukacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem 
i korzystania z ubezpieczeń przez rolników. Bardzo pożądane jest w tym 
kontekście współdziałanie ze strony regulatorów i nadzorców rynku 
ubezpieczeniowego zorientowane na pewność i bezpieczeństwo 
kontraktowania i umacniania zaufania między jego uczestnikami. 

Decyzje ubezpieczeniowe i zakłady hazardowe odbywają się w warun-
kach nieprecyzyjnej informacji oraz niewłaściwie zdefiniowanego i zmierzone-
go ryzyka. Sytuację tą w literaturze z obszaru ekonomiki ubezpieczeń określa 
się jako niejednoznaczność (ambiguity) a preferencje względem ryzyka jako 
ambiguity aversion. Problemy te pojawiły się już w momencie, gdy badacze 
mieli odróżnić ubezpieczenia od gier i zakładów hazardowych, a więc już na 
początku XVIII wieku. W tych pierwszych ludzie i firmy posługują się prawdo-
podobieństwami subiektywnymi i takimi samymi ich rozkładami. W drugich 
natomiast chodzi o prawdopodobieństwa obiektywne. Próby zaś stosowania 
miar obiektywnych w ubezpieczeniach określa się jako wyrafinowanie probabi-
listyczne (a probabilistic sophistication). 

Za pionierów wprowadzenia do ekonomiki ubezpieczeń niejednoznaczno-
ści uważa się P. Hogartha i H. Kunreuthera, którzy prowadzili różne ekspery-
menty z amerykańskimi studentami kursów MBA oraz wśród profesjonalnych 
aktuariuszy, by ujawniali swoje ceny zakupu i sprzedaży różnych kontraktów. 
Co nie powinno wcale zaskakiwać, aktuariusze w warunkach niejednoznaczno-
ści oczekiwali wyższych cen za swoje produkty, natomiast wśród studentów go-
towość ich płacenia rosła tylko w przypadku niskich prawdopodobieństw wy-
stąpienia szkód, zaś dla wyższych szybko malała [Hogarth, Kunreuther, 1985]. 
Późniejsze badania potwierdziły statystycznie istotny wpływ rosnącej niejedno-
znaczności na ceny żądane przez zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, 
szczególnie wyraźny, gdy ryzyka były skorelowane [Hogarth, Kunreuther, 
1992]. Z kolei L. Cabantous uzyskał, że oczekiwania cenowe asekuratorów ro-
sły, jeśli źródła danych niosły ze sobą przeciwstawne informacje [Cabantous, 
2007]. 

Ze studiów teoretycznych nad zależnościami między niejednoznacznością 
i samoubezpieczeniem oraz samoochroną otrzymano mieszane rezultaty. 
A. Snow pokazał, że niejednoznaczna awersja do ryzyka podwyższała optymal-
ny poziom tych dwóch ww. wewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem 
[Snow, 2011]. Natomiast D. Arlay, C. Gollier i N. Treich skonstruowali warun-
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ki, w których taka awersja skutkowała wzrostem popytu na samoubezpieczenie, 
ale z drugiej strony spadkiem popytu na samoochronę [Arlay i in., 2012]. Z ko-
lei w badaniach eksperymentalnych na ogół uzyskiwano, że obydwie formy nie-
jednoznaczności w niewielkim stopniu oddziaływały na te dwa instrumenty za-
trzymania ryzyka [Ozdemir, 2007]. 

 

Ubezpieczenia od wielu ryzyk w systemie ubezpieczeń rolnych 

Ubezpieczenia rolne, rzecz jasna, można rozmaicie klasyfikować. Przykła-
dowo, w książce pt. „Ubezpieczenia” podzielono je na obowiązkowe i dobrowolne 
[Ubezpieczenia, 2018]. W grupie pierwszej znalazły się OC rolników, ubezpiecze-
nia budynków i dotowane upraw. Z kolei w ramach ubezpieczeń dobrowolnych 
wydzielono: uprawy (dotowane i komercyjne), zwierzęta (dotowane i dobrowolne), 
mienie (ruchomości domowe, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy oraz inne), ma-
szyny oraz inne. Jak widać, nie jest to podział rozłączny, a także brakuje w nim 
określenia explicite zasad wyodrębnienia poszczególnych rodzajów ochrony. Zde-
cydowanie lepiej robią to specjaliści niemieccy. Podamy tu tylko  dwa przykłady. 

 
Rysunek 3. Klasyfikacja ubezpieczeń według poziomu ochrony 

 
Źródło: przedstawiono na podstawie: Schlieper P., Ertragsausfallversicherung und Inten-
sität pflanzlicher Produktion, DUV Springer Fachmedien, Wiesbaden, 1997. 

 
K. Hax na najwyższym poziomie swej systematyki wyróżnia ubezpiecze-

nia osobowe oraz dóbr, uwagę koncentrując jednak tylko na tych drugich [Hax, 
1964]. Dodajmy, że ubezpieczenie dóbr utożsamia on z kompensowaniem szkód 
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majątkowych. Mogą dotyczyć one aktywów, a tu ubezpieczać można rzeczy w 
ścisłym znaczeniu oraz składniki związane z transportem, a także praw mająt-
kowych i o znaczeniu gospodarczym. Szkody mogą odnosić się jednak również 
do pasywów rozumianych jako określone zobowiązania jednostki. Wreszcie, 
szkody można wiązać z przychodami i zyskami ubezpieczonego, wyróżniając 
dodatkowo ich faktyczne zmniejszenia, jak i wielkości kalkulowane. 

Hax w swojej książce wydanej dawno, bo w 1964 r., sygnalizował, że 
wśród aktuariuszy już wtedy można było zaobserwować chęć do sporządzania 
klasyfikacji w oparciu o zasadę specjalizacji ochrony, co znacznie ułatwiałoby 
kalkulację składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz konstruowanie 
taryf i programów reasekuracji. Z drugiej zaś strony inni przedstawiciele branży 
ubezpieczeniowej podkreślili celowość wprowadzenia polis łączących w jednym 
dokumencie kilka ryzyk, gdyż to dawałoby spadek kosztów transakcyjnych 
i administracyjnych, a  więc klasyfikacji w oparciu o zasadę uniwersalności. 
Później problem ten uogólniono w formie wyboru rozwiązań zawartych między 
zasadą specjalizacji a kontraktami typu „all risks”. Jego istotę oddaje rysunek 3. 

Ubezpieczenie skonstruowane zgodnie z zasadą specjalizacji chroni jego na-
bywcę przed szkodami, które powstały na skutek zdarzeń (ryzyk) ściśle zdefinio-
wanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia [Ray, 1991; Schlieper, 1997]. 
W zachodnim piśmiennictwie zazwyczaj określa się je terminem „named perils-
policies”. W Polsce natomiast funkcjonuje nazwa „ubezpieczenia na bazie ryzyk 
nazwanych”. Klasycznym przykładem jest tu tzw. ubezpieczenie gradowe. W razie 
ewentualnych sporów to ubezpieczony musi tu udowodnić, że szkoda powstała tyl-
ko z powodu ryzyka wykazanego w polisie. Dla przypadku takiego w zachodniej 
literaturze ubezpieczeniowej zarezerwowano termin „specific risk insurance”. Na 
rysunku 69 pokazano, iż w oparciu o zasadę specjalizacji można jednak konstruo-
wać również kontrakty łączące kilka ryzyk (combined-risk insurance). W istocie do 
tej grupy moglibyśmy zaliczyć polskie ubezpieczenia pakietowe w rolnictwie. 
Ubezpieczenia kombinowane stosunkowo często spotyka się w produkcji zwierzę-
cej, które mogą być również podstawą konstruowania produktów rekompensują-
cych także straty nadwyżek i dochodów [Böckermann i in., 1991; Hermann, 1971; 
Topüth, 1994]. Takie rozbudowane ubezpieczenia w literaturze zachodniej określa 
się terminami: „business income insurance” lub „business interruption insurance”. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania fundamentalne znaczenie ma podział 
ubezpieczeń ze względu na zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń, a więc ubez-
pieczenia: pojedynczych ryzyk, typu all risks, w oparciu o ryzyka nazwane, ubez-
pieczenia scalone i blokowe [Ubezpieczenia, 2016]. Ważna jest też klasyfikacja, 
w której operuje się ubezpieczeniami bezpośrednimi, gdzie transfer ryzyka odbywa 
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się tylko między ubezpieczającym a asekuratorem, oraz pośrednie, czyli reasekura-
cją, w których ubezpieczyciele transferują dalej ryzyko do reasekuratorów. 

W ubezpieczeniach na bazie ryzyk nazwanych podstawą wymiaru składki 
jest suma ubezpieczeniowa. Jednakże porównywanie oferty towarzystw ubez-
pieczeniowych, szczególnie w przypadku umów wieloletnich, może być trudne, 
gdyż formuły wnoszenia składki mogą być trojakie: 

1. Najpierw uiszcza się składkę wstępną, a później można otrzymać zwrot 
jej części albo trzeba wnieść dopłatę. Zazwyczaj rozwiązanie to spotyka 
się w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. 

2. Jest wielkością stałą w danym okresie ubezpieczenia. 

3. W pierwszym roku jest niezmienna, ale z reguły pojawiają się dodatki lub 
upusty (rabaty) [Agrarpolitische und…, 2011].  

Zakłady różnią się także, jeśli chodzi o zasady i politykę ustalania i wy-
płacania odszkodowań. Cały czas trzeba pamiętać tu o tym, że ciężar dowodu 
spoczywa po stronie ubezpieczonego. 

W ubezpieczeniach od wszystkich ryzyk asekurator odpowiadać powi-
nien nawet za ryzyka niedające się przewidzieć, o ile wprost nie zostały one 
wcześniej wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tym przypadku 
ciężar dowodu w razie sporów spoczywa po stronie ubezpieczyciela. W prak-
tyce z powyższych powodów termin „od wszystkich ryzyk” jest pewnym nad-
użyciem, ale w ofertach zakładów jest on często stosowany. Ponieważ trudno 
go bronić na podstawie techniczno-ubezpieczeniowej, powinno się go raczej 
zastąpić określeniem „polisa ubezpieczenia wielu ryzyk/zagrożeń” (multiple 
perils policy). Trzeba być jednak cały czas świadomym, że możemy mieć 
w praktyce do czynienia z ubezpieczeniem kombinowanym, chociaż mogliśmy 
sądzić, iż będzie to kontrakt all-risks; ergo: zawsze należy bardzo dokładnie 
przeanalizować daną umowę. Poza ww. ciężarem dowodu ubezpieczenie mul-
tiple-perils powinno zawierać również ochronę przed ryzykami nowymi, jesz-
cze nieznanymi. Dodajmy w końcu, że także w reasekuracji spotyka się kon-
trakty typu all-risks. 

Globalna firma reasekuracyjna, a taką jest Swiss Re, która ma duże i dłu-
goletnie doświadczenia z konstruowaniem umów all risks, stale podkreśla, że 
bezpieczniej jest jednak posługiwać się terminem „ubezpieczenia od wielu ry-
zyk” [Butikofer, Galey, 2005]. Wynika to m.in. z faktu, iż standardowo w przy-
padku ubezpieczenia nieruchomości, ze względów marketingowych w pierw-
szym rzędzie reklamowanych jako all risks, z ochrony wyłącza się: 
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5 aktywność i ryzyka stwarzane przez profesjonalistów zatrudnionych 
w firmie, 

5 obiekty już wcześniej nieuwzględniane w innych polisach, 
5 faunę i florę, w tym także uprawy rolne, 
5 pojazdy, 
5 budynki i budowle w trakcie wznoszenia, 
5 majątek znajdujący się pod gołym niebem oraz wymagający szczególnych 

warunków przechowywania, 
5 instalacje na morzu, 
5 walory pieniężne, kolekcjonerskie, biżuterię, 
5 obiekty o specjalnym przeznaczeniu, 
5 urządzenia, obiekty i instalacje atomowe, 
5 prawa własności, dane i programy komputerowe. 

Zawężona w powyższy sposób ochrona ubezpieczeniowa musi ponadto 
być realizowana przy zachowaniu poniższych zasad: 

1. Nie może przekraczać granic wynikających z ubezpieczalności ryzyka. 

2. Najpierw trzeba ustalić, czy nie istnieje prostszy kontrakt ubezpieczenio-
wy. 

3. Konstruowana umowa zabezpieczająca przed wieloma ryzykami powinna 
mieć wyraźnie wyodrębnione części, tj. z ryzykami nazwanymi i nienazwa-
nymi. 

4. Trzeba starać się uwzględnić lokalne warunki i cechy szczególne oraz 
praktyki stosowane na konkretnych rynkach. 

5. Pojemność ubezpieczeniowa powinna być alokowana przy uwzględnieniu 
aktualnej sytuacji, a szczególną uwagę należy skupić na ryzyku katastro-
ficznym oraz możliwości akumulacji ryzyka. 

G. Weidenfeld dokonał bardzo kompleksowej oceny ubezpieczeń all-
risks, biorąc pod uwagę punkt widzenia jednostek ubezpieczających się, aseku-
ratorów i reasekuratorów oraz organów nadzorczo-regulacyjnych [Weidenfeld, 
1991]. Jako ich zalety dla ubezpieczonych wymienia: 

5 możliwość uzyskania ochrony mimo niewystarczającej analizy ryzyka; 

5 wypełnianie luk w ochronie ubezpieczeniowej; 

5 unikanie nakładania się ochrony, a więc tzw. nadubezpieczenia; 

5 proste zawieranie kontraktów i ich funkcjonowanie. 
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Ubezpieczony musi liczyć się jednak z pewnymi wadami tych ubezpieczeń. Po 
pierwsze, nabywać można również ochronę, która na podstawie precyzyjnego 
mapowania ryzyka byłaby zupełnie niepotrzebna. Po drugie, stosowne polisy są 
drogie, bo obejmują kilka ryzyk i tworzą też nowe ryzyka dla asekuratorów. Po 
trzecie, może się zdarzyć, że ci ostatni wpadną w kłopoty, co w skrajnej sytuacji 
może pozbawić odszkodowań (ryzyko ubezpieczenia). 

Weidenfeld swą książkę kończy następującą oceną syntetyczną kontrak-
tów all-risks. 

1. Od strony czysto formalnej nie chronią one od wszystkich ryzyk. Czę-
ściowo tylko też uwalniają ubezpieczonych od ciężaru dowodzenia i zmu-
szają ich zazwyczaj do samofinansowania nieznanych zagrożeń. To czyni 
je też rozwiązaniem problematycznym dla wielu zakładów ubezpiecze-
niowych. 

2. Pewne problemy ubezpieczeniowe mają charakter uniwersalny, a więc 
odnoszą się również do umów konstruowanych w oparciu o zasadę spe-
cjalizacji. 

3. Z reguły trudne jest ich wdrożenie w sytuacji braku wystarczających da-
nych historycznych o ryzykach, które mają być ubezpieczane. Jednak z 
tym samym wyzwaniem trzeba się mierzyć w polisach z ryzykami na-
zwanymi. 

4. Dają jakąś, wprawdzie jednak mało efektywną i drogą, ochronę dla pod-
miotów, które mają słabą wiedzę o swej ekspozycji na ryzyko. 

5. Największym wyzwaniem dla asekuratorów jest wypracowanie procedur 
techniczno-ubezpieczeniowych dla precyzyjnego pomiaru i wyceny poje-
dynczych ryzyk, składowych umów all-risks. 

Spróbujmy teraz wstępnie podsumować kontrakty multiple-perils w rol-
nictwie, korzystając z doświadczeń i wiedzy badaczy niemieckich [Berg, 2002; 
Breudstedt, 2004; Keller, 2010; Schlieper, 1997]. Po pierwsze, zawiera się je z 
reguły w warunkach znacznej asymetrii informacji, która skutkuje negatywną 
selekcją, ale jeszcze bardziej zachęca do hazardu moralnego. To wymaga du-
żych kompetencji po stronie asekuratorów, by zarządzać portfelami ryzyk zgod-
nie z najlepszymi praktykami techniczno-ubezpieczeniowymi i samymi umo-
wami w celu pohamowywania hazardu moralnego wśród rolników. Sytuacja ta 
tworzy uzasadnienie dla racjonalnej interwencji publicznej. Po drugie, kontrakty 
te, a w szczególności kalkulowanie w nich składek, powinny szeroko bazować 
na taryfach opartych o przeszłe zachowania rolników (tzw. experience rating). 
Niepomiernie to ułatwia ich indywidualizację. Oczywiście, podejście to powin-
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no być umiejętnie integrowane z prognozami szkodowości w okresie obowią-
zywania umowy. Po trzecie, nie powinny być one traktowane jako doskonały, 
samodzielny instrument zarządzania ryzykiem, gdyż są to rozwiązania typu se-
cond-best. Poza tym nigdzie na świecie nie wdrożono systemu, który mógłby 
być rekomendowany jako uniwersalny model do powielania. 

Bardzo interesującą klasyfikacją ubezpieczeń rolnych zaproponowali 
O. Mahul i Ch.J. Stutley w swym raporcie podsumowującym ogólnoświatowe ba-
dania w tym obszarze [Mahul, Stutley, 2010]. Ekonomiści ci wyróżnili dwa ich 
rodzaje: 

1. Tradycyjne, tj. oparte o rekompensowanie szkód/strat; 

2. Indeksowe. 

Grupa pierwsza zawiera cztery rodzaje produktów: 

a) ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, gdzie roszczenie ustala się na pod-
stawie szacunków wykonanych na polu, zazwyczaj tuż po wystąpieniu 
szkody. 

b) chroniących przed kilkoma ryzykami, a więc typu multiple-perils. W 
przypadku upraw wycena szkód odbywa się tu przez porównanie plonu 
gwarantowanego z plonem rzeczywistym. 

c) zabezpieczających przed ryzykiem spadku przychodu, tj. iloczynu pro-
duktu i jego ceny. 

d) przeznaczonych dla produkcji szklarniowej. 

e) oferowanych posiadaczom lasów. 

W ubezpieczeniach indeksowych określenie odszkodowania natomiast 
odbywa się w oparciu o zmiany pewnej wielkości indeksu, która jest  zmienną 
symptomatyczną dla aktualnych strat. W ślad za tym Mahul i Strutley analizują 
trzy typy kontraktów powyższego typu: 

1. Odwołujące się do plonu z określonego rejonu (area-yield index insuran-
ce). Odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy plon rzeczywisty jest mniej-
szy od plonu gwarantowanego.  

2. Indeksy pogodowe. W tym przypadku mierzy się parametry typu wielkość 
opadów atmosferycznych, odpowiednio wcześniej też je wyceniając. Wy-
płata odszkodowania następuje, gdy rzeczywista wartość indeksu kształtu-
je się powyżej lub poniżej przyjętego progu. 

3. Znormalizowane indeksy różnic wegetacyjnych, nazywane również in-
deksami satelitarnymi. Kontrakty te bazują na szeregach czasowych obra-
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zowania dokonywanego za pomocą teledetekcji stanu zasiewów lub pa-
stwisk. Płatność uruchamiana jest w zależności od stopnia uszkodzeń ro-
ślin spowodowanych niedoborem lub nadmiarem wody/wilgoci. 

Mahul i Stutley bardzo mocno podkreślają, że ubezpieczenia typu multiple-
perils poważnie zagrożone są negatywną selekcją i hazardem moralnym. Ten 
ostatni szczególnie często występuje w przypadku szkód powodowanych przez 
choroby i szkodniki. W tych warunkach trudno zaprojektować jest skuteczny sys-
tem przeciwdziałania powyższemu hazardowi. Stąd też wyjątkowo rzadko odno-
szą one sukces, jeśli nie są subsydiowane. Zazwyczaj przez to stają się one dro-
gie. Ponadto nie doszacowuje się w nich ryzyka katastroficznego. Dużym man-
kamentem jest również mało zobiektyzowana procedura szacowania i wyceniania 
szkód. Ubezpieczenia te mogą w miarę dobrze funkcjonować, gdy asekuratorzy 
mają realne możliwości ścisłego kontrolowania zachowań rolników i ich ekspo-
zycji na ryzyko produkcyjne. Warunki te najlepiej spełniają gospodarstwa duże, 
zorientowane na rynek. Z kolei dla tradycyjnych, małych i w dużej mierze samo-
zaopatrzeniowych gospodarstw są one w zasadzie niepolecane. Dla obiektów po-
zostałych lepszym rozwiązaniem są z kolei kontrakty indeksowe. 

Interesującym podsumowaniem możliwości klasyfikowania ubezpieczeń 
rolnych jest propozycja R.M. Hohla, którą przedstawiono w tabeli 4 [Hohl, 
2019]. Dodajmy od razu, że autor ten zalicza do nich również akwakultury, lasy 
oraz produkcję ogrodniczą pod osłonami. W niniejszej monografii zajmować 
będziemy się jednak tylko ubezpieczeniami upraw oraz zwierząt gospodarskich. 
W ślad za tym w tabeli 5 charakteryzuje się bardzo szczegółowo ubezpieczenia 
upraw. Są one na ogół dobrze znane i dlatego w dalszej części tego rozdziału 
uwagę skoncentruje się na ubezpieczeniach w produkcji zwierzęcej, bo te w do-
tychczasowej literaturze są powszechnie marginalizowane. 
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Tabela 4. Syntetyczny przegląd ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich 

Typ Podtyp Ubezpieczane  
główne ryzyka Podstawowe produkty 

5 ubezpiecze-
nia upraw 

5 upraw jednorocznych 
polowych 

5 upraw wieloletnich 
polowych 

5 warzyw polowych 
5 upraw ogrodniczych 
5 drzew i krzewów 

przemysłowych (np. 
kawowce i kakaowce) 

5 winorośl 
5 roślin ozdobnych 
5 roślin leczniczych 
5 pastwisk 

5 zjawiska naturalne 
(grad, mróz, bu-
rze, susza, po-
wódź, opady śnie-
gu), pożar, niektó-
re choroby i 
szkodniki 

 

5 ubezpieczenia: od 
ryzyk nazwanych i 
od wielu ryzyk, in-
deksy pogodowe, 
plonów i satelitarne, 
modeli indeksów, 
przychodów i do-
chodów 

5 satelitarne i pogo-
dowe 

5 ubezpiecze-
nia zwierząt 

5 podstawowych gatun-
ków (bydło, świnie, 
owce, kozy) w chowie 
wolnym i zamkniętym 

5 zwierząt normalnie 
dziko żyjących (np. 
daniele lub jelenie) 

5 drób 
5 zwierząt hodowlanych 
5 zwierząt utrzymywa-

nych w cyrkach 
5 koni 
5 koni pełnej krwi 

5 upadki z przyczyn 
naturalnych i ubo-
je z mocy przepi-
sów prawa oraz 
utraty zysku z ra-
cji przerw lub za-
przestania dzia-
łalności 

5 ubezpieczenia: od 
ryzyk nazwanych, 
indeksy satelitarne 
(susza), indeksy 
śmiertelności, 
ubezpieczenia 
przychodów i do-
chodów oraz ubez-
pieczenia utraty zy-
sku z racji przerw 
lub zaprzestania 
działalności 

Źródło: przedstawiono na podstawie: Hohl M.R., Agricultural Risk Transfer. From Insurance 
to Reinsurance to Capital Market, Wiley, Chichester, 2019. 
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Ocena stosowoania 

Ubezpieczenia upraw od wielu ryzyk, określane w literaturze angloję-
zycznym akronimem MPCI (the multiple-peril crop insurance), mają zdecydo-
wanie krótszą historię niż ubezpieczenia od pojedynczych, nazwanych ryzyk, 
gdyż po raz pierwszy pojawiły się dopiero w 1938 r. w USA jako składnik dzia-
łań antykryzysowych w ramach programu „New Deal”. Rok później rozwiąza-
nie to wdrożyła Japonia, i to na skalę znacznie szerszą niż Amerykanie. W in-
nych krajach MPCI zaczęto stosować znacznie później. Przykładowo, w Polsce 
formalne warunki dla ich wprowadzenia stworzyła dopiero ustawa z 2005 roku. 
MPCI od samego początku wiązały się jednak z szeregiem wyzwań. Warto je 
bliżej przeanalizować, pamiętając cały czas,  że w istocie chronią one nie tylko 
plony, ale i po części także przychody i dochody rolnicze. Zwykle rekompensują 
one szkody majątkowe spowodowane materializacją się ryzyk pogodowych. 
W USA jednakże odszkodowania wypłacane są również z racji wystąpienia cho-
rób i szkodników w uprawach [Barnett, 2014]. 

Jedną z cech odróżniających MPCI od ubezpieczania ryzyk nazwanych 
jest to, że te pierwsze dla swego rozpowszechnienia wymagają prawie wszędzie 
na świecie aktywnego zaangażowania władz publicznych. Dzieje się tak z trzech 
poniższych powodów: 

1. Ubezpieczenia te politycy traktują jako alternatywę dla udzielania pomocy 
rolnikom w przypadku nasilenia się szkód w uprawach, szczególnie o cha-
rakterze katastroficznym/systemowym. 

2. Plony i przychody poszczególnych ziemiopłodów często wykazują silną ko-
relację przestrzenną, co utrudnia przestrzenną dywersyfikację portfeli polis.  

3. Koszty administracyjne i operacyjne MPCI mogą być na tyle wysokie, że 
skalkulowane składki brutto mogą być uznane przez rolników za zbyt wyso-
kie, co skutecznie może zahamować popyt na te produkty z ich strony [Bar-
nett, 2014]. 

Programy pomocy klęskowej ex post z reguły są krytykowane, gdyż są 
niesprawiedliwe i nieefektywne [Gardner, Kramer, 1986]. Pierwszy zarzut 
sprowadza się do obserwacji, że rolnicy z rejonów bardziej ryzykownych 
i uprawiający rośliny bardziej ryzykowne pomoc tą uzyskują częściej i w wyż-
szych kwotach. Z drugiej zaś strony producenci rolni, którzy zainwestowali 
w techniki i technologie redukujące ich ekspozycję na ryzyko, są po prostu ka-
rani, gdyż w ogóle mogą nie otrzymać wsparcia ex post. Jest ono także nieefek-
tywne, ponieważ rolnicy nie otrzymują sygnałów cenowych odnoszących się do 
ich ekspozycji na ryzyko. W ślad za tym korzyści z racji podjęcia ryzyka są 
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prywatyzowane, natomiast sektor publiczny ponosi koszty z tym związane. In-
nymi słowy, pomoc klęskowa zachęca rolników do większego ryzyka i tworzy 
samopodtrzymujący się mechanizm wzrostu szkód i wzrostu wsparcia. Problem 
znacznie się komplikuje, gdyż nawet doskonalenie systemu MPCI nie prowadzi 
do rezygnowania z pomocy ad hoc dla rolnictwa, która jest przy tym silnie spoli-
tyzowana i podlegać może cyklom politycznym, tzn. może być większa przed 
ważniejszymi wyborami. 

Ważną odrębnością ubezpieczeń upraw jest to, że oczekiwane straty 
w plonach mogą być silnie skorelowane w przestrzeni, co osłabia mechanizm 
działania prawa wielkich liczb w łączeniu i rozpraszaniu pojedynczych ryzyk. 
Stąd też asekuratorzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach upraw muszą anga-
żować większe rezerwy płynne i/lub reasekurować swe portfele intensywniej 
w przeliczeniu na jednostkę sumy ubezpieczeniowej niż asekuratorzy operujący 
w innych segmentach rynku. Często, na przykład w przypadku suszy, różnice te 
wynoszą jak 1 : 3-4,5 [Duncan, Myers, 2000]. Okoliczność ta zwykle przywo-
ływana jest jako uzasadnienie dla budżetowego wspierania reasekuracji portfeli 
ubezpieczeń rolnych. Sprawa jest jednak kontrowersyjna. K.B. Goodwin i H.V. 
Smith, z jednej strony, utrzymują, że współczesne zglobalizowane rynki trady-
cyjnej i alternatywnej reasekuracji są na tyle pojemne, iż bez trudu zaabsorbują 
straty spowodowane zdarzeniami katastroficznymi w rolnictwie [Goodwin, 
Smith, 2013]. Z kolei J.M. Miranda i W.J. Glauber stoją na stanowisku, że na-
wet duzi reasekuratorzy w obliczu wystąpienia ryzyka systemowego w rolnic-
twie, np. suszy, również będą musieli drastycznie podnieść swe składki, co 
w skrajnej sytuacji zahamuje popyt na ich usługi [Miranda, Glauber, 1997]. 
O. Okhrin i in. dodają jeszcze, że korelacje przestrzenne nie są stabilne w prze-
kroju upraw i zdarzeń szkodowych, co redukuje możliwości zastosowania dy-
wersyfikacji przestrzennej portfela polis, a to zwiększa zapotrzebowanie na re-
zerwy techniczno-ubezpieczeniowe lub pojemność reasekuracyjną w przelicze-
niu na jednostkę sumy ubezpieczeniowej [Okhrin, Odening, Xu, 2013]. 

MPCI z reguły stwarzają problemy z poprawnością aktuarialną kalkulo-
wania stawek ubezpieczeniowych, a więc równych ilorazowi oczekiwanych od-
szkodowań i sum ubezpieczeniowych albo oczekiwanych kosztów strat. Ozna-
cza to, że rolnicy z rejonów bardziej ryzykownych i/lub stosujący bardziej ryzy-
kowne technologie lub praktyki, powinni mieć naliczane wyższe stawki. Do te-
go dochodzą relatywnie wysokie koszty administracyjne i operacyjne w sektorze 
ubezpieczeniowym oraz związane z dystrybucją polis, monitorowaniem rolni-
ków, by ograniczyć hazard moralny i likwidację szkód. W znacznym stopniu są 
to koszty stałe, a więc relatywnie bardziej obciążające kontrakty zawierane 
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z mniejszymi gospodarstwami. Poza tym odszkodowania otrzymywane z polis 
MPCI zazwyczaj skoncentrowane są wokół kwot umiarkowanych, tzn. stanowią 
20-40% oczekiwanych plonów lub przychodów, chociaż w założeniu powinny 
chronić rolników również przed ryzykami katastroficznymi [Barret, 2014]. Pro-
blem jeszcze komplikuje się przez to, że rolnicy mają tendencję do zaniżania 
prawdopodobieństwa zrealizowania się ryzyka katastroficznego. W konwencji 
techniki ubezpieczeniowej sprostanie wyzwaniom w postaci materializacji się 
ryzyka katastroficznego wymagałoby bardzo dobrego rozpoznania rozkładów 
dolnych ogonów plonów i przychodów. W praktyce dane na ten temat są z regu-
ły skąpe. Każdy błąd w oszacowaniu skutków wystąpienia ryzyka systemowego, 
np. związanego z pojawieniem się suszy, może wręcz zagrozić istnieniu aseku-
ratorów. Ci ostatni, by się bronić przed ryzykiem ruiny, zawyżają często narzuty 
na składkę netto, co w konsekwencji podwyższa ceny polis, tak, że w pewnym 
momencie są one zupełnie nie do zaakceptowania przez większość rolników, 
jeśli nie są znacząco subsydiowane. W pierwszym rzędzie z rynku wycofują się 
gospodarstwa, które aktywnie zarządzają ryzykiem i są wystarczająco zdywer-
syfikowane, także na poziomie źródeł swoich dochodów. 

Z analizy dokonanej przez B. Barnetta jasno wynika, że tylko rząd RPA 
nie wspierał bezpośrednio tamtejszego systemu MPCI [Barnett, 2014]. Inne rzą-
dy natomiast subsydiują składki, rekompensują koszty administracyjne i opera-
cyjne ponoszone przez asekuratorów oraz wspierają reasekurację portfeli ubez-
pieczeń rolnych, często stosując naraz wszystkie te instrumenty. W przypadku 
stóp subsydiowania składek obserwujemy znaczące ich zróżnicowanie, od 46% 
w Austrii do 80% w Chinach. W krajach takich jak Włochy, Japonia i Hiszpania 
funkcjonują też publiczne firmy reasekuracyjne. 

Jednym ze stałych wyzwań stojących przed MPCI jest asymetria informa-
cji i jej dwa znane następstwa: 1) hazard moralny, nazywany również ukrytym 
działaniem; 2) negatywna selekcja, określana niekiedy terminem ukryta infor-
macja. Zjawisko pierwsze polega na podejmowaniu przez ubezpieczonych dzia-
łań, które zwiększają prawdopodobieństwo otrzymania odszkodowania i/lub 
wyższych jego kwot. Często przytaczanym przykładem jest tu redukowanie 
przez rolników nakładów ograniczających ryzyko, aczkolwiek wyniki badań 
empirycznych nie są jednoznaczne, czy faktycznie ma to miejsce na szeroką 
skalę. Standardowym narzędziem stosowanym przez asekuratorów, pohamowu-
jącym hazard moralny, jest monitoring ubezpieczonych. Generuje to jednak do-
datkowe koszty i spotyka się z niechęcią rolników jako działanie zbyt ingerujące 
w zarządzanie gospodarstwami. Z pewnością postęp w technologiach informa-



 

765 

cyjnych i teledetekcji złagodzi te niedogodności, ale w małym zakresie te pozy-
tywy ujawnią się w przypadku ubezpieczenia drobnych gospodarstw. 

Negatywna selekcja najsilniej manifestuje się, gdy zakłady ubezpiecze-
niowe mają problemy z precyzyjną klasyfikacją ryzyka jednostek chcących na-
być ochronę, co przekłada się na niedoskonałość taryfikacji stawek i składek 
ubezpieczeniowych. W dłuższym czasie prowadzi to do wzrostu ryzykowności 
całego portfela polis, która nie jest adekwatnie równoważona przez wpływy ze 
składek. Dochodowość takiego biznesu na ogół nie jest wysoka. Próby jej po-
prawienia przez ogólny wzrost stawek mogą jeszcze przyspieszyć proces wzro-
stu udziału ubezpieczonych o wysokiej ekspozycji na ryzyko. Jeśli sytuacja ta 
się nadal utrzymuje, dany segment rynku całkowicie może się załamać. Podsta-
wowym remedium na negatywną selekcję ma być postęp w procedurach taryfi-
kacyjnych, z czym wiąże się również wzrost kosztów administracyjnych i ope-
racyjnych asekuratorów. Nie jest to także łatwe, gdyż ekspozycja gospodarstw 
na ryzyko jest wielorako uwarunkowana, co implikuje jej duże zróżnicowanie. 
Niejednoznaczny jest natomiast wpływ subsydiowania składek na negatywną 
selekcję. Z jednej strony większy popyt łagodzi jej skutki, z drugiej zaś strony 
subsydia te przysłaniają tą selekcję. Gdyby zatem kiedyś ograniczono to wspar-
cie, a nie udoskonalono w międzyczasie taryfikacji, negatywna selekcja raczej 
na pewno znów by się pojawiła. 

Już sygnalizowano, że MPCI wymagają rozległego zaangażowania władz 
publicznych, by osiągnąć cele polityczne w postaci odpowiednio wysokiego po-
krycia ochroną ubezpieczeniową uprawianego areału. Bez subsydiów bardzo 
trudno jest bowiem skłonić prywatnych asekuratorów do wejścia na ryzykowny 
i kosztowny rynek ubezpieczeń rolnych, a rolników do zaakceptowania żąda-
nych przez nich stawek i składek oraz wymogów nakładanych na nich w celu 
pohamowywania hazardu moralnego. Trzeba tu dodać, że popyt na produkty 
MPCI odznacza się nieelastycznością cenową. Najczęstszą formą interwencji 
jest przy tym subsydiowanie składek ubezpieczeniowych. Zachodzi przy tym 
następująca zależność: wraz ze wzrostem wskaźnika penetracji rynkowej, tj. od-
setka chronionego areał, rośnie krańcowy koszt budżetowy ubezpieczanej jed-
nostki ziemi. Z tego wynika, że może być bardzo drogie dla podatnika uzyskanie 
stanu, w którym ubezpieczenia staną się efektywnym substytutem pomocy klę-
skowej. Przy wspomnianej nieelastyczności cenowej popytu na produkty MPCI 
trudno jednak wnioskować o jego reakcji na ewentualne redukcje stóp subsy-
diowania. 

Brakuje jeszcze solidnych dowodów empirycznych, które rozstrzygałyby, 
czy subsydiowanie MPCI nie deformuje układu motywacyjnego rolników tak, 
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jak czyni to wszelka pomoc klęskowa, która miała być ograniczana przez tego 
typu ubezpieczenia. Może być przecież jednak i tak, że ponieważ składki rze-
czywiste płacone przez rolników nie dominują w strukturze kosztów całego sys-
temu MPCI a subsydia do składek liczone są zazwyczaj jako odsetek całkowi-
tych kosztów składek, to w wyrażeniu absolutnym znów najsilniej przez budżet 
wspierane są najbardziej ryzykowne uprawy, rejony produkcji i techniki oraz 
technologie wytwarzania. To w konsekwencji może powodować, iż subsydia 
ubezpieczeniowe per saldo mogą prowadzić do pogorszenia się stanu środowi-
ska przyrodniczego i rejonów, które korzystają z innych rodzajów wsparcia bu-
dżetowego, mających np. chronić ich walory środowiskowe [Walters i in., 
2012]. 

Kolejny problem związany z MPCI to stopień ich dostosowania do zaspo-
kajania potrzeb małych gospodarstw, co jest niejako z definicji trudne, jeśli pa-
miętamy o względnie stałym charakterze kosztów administracyjnych i operacyj-
nych ponoszonych przez rolniczych asekuratorów. Gdyby jednak mimo wszyst-
ko władze publiczne usiłowały wywołać efektywny popyt na te produkty także 
wśród drobnych rolników, musiałyby zastosować ekstremalnie wysokie stopy 
subsydiowania składek, być może napotykając bardzo szybko granice dopusz-
czalnego przez WTO i UE wsparcia budżetowego. W tym kontekście często ba-
dacze rekomendują, by drobnym rolnikom raczej oferować indeksy pogodowe 
niż produkty MPCI lub ubezpieczenia od ryzyk nazwanych [Barnett, Mahul, 
2000]. Indeksy, jak wiadomo, mają szereg zalet: praktyczny brak negatywnej 
selekcji i hazardu moralnego oraz na ogół niskie koszty transakcyjne a także 
administracyjne i operacyjne u asekuratorów lub innych oferentów. Nie można 
jednak zapominać o ich słabościach. Po pierwsze, dobrze nadają się one do re-
kompensowania szkód powodowanych przez ryzyka przestrzennie wyraźnie 
skorelowane (np. suszy). Po drugie, niespecjalnie dostosowane są do radzenia 
sobie z ryzykami zlokalizowanymi (np. gradu) oraz z kilkoma ryzykami pogo-
dowymi możliwymi do pojawienia się w jednym sezonie. Po trzecie, dla rolni-
ków nieobeznanych dotąd ze stosunkowo prostymi ubezpieczeniami tradycyj-
nymi sporym wyzwaniem może być zrozumienie filozofii funkcjonowania in-
deksów. Po czwarte, ryzyko bazowe może generować trudne do oszacowania 
koszty polityczne. Po piąte, wciąż wiele indeksów pogodowych znajduje się 
w fazie pilotaży, a to utrudnia szacowanie efektywnego popytu ze strony rolni-
ków, gdyby miały być one oferowane na warunkach komercyjnych. Wcale nie 
da się zatem wykluczyć sytuacji, że zadowalające politycznie wskaźniki pene-
tracji indeksów wymagać będą także zastosowania subsydiów budżetowych. 
Okoliczności powyższe w sumie mogą sugerować zachowanie odpowiedniego 
dystansu do potencjału redukcyjnego ryzyka pogodowego, przychodowego 
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i dochodowego zawartego w kontraktach indeksowych w odniesieniu do małych 
gospodarstw. Być może lepszym rozwiązaniem jest nabywanie tych produktów 
przez dostawców środków produkcji i kapitału dla tej grupy producentów oraz 
firmy przetwórstwa rolno-spożywczego. W tym kontekście interesujące jest łą-
czenie indeksów z kredytami rolnymi. 

Wszędzie trudności sprawiało wyznaczenie granic między ryzykami nor-
malnymi, przeciętnymi i katastroficznymi. To fundamentalna sprawa w systemie 
holistycznym, która wprost definiuje podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 
nimi. Rzecz jasna, rolnicy chcieliby, aby większość ryzyk była klasyfikowana 
formalnie jako katastroficzne, bo to zainicjowałoby proces wypłacania pomocy 
klęskowej. Rządy jednak starają się znaleźć tu zloty środek. Doszło nawet do 
tego, że w Australii susza uznawana jest w większej części jako ryzyko normal-
ne, z którym mają radzić sobie sami rolnicy, a nie ryzyko katastroficzne 
o zasięgu systemowym. Straty wywołane przez te ostatnie próbuje się wpraw-
dzie rekompensować subsydiowanymi ubezpieczeniami od wielu ryzyk, bo 
w ich finansowaniu partycypują również sami rolnicy, szkody szacują eksperci, 
a odszkodowania wypłacane są relatywnie szybko, ale nie są w stanie całkowi-
cie wyeliminować pomocy ad hoc. Ubezpieczenia te jednak mogą wypierać inne 
instrumenty i strategie zarządzania ryzykiem oraz redukować bodźce do budowy 
długookresowej odporności. Nie wolno też zapominać, że ubezpieczenia mogą 
zachęcać do bardziej ryzykownych zachowań rolników, skutkujących pogarsza-
niem się stanu środowiska naturalnego  i zagrożeniami dla zrównoważenia. 
Oznacza to de facto utratę części subsydiów, na przykład w programach rolno-
środowiskowych. Potrzebujemy zatem bardzo starannego monitorowania wszel-
kich polityk rolnych i zmieniającej się długookresowej ekspozycji sektora rol-
nego na nowe ryzyka i rosnącą niepewność oraz niejednoznaczność [Baldwin, 
Gray, 2020]. 

Ubezpieczenia od wielu ryzyk trzeba współcześnie analizować pod kątem 
ich wpływu na odporność (resilience) i zrównoważenie sektora rolnego i po-
szczególnych gospodarstw. Relacje te są nadzwyczaj złożone i niejednoznaczne. 
Szczególne problemy pojawiają się, gdy ubezpieczenia się subsydiuje, a to jest 
powszechna praktyka w przypadku produktów all-risks [Ignaciuk, 2015; van 
Aseldonk i in., 2018]. Trzeba się wtedy poważnie liczyć ze zjawiskiem wypie-
rania przez nie wewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem i ubezpie-
czeń prywatnych. Subsydia ubezpieczeniowe mogą zniechęcać też do wdrażania 
zarządzania ryzykiem zorientowanego na dłuższą perspektywę czasową, co mo-
że wręcz zagrażać zrównoważeniu [Müller i in., 2017; Annan i in., 2015]. Nie 
może również zaskakiwać wówczas brak zainteresowania do dodatkowej reduk-
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cji ryzyka [Surmiński i in., 2016]. Kluczową sprawą jest bowiem to, czy składki 
ubezpieczeniowe w miarę dokładnie oddają ekspozycję na ryzyko pojedynczych 
rolników. Tylko wtedy można oczekiwać, iż będą oni angażowali się w prewen-
cję i minimalizowanie skutków ryzyka już zrealizowanego [Kunreuther, 2015]. 
W kontekście budowy i umacniania  szeroko rozumianego resilience chodzi o to 
również, by ubezpieczenia stały się składnikiem całego instrumentarium na cel 
tak postawiony, a nie tylko służyły wygładzaniu w czasie dochodów i konsump-
cji [Weingärtner i in., 2017]. Tak spozycjonowane ubezpieczenia mają szansę 
stać się dodatkowym kanałem informowania kluczowych interesariuszy o po-
tencjalnym ryzyku i przez to zachęcającym do działań i inwestycji zapobiegają-
cych materializacji się w przyszłości niepożądanych zdarzeń, szczególnie o cha-
rakterze katastroficznym i systemowym. 

 

Perspektywy 

Kluczową sprawą dla zwiększenia zainteresowania rolników ubezpiecze-
niami od wielu ryzyk jest spadek kosztów polis w części płaconej przez nich 
samych. By tak się stało, system musiałby maksymalnie zbliżyć się do jego do-
skonałości aktuarialnej, której syntetycznym wyrazem jest równość składek 
z oczekiwaną wartością odszkodowań. Innymi słowy, trzeba się skoncentrować 
w pierwszym rzędzie na stawkach netto jako wynagrodzeniu za ryzyko czyste, 
z którym konfrontowani są poszczególni rolnicy. Taryfikacja stawek i składek 
w połączeniu z procedurami tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
i określeniem ewentualnego popytu na usługi reasekuracyjne to cały czas kwin-
tesencja biznesu ubezpieczeniowego. Rozstrzygnięcia w tym obszarze mają ka-
pitalne znaczenie dla równowagi finansowej i perspektyw rozwoju pojedyn-
czych zakładów ubezpieczeniowych oraz całej branży. Zarządzający w zakła-
dach stosują przy tym rozmaite, unikatowe, przesądzające o ich konkurencyjno-
ści kombinacje metod, ale sytuacja niepomiernie się komplikuje, gdy chcą zin-
tegrować narzędzia aktuarialne, finansowe i ekonomiczne. Nieodzowne są tu 
długoletnie doświadczenie oraz wysoce wyspecjalizowane, interdyscyplinarne 
zasoby ludzkie. Wciąż poważnym wyzwaniem jest proces indywidualizacji sta-
wek i składek, by precyzyjnie oddać ryzykowność każdej polisy, co powinno 
hamować negatywną selekcję oraz hazard moralny, a z drugiej strony utrzymać 
na rozsądnym poziomie koszty własne asekuratora. Bez kompromisu w tym ob-
szarze bardzo trudno jest osiągać „zdrowy” rozwój branży ubezpieczeniowej 
i jej pozytywny wkład w pomnażanie wartości dodanej jej klientów oraz dobro-
byt społeczny.  
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Decyzje ubezpieczeniowe w istocie sprowadzają się do podziału ryzyka 
między strony stosownego kontraktu, ale najpierw trzeba dokonać wyboru bi-
narnego, czy w ogóle ryzyko transferować na zewnątrz lub je zatrzymać. Innymi 
słowy, w tym akcie rozstrzyga się, czy nabyć w ogóle ochronę, czy też wybrać 
samoubezpieczenie się. Jeśli jednostka wybierze zakup, to – jak to wynika z teo-
rii optymalizacji kontraktów ubezpieczeniowych w warunkach asymetrii infor-
macji i powszechności ich niekompletności – i tak będzie musiała pogodzić się 
z częściowym samofinansowaniem ryzyka w postaci udziału własnego w szko-
dzie lub jakiejś formie franszyzy. Okoliczność ta niepomiernie komplikuje wy-
bór, a do tego dochodzą jeszcze inne złożone składniki kontraktu (wartość ubez-
pieczenia, wyłączenia odpowiedzialności asekuratora, dodatkowe obowiązki 
zarządcze, zwyżki i zniżki składek) i dominująca konieczność zapłacenia z góry 
składki, a z drugiej strony warunkowość otrzymania odszkodowania. Nawet 
osoby względnie dobrze wyedukowane finansowo mają wtedy problemy z usta-
leniem salda netto korzyści-niekorzyści z nabycia polisy. Sprawy nie ułatwia 
również to, że teoria użyteczności oczekiwanej nie zawsze daje jednoznaczne 
reguły decyzyjne, a konkurencyjne wobec niej ujęcia nie są jeszcze dojrzałe 
operacyjnie. Teoretycznie rzecz biorąc, teoria portfela uważana jest za najlepsze 
narzędzie do podejmowania decyzji ubezpieczeniowych, ale sama w sobie na 
ogół jest ona dość skomplikowana i ma w dużej mierze charakter statyczny. 
Spore nadzieje wiąże się w tym kontekście z podejściem dynamicznym, a więc 
uwzględniającym wpływ czasu i związane z tym zmiany wartości pieniądza oraz 
możliwość gromadzenia oszczędności i zaciągania długu jako alternatyw dla 
zakupu ubezpieczenia. Sprawą otwartą pozostaje tu jednak to, czy dynamizacja 
będzie również adekwatną odpowiedzią na złożoność decyzji o ewentualnym 
nabyciu ochrony przed wieloma ryzykami, a więc m.in. produktami pakietowy-
mi w rolnictwie, które dotychczas optymalizowano za pomocą uogólnionego 
twierdzenia Mossina. 

Drugi obszar pohamowywania cen polis chroniących przed wieloma ry-
zykami to koszty transakcyjne i administracyjne funkcjonowania całego syste-
mu. Bez wątpienia subsydiowanie tych produktów nie tworzy silnych bodźców 
dla zakładów ubezpieczeniowych, by doskonalić swe procesy wewnętrzne i sto-
sowane technologie  sprzedaży i likwidacji szkód w kierunku redukcji kosztów 
i poprawy jakości obsługi rolników. Wydaje się jednak, że pewne nadzieje w 
tym obszarze można wiązać z upowszechnieniem technik satelitarnych i sztucz-
nej inteligencji. 

Postęp techniczny i technologiczny w ubezpieczeniach rolnych musi być 
analizowany w ścisłym powiązaniu z digitalizacją całej polityki rolnej i coraz 



 

770 

bardziej również na poziomie całego sektora żywnościowego. W tym kontekście 
warto odwołać się do pracy M.H. Ehlersa i in., która zajmuje się istotą, wyzwa-
niami i perspektywami cyfrowej/zdygitalizowanej polityki rolnej, rozumiejąc 
przez nią zastosowanie technologii cyfrowych do generowania, transmisji, prze-
twarzania i analizowania danych w obszarach formułowania założeń, filozofii 
i celów powyższej polityki, jej projektowania, wdrażania i ewaluacji [Ehlers 
i in., 2021]. W sferze narzędziowej taka polityka sięga po sensory, teledetekcję, 
big data i sztuczną inteligencję. Digitalizacja pozwala osiągnąć trzy główne ce-
le: 

1. Poprawić pomiar korelacji między nakładami szeroko rozumianymi a uzy-
skiwanymi efektami polityki, co powinno się przełożyć na wzrost jej sku-
teczności i efektywności. 

2. Uwzględnić w szerszym zakresie czynniki lokalizacyjne w projektowaniu 
i stosowaniu wszelkich dostępnych instrumentów politycznych, a więc na 
przykład subsydiów ubezpieczeniowych. 

3. Zwiększyć kontrolę rządów nad wdrażaniem instrumentów polityki w go-
spodarstwach rolnych. 

Dla ubezpieczeń główną szansą z ucyfrowienia polityki rolnej jest możli-
wość redukcji  asymetrii informacji i w ślad za tym również negatywnej selekcji 
i hazardu moralnego oraz kosztów transakcyjnych. Logicznie z tego można 
wnioskować, że w konsekwencji mógłby wzrosnąć udział rolników w rynku 
ubezpieczeniowym, co przełożyłoby się na wyższe wskaźniki penetracji. Można 
też przypuszczać, że digitalizacja będzie tworzyć sprzyjające otoczenie do po-
dejmowania partnerstw publiczno-prywatnych, co ma szczególne znaczenie 
w zarządzaniu ryzykiem wystąpienia chorób w chowie i hodowli zwierząt. 
Sprawą oczywistą jest natomiast, że powyższe oszczędności powinny w osta-
teczności przełożyć się na racjonalniejsze wydatkowanie funduszy publicznych 
na ubezpieczenia rolne. Pewien niepokój natomiast budzi to, że digitalizacja po-
lityki rolnej może spowodować, iż ograniczeniu ulec może swoboda decyzyjna 
rolników, a to osłabi ich motywacje do wdrażania innowacji i wzmacniania od-
porności (resilience). W tle kryje się tu logika cyfrowej a path-dependence oraz 
cztery szerokie problemy związane z digitalizacją polityki rolnej. 

1. Tempo i sposoby wdrażania odpowiednich technologii cyfrowych jedne ry-
zyka mogą redukować, ale inne z kolei zwiększać. Od razu pojawią się tu 
kwestie związane z wykluczeniem cyfrowym niektórych gospodarstw i sub-
sydiowaniem dostępu do odpowiednich technologii. 
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2. Asymetria informacji nie zniknie całkowicie, ale na pewno zmienią się jej 
źródła, bo trzeba przecież stworzyć nowe ramy osiągania nowych celów poli-
tycznych za pomocą innych instrumentów, co wymagać będzie innych metod 
ich ewaluacji. Na znaczeniu zyska też sprawa ochrony prywatności i etycz-
nego wykorzystania danych i informacji. 

3. Dostarczanie, dzielenie się danymi i ich analizowanie muszą być procesami 
przejrzystymi, gdyż tylko wtedy prawidłowo mogą przebiegać procesy ucze-
nia się i wzmacniania potencjału instytucjonalnego całego sektora rolnego, 
a to w sumie powinno implikować powszechność korzyści netto z digitaliza-
cji. Jednym z warunków pojawienia się takich zależności i sprzężeń jest 
wdrażanie przez państwo wyprzedzających regulacji. 

4. Trzeba się liczyć ze wzrostem złożoności projektowania i prowadzenia poli-
tyki rolnej, szczególnie, gdy trzeba będzie ją zintegrować z zarządzaniem ca-
łym sektorem żywnościowym. W tym kontekście pierwszym testem dla 
WPR będzie wdrażanie unijnych strategii: „od pola do stołu”; „ochrony bio-
różnorodności” i włączenia rolnictwa w wysiłek redukcji emisji gazów cie-
plarnianych i transformację energetyczną, co jest treścią „Zielonego ładu”. 

Nowe możliwości poprawienia efektywności oceny ryzyka, szczególnie o 
charakterze systemowym (np. suszy), pojawiają się, gdy zintegruje się modele 
wzrostu roślin z danymi satelitarnymi oraz maszynowym uczeniem, które jest 
składnikiem sztucznej inteligencji [Li i in., 2021]. Jest to odpowiedź na braki 
odpowiednio wiarygodnych i długich szeregów czasowych o takich ryzykach w 
rozmaitych skalach przestrzennych. W konsekwencji można poprawić jakość 
szacunków plonów i szkód, co bezpośrednio wpływa na poziom ryzyka czyste-
go, a więc i stawki ubezpieczeniowe, które tym samym przybliżają się do do-
skonałości aktuarialnej, a to prowadzić powinno do redukcji ewentualnych sub-
sydiów ubezpieczeniowych. 

Zdecydowana większość badań jednoznacznie wskazuje, że w przyszłości 
wzrośnie ekspozycja rolnictwa na ryzyka systemowe i katastroficzne. W ślad za 
tym powinno się rozwijać coraz bardziej zaawansowane narzędzia zarządzania 
nimi, które też powinny być coraz bardziej zindywidualizowane, by precyzyjniej 
uwzględniać w ratemakingu czynniki lokalizacyjne, pojawiające się ryzyka 
i schematy ich ewentualnego ubezpieczania [Vroege i in., 2021]. Problem z ry-
zykami systemowymi i katastroficznymi polega m.in. na tym, że szkody przez 
nie powodowane pojawiają się równocześnie, z reguły są też duże i mogą doty-
czyć rozległych obszarów w bardzo krótkim czasie. Zawsze i wszędzie są one 
poważnym wyzwaniem dla sektora ubezpieczeniowego i administracji publicz-
nej, angażując przy tym duże zasoby ekonomiczno-budżetowe oraz kadrowe. 



 

772 

Oczywiście, tradycyjne ubezpieczenia gorzej sobie radzą z tymi problemami niż 
indeksowe, o ile te drugie potrafią znacząco i trwale zredukować ryzyko bazo-
we. Nie oznacza to w żadnym razie, że należy przedwcześnie skreślać tradycyj-
ne ubezpieczenia jako narzędzie transferu ryzyka systemowego i katastroficzne-
go z rolnictwa. Wprost przeciwnie. Każdy typ ubezpieczenia jest przecież waż-
ny dla trwałej i stałej poprawy odporności (resilience) rolnictwa i poszczegól-
nych typów gospodarstw na szoki pogodowo-klimatyczne. Przecież w ostatecz-
ności chodzi o to, żeby dochody rolnicze były stabilne i nadążały za dochodami 
pozarolniczymi a odpowiednio duża część gospodarstw była żywotna i zdolna 
do rozwoju. Z drugiej strony musimy zaakceptować fakt, iż system ubezpieczeń 
rolnych musi się stale zmieniać, a więc jedne produkty będą zyskiwać na zna-
czeniu kosztem pozostałych. 

Precyzyjny pomiar plonów roślin uprawnych jest ważny z kilku powo-
dów: 

1. Pozwala ustalić produktywność ziemi w zależności od wielkości areału. 

2. Służy do określania efektywności nawożenia mineralnego. 

3. Umożliwia szacowanie ekspozycji produkcji rolniczej i gospodarstw domo-
wych rolników na ekstremalne ryzyka pogodowe oraz wielkości strat/szkód, 
gdy się one zmaterializują. 

4. Jest podstawą identyfikacji relacji między produkcją rolniczą a dobrobytem 
rodzin rolniczych. 

5. Wykorzystywany bywa do porównań strategii wychodzenia z biedy gospo-
darstw domowych rolników w porównaniu do gospodarstw nierolniczych 
[Lobell i in., 2020]. 

Plony powyższe można mierzyć różnymi metodami, poczynając od wy-
wiadów z rolnikami, przez zbiory z wydzielonych działek i z całych areałów 
uprawianych, a skończywszy na obrazowaniu satelitarnym, przy czym zbiory z 
całych areałów traktowane są za swoisty „złoty standard”. Szczególnie niepew-
ne są jednak oszacowania na podstawie wywiadów, gdyż rolnicy mają z reguły 
poważne problemy z odtwarzaniem z przeszłości potrzebnych informacji, mają 
też tendencję do zawyżania plonów w górę i stosują rozmaite skale pomiarowe. 
Oczywiście, zawsze wtedy dochodzi tu jeszcze różny moment dokonania zbio-
rów, co wyniki czyni wręcz nieporównywalnymi. Na tym tle techniki obrazo-
wania satelitarnego mają szereg zalet: 

(1) straty można ustalić szybko a za pomocą odpowiednich modeli wzrostu 
roślin można je dosyć dokładnie prognozować z dużym wyprzedzeniem, 
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bazując przy tym na ich fazach rozwojowych. To duże ułatwienie dla orga-
nów fiskalnych, preliminujących ewentualne rezerwy na wypadek poja-
wienia się strat katastroficznych. 

(2) pozwalają identyfikować zmienność plonów, a więc ryzyko produkcyjne, 
w różnych skalach przestrzenno-czasowych. 

(3) modelować można różne determinanty plonów, a w tym praktyki agrotech-
niczne stosowane przez rolników, których część stanowią wymogi nakła-
dane przez ubezpieczycieli. W ten sposób można zredukować zagrożenie 
negatywną selekcją i hazardem moralnym i oszustwami ubezpieczeniowy-
mi. 

Nawet gdy „złoty standard” daje dokładniejsze korelacje między plonami 
a ich determinantami, to obrazowanie satelitarne przewagę tą szybko niweluje 
z uwagi na operowanie dużymi zbiorami danych. Techniki satelitarne mają jed-
nak pewne mankamenty, które najogólniej sprowadzają się do deformacji prze-
syłanych sygnałów i ich późniejszego odwzorowania cyfrowego. Stąd też nie-
którzy nasi praktycy wyrażają radykalny pogląd, że zdjęcia satelitarne lub lotni-
cze to wyrzucone pieniądze, gdyż nie są wystarczająco dokładne [Falińska, 
2015]. Dominuje jednakże konsensus, że najlepszym rozwiązaniem jest połą-
czenie darmowego obrazowania satelitarnego z jakąś metodą pomiaru tradycyj-
nego [Lobell i in., 2020]. 

Duże ambicje stawiają sobie polscy twórcy Systemu Satelitarnego Moni-
torowania Upraw Rolnych, czyli S2MUR [Zacharuk, 2021]. Ma być to zaawan-
sowana platforma informatyczna, w której chce się zintegrować dane satelitarne 
i naziemne meteorologiczne oraz glebowe. Zakłada się, iż będziemy w stanie 
prognozować plony, szacować ich ubytki (straty) wraz z identyfikacją ich przy-
czyn. Integralnym składnikiem systemu ma być 30 modeli analizy danych prze-
strzennych, a algorytmy sztucznej inteligencji mają łączyć i analizować różne 
zbiory. Na razie przewiduje się, iż monitorować się będzie ryzyka suszy, wy-
moknięć i wymarznięć. O skali wyzwania świadczy fakt, że w kraju mamy 
ok. 16 mln ha upraw, ponad 1,4 mln gospodarstw i 35 mln działek. 

Wdrożenie do szerokiej praktyki S2MUR mogłoby w przyszłości stać się 
podstawą do stworzenia nowoczesnego programu pomocy klęskowej ad hoc 
opartego na indeksach pogodowych, który skutecznie ograniczyłby stosowanie 
obecnych ubezpieczeń pakietowych do finansowania skutków materializacji się 
na przykład ryzyka suszy. Same zaś ubezpieczenia pakietowe mogłyby, co naj-
wyżej, służyć do pokrywania ryzyka bazowego, niechronionego przez indeksy. 
Bardzo interesująca w tym kontekście wydaje się konstrukcja takiego programu 
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zaproponowana przez E.J. Belasco i in., [Belasco i in., 2020]. Miałby on zastą-
pić obecny program ubezpieczania przychodów z upraw amerykańskich farme-
rów. Punktem wyjścia byłyby w nim plony oraz warunki pogodowe (temperatu-
ra i wilgotność powietrza) z hrabstw. Program mógłby przynieść roczne osz-
czędności budżetowe szacowane na 3-4 mld USD, co stanowiłoby ok. 30% 
łącznych wydatków na ubezpieczenia upraw. Dwa mechanizmy miałyby być 
źródłem tak spektakularnych efektów fiskalnych: 

1. Koncentracja wsparcia budżetowego tylko na ryzykach systemowych i kata-
stroficznych, pozostawiając ryzyka specyficzne (niezależne) zarządzaniu 
przez samych rolników, którzy mogliby nabywać stosowne ubezpieczenia, 
najlepiej od ryzyk nazwanych, na zasadach komercyjnych lub z bardzo ma-
łym zakresem subsydiowania. 

2. Rezygnacja z pośrednictwa ubezpieczeniowego, a więc i potrzeby rekompen-
sowania przez budżet kosztów administracyjnych i transakcyjnych ponoszo-
nych przez asekuratorów i ewentualnie reasekuratorów, i gwarantowanie im 
osiągania zysków technicznych na portfelach ubezpieczeń rolnych. 

Bez wątpienia propozycja Belasco i in. uwolniłaby system sieci bezpie-
czeństwa finansowego i socjalnego w rolnictwie od corocznych batalii legisla-
cyjnych o wielkość pomocy klęskowej. Kolejny jej walor to szybkie, automa-
tyczne i tanie wypłacanie rekompensat poszkodowanym rolnikom. W rzeczywi-
stości budżet państwa musiałby ponieść jednak pewne wydatki związane z pro-
mocją rozwiązania i edukowaniem rolników, ale byłyby one drobnym ułamkiem 
obecnych subsydiów ubezpieczeniowych. Najpoważniejszym problemem 
w proponowanym programie będzie jednak ryzyko bazowe/resztowe. Można 
temu przeciwdziałać dwutorowo: doskonaląc same indeksy, i nabywając przez 
rolników dodatkowe ubezpieczenia. W tym momencie Belasco i in. sugerują 
a wrapper products. Wywodzą się one z ubezpieczeń życiowych i oznaczają 
w najprostszym przypadku zakup polis z funduszem kapitałowym. Bardziej za-
awansowane formy to wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych 
lub wykupy udziałów własnych i franszyz przez rolników. 

Mniej więcej do połowy ubiegłej dekady dominował pogląd, że tradycyj-
ne ubezpieczenia, a więc bazujące na indywidualnym szacowania szkód, nie bę-
dą stanowiły obszaru do większego zastosowania nowoczesnych technik, np. 
teledetekcji [Leeuw i in., 2014]. Miało to wynikać z dwóch powodów: 

1. Zakłady nie będą się tym chwalić, żeby nie można było rozpoznać stosowa-
nych przez nich procedur egzekwowania zobowiązań kontraktowych przez 
klientów, którzy chcieliby je po prostu omijać. To oczywiście stoi 
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w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi i regulatorów rynków, żeby 
biznes ubezpieczeniowy był przejrzysty i weryfikowalny. Rzecz jasna, taka 
polityka asekuratorów ma też ważny cel: zredukowanie poziomu oszustw 
ubezpieczeniowych, który w Polsce ocenia się na ok. 10% wypłacanych co-
rocznie odszkodowań. Na dobrą sprawę polityka ta tylko w części jest tajem-
nicą handlową asekuratorów, gdyż trzeba będzie i tak ujawnić stosowane 
techniki w ewentualnych postępowaniach sądowych z klientami. 

2. Efekty ekonomiczne wcześniejszych automatyzacji procesów biznesowych 
w branży ubezpieczeniowej z reguły były niższe, niż oczekiwano. Wyjątkiem 
były tu głównie tylko procesy szacowania i likwidacji szkód. 

Pandemia Covid-19 najprawdopodobniej oznaczać będzie radykalny prze-
łom w podejściu ubezpieczycieli majątkowych do digitalizacji wszystkich reali-
zowanych procesów i operacji [Skibińska, 2021]. W ubiegłym roku ubezpieczy-
ciele ci zdecydowanie uprościli sprzedaż polis, wprowadzając samoobsługę, 
zdalny ich zakup przy pomocy agentów lub czatbotów. Procesy te bardzo mocno 
zaznaczyły się również w sferze szacowania i likwidacji szkód, gdzie coraz sze-
rzej wykorzystuje się samolikwidację, internetową i z użyciem aplikacji na 
smartfony. Nie odnosi się to już tylko do prostych polis komunikacyjnych czy 
mieszkaniowych. W ślad za tym radykalnie skraca się czas wypłaty odszkodo-
wań. W przypadku szkód w uprawach rolnych spowodowanych anomaliami po-
godowymi coraz częściej korzysta się z dronów. Coraz śmielej sięga się również 
po narzędzia sztucznej inteligencji, dzięki którym intensyfikuje się procesy 
sprzedażowe oraz upraszcza i przyspiesza likwidację szkód. Wynika z tego, że 
w tradycyjnych ubezpieczeniach jest szansa zmniejszenia przewagi indeksów w 
postaci szybkości i niskich kosztów wypłaty odszkodowań. Wciąż jednak 
utrzymuje się przewaga tych drugich w zakresie negatywnej selekcji i hazardu 
moralnego. 

Od kilku lat potencjalnym konkurentem dla ubezpieczeń od wielu ryzyk, 
szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych, wydają się być kontrakty indekso-
we. Rzeczywiście ubezpieczenia od wielu ryzyk wykazują dużą podatność na 
negatywną selekcję i hazard moralny, odznaczają się też wysokimi kosztami 
transakcyjnymi ich dystrybucji, uciążliwa może być w nich również likwidacja 
szkód, wreszcie stanowią wyzwanie od strony aktuarialnej, o czym dobitnie po-
kazuje m.in. analiza O. Mahula, który posługuje się aż czwartą potęgą, gdy op-
tymalizuje decyzję rolnika rozważającego nabycie ochrony pakietowej. W su-
mie przez to z reguły są one drogie, co najczęściej zmusza do ich subsydiowa-
nia, które rozciąga się zazwyczaj również na sferę reasekuracji. Oczywiście, po-
stęp w technikach ratemakingu, a więc np. za sprawą powszechnego stosowania 
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kopuł do odzwierciedlenia struktur zależności między ryzykami, daje szansę na 
radykalne ich potanienie. Nie zmienia to jednak w niczym najczęstszej reko-
mendacji, iż ten typ ochrony najbardziej nadaje się dla gospodarstw dużych, zo-
rientowanych na rynek, w których asekuratorzy mają realne możliwości, 
względnie taniego monitorowania zachowań rolników i ich ekspozycji na ryzy-
ko, głównie produkcyjne. Z drugiej natomiast strony, teoretycznie rzecz biorąc, 
kontrakty indeksowe mogą całkowicie wyeliminować negatywną selekcję i zmi-
nimalizować hazard moralny, o ile wystąpi np. pełne skorelowanie plonu z pew-
nego rejonu z plonami poszczególnych gospodarstw. Z reguły korelacja ta jest 
jednak niepełna, co implikuje pojawienie się ryzyka bazowego, największej sła-
bości kontraktów indeksowych. Niejako dla równowagi podaje się, że nie wy-
magają one prowadzenia systematycznej ewidencji księgowej w gospodar-
stwach rolnych. Stąd polecane są one również dla drobnych producentów rol-
nych. Jednakże w przypadku indeksów pogodowych i satelitarnych zazwyczaj 
potrzebne są pokaźne inwestycje w stworzenie infrastruktury do zbierania po-
trzebnych danych. Bez wątpienia indeksy dają większe możliwości zapanowania 
nad ryzykami katastroficznymi niż tradycyjne ubezpieczenia od wielu ryzyk. 
W przypadku indeksów rolnicy nieporównywalnie szybciej mogą otrzymać re-
kompensaty za straty majątkowe. Instrument ten jednak może również wymagać 
wsparcia budżetowego, także w fazie kontraktowania reasekuracji. Indeksy to 
w istocie produkt inżynierii finansowej, a więc złożony od strony konstrukcyjnej 
i niełatwy w zrozumieniu przez samych rolników. Raczej nie nadają się one do 
transferu ryzyk przestrzennie nieskorelowanych, a więc o bardzo lokalnym cha-
rakterze i ryzyk niepogodowych. W skrajnej zaś sytuacji mogą rolników niekie-
dy wręcz narazić na większe ryzyko. Także i tu prawdziwe jest zatem stwier-
dzenie, że każde ryzyko wymaga specyficznego narzędzia zarządzania nim oraz 
właściwego rynku do jego transferu. Inaczej ujmując, nie ma idealnego instru-
mentu zarządczego; ergo: indeksy wciąż są rozwiązaniem second-best, tzn. są 
kontraktami niekompletnymi, gdyż nie można w nich uwzględnić wszystkich 
stanów Natury. Przy dobrze funkcjonujących rynkach futures i opcji indeksy 
oparte o  plony z rejonu mogą być nawet w ogóle niepotrzebne. 

Z kontraktami indeksowymi wiąże się jednak kilka problemów, poza już 
wcześniej omówionymi, a wyniki ich stosowania przyniosły zróżnicowane 
efekty: 

1. Nie są szczególnie skuteczne w przypadku gospodarstw z niewielkimi sta-
dami zwierząt. 

2. Odszkodowania uzyskiwane są zdecydowanie szybciej niż w przypadku 
ubezpieczeń tradycyjnych, co ma istotne znaczenie w sytuacji poważnych 
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zagrożeń, a pozytywne tego efekty mogą występować nawet w kilku kolej-
nych latach. 

3. Większość programów bardzo powoli przechodzi fazę  pilotażu, a udanych 
wdrożeń do szerokiej praktyki jest wciąż mało. 

4. Kontrakty te najczęściej poprawiają sytuację dochodową rolników, ale bra-
kuje dobrze udokumentowanych badań, które odnosiłyby się do ich wpływu 
na majątek i dobrobyt, szczególnie drobnych gospodarstw rolnych. 

5. Niejednoznaczne są też wyniki badań odnoszących się do relacji między na-
byciem indeksów a zmiennością produkcji rolniczej i ubóstwem w rolnictwie 
oraz na wsi, chociaż z drugiej strony zidentyfikowano pozytywny związek 
między taką decyzją a wdrażaniem kapitałochłonnych technologii [Bertram-
Huemmer, Kraehment, 2018; Jensen, Barret, 2016; Marr i in., 2016]. 

 

Podsumowanie 

Jednoznaczna ocena ubezpieczeń od wielu ryzyk w rolnictwie nie jest 
sprawą łatwą. Produkty te pomyślano pierwotnie jako ułatwienie pracy aktuariu-
szom, związanej z kalkulacją stawek i składek ubezpieczeniowych, oraz jako 
możliwość redukcji kosztów administracyjnych i transakcyjnych oferowania 
ochrony rolnikom. W rzeczywistości ubezpieczenia te okazały się jednak drogie 
i mało przejrzyste dla producentów rolnych, którzy mają problemy z oceną 
opłacalności zakupu polis i wyborem pakietów najlepiej dostosowanych do ich 
przyszłych ekspozycji na ryzyka. Tak jak wszystkie tradycyjne ubezpieczenia 
analizowane produkty kontraktowane są w warunkach znacznej asymetrii in-
formacji, która generuje negatywną selekcję oraz hazard moralny. Sytuacja ta 
tworzy poważną barierę dla rozwoju tego segmentu rynku ubezpieczeniowego. 

Sporadycznie można wskazać kraje, w których rolnicy nabywaliby ubez-
pieczenia od wielu ryzyk na warunkach komercyjnych. Bez znacznego subsy-
diowania tych produktów po prostu nie da się osiągać zadowalających wskaźni-
ków penetracji, mierzonych chronionym areałem i/lub liczbą ubezpieczonych 
zwierząt. Subsydia ubezpieczeniowe, jak każde inne, mają jednak wiele nega-
tywnych następstw, a wśród nich kluczowe jest demotywowanie i rolników 
i asekuratorów do tego, by system próbował zdążać do doskonałości aktuarialnej 
i wdrażano coraz efektywniejsze rozwiązania technologiczno-organizacyjne, 
które pozwoliłyby do co najmniej pohamowywania kosztów administracyjnych 
i transakcyjnych, a rolnicy minimalizowali ekspozycję na ryzyka i zarządzali 
nimi za pomocą adekwatnych strategii łączących instrumenty wewnętrzne i ze-
wnętrzne. To poważne wyzwanie dla całego systemu. Stąd nie może zaskaki-
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wać, iż wielu badaczy i praktyków zwraca się w kierunku ubezpieczeń indekso-
wych jako substytutu produktów pakietowych. Niestety, indeksy mają również 
słabości i niewiele programów tego typu wdrożono w szerokiej skali. Pozostaje 
zgodzić się wobec tego z tymi, którzy uważają, że ubezpieczenia all-risks to 
w miarę dobre rozwiązanie jedynie dla gospodarstw dużych, zorientowanych na 
rynek, w którym asekuratorzy mają realne możliwości ścisłego kontrolowania 
zachowań rolników i ich ekspozycji na ryzyka, gdzie poza tym prowadzi się sys-
tematyczną ewidencję księgową. Z uwagi jednak na występowanie tzw. bazo-
wego ryzyka ekonomicznego nawet w takich jednostkach po nabyciu analizo-
wanych ubezpieczeń może nawet wzrosnąć zmienność syntetycznych kategorii 
wynikowych, typu przychody, zyski i dochody. Obecnie duże nadzieje pokłada 
się w upowszechnieniu technik satelitarnych i sztucznej inteligencji w ubezpie-
czaniu ryzyka produkcyjnego w rolnictwie. Jest za wcześnie, by wyrokować, 
czy przez to dokona się zasadniczy przełom. Paradoksalnie, może się jednak 
okazać, że ewentualny przełom spowoduje odwrót od ubezpieczeń all-risks na 
rzecz ubezpieczeń od ryzyk nazwanych. 

Postęp techniczny i technologiczny w tradycyjnych ubezpieczeniach rol-
nych, tzn. opartych o indywidualne szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań, 
do których zalicza się polisy all-risks, musi być modelowany i analizowany w 
ścisłym powiązaniu z cyfrową polityką rolną i koncepcją rolnictwa precyzyjne-
go, nazywanego też Rolnictwem 4.0., na poziomie pojedynczych gospodarstw 
rolniczych. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia tradycyjne są mniej predysty-
nowane do digitalizacji, wirtualizacji, stosowania różnych technik obrazowania 
Ziemi i sztucznej inteligencji niż kontrakty indeksowe. Pandemia Covid-19 po-
kazała jednak, że również w ubezpieczeniach tradycyjnych następuje radykalna 
zmiana całych modeli biznesowych. W ślad za tym redukuje się w nich asyme-
trię informacji i koszty transakcyjne i administracyjne. Okoliczność ta może 
spowolnić prawdopodobną ekspansję indeksów, które i tak mogą stać się głów-
nym instrumentem transferu ryzyka systemowego i katastroficznego z rolnictwa 
albo tworzenia zupełnie nowych programów pomocy klęskowej ad hoc, które 
wręcz mogą wyeliminować sektor ubezpieczeniowy z zarządzania tymi ryzyka-
mi. Ten ostatni scenariusz wydaje się jednak większym zagrożeniem dla seg-
mentu all-risks niż dla produktów chroniących przed ryzykami nazwanymi. 

  



 

779 

Literatura 
1. Agrarpolitische und betriebswirtschaftliche optionen zum Risikomanagement in der 

Lanwirtschaft, BMLFUW, Wien, 2011. 

2. Annan F., Schlenker W., Federal Crop Insurance and the Disincentive to Adopt to Ex-
treme Heat, „American Economic Review”, vol. 105, no. 5, 2015. 

3. Araly D., Gollier C., Treich N., The effect of ambiguity aversion on insurance and self-
protection, „Economic Journal”, no. 457, 2012. 

4. Baldwin K., Gray E., Strenghtening Agricultural Resilience in the Face of Multiple Risk, 
OECD, Paris, 2020. 

5. Barnet B., Mahul O., Wheather index insurance for agriculture and rural areas in lower 
income countries, „ American Journal of Agricultural Economics”, vol. 89, no. 5, 2007. 

6. Barnett B., Multiple-peril crop insurance: successes and challenges, „Agricultural Fi-
nance Review”, vo. 74, no. 2, 2014.  

7. Belasco J.E., Cooper J., Smith H.V., The development of a weather-based crop disaster 
program, „American Journal of Agricultural Economics”, vol. 102, no. 1, 2020. 

8. Berg E., Das System der Ernte – und Einkommensversicherung in den USA – ein Modell 
für Europe?, „Berichte über Landwirtchaft, vol. 80, no. 1, 2002. 

9. Bertram-Huemmer V., Kraehment K., Does Index Insurance Help Households Recover 
from Disaster? Evidence from IBLI Mongolia, „American Journal of Agricultural Eco-
nomics”, vol. 100, no. 1, 2018. 

10. Böckermann G., Topüth H.G., Tierversicherungen. Was sie kosten, was sie bieten, „Top 
Agrar”, no. 1, 1991. 

11. Breudstedt G., Effiziente Reduktion des Produktionsrisikos im Ackerbau durch Ertrags-
versicherungen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, 2004. 

12. Butikofer P., Galey G., All risks in property insurance: An attempt to remove ambiguities, 
Swiss Re, Zurich, 2005. 

13. Cabantous L., Ambiguity aversion in the field of insurance: insurers’ attitude to imprecise 
and conflicting probability estimates, „Theory Decisions”, vol. 62, 2007. 

14. Coble H.K., Knight D.T., Crop insurance as a tool for price and yield risk management, 
w: A Comprehensive assessment of the role of risk in U.S. Agriculture, Spring-
er/Science+Bussines Media LLC, New York, 2002. 

15. Doherty A.N., Schlesinger H., Optimal Insurance in Incomplete Markets, „Journal of Po-
litical Economy”, vol. 91, no. 6, 1983. 

16. Duncan J., Myers J., T., Crop Insurance under Catastrophic Risk, „American Journal of 
Agricultural Economics”, vol. 82, no. 4, 2000. 

17. Ehlers H.M., Huber R., Finger R., Agricultural policy in the era of digitalization, „Food 
Policy”, vol. 100, 2021. 



 

780 

18. Falińska M., Rolnictwo precyzyjne. Kurs wyznacza satelita, „Przedsiębiorca Rolny”, listo-
pad 2015. 

19. Gardner B.L., Kramer R.A., Experience with crop insurance programs in the United 
States, in: Hazell P., Pomareda C. and Valde’s A. (Eds), Insurance for Agricultural De-
velopment: Issues and Experience, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 
1986. 

20. Goodwin K.B., Smith H.V., What harm is done by subsidizing crop insurance? „Ameri-
can Journal of Agricultural Economics”, vol. 95, no. 2, 2013. 

21. Hax K., Grundlagen des Versicherungswesen, Verlag Gabler, Wiesbaden, 1964. 

22. Herman A., Tierversicherung, Gabler, Wiesbaden, 1971. 

23. Hogarth R., Kunreuther H., Ambiguity and insurance decisions, „American Economic 
Review”, vol. 75, 1985. 

24. Hogarth R., Kunreuther H., How does ambiguity affect insurances decisions?, in Dionne 
G. (ed.), Contributions to insurance economics, Kluwer Academic, Boston, 1992. 

25. Hohl M.R., Agricultural Risk Transfer. From Insurance to Reinsurance to Capital Mar-
ket, Wiley, Chichester, 2019. 

26. Ignaciuk A., Adapting Agriculture to Climate Change: A Role for Public Policies, OECD, 
Paris, 2015. 

27. Jensen N., Barret C., Agricultural Index Insurance for Development, „Applied Economic 
Perspectives and Policy”, vol. 39, no. 2, 2016. 

28. Keller K.J., Ernteversicherungen als Risikomanagementinstrument. Eine Analyse von 
Versicherungstypen und Tarifierungsmodellen, Justus-Liebig Universität, Giesen, 2010. 

29. Kunreuther H., The Role of Insurance in Reducing Lossess from Extreme Events: The 
need for Public-Private Partnership, „The Geneva Risk and Insurance Review”, vol. 40, 
no. 2, 2015. 

30. Leeuw J., Vrieling A., Shee A., Atzberger C., Hadgu M.K., Biradar M.C., Keah H., Tur-
vey C., The potential and uptake of remote sensing in insurance: A Review, „Remote 
Sensing”, vol. 6, 2014. 

31. Li Z., Zhang Z., Zhang L., Improving regional wheat drought risk assessment for insur-
ance application by learning scenario-driven crop model, machine learning, and satellite 
data, „Agricultural Systems”, vol. 191, 2021. 

32. Lobel D.B., Azzari G., Burke M., Gourlay S., Jin Z., Kilic T., Murray S., Eyes in the Sky, 
boots on the ground: Assessing satellite- and ground based approaches to crop yields 
measurement and analysis, „American Journal of Agricultural Economics”, vol. 102, no. 
1, 2020. 

33. Mahul O., Stutley J.Ch., Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and 
Options for Developing Countries, The World Bank, Washington, D.C., 2010. 



 

781 

34. Marr A., Winkel A., van Asseldonk M., Lensink R., Bute E., Adaption and Impact of In-
dex-Insurance and Credit for Smallholder Farmers in Developing Countries, „Agricultur-
al Finance Review”, vol. 76, no. 1, 2016. 

35. Miranda J.M., Glauber W.J., Systemic Risk Reinsurance, and the Failure of Crop Insur-
ance Markets, „American Journal of Agricultural Economics”, vol. 79, no. 1, 1997. 

36. Mossin J., Aspects of Rational Insurance Purchasing, „Journal of Political Economy”, 
vol. 76, no. 4, 1968. 

37. Müller B., Johnson L., Kreuer D., Maladaptive Outcomes of Climate Insurance in Agri-
culture, „Global Environmental Change”, vol. 46, 2017. 

38. Okhrin O., Odening M., Xu W., Systemic weather risk and crop insurance: the case of 
China, „Journal of Risk and Insurance”, vol. 80, no. 2, 2013. 

39. Ozdemir O., Valuation of self-insurance and self-protection under ambiguity: experi-
mental evidence „Jena Economic Research Papers”, 2007. 

40. Ramirez O.A.,, Shonkwiler J.S., A Probabilistic Model of the Crop Insurance Purchase 
Decision, „Journal of Agricultural and Resource Economics”, vol. 42, no 1, 2017. 

41. Ray P.K., A Practical Guide to Multi-Risk Insurance for Developing Countries, New Del-
hi, 1991. 

42. Schlieper P., Ertragsausfallversicherung und Intensität pflanzlicher Produktion, DUV 
Springer Fachmedien, Wiesbaden, 1997. 

43. Skibińska R., Łatwiej kupisz polisę i zlikwidujesz szkodę, „Rzeczpospolita”, 20.05.2021. 

44. Snow A., Ambiguity aversion and propensities for self-insurance and self-protection, 
„Journal of Risk and Uncertainty”, vol. 42, 2011. 

45. Surminski S., Bouwer L., Linnerooth-Bayer J., How Insurance Can Support Climate Re-
silience, „Nature Climate Change”, vol. 64, 2016. 

46. Topüth H.G., Gegen Tierseuchen privat versichern?, „Top Agrar”, no. 1, 1994. 

47. Ubezpieczenia, Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa, 2018. 

48. Walters C.G., Shumway C.R., Chouinard H.H., Wandschneider R.P., Crop Insurance, 
land allocation and the environment, „Journal and Agricultural and Resource Econom-
ics”, vol. 37, no. 2, 2012. 

49. Walters C.G., Shumway C.R., Chouinard H.H., Wandschneider R.P., Asymmetric Infor-
mation and Profit Taking in Crop Insurance, „Applied Economic Perspectives and Poli-
cy”, vol. 37, no.1, 2014. 

50. Weidenfeld G., All Risks-Versicherung, Bergisch-Gladbach, Karlsruhe, 1991. 

51. Weingärtner L., Simonet C., Caravani A., Disaster Risk Insurance and the Triple Divi-
dend of Resilience, ODI Working Paper, no. 515, Overseas Development Institute, Lon-
don, 2017. 



 

782 

52. Van Aseldonk M., van der Meuken H., van der Meer R., Silvis H., Berkhot P., Does Sub-
sidized MPCI Crowds Out Traditional Market-Based Hail Insurance in the Netherlands, 
„Agricultural Finance Review”, vol. 78, no. 2, 2018. 

53. Vroege W., Bucheli J., Dalhaus T., Hirschi M., Finger R., Insuring crops from space: the 
potential of satellite-retrieved soil moisture to reduce farmers’ drought risk exposure, 
„European Journal of Agricultural Economics”, vol. 48, no. 2, 2021. 

54. Young R.V., Premium Principles, w: The Encyklopedia of Actuarial Science, John 
Wiley&Sons, New York, 2004. 

55. Zacharuk K., Satelitarna rewolucja, „Przedsiębiorca Rolny”, kwiecień, 2021. 



 

783 

Mariusz Hamulczuk 

22. 

Maksymalne stawki ubezpieczeniowe upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz możliwości i problemy ich ustalania 

 

Wstęp 

Immamentną cechą produkcji rolniczej jest niepewność. Jej 
oddziaływanie niesie za sobą ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu 
funkcji celu (dochody, zyski) przez podmioty rynkowe. Z punktu widzenia 
producenta rolnego, główne źródła niepewności i ryzyka wpływające na poziom 
uzyskiwanych dochodów można klasyfikować na różne sposoby. 
Z praktycznego punktu widzenia można wyodrębnić ryzyko w sferze 
działalności produkcyjnej, handlowej (rynkowe, cenowe) oraz otoczenia. 
Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy ryzykiem systemowym (skala makro), 
a specyficznym (mikroskala) jest w rolnictwie istotne z punktu widzenia 
strategii zarządzania ryzykiem na szczeblu gospodarstwa, jak też z punktu 
widzenia polityki rolnej. 

Jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka w sektorze rolno-
żywnościowym jest ryzyko produkcyjne związane z niepewnością co do jakości 
i ilości produktu finalnego. Wynika ono z występowania zjawisk, których nie 
jesteśmy w stanie kontrolować, takich jak np. powodzie, susze czy choroby, 
a także ze specyfiki procesu produkcyjnego. Efekty cenowe i dochodowe ryzyka 
produkcyjnego są wzmacniane przez biologiczne uwarunkowania produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, polegające na tym, że zmiany decyzji wymagają czasu na 
ich urzeczywistnienie, co w ekonomicznym ujęciu wyraża się niską 
elastycznością podaży. W przypadku wystąpienia czynników powodujących 
zmiany tylko w skali gospodarstwa czy regionu, brak jest naturalnych 
mechanizmów ochronnych (natural hedge) w postaci zmian cen (Hamulczuk, 
Rembisz 2008). 

Większość przyczyn niepewności znajduje odzwierciedlenie w postaci 
ryzyka cenowego. Ryzyko to jest w rolnictwie szczególnie duże, ze względu na 
uwarunkowania biologiczne oraz przyrodniczo-techniczne. W rozważaniach 
dotyczących ryzyka cenowego nie można też pominąć wpływu zmian cen 
światowych, a także ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych. Ryzyko 
cenowe jest generalnie związane z dwoma zjawiskami: spadkiem cen 
otrzymywanych za wytwarzane produkty oraz wzrostem cen płaconych za 
nabywane środki produkcji. Oznacza to, że w krótkim okresie obniża się 
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opłacalność produkcji, co prowadzi do spadku dochodów, a w efekcie do 
niezrealizowania funkcji celu na planowanym poziomie.  

Niepewność i ryzyko oraz związane z nimi straty powodują chęć 
zabezpieczenia się. Uczestnicy rynku rolnego mają różne możliwości 
zabezpieczania się przed ryzykiem produkcyjnym czy też rynkowym, w tym 
głównie cenowym. Wśród nich należy wymienić: dywersyfikację produkcji, 
ubezpieczenia dochodów i produkcji, kontrakty terminowe czy też samo 
prognozowanie cen (Pawłowska-Tyszko red. 2016, Soliwoda red. 2020). 

Jednym z najważniejszych form zabezpieczania się przed negatywnymi 
dochodowymi skutkami ryzyka produkcyjnego są ubezpieczenia produkcji 
rolniczej. Z uwagi na wysoki poziom ryzyka produkcyjnego związanego 
z czynnikami losowymi (agrometeorologicznymi czy epidemiologicznymi) 
ubezpieczenia te są jednak dosyć kosztowne i nie cieszą wysoką popularnością. 
Aby zwiększyć zainteresowanie ubezpieczeniami wśród producentów rolnych 
w różnych krajach Państwo dotuje tego typu ubezpieczenia. Również w Polsce 
od 2007 roku funkcjonuje system dotowanych ubezpieczeń produkcji rolniczej. 
Podstawą prawną tego sytemu jest USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.  

Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia 
umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych 
w rolnictwie, zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw, zasady udzielania dotacji celowej na pokrycie części 
odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę oraz zasady ustalania 
dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia oraz dotacji.  

Zgodnie z ustawą Państwo dotuje do 65% wysokości składki z tytułu 
ubezpieczenia upraw lub zwierząt,  jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń 
stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają zakładanej w ustawie sumy 
ubezpieczenia. Co roku w terminie do dnia 30 listopada MRiRW w drodze 
rozporządzenia ustala maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny.  

W tym kontekście występuje problem ustalania maksymalnych stawek 
ubezpieczeniowych. System ustalania składek wydaje się być nietransparentny, 
a i sama wysokość stawek czasami budzi sporo wątpliwości. Z logicznego 
punktu widzenia, powinny być one pochodną z jednej strony potencjału 
produkcyjnego (plon czy waga zwierząt) a z drugiej odzwierciedlać ceny 
rynkowe. Z uwagi, że w ustawie jak i w rozporządzeniach  jest mowa o 
pewnych agregatach (np. zboża, owoce czy też trzoda chlewna), to trudno jest 
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wskazać rodzaj produktu, który byłby podstawą ich ustalania. Mówimy tutaj 
zarówno o wskaźnikach technicznych (plon, waga), jak i cenach. W przypadku 
cen pojawia się również problem sposobu ich ustalania na kolejny rok. 
W niniejszym opracowaniu skupimy się na analizie cen i możliwości ich 
ustalania na potrzeby ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych dla 
potrzeb wcześniej wymienionego rozporządzenia MRiRW. 

 

Zmienność cen i ryzyko cenowe  

Niepewność i ryzyko gospodarcze są nieodłącznymi elementami 
procesów gospodarowania. Należy jednak podkreślić, że tych dwóch pojęć nie 
należy ze sobą jednoznacznie utożsamiać. W ujęciu historycznym, najbardziej 
znaną definicję ryzyka zaproponował w 1921 roku Knight (2006), wiążąc 
ryzyko z prawdopodobieństwem obiektywnym, natomiast niepewność 
z prawdopodobieństwem subiektywnym. Definicja ta stała się przedmiotem 
krytyki za to, iż opiera się na szczególnej, obiektywistycznej interpretacji 
prawdopodobieństwa, które odnosi się jedynie do mierzalnej i niemierzalnej 
części niepewności. Obecnie uważa się, że pod pojęciem ryzyka kryje się nie 
tylko niepewność co do wyników zdarzeń, lecz także ekspozycja związana 
z sytuacjami niepewnymi. Rozumując w tym duchu można stwierdzić, że 
jesteśmy w stanie zdefiniować jedynie niektóre aspekty postrzeganego ryzyka, 
a nie samo ryzyko (Holton 2004). Należy zatem przyjąć, że termin niepewność 
powinien być stosowany do opisu otoczenia, w którym podejmowane są decyzje 
ekonomiczne, natomiast termin ryzyko do określenia stosowanych w sensie 
ekonomicznym implikacji niepewności. 

Jedynym bezpośrednio obserwowalnym parametrem rynkowym, który 
w głównej mierze decyduje o stopniu realizacji funkcji celu podmiotów, czyli 
o dochodach, są ceny. Inne zmienne, np. plony, nie są już tak obiektywne, co 
znajduje odzwierciedlenie w tzw. asymetrii informacji w relacjach między 
stronami dzielącymi między siebie ryzyko (ubezpieczyciel – ubezpieczany). Ze 
zjawiskiem asymetrii informacji łączą się silnie dwa inne problemy dotyczące 
instrumentów ubezpieczeniowych: negatywnej selekcji i pokusy nadużycia. 
Zatem można uznać, że ryzyko cenowe i związana z nimi zmienność cen 
towarów rolnych jest jednym z rodzajów ryzyka bardzo czytelnie postrzeganego 
przez uczestników rynku. Ryzyko cenowe należy przypisywać zmienności 
w kształtowaniu się cen, z którą mają do czynienia wszyscy uczestnicy rynku. 
Wprawdzie nie ma konsensusu co do tego, jaki zakres wahań cen należy uznać 
za zbyt duży, jednakże panuje dość powszechna zgoda, iż zmienność cen, której 
negatywnym skutkom nie można zapobiec stosując dostępne narzędzia 



 

786 

zarządzania ryzykiem, może destabilizować dochody, powstrzymywać 
producentów od podejmowania inwestycji lub optymalnego wykorzystania 
zasobów i w rezultacie prowadzić do wycofywania się ich z sektora (Figiel, 
Hamulczuk, Klimkowski 2012). 

Badając ryzyko cenowe można stosować wiele metod, poczynając od 
stosunkowo prostych w zastosowaniu, a kończąc na metodycznie i technicznie 
skomplikowanych (Piot-Lepetit, M’Barek, red. 2011). Na przykład, można je 
szacować jako wartość zagrożoną na poziomie przedsiębiorstwa czy też na 
poziomie rynku. Większość metod jest stosowana w odniesieniu do historycznej 
zmienności cen (w sensie volatility). Powszechną praktyką w badaniach 
zmienności jest bazowanie na zmiennych logarytmicznych oraz danych 
pozbawionych trendu i sezonowości. Wynika to stąd, że nie każda zmiana cen 
świadczy o wystąpieniu ryzykownej sytuacji. Zmienność nie powinna być 
traktowana jako źródło niepewności i ryzyka, jeśli jest w pełni przewidywalna. 
Większość uczestników rynku ma świadomość występowania sezonowych 
fluktuacji, przez co ten typ zmienności nie powinien być brany podczas oceny 
ryzyka cenowego. Długookresowych zmian cen związanych z trendami 
wieloletnimi również nie należy traktować jako objawu ryzyka (Hamulczuk, 
Rembisz 2008). W efekcie przy szacowaniu zmienności cen bazuje się na tak 
zwanych logarytmicznych stopach szeregów bez sezonowości rt. Tutaj też 
należy rozstrzygnąć czy będziemy rozróżniać ujemne i dodatnie zmiany cen, czy 
traktujemy zmienność cen jako stałą, bądź niestałą w czasie. 

Problemy szacowania zmienności cen zostały zobrazowane na kilku 
przykładach. W analizie wykorzystano dwa mierniki. Analizując niepewność 
dotyczącą kształtowania się cen i produkcji dosyć powszechnie przyjmuje się, 
że parametr opisujący zmienność jest stały w czasie. Użytą w przykładach 
empirycznych miarą zmienności bezwarunkowej jest odchylenie standardowe 

, czyli zmienność logarytmowanych przyrostów cen w wybranym horyzoncie 
czasowym T, dla której wzór jest następujący: 

,      

gdzie: r – wartość średnia stóp zwrotu, n – liczba obserwacji szeregu 
czasowego, T – liczba obserwacji w analizowanym horyzoncie czasowym 
(przyjęto jeden rok T=12). Tak obliczone odchylenie standardowe informuje o 
zmienności cen lub produkcji w horyzoncie jednego roku i wyrażone jest w 
procentach. 

Korzystając z miesięcznych szeregów cen z Komisji Europejskiej 
wyrażonych w krajowej walucie obliczono zmienność bezwarunkową cen 
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wybranych towarów (rys. 1). Obliczone mierniki  zasadniczo odzwierciedlają 
ryzyko cenowe producentów rolnych w Polsce. Jak wynika z analiz istnieje 
dosyć duże zróżnicowanie obliczonych mierników zmienności historycznej 
między różnymi towarami (od 4,44% do 21,48%). Generalnie spośród 
analizowanych towarów największą stabilnością charakteryzują ceny skupu 
bydła. Dosyć wysokie ryzyko cenowe występuje w przypadku zbóż, jak 
broilerów oraz trzody chlewnej, a w szczególności prosiąt. Zbliżone wyniki 
otrzymano bazując na danych wg GUS, przy czym w tym przypadku najwyższą 
zmiennością historyczną charakteryzują się ceny kukurydzy.  

 

Rys. 1. Oszacowania zmienności bezwarunkowej cen towarów rolnych  
w Polsce w horyzoncie jednego roku (%) 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie miesięcznych danych wg Komisji Europejskiej z 
okresu od stycznia 2005 do marca 2021 roku. 

 

Założenie, że zmienność (np. wariancja czy odchylenie standardowe) jest 
stała w czasie nie zawsze jest poprawne. Bardzo często okazuje się, że obok 
okresów podwyższonej zmienności cen występują okresy, dla których 
wahliwość cen jest relatywnie nieduża. Po dużych zmianach istnieje większe 
prawdopodobieństwo kolejnych dużych zmian, a po niewielkich zmianach – 
utrzymywania się niskiej wariancji. Innymi słowy zmienność cen może 
ewoluować w czasie. Zmienność ta jest wyrazem postrzegania ryzyka cenowego 
o różnym natężeniu w różnych momentach. Jedną z metod, obok modeli 
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GARCH, badania zmienności warunkowej jest model wygładzania 
wykładniczego EWMA. W przedstawionym modelu nowszym stopom zwrotu 
(i ich wariancjom) przypisuje się większe znaczenie niż starszym. Dokonuje się 
tego za pomocą stałej wygładzania , która zawiera się w przedziale od zera do 
jedności (z reguło 0,5-0,95). Im wyższa wartość stałej wygładzania, tym 
większe wygładzenie i model wolniej reaguje na pojawiające się zmiany. 

Zmienność (wariancję) otrzymywaną na podstawie algorytmu EWMA 
opisuje następująca formuła rekurencyjna: 

,    

gdzie:  to bieżąca zmienność,  to zmienność wyznaczona dla poprzedniej 
obserwacji,  - ostatnia (najnowsza) zmiana procentowa ceny.  

Na podstawie tej formuły wyznaczono oczekiwaną zmienność 
w horyzoncie 1 roku zgodnie z formułą  i przedstawiono na 
rysunkach dla wybranych produktów. 
 

Rys. 2. Oszacowania zmienności warunkowej cen zbóż w Polsce w horyzoncie 
jednego roku (%) na podstawie modelu EWMA (parametr  =0,9) 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie miesięcznych danych wg Komisji Europejskiej z 
okresu od stycznia 2005 do marca 2021 roku. 

 

Na rysunku 2 zawarto oszacowaną zmienność warunkową na rynku zbóż w 
Polsce. Zauważyć można, że skala niepewności na tym rynku dosyć silnie 
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ewoluuje w czasie. Obok okresów względnego spokoju są też okresy, w których 
mamy do czynienia z wysoką niepewności co do przyszłego kierunku cen. 
W przypadku zbóż największa niepewność miała miejsce w latach 2007-2011. 
Była ona spowodowana wahaniami koniunktury gospodarczej oraz zmianami 
rynkowymi uwarunkowanymi produkcją biopaliw. Hamulczuk (2014), bazując na 
sezonowym modelu Taylora-Schwerta TS-GARCH podkreśla również, że 
największe ryzyko cenowe jest w miesiącach, w których mamy do czynienia ze 
zbiorami. Np. w przypadku pszenicy zmienność cen w sierpniu jest ponad 
dwukrotnie większa niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to też, że dokładność 
prognoz cen zależy od momentu, w którym taka prognoza jest robiona. 

 

Rys. 3. Oszacowania zmienności warunkowej cen rynkowych wybranych 
towarów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w horyzoncie jednego roku (%) na 

podstawie modelu EWMA (parametr  =0,9) 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie miesięcznych danych wg Komisji Europejskiej 
z okresu od stycznia 2005 do marca 2021 roku. 

 

Podobnie jak na rynku zbóż, również na rynku towarów pochodzenia 
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rynkowych mierzone odchyleniem standardowym są nawet trzykrotne. 
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podczas gdy w latach 2013-2019 zmienność ta nie przekraczała poziomu 15%. 
Nawet w przypadku bydła, gdzie zmienność cen jest relatywnie niska na tle 
innych towarów, można zauważyć obok okresów dużej stabilności cen również 
okresy podwyższonej zmienności. 

 

Historyczne ujęcie maksymalnych stawek ubezpieczeniowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich, maksymalne sumy ubezpieczenia obejmują 
następujące uprawy rolne: zboża, kukurydzę, rzepak i rzepik, chmiel, tytoń, 
warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki 
cukrowe, rośliny strączkowe. Maksymalne sumy ubezpieczeniowe są również 
ustalane do jednej sztuki dla następujących zwierząt gospodarskich: bydła, koni, 
owiec, kóz, świń, agregatu obejmującego kury, perlice i przepiórki, kaczek, gęsi, 
indyków oraz strusi. 

Jak można zauważyć, obok jednorodnych towarów (np. burki cukrowe, 
tytoń czy kaczki) występują tam również dosyć zróżnicowane agregaty 
towarowe, np. zboża, ziemniaki czy też bydło. Powoduje to trudności 
z określeniem jaka uprawa, a nawet jej odmiana, czy jakie zwierzę (o jakim 
przeznaczeniu) stanowi podstawę ustalania maksymalnych sum ubezpieczenia. 
Te kwestie oraz generalnie brak jasnej i szczegółowej metodyki określania tych 
stawek sprawiają, że system ten wydaje się niejasny dla przeciętnego 
obserwatora czy też producenta rolnego. 

Na rysunku 4 zawarto wykresy obrazujące wielkość maksymalnych sum 
ubezpieczeniowych na lata 2008-2020 dla wybranych upraw rolnych wraz 
z oszacowaną wartością rynkową tych upraw z jednego hektara. Ustalając 
wartość rynkową przyjęto dwa założenia. Pierwszym jest uznanie, że wartość 
rynkowa produkcji z jednego hektara danej uprawy  jest równa przeciętnemu 
plonowi w kraju pomnożonemu przez przeciętną cenę skupu. Należałoby 
oczekiwać, że ustalone maksymalne stawki będą znacząco przekraczały ten 
poziom. Wykresy zawarte na rys. 4 potwierdzają tę tezę. Wynika to z dwóch 
czynników. Po pierwsze, przyjęte średnie (plony i ceny) już wskazują na to, że 
na pewno są gospodarstwa rolne uzyskujące wyższe wartości. Po drugie, średnie 
plony nie uwzględniają optymalnych możliwości plonowania możliwe do 
uzyskania na lepszych glebach czy w normalnych warunkach 
agrometeorologicznych. 
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Rys. 4. Maksymalne stawki ubezpieczeniowe na tle hipotetycznej wartości 
produkcji z 1 ha wybranych upraw w Polsce w latach 2008-2019 

    

    

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rozporządzeń MRiRW 
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich.   
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Mając na względzie wcześniej wykazane przesłanki, na rysunku 
4 zawarto również oszacowaną wartość produkcji przy założeniu, że w dobrych 
warunkach plony będą o kilkadziesiąt procent, a nawet dwukrotnie wyższe niż 
plony przeciętne w kraju. Ustalając te wielkości kierowano się doniesieniami 
prasowymi na temat możliwości plonowania roślin, w tym plonami 
uzyskiwanymi w optymalnych warunkach, oraz towarowością produkcji (na 
rynkach o wysokiej towarowości nie powinno być zbyt dużych różnic plonów). 
Dla celów statystycznych przyjmuje się, że ceny skupu dóbr homogenicznych są 
jednakowe. W rzeczywistości towary rolne nie są w pełni homogeniczne 
z uwagi na różne odmiany, rasy czy kierunki zagospodarowania. Stąd występuje 
regionalne zróżnicowanie cen oraz zróżnicowanie cen rynkowych ze względu na 
jakość i przeznaczenie towaru. Z tego względu też w drugim wariancie przyjęto 
założenie, że cena towaru może być o 10% wyższa od średniej ceny krajowej. 
Oczywiście są to pewne założenia, które nie obejmują wszystkich możliwości, 
i co do których można mieć sporo zastrzeżeń. 

Generalnie należałoby oczekiwać, że tak obliczone podwyższone 
(optymistyczne) oszacowania wartości produkcji z jednego hektara będą 
zbliżone do maksymalnych stawek ubezpieczeniowych ustalanych przez 
Państwo. Pewne różnice mogą występować, co wynika z niedokładności 
przyjmowanych tutaj założeń. Natomiast należy podkreślić, że na przestrzeni 
czasu relacje między maksymalnymi stawkami a wartością produkcji powinny 
być względnie stałe w czasie. Brak spełnienia tego warunku oznacza, że przy 
ustalaniu stawek dochodziło do zmiany założeń dotyczących plonów, cen czy 
też zmieniono uprawę będącą benchmarkiem ustalania cen dla danej grupy 
upraw. 

Analizując wykresy zawarte na rysunku 4 można zauważyć, że do 
istotnych zmian relacji doszło na rynku zbóż, tytoniu i ziemniaków. 
W przypadku zbóż (tutaj wzięto pod uwagę pszenicę, gdyż potencjalnie można 
z jej uprawy uzyskać wyższy przychód z 1 ha niż z innych zbóż) przeciętna 
relacja między maksymalną stawką ubezpieczeniową a optymistyczną wartością 
produkcji do roku 2015 wynosiła 1,2 zaś od roku 2016 już 2,1. Nie wiadomo 
dlaczego nagle w roku 2016 nastąpił dwukrotny wzrost maksymalnych stawek 
ubezpieczeniowych do poziomu 14 tys. zł z 7 tys. zł w roku 2015. Nie można 
tego wyjaśnić też podwyższonym ryzykiem cenowym, bo akurat w ostatnich 
latach nie jest ono wyższe, a raczej niższe, niż na początku badanego okresu 
(por. rys. 2). W efekcie zbyt wysokie maksymalne stawki mogą stanowić pokusę 
nadużycia dla producentów rolnych czy innych uczestników systemu. 
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Szacunki wartości produkcji (podwyższone) na rynku ziemniaków do 
roku 2016 kształtowały się na poziomie o 60% wyższym od maksymalnych 
stawek ubezpieczeniowych ustalanych w rozporządzeniach. W roku 2017 stawki 
nagle wzrosły z 31,2 tys. zł (w roku 2015) do poziomu 50 tys. zł, a relacja ta 
wyniosła 4,9. W latach 2018-2019 maksymalne stawki ustalono zaledwie na 
poziomie 25 i 20 tys. zł, co spowodowało, że powyższa relacja wyniosła średnio 
1,0 w tym okresie. Oznacza to, że w tych latach wzrosło ryzyko niepokrycia 
strat przez ubezpieczycieli przy tak niskim poziomie tych stawek. Bardzo 
podobną sytuację mamy w przypadku uprawy tytoniu. Do roku 2011 relacja 
wartości produkcji w przyjętym wariancie optymistycznym w stosunku do 
maksymalnej stawki ubezpieczeniowej wynosiła średnio 1,8. Od roku 2012 
nastąpiło istotne obniżenie stawek, przez co powyższa relacja spadła do 
poziomu 0,9. W tych sytuacjach pojawia się pytanie, jakie przesłanki 
spowodowały tak znaczące zmiany w podejściu do ustalania tych składek i czy 
w rzeczywistości taka wielkość składki pokrywa w każdym przypadku straty. 

W pozostałych przedstawionych na rys. 4 przypadkach nie obserwujemy 
tak istotnych zmian w sposobie ustalania maksymalnych składek 
ubezpieczeniowych w czasie. Największa zgodność składek i wartości produkcji 
w latach 2008-2019 jest w przypadku rzepaku i rzepiku (współczynnik korelacji 
wynosi 0,71). Taki stan rzeczy może być spowodowany wykorzystywaniem 
przez producentów i przetwórców przy ustalaniu warunków dostaw formuł 
cenowych opartych na kontraktach terminowych. Dosyć wysoka korelacja jest 
też w przypadku buraków cukrowych (wsp. korelacji - 0,41) i ziemniaków (wsp. 
korelacji - 0,45), mimo dużych niezgodności kierunków obserwowanych 
w ostatnich trzech latach.  

Metodyka ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych wymaga, 
jak się wydaje, dopracowania oraz większej transparentności zasad ich ustalania. 
Pytanie, w jakich kierunkach takie zmiany mogłyby pójść. Po pierwsze należy 
wskazać, jakie konkretnie uprawy lub kategorie zwierząt gospodarskich są 
podstawą ustalania tych składek. Przykładowo, czy w przypadku zbóż będzie to 
pszenica, jęczmień browarny czy też inne zboże. W takim przypadku należy 
wybrać takie zboże, dla którego potencjalnie wartość produkcji z hektara jest 
najwyższa.  

Po drugie, należy wskazać maksymalny plon możliwy do uzyskania na 
najlepszych ziemiach i w sprzyjających warunkach. To są kwestie 
technologiczne, które powinny być ustalone przez agronomów. Po trzecie 
należy przyjąć sposób ustalania ceny danego towaru rolnego na kolejny rok. Ta 
kwestia wydaje się być najtrudniejsza. Można w tym względzie oprzeć się na 
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prognozach lub też notowaniach kontraktów terminowych towarów na giełdach 
europejskich danych towarów lub towarów najbardziej zbliżonych. Z uwagi na 
wysokie ryzyko cenowe warto zastanowić się nad podwyższeniem ceny o pewną 
procentową wartość wynikającą ze skali tego ryzyka na danym rynku, po to aby 
nie było sytuacji, w których wykupienie polisy na poziomie maksymalnej 
składki nie pozwala na pokrycie strat. 

Ostatecznie wartość maksymalnej stawki ubezpieczeniowej będzie 
iloczynem plonu oraz ceny. Analogicznie w przypadku zwierząt gospodarskich 
cena jednej sztuki powinna wynikać z przemnożenia rynkowej ceny za kilogram 
wagi żywej przez wagę zwierzęcia. Maksymalna waga ta powinna być 
przyjmowana na podobnej zasadzie jak plony.  

Ale to też nie rozwiązuje problemu w agregatach takich jak zboża 
w kontekście pokusy nadużycia. Alternatywnym rozwiązaniem jest ustalenie 
osobnych stawek dla poszczególnych upraw w danej grupie oraz klas 
bonitacyjnych czy też grup użytkowych zwierząt gospodarczych. Niekoniecznie 
należałoby to zrobić bezpośrednio a wystarczyłoby wykonać macierze 
obejmującą relacje plonów (ewentualnie wydajności rzeźnej w przypadku 
zwierząt) w poszczególnych klasach  w stosunku towaru bazowego w danej 
grupie. 

Całkiem inną kwestią w kontekście pokusy nadużycia jest kwestia 
franczyzy integralnej lub redukcyjnej. W obecnym ubezpieczeń dotowanych nie 
jest ona możliwa przez co potencjalnie może dochodzić do hazardu moralnego 
producentów rolnych. Niewykluczone, e jej wprowadzenie mogłoby by też mieć 
wpływ na skłonność do ubezpieczania się po konkretnych stawkach. Nie jest 
jednak to przedmiotem naszych głównych rozważań. 

 

Możliwości prognozowania cen na potrzeby ustalania maksymalnych 
stawek ubezpieczeniowych 

Głównym problemem przy ustalaniu maksymalnych stawek jest sposób 
ustalania cen towarów rolnych. Niemniej jednak kwestia ta, szczególnie 
w przypadku towarów pochodzenia roślinnego, jest nieco bardziej 
skomplikowana. Mianowicie może okazać się, że obniżenie plonów w skali 
ogólnokrajowej (na skutek skorelowania ryzyka produkcyjnego w wielu 
regionach, np. w wyniku przymrozków) prowadzi do uzyskania wyższych cen 
rynkowych (tzw. efekt Kinga). Zatem spadek plonów może być kompensowany 
wyższymi cenami. W efekcie producenci rolni korzystający z ubezpieczenia 
mogą zyskać więcej, niż w warunkach przeciętnych zbiorów (np. tak jest 
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w systemie amerykańskim w którym wysokość odszkodowań zależy od cen 
rynkowych towarów rolnych). Zatem otwartym pozostaje pytanie, czy rynkowe 
ceny z danego roku są odpowiednim benchmarkiem do ustalania maksymalnej 
sumy ubezpieczeniowej oraz samego odszkodowania. 

 

Rys. 5. Współczynniki korelacji liniowej między cenami a plonami wybranych 
upraw 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS z lat 2002-2019. 

 

Problem ten nie musi dotyczyć wszystkich towarów, tylko tych 
w przypadku których istnieje negatywny związek między ceną a plonami. Na 
rysunku 5 zawarto współczynniki  korelacji między cenami rynkowym 
a średnimi plonami wybranych roślin w Polsce. Współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona obliczono na szeregach czasowych, z których trend ostał 
wyeliminowany za pomocą operacji pierwszych różnic oraz modelu trendu 
liniowego. Zauważyć można ewidentny negatywny związek między cenami 
i wysokością plonów w przypadku ziemniaków oraz rzepaku. Są to uprawy 
silnie narażone na zmienne warunki agrometeorologiczne. Dodatkowo 
w przypadku ziemniaków istnieje słabe powiązanie cen krajowych z cenami 
międzynarodowymi. Generalnie w przypadku silnej integracji rynków 
krajowych z rynkami europejskimi czy światowymi efekt Kinga będzie 
niewielki. Z kolei w przypadku słabej przestrzennej integracji, bardzo dużego 
wpływu Polski na rynek europejski czy też upraw lokalnych może wystąpić 
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silna ujemna korelacja między cenami a plonami. Jest dosyć dobrze widoczne na 
rynku zbóż, gdzie ujemne korelacje (natomiast nie są bardzo silne związki 
i z uwagi na substytucyjność z innymi zbożami) zauważyć można jedynie 
w przypadku żyta oraz owsa, a więc upraw o zasięgu krajowym, podczas gdy 
w przypadku pszenicy nie ma już takiej zależności.  

Nawet gdybyśmy do ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych 
przyjmowali ceny rynkowe, to i tak należy określić metodykę ich ustalania. 
W praktyce sprowadza się to najczęściej do przewidywania, czy też 
prognozowania, cen rynkowych na kolejny rok. Z mikroekonomicznego punktu 
widzenia samo prognozowanie cen można nazwać procesem „odkrywania 
przyszłej ceny” i dotyczy poszczególnych uczestników rynku. W naszym 
przypadku bardziej zasadnym określeniem byłaby projekcja, jednak będziemy 
również używali słowa „prognozowanie”. Natomiast niezależnie od kwestii 
semantycznych bardziej interesujące wydaje się, jakie metody czy podejścia 
można stosować, i czy tak uzyskane prognozy cen są dokładne. 

Przyjmując ceny na potrzeby ustalania maksymalnych stawek 
ubezpieczeniowych można to zrobić co najmniej na trzy sposoby, które nie 
zawsze są możliwe dla wszystkich towarów. Pierwszym jest oparcie założeń 
przyszłej ceny na kontraktach terminowych (uśrednionych z kilku okresów). 
Z uwagi na brak takiego rynku w Polsce należałoby to zrobić wykorzystując 
notowania z giełd europejskich. To podeście jest zasadne jedynie w wówczas, 
gdy mamy do czynienia z silną integracją krajowych rynków rolnych z rynkami 
europejskimi. Warunek jest w różnym stopniu spełniony na rynkach 
powiązanych z uprawami i zwierzętami objętymi dopłatami do ubezpieczenia. 
Niemniej jednak na tych najważniejszych rynkach (zboża, rzepak, mięso) 
istnieje silna transmisja cen między rynkami europejskimi i rynkami krajowymi 
(Rembeza 2010). W przypadku owoców, warzyw czy ziemniaków powiązania 
te są raczej dużo słabsze. Większym problemem wydaje się dostępność takich 
danych. Kontrakty terminowe są dostępne jedynie dla niewielkiej liczby 
towarów rolnych co oznacza, że jedynie w przypadku części upraw polowych 
i zwierząt gospodarczych można byłoby skorzystać z tego rozwiązania. 

Drugim sposobem mogłoby być skorzystanie z dostępnych projekcji 
rynkowych publikowanych przez Komisję Europejską czy inne instytucje. KE 
publikuje zarówno średniookresowe jak i krótkookresowe projekcje produkcji, 
zużycia czy cen dla wybranych rynków rolnych (tzw. Agricultural Outlook). Są 
one budowane na podstawie modeli równowagi cząstkowej oraz wspomagane 
opiniami ekspertów. Tutaj też pojawiają się pewne problemy. Raporty ze 
średniookresowymi projekcjami są publikowane w grudniu a więc należałoby 
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skorzystać z projekcji opublikowanych w poprzednim roku. Dodatkowo liczba 
rynków objętych tymi projekcjami nie pokrywa wszystkich upraw u zwierząt 
objętych wsparciem ubezpieczeniowym. Z kolei w raportach krótkookresowych 
publikowanych przez KE trzykrotnie w roku nie ma informacji cenowych. 
Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, opierając się na 
średniookresowych projekcjach KE należy uwzględnić fakt, że dotyczą one cen 
w UE a nie w Polsce, oraz potencjalną niepewność związaną ze zmianami 
kursów walutowych. Warto dodać, że do roku 2019 prognozy rynkowych cen 
podstawowych produktów rolnych były opracowywane przez Zespół Ekspertów 
powołany przez Prezesa KOWR (wcześniej ARR). Niestety, ale od 2020 roku 
Zespół nie działa  (nie wiadomo z jakich przyczyn mimo ponad 20 letniej 
historii i uznania środowiska) i prognozy takie nie są wykonywane ani 
podawane do publicznej wiadomości. 

Trzecim sposobem byłoby przewidywanie (prognozowanie) tych cen na 
potrzeby ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych. Na początek 
jednak należy wskazać, kiedy taka prognoza jest wykonywana w praktyce i jaką 
informacją dysponujemy w momencie jej stawiania. Mianowicie rozporządzenia 
MRiRW określające wysokość maksymalnych stawek ubezpieczeniowych 
ukazują się pod koniec listopada każdego roku. Oznacza to, że przewidywania 
cenowe powinny być zrobione w październiku, kiedy znane są już oficjalne ceny 
za rok poprzedni oraz wiadomo jaka jest sytuacja po zbiorach większości upraw 
(w przypadku produkcji zwierzęcej nie ma to tak dużego znaczenia). 
Przewidując ceny za kolejny rok kalendarzowy należy skorzystać zarówno 
z historycznych danych o rocznej częstotliwości, jak i napływających z rynku na 
bieżąco miesięcznych i tygodniowych informacji cenowych (oczywiście 
skorygowanych sezonowo). Te drugie będą stanowiły podstawę szacunku cen 
z danego roku. 

Przewidując ceny można skorzystać z wielu metod prognostycznych. 
Prognozowanie cen rolnych może odbywać się przy wykorzystaniu modeli 
ilościowych, sformalizowanych, jak i podejść jakościowych bazujących na 
ekspertyzach indywidualnych i zespołowych. W praktyce łączy się wyniki 
uzyskiwane z modeli ilościowych z wiedzą niesformalizowaną, ekspercką. 
Wybór metod i technik prognostycznych jest ograniczony wiedzą prognosty. 
Najlepiej byłoby, aby prognosta dysponował wiedzą o mechanizmach 
ekonomicznych, wiedzą statystyczno-ekonometryczną oraz wyczuciem rynku. 
Trudno jest jednak znaleźć takie osoby, stąd w zależności od wiedzy 
i doświadczenia prognosty przyjmowane rozwiązania są mniej lub bardziej 
sformalizowane. Polega to najczęściej na wykorzystywaniu różnych analiz 
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ilościowych jako podstawy formułowania wniosków końcowych przez 
ekspertów lub na korygowaniu przez ekspertów prognoz otrzymywanych przy 
wykorzystaniu modeli ilościowych (Figiel, Hamulczuk, Rembisz 2014). 

Ilościowe modele prognostyczne są też w różnym stopniu sformalizowane 
i złożone, a także różnie klasyfikowane. Mogą to być modele szeregów 
czasowych, jak i modele wykorzystujące zależności przyczynowo-skutkowe 
(Stańko red. 2013). Ich istota polega zawsze na uchwyceniu prawidłowości 
w prognozowanym zjawisku lub jego związku z innymi zjawiskami 
w przeszłości i próbie ekstrapolacji (bezpośredniej lub z pewnymi korektami) 
tych prawidłowości w przyszłość. Wydaje się, że na potrzeby niniejszego 
zadania wystarczy, aby skorzystać z dosyć prostych modeli szeregów 
czasowych. Pisząc o prawidłowościach i mając na uwadze, że bazujemy na 
danych o częstotliwości rocznej wystarczy, że wybierzemy takie modele, 
w których uwzględnione zostaną wahania wynikające z potencjalnego trendu 
oraz zmian o charakterze cyklicznym. Dotyczy to zarówno produktów 
roślinnych, jak i pochodzenia zwierzęcego.  

 

Rys. 6. Ceny rynkowe wybranych towarów rolnych 

     
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS z lat 1999-2019. 

 

Zawarte na rysunku 6 ceny skupu obrazują typowe zachowania cen 
towarów rolnych. Mianowicie chodzi tutaj o długookresowe zmiany nazywane 
trendem. Na większości rynków ceny nominalne w Polsce charakteryzują się 
tendencją wzrostową. Dodatkowo nakładają się na to zmiany o mniej lub 
bardziej regularnym charakterze cyklicznym. Np. na rynku wieprzowiny średnio 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Ceny skupu 
pszenica (lewa oś, zł/dt)

żywiec rzeżny (prawa oś, zł/kg)



 

799 

co cztery lata (czasami jest to trzy a czasami pięć) mamy do czynienia okresem 
niskich cen. Na rynku pszenicy nie jest to aż tak regularne, niemniej jednak też 
dochodzi tam do okresów relatywnie wysokich i okresów niskich cen. Warto 
podkreślić, że trudno jest przewidzieć, czy już po jednym roku wysokich cen 
czy też po dwóch nastąpi ich obniżenie. Zatem trendy widoczne w cenach 
towarów rolnych wydają się mieć stochastyczny charakter. 

Mając na uwadze historyczne kształtowanie się cen, należy iść w kierunku 
adaptacyjnego podejścia do prognozowania poprzez uwzględnienie 
długookresowego trendu (jeśli występuje) oraz cykliczności (często trudno je 
odróżnić od siebie). Warto przy tym zastosować zasadę ostrożności. 
Przykładowo, prognozując ceny w momencie, gdy są one cyklicznie wysokie, 
nie można przyjmować skrajnych założeń, że będą one dalej silnie rosły ani też 
założeń, że w kolejnym roku będą silnie spadały. Raczej można założyć (lub 
wybrać modele, które w taki sposób będą generowały prognozy), że ceny będą 
dążyły do średniej z kilku ostatnich lat. Z formalnego punktu widzenia oznacza 
to zastosowanie następujących modeli szeregów czasowych: 

5 modelu ekstrapolacji funkcji trendu, z ewentualnymi zmianami 
strukturalnymi (ujmuje mu długookresową tendencję), 

5 modelu autoregresji rzędu 2, ewentualnie połączonego z trendem (dla 
uchwycenia ewentualnej cykliczności cen), 

5 modelu średnich ruchomych ważonych lub modelu Holta (adaptacyjne 
podejście). 

Oczywiście w przypadku każdego towaru należy wybrać podejście 
optymalne bazując na dopasowaniu modelu prognostycznego do danych 
historycznych oraz analizie dokładności prognoz wygasłych generowanych 
przez poszczególne modele o horyzoncie jednego roku.  

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie przy formułowaniu 
prognoz z opinii niezależnych ekspertów (np. IERiGŻ, instytuty czy uczelnie). 
Mogłyby to być prognozy pochodzące z ekspertyz indywidualnych lub 
zespołowych (to drugie na wzór zespołu jaki był w KOWR). Eksperci powinni 
też zawsze oceniać realność prognoz generowanych z wykorzystaniem modeli 
ilościowych.  

Pojawić się może też pytanie o zasadność formułowania takich prognoz 
w warunkach, gdy nie chodzi o twa aby zawsze maksymalna stawka pokrywała 
szkody. Przecież w ustawie jest zapisane, że poziom maksymalnych stawek jest 
uwarunkowany możliwościami budżetu Państwa. Czy nie lepiej byłoby przyjąć 
i stosować, zamiast corocznych prognoz, pewną formułę obliczania cen na 



 

800 

potrzeby ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych (np. średnia cena 
z ostatnich 2-4 lat czy cena skupu z ostatniego roku). Czy warto poświęcać czas 
i środki na coroczne tworzenie prognoz, które niekoniecznie dają istotne 
korzyści producentom rolnym, zakładom ubezpieczeniowym czy Państwu 
poprzez stworzenie bardziej precyzyjnej podstawy naliczania maksymalnych 
składek i dopłat z tego tytułu (pytanie czy tak jest czy nie). Musimy bowiem być 
świadomi, że prognozy mogą charakteryzować się dosyć dużymi błędami. 
Przykładowo, trzyletnie projekcje światowych cen pszenicy generowane przez 
model równowagi cząstkowej FAPRI na lata 1999-2009 charakteryzowały się 
średnim bezwzględnym błędem procentowym na poziomie blisko 14% 
(Hamulczuk 2011). Na potrzeby tej analizy przeprowadzono też ocenę 
dokładności prognoz 6-miesięcznych formułowanych przez Zespół Ekspertów 
i publikowanych w biuletynach ARR w latach 2000-2016. W przypadku zbóż 
(pszenica i żyto) średnie błędy procentowe kształtowały się na poziomie 14-
15%. Z kolei na rynku żywca wieprzowego średnie różnice między cenami 
rzeczywistymi a prognozowanymi stanowiły 10% tych pierwszych. Prognozy 
eksperckie były jedynie o 1/5 dokładniejsze od prognoz naiwnych (tak, 
jakbyśmy w ogóle nie prognozowali, tylko za prognozę przyjęli ostatnia 
dostępną wielkość). Generalnie błędy prognoz są proporcjonalne do ryzyka 
cenowego (por. rys. 1). Im wyższa zmienność cen (volatility) tym trudniej takie 
ceny jest prognozować.  

 

Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu podniesiono problematykę ustalania 
maksymalnych stawek ubezpieczeniowych w ramach systemu ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Przeprowadzone badania 
wykazały, że metodyka ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych nie 
jest zbyt transparentna i wymaga pewnego dopracowania. Trudno jednoznacznie 
doszukać się, czy i w jakim stopniu maksymalne stawki ubezpieczeniowe 
odzwierciedlają wartość produkcji z jednego hektara, czy też wartość jednej 
sztuki zwierzęcia gospodarczego. Nie zawsze stawki te skorelowane z wartością 
produkcji w czasie.  

W związku z powyższym podjęto dyskusję dotyczącą ewentualnej 
modyfikacji sposobu ustalania maksymalnych stawek ubezpieczeniowych w 
Polsce. Po pierwsze, wskazano, że problemem jest przyjęcie zbyt dużych 
agregatów poszczególnych produktów w ramach systemu. Po drugie, nie są 
jasne założenia technologiczne produkcji rolniczej dla poszczególnych towarów 
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czy grup towarowych. Po trzecie, należy przyjąć sposób ustalania ceny danego 
towaru rolnego na kolejny rok.  

Ostatniej kwestii poświęcono najwięcej miejsca wychodząc od kwestii 
zmienności cen i ryzyka cenowego. Przeprowadzone analizy wykazały, że 
zmienność cen jest dosyć silnie zróżnicowana w Polsce zarówno między 
towarami jak i w czasie. Szacowanie cen na potrzeby ustalania maksymalnych 
stawek ubezpieczeniowych może odbywać się na wiele sposobów. Można w 
tym celu wykorzystać prognozy publikowane przez niezależne instytucje, 
notowania kontraktów terminowych towarów na giełdach europejskich, czy też 
wykonać prognozy specjalnie na te potrzeby wykorzystując metody ilościowe 
lub też korzystając z usług niezależnych ekspertów. Każde z tych podejść ma 
swoje wady i zalety i nie zawsze może znaleźć zastosowanie. Co istotne, 
prognozy cen towarów rolnych charakteryzują się dosyć sporymi błędami 
wprost proporcjonalnymi do zmienności historycznej tych cen. Każe się to 
zastanowić nad sensem poświęcania czasu i środki na coroczne tworzenie 
prognoz, które niekoniecznie dają istotne korzyści producentom rolnym, 
zakładom ubezpieczeniowym czy Państwu poprzez stworzenie tylko w 
niewielkim stopniu bardziej precyzyjnej podstawy naliczania maksymalnych 
składek i dopłat z tego tytułu.  
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23. 

Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym  
w rolnictwie 

 

Wstęp 

Prowadzenie każdej działalność gospodarczej, w tym szczególnie rolni-
czej, obarczone jest występowaniem ryzyka, towarzyszy ono realizacji wszel-
kich działań zachodzących w jednostce. Kierujący gospodarstwem rolnym mu-
szą codziennie dokonywać wyborów, podejmować decyzje, przygotowywać 
prognozy, jednak do końca trudno przewidzieć czy wybrany kierunek działań 
doprowadzi do osiągniecia założonych wcześniej celów. 

Ryzyko w rolnictwie wiąże się z niepewnością osiągnięcia przez produ-
centów rolnych oczekiwanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych (Har-
daker 2000). Kiedy wzrasta prawdopodobieństwo, a także skala zjawiska i od-
działywanie, wzrasta też samo ryzyko. Rolnictwo z samej swojej natury jest 
ryzykownym przedsięwzięciem, jednak obecnie zmiany klimatu, jak i również 
niestabilność cen bezpośrednio lub pośrednio oddziaływają na społeczną 
i ekonomiczną stabilność sytuacji rolników oraz przyczyniają się do strat 
w produkcji i w dochodach (Jerzak i in. 2015). Zdaniem J. Proś (2007) ryzyko 
produkcji rolnej ma szczególny charakter z uwagi na dużą liczbę zagrożeń, re-
latywną słabość podmiotów produkcyjnych na rynku, większą niż w produkcji 
przemysłowej nieprzewidywalność zmienności zjawisk. Ponadto potęgowane 
jest trudnością korygowania raz podjętych działań, wynikającą z długiego cy-
klu produkcji rolnej. 

Ryzyko w rolnictwie występuje w wielu formach i wynika z wielu przy-
czyn. W odniesieniu do rolnictwa najczęściej przyjmowana jest następująca kla-
syfikacja ryzyka (Harwood i in. 1999, Commission of European Communities 
DG Agriculture 2001, Miller i in. 2004): ryzyko produkcyjne (ściśle związane 
ze zmianami klimatyczno-pogodowymi, chorobami roślin i zwierząt), rynkowe 
(wynikające z kształtowania się warunków rynkowych, w jakich działa gospo-
darstwo), finansowe (związane ze źródłami finansowania operacji gospodar-
czych) instytucjonalne (dotyczy zmian legislacyjnych, funkcjonowania admini-
stracji publicznej oraz makrootoczenia, a także kierunku rozwoju polityki rolnej 
państwa), ryzyko osobowe (wynikające z zagrożeń takich jak choroby, wypadki 
przy pracy, zgony, a także nieuczciwość czy niedotrzymanie warunków umowy) 
oraz ryzyko majątkowe (którego wynikiem są szkody powstałe w majątku rze-
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czowym gospodarstwa rolnego). W literaturze funkcjonuje również pojęcie ry-
zyka dochodowego, stanowiącego połączenie ryzyka produkcyjnego i cenowego 
(Pawłowska-Tyszko 2009; Majewski i in. 2008). Definiowane jest jako efekt 
szkód, jakie powstały w procesie produkcji w wyniku wpływu czynników pogo-
dowych oraz jako konsekwencja istniejącej w gospodarce rynkowej wolności 
(Stępień, Śmigla 2012). Inną klasyfikację ryzyka w rolnictwie przedstawił Har-
daker i in. (1997) wyróżniając dwa podstawowe rodzaje, tj. ryzyko biznesowe, 
obejmujące ryzyko produkcyjne, cenowe, osobowe i instytucjonalne oraz ryzyko 
finansowe mające związek ze sposobami finansowania gospodarstwa. 

Cena rynkowa jest podstawową kategorią ekonomiczną i czynnikiem de-
cydującym o konkurencyjności produktów, rynków i przedsiębiorstw. Zmien-
ność cen produktów zależy od czynników makroekonomicznych, mezoekono-
micznych i mikroekonomicznych. Cena rynkowa zależy również od popytu 
i podaży, dochodów konsumentów oraz sytuacji panującej na rynku. Kraje, któ-
re mają małe możliwości dywersyfikacji produkcji są szczególnie narażone na 
zmienność cen (Matošková 2011). Ryzyko cenowe wiąże się ze zmianami za-
równo cen otrzymywanych za swoje produkty, jak i cen płaconych za produkty 
zakupywane. Spadek cen otrzymywanych i wzrost cen płaconych oznacza, że 
w krótkim okresie obniża się opłacalność produkcji, co prowadzi do spadku zy-
sku i dochodów, więc oznacza niezrealizowanie funkcji celu na planowanym 
poziomie (Hamulczuk 2014). Jak wskazują Czyżewski i Stępień (2011), rolnic-
two narażone jest na stosunkowo duże ryzyko wahań podaży i cen ze względu 
na swoiste właściwości ziemi jako czynnika produkcji. Wang i Barrett (2007) 
uważają, że sektor rolny jest bardziej wrażliwy na ryzyko cenowe ze względu na 
to, że wytwarzane przez niego produkty w mniejszym stopniu nadają się do ma-
gazynowania (przechowywania) niż wyroby przemysłowe. Zdaniem B. Wie-
liczko (2016) rolnicy, jako rozdrobnieni mali producenci, są biorcami cen, gdyż 
nie dysponują odpowiednio dużą siłą przetargową w zderzeniu z dużymi zakła-
dami przemysłu spożywczego czy sieciami handlowymi i tym samym są bar-
dziej narażeni na ryzyko niekorzystnej zmiany ceny.  

Do podstawowych instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym na ryn-
ku rolnym zaliczyć należy przede wszystkim kontrakty futures oraz opcje towa-
rowe. Efektywne rynki terminowe pozwalają producentom rolnym na stabiliza-
cję dochodu, jednak nie funkcjonują one w każdym kraju, a korzystanie z ryn-
ków zagranicznych wymaga ponoszenia dodatkowego ryzyka walutowego 
(Chen i in. 2010). W Polsce nie funkcjonuje żadna giełda oferująca kontrakty 
futures na produkty rolne. Brak w Polsce rynku terminowego towarów rolnych 
sprawia, że polscy rolnicy narażeni są na dotkliwe konsekwencje finansowe wy-



 

805 

nikające z globalnego ryzyka cenowego, a w szczególności niekorzystne zmiany 
cen na rynku surowców rolnych. Polscy uczestnicy rynku towarowego chcąc 
zabezpieczyć cenę zakupu lub sprzedaży towarów w terminach przyszłych przy 
wykorzystaniu instrumentów rynku terminowego mogą jedynie korzystać z in-
strumentów pochodnych oferowanych przez zagraniczne rynki terminowe. Sy-
tuacja ta stanowi z pewnością znaczące utrudnienie w rozwoju rynku tych in-
strumentów w Polsce, jednak nie jest przeszkodą całkowicie przekreślająca 
możliwości ich wykorzystania przez uczestników rynku rolnego. Zakładając 
bowiem, że krajowy rynek zbóż czy rzepaku stanowi część europejskiego rynku 
tego towaru i podlega podobnym długookresowym trendom cenowym to można 
uznać, że istnieje potencjalna możliwość wykorzystania instrumentów towaro-
wego rynku terminowego oferowanego przez zagraniczne giełdy towarowe do 
zabezpieczania cen niektórych towarów rolnych produkowanych w Polsce. 

 

Towarowe instrumenty pochodne w agrobiznesie 

Na przestrzeni wielu dziesięcioleci uformowały się specyficzne formy 
transakcji, które umożliwiły podmiotom rynku rolnego samodzielnie zarządzać 
ryzykiem cenowym. W praktyce gospodarczej jako pierwsze wykształciły się 
kontrakty terminowe forward, które w sensie ekonomicznym są metodą umoż-
liwiającą planowanie sprzedaży i zakupów przez podmioty rynku rolnego. Są 
one wyrazem transakcji bezwarunkowych, w których kontrahenci w dniu reali-
zacji muszą bezwarunkowo wykonać zobowiązania wynikające z zawartej 
umowy. Zabezpieczeniem wykonania kontraktu są przede wszystkim określone 
zapisy i sankcje prawne, jak również ekonomiczne formy w postaci zaliczki jako 
gwarancji wykonania (performance bond). Ewolucja warunków handlu dopro-
wadziła do rozwoju rynku kontraktów terminowych futures, które są legalnie 
i w sposób wolny zawiązaną umową pomiędzy kupującym i sprzedającym, zo-
bowiązującą do dostarczenia lub przyjęcia dostawy określonego towaru, po 
określonej cenie i w określonym miejscu w przyszłości (Jerzak 1998). Celem 
tych transakcji jest przeniesienie ryzyka niekorzystnej zmiany ceny z poziomu 
producenta rolnego lub przetwórcy i przejęcie go przez indywidualnego inwe-
stora giełdowego. Rynek towarowych instrumentów pochodnych spełnia trzy 
podstawowe funkcje: zarządzania ryzykiem cenowym, referencji cenowej oraz 
inwestycyjną. Kluczowe znaczenie w efektywnym funkcjonowaniu rynku ma 
instytucja giełdy towarowej oferująca towarowe instrumenty pochodne, czyli 
kontrakty terminowe futures i opcje na te kontrakty.  
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Zmiany cen na rynku terminowym są pochodną zmian cen na rynku rze-
czywistym (spot)1, stąd też występuje ścisły związek korelacyjny między cena-
mi towarów w rzeczywistych transakcjach na rynku fizycznym, a cenami tych 
towarów w kontraktach futures i opcjach (Rembisz 2009). Istnieje także konwe-
rgencja cen na rynku rzeczywistym i terminowym danego surowca, co jest istotą 
hedgingu i powoduje, że rynek transakcji pochodnych pełni efektywnie swoją 
rolę w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym. O ścisłym powiązaniu cen na 
rynkach spot i futures piszą również Burton, Brown (2009). Do chwili obecnej 
w Polsce, pomimo licznych prób, nie zdołał rozwinąć się rynek instrumentów 
pochodnych na towary rolne. Powoduje to pewne implikacje w zakresie efek-
tywności transferowania ryzyka cenowego dla podmiotów sektora agrobiznesu. 
Z powodu braku krajowej giełdy towarowej, dla podmiotów działających na 
polskim rynku, głównym wyznacznikiem poziomu cen terminowych jest zorga-
nizowany rynek giełdowy Euronext-Matif, na którym od wielu lat oferowane są 
kontrakty futures i opcje na pszenicę, rzepak oraz kukurydzę. Rynek kontraktów 
terminowych na produkty mleczne oraz żywiec wieprzowy, w porównaniu do 
innych surowców rolnych, jest słabiej rozwinięty. Kontrakty terminowe na ma-
sło, mleko odtłuszczone, serwatkę w proszku oraz mleko surowe są przedmio-
tem obrotu na giełdzie w Lipsku. Niestety mimo, że kontrakty na mleko surowe 
funkcjonują, aktualnie brak jest płynności na tym rynku. Ponadto ostateczna ce-
na rozliczeniowa jest obliczana za pomocą indeksu. Opiera się on na cenach 
mleka z czterech krajów europejskich, tj. Niemiec, Danii, Irlandii i Holandii. 
Rynek terminowy mleka i żywca wieprzowego funkcjonuje sprawnie w Stanach 
Zjednoczonych (CME Group). 

Wcześniejsze badania (Jerzak, Śmiglak 2006; Jerzak, Łąkowski 2013; 
Szczepańska-Przekota 2018) przeprowadzone dla rynku pszenicy konsumpcyj-
nej oraz rzepaku wykazały, że polscy producenci rolni nie mogą w pełni efek-
tywnie wykorzystywać instrumentów zagranicznych rynków terminowych do 
zabezpieczania cen towarów rolnych na rynku gotówkowym w Polsce. Związa-
ne jest to przede wszystkim z odmiennymi warunkami ekonomiczno-
politycznymi panującymi na obu tych rynkach. Badania wykazały niestałość sil-
nego powiązania pomiędzy giełdowym rynkiem terminowym, a krajowym ryn-
kiem transakcji natychmiastowych. Zabezpieczanie ceny z wykorzystaniem za-
granicznych instrumentów pochodnych jest mało efektywne i trudne, a dodat-
kowo narażone jest na ryzyko kursowe związane z wyceną kontraktów termi-
nowych w walutach obcych. Działania te nie miałyby charakteru transakcji za-
bezpieczających, lecz ze względu na powyższe uwarunkowania byłyby transak-
                                                           
1 Rynek spot obejmuje rynek transakcji natychmiastowych, inaczej zwany jest rynkiem fi-
zycznym lub gotówkowym. 
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cjami spekulacyjnymi, obarczonymi dużą niepewnością w zakresie uzyskiwa-
nych efektów strategii ograniczania ryzyka cenowego. 

Celem przeprowadzonych badań była analiza powiązania krajowego ryn-
ku towarów rolnych z giełdowym rynkiem Euronext-Matif oraz ocena użytecz-
ności wykorzystania towarowych instrumentów pochodnych w ubezpieczeniach 
rolnych. Z uwagi na dostępność danych w badaniach wykorzystano tygodniowe 
ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy oraz rzepaku na podstawie notowań 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Zintegrowanego Systemu 
Rolniczej Informacji Rynkowej. Analizie poddano średnie ceny netto płacone 
dostawcom z lat 2016-2020 oraz tygodniowe ceny terminowe (futures)2 z pary-
skiej giełdy Euronext-Matif , a liczba obserwacji dla każdego towaru wynosiła 
255.  

 

Możliwości wykorzystania kontraktów terminowych w zarządzaniu ryz-
kiem cenowym w Polsce  

Kontrakty terminowe futures na pszenicę konsumpcyjną są instrumentami 
bardzo płynnymi. Wolumen obrotu w 2020 roku wyniósł 12.969.205 kontrak-
tów, a każdy z nich opiewa na 50 ton surowca. Wielu uczestników polskiego 
rynku referuje się do notowań pszenicy konsumpcyjnej z giełdy Euronext-Matif. 
Bardzo często notowania kontraktów terminowych stanowią podstawę do wyce-
ny towarów rolnych w Polsce (istotny jest również poziom kursu EUR/PLN). 
Giełdowe ceny terminowe powinny być skorelowane z cenami na rynku fizycz-
nym. Tylko w takim przypadku istnieje możliwość efektywnego wykorzystania 
instrumentów pochodnych w hedgingu lub ubezpieczeniach rolnych (referencja 
cenowa).  

W latach 2016-2020 minimalna cena pszenicy wyniosła 595 zł/t, nato-
miast maksymalna 867 zł/t. Ceny giełdowe wahały się w przedziale 141 – 213 
EUR/tonę metryczną. Rosnący trend cenowy zaobserwowano w 2016, 2018 
i 2020 roku. Na podstawie graficznej analizy powyższego wykresu zaobserwo-
wano, że w krótkim okresie pomimo istnienia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej, ceny pszenicy w Polsce kształtowały się odmiennie od notowań termi-
nowych cen pszenicy z paryskiej giełdy Euronext-Matif. W celu potwierdzenia 
tego zjawiska, tygodniowe notowania cen pszenicy z rynku rzeczywistego oraz 
giełdowe ceny terminowe za lata 2016-2020 poddano weryfikacji statystycznej. 

                                                           
2 Notowania kontraktów terminowych futures obejmowały cenę rozliczeniową (settlement 
price) kontraktu będącego w obrocie z najbliższym terminem wykonania. W przypadku cen 
tygodniowych, do analizy przyjęto ceny rozliczeniowe danej serii kontraktu z najbliższym 
terminem wykonania na koniec ostatniego dnia roboczego w danym tygodniu. 
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Przeprowadzając analizę powiązania obu rynków, obliczono rekursywny współ-
czynnik korelacji kroczącej z ruchomym oknem (Bernanke 2016). Szerokość ok-
na ustawiono na 12 tygodni, co umożliwiło badanie korelacji w okresach kwartal-
nych (rys. 1.2.). W pierwszym etapie szeregi czasowe sprowadzono do stacjonar-
ności. Analizowano tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu.  

 

Rys. 1.1. Długoterminowe notowania cenowe na krajowym rynku pszenicy kon-
sumpcyjnej oraz rynku terminowym Euronext-Matif 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na pszenicę konsumpcyjną z giełdy Euronext-Matif. 

 

Badania wykazały, że w długim terminie powiązanie giełdowych cen fu-
tures pszenicy z krajowymi cenami surowca na rynku fizycznym było bardzo nie-
stabilne (rys. 1.2.). Współczynniki korelacji Pearsona (12-tygodniowe) kształto-
wały się od -0,61 do 0,74, co dowodzi również, że w ujęciu krótkoterminowym 
występowały okresy, w których ceny na obu tych rynkach kształtowały się nieza-
leżnie. Najniższe wartości ujemnych współczynników korelacji zanotowano 
w 2017 oraz 2020 roku. Obliczono także długoterminowy współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona (2016-2020), który ukształtował się na poziomie 0,14.  
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Rys. 1.2. Współczynniki korelacji Pearsona dla logarytmicznych stóp zwrotu 
pszenicy oraz kontraktów futures na pszenicę  

z ruchomym 12-tygodniowym oknem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na pszenicę konsumpcyjną z giełdy Euronext-Matif. 

 

Zmienność zależności oraz niska dodatnia korelacja pomiędzy giełdowy-
mi, a krajowymi cenami pszenicy konsumpcyjnej powoduje spore implikacje w 
efektywnym wykorzystaniu towarowych instrumentów pochodnych w ubezpie-
czaniu przychodów lub nadwyżek. 

Płynność na rynku kontraktów futures na kukurydzę jest zdecydowanie 
niższa niż w przypadku terminowego rynku pszenicy konsumpcyjnej. Wolumen 
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Rys. 1.3. Długoterminowe notowania cenowe na krajowym rynku kukurydzy 
oraz rynku terminowym Euronext-Matif 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na kukurydzę z giełdy Euronext-Matif.  

 

Rys. 1.4. Współczynniki korelacji Pearsona dla logarytmicznych stóp zwrotu 
kukurydzy oraz kontraktów futures na kukurydzę  

z ruchomym 12-tygodniowym oknem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na kukurydzę z giełdy Euronext-Matif.  
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Niewiele było jednak okresów z dodatnią korelacją, a wartość współczyn-
nika kształtowała się na niskim poziomie. W drugiej połowie 2020 roku korela-
cja była ujemna. W przypadku kukurydzy można wysunąć podobny wniosek jak 
w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Terminowy rynek kukurydzy nie jest 
skorelowany z rynkiem polskim.  

Rzepak jest rośliną oleistą, która uprawiana jest na szeroką skalę w Unii 
Europejskiej. Od 1994 roku na giełdzie Euronext-Matif oferowane są kontrakty 
futures oraz opcje na rzepak. Nie wliczając opcji, wolumen obrotu kontraktami 
futures w 2020 roku wyniósł 2.304.362. Instrumenty te wykorzystywane są przez 
przedsiębiorstwa przemysłu tłuszczowego oraz inne podmioty w celu stabilizo-
wania występującego ryzyka cenowego (Łąkowski 2017). Impulsem do dyna-
micznego rozwoju produkcji rzepaku w UE był rynek biopaliw transportowych. 
W Polsce dominuje uprawa rzepaku ozimego, a jego znaczenie w produkcji ro-
ślinnej i zmianowaniu jest bardzo duże, z uwagi na fakt, że w strukturze upraw 
rolniczych około 70% całkowitej powierzchni zasiewów zajmują zboża. 

 

Rys. 1.5. Długoterminowe notowania cenowe na krajowym rynku rzepaku oraz 
rynku terminowym Euronext-Matif 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na rzepak z giełdy Euronext-Matif.  
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cenę rzepaku zaobserwowano w kwietniu 2018 roku (1478 zł/tonę). Cena mak-
symalna w pięcioletnim okresie badań wyniosła 1906 zł/tonę (luty 2017 roku).  

Ceny giełdowe wahały się w przedziale 340 – 428,25 EUR/tonę. W bada-
niach szeregów czasowych ważna jest interpretacja danych właściwie oczysz-
czonych (sezonowość, trend), dlatego też na potrzeby analizy korelacji obliczo-
no logarytmiczne stopy zwrotu rzepaku z rynku gotówkowego oraz giełdowego. 

Współczynnik korelacji w latach 2016-2020 ukształtował się na poziomie 
0,12. Krajowe i giełdowe ceny surowca były zatem bardzo słabo powiązane. 
Podobne wnioski zaobserwowano w badaniach (Łąkowski 2017), gdzie anali-
zowano tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu w latach 2005-2012. 

12-tygodniowe współczynniki korelacji kroczącej kształtowały się 
w przedziale -056 – 0,70. Wahania korelacji były bardzo duże i potwierdzają, że 
również na krajowym rynku rzepaku nie można efektywnie wykorzystywać in-
strumentów pochodnych oferowanych przez giełdę Euronext-Matif. Ryzyko ba-
zy (różnica pomiędzy ceną futures a ceną spot) wyklucza możliwość stosowania 
hedgingu, a zastosowanie kontraktów futures w Polsce ogranicza się tylko do 
funkcji referencji cenowej. Ta jednak ze względu na brak korelacji nie może być 
stosowana w ubezpieczeniach rolnych. Związane jest to przede wszystkim 
z odmiennymi warunkami ekonomiczno-politycznymi panującymi na obu tych 
rynkach. 

 

Rys. 1.6. Współczynniki korelacji Pearsona dla logarytmicznych stóp zwrotu 
rzepaku oraz kontraktów futures na rzepak  

z ruchomym 12-tygodniowym oknem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRiRW oraz tygodniowych cen kontrak-
tów terminowych na rzepak z giełdy Euronext-Matif.  
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Podsumowanie i wnioski 

Współczesny światowy rynek surowców rolnych doświadczany jest przez 
wysoką zmienność cenową powodowaną zarówno makro- i mikroekonomicz-
nymi czynnikami rynkowymi, jak i niestabilnymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi (Jerzak 2014). Dodatkowo większość towarów rolnych, w dużym stopniu 
ma charakter produkcji sezonowej i ich podaż nie zawsze można szybko dosto-
sować do zmian cen lub popytu. Zmienność cen żywności wpływa zarówno na 
producentów, jak i na konsumentów. Wyższe ceny towarów rolnych nie zawsze 
przekładają się na wyższe dochody rolników, zwłaszcza jeśli z powodu wyż-
szych kosztów maleją ich marże. Sytuacja ta bezpośrednio przekłada się na de-
stabilizację dochodów producentów rolnych. Towarowe instrumenty pochodne 
umożliwiają podmiotom agrobiznesu redystrybucję ryzyka cenowego na pod-
mioty, które chcą je przejąć i nim zarządzać.  

Brak w Polsce rynku terminowego towarów rolnych sprawia, że rolnicy 
narażeni są na dotkliwe konsekwencje finansowe wynikające z globalnego ry-
zyka cenowego, a w szczególności niekorzystne zmiany cen na rynku surowców 
rolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że nie jest 
możliwe stosowanie strategii hedgingowych dla zabezpieczenia się przed ryzy-
kiem zmian cen produktów rolnych na polskim rynku gotówkowym przy wyko-
rzystaniu kontraktów terminowych futures z rynków zagranicznych. Stosowanie 
towarowych instrumentów pochodnych zagranicznych rynków terminowych do 
zabezpieczenia ceny sprzedaży pszenicy, kukurydzy czy rzepaku miałoby jedy-
nie charakter transakcji spekulacyjnej. Istotne jest również ryzyko walutowe 
związane z wyceną kontraktów terminowych w walutach obcych. Ryzyko walu-
towe obniża dodatkowo skuteczność wykorzystania zagranicznych rynków ter-
minowych do zabezpieczenia cen na krajowym rynku gotówkowym. Rynek 
terminowy wykazuje bowiem dużą efektywność w zabezpieczaniu cen jedynie 
w warunkach ścisłego powiązania z rynkiem gotówkowym. Ewentualne odstęp-
stwa od tych założeń powodują ograniczenie skuteczności transakcji hedgingo-
wych. Badania wykazały, że w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy 
oraz rzepaku nie występuje silna korelacja pomiędzy rynkiem fizycznym w Pol-
sce, a rynkiem terminowym Euronext-Matif. To powoduje, że możliwość wyko-
rzystania kontraktów futures w ubezpieczaniu przychodów lub nadwyżek jest 
bardzo ograniczona. Warunkiem efektywnego wykorzystania instrumentów po-
chodnych w ubezpieczeniach rolnych na rynku krajowym jest rozwój płynnego 
rynku kontraktów futures w Polsce. Kontrakty te powinny być na szeroką skalę 
wykorzystywane przez podmioty rynku rolnego, co spowodowałoby, że cena 
terminowa mogłaby być stosowana także w ubezpieczaniu przychodów lub 
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nadwyżek. Rynek terminowy pełniłby efektywnie funkcję referencji cenowej – 
transparentna informacja dla uczestników rynku o przyszłych cenach towarów 
rolnych.  

W Polsce w przypadku mleka surowego czy żywca wieprzowego, można 
rozważyć referowanie się do cen z rynku gotówkowego, jednakże należałoby 
zweryfikować czy takie rozwiązania stosowane są w innych krajach. Inną alter-
natywą może być wdrożenie produktu ubezpieczeniowego, który umożliwi rol-
nikom ubezpieczenie się od ryzyka cenowego nakładów i produktów. Sinabell, 
Heinschink i Url (2017) przedstawili koncepcję ubezpieczenia nadwyżki bezpo-
średniej, uzyskiwanej z poszczególnych produktów, opartą na wskaźnikach (in-
deksach). W przypadku tych ubezpieczeń wypłata odszkodowania nie zależy od 
strat ponoszonych przez konkretnego rolnika, lecz od przekroczenia progowej 
wartości założonego indeksu (Sulewski, Wąs za Smith, Watts, 2009; Binswan-
ger-Mkhize 2012). Należy jednak pamiętać, iż przy projektowanie indeksu po-
winna być silna korelacja pomiędzy indeksem, a wielkością, którą ubezpiecze-
nie ma chronić (wysokość dochodu, wielkość plonu). Im słabiej indeks jest sko-
relowany z ubezpieczoną szkodą, tym jest jej gorszym wyznacznikiem (wyższe 
jest ryzyko bazowe). Indeks powinien być łatwo weryfikowalny, obiektywny 
(tzn. niepodatny na manipulację ze strony ubezpieczonego lub ubezpieczającego 
oraz zakładu ubezpieczeń), mierzony przez organy niezależne od podmiotów 
stosunku ubezpieczeniowego (Kaczała 2017). Jak wskazują Sulewski i Wąs 
(2018) ubezpieczenia indeksowe obok wielu zalet mają taż pewne wady, zwią-
zane chociażby z koniecznością pozyskiwania miarodajnych danych do kon-
strukcji indeksu, ograniczeniem możliwości ich stosowania tylko do wybranych 
rodzajów ryzyka oraz wysokim stopniem skomplikowania z punktu widzenia 
rolnika.  

Ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej może stanowić interesującą alter-
natywę dla innych form ubezpieczeń w rolnictwie jednakże niezbędnym warun-
kiem wdrożenia tych instrumentów jest przeprowadzenie pogłębionych analiz 
oraz przygotowanie odpowiednich projektów i wypełnienie obowiązujących 
wymogów prawnych.  
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Adam Smolik 

24. 

Rozkłady plonów upraw wyszczególnionych w ustawie 
o ubezpieczeniach rolniczych w latach 2015-2019 

 

Wprowadzenie 

Zagadnienie zmienności produkcji rolniczej wielokrotnie pojawia się 
w dyskusji publicznej i opracowaniach naukowych. Ma to związek ze specyfiką 
produkcji rolniczej, jej szczególną wrażliwością na czynniki zewnętrzne, głów-
nie warunki pogodowe (susza, powodzie, grad, deszcze nawalne, przymrozki, 
itp.). Szkody powstałe na skutek działania sił natury mają charakter masowy 
i mają tendencję do nasilania się wraz z postępującymi zmianami klimatyczny-
mi. Wspomniane wyżej zjawiska przyciągają uwagę mediów i stają się przed-
miotem zainteresowania ogółu społeczeństwa. Warunki pogodowe są niezależne 
od rolnika, co powoduje, że naturalnym sposobem zabezpieczenia dochodów 
z produkcji jest jej ubezpieczenie. Wbrew temu areał upraw objętych ubezpie-
czeniem (prawie 4 mln. ha w roku 2019) stanowi jedynie 37% ogółu powierzch-
ni zasiewów w Polsce wynoszącej 10,9 mln ha (Rocznik statystyczny rolnictwa, 
2020). Mimo znacząco rosnących środków pochodzących z budżetu państwa 
skierowanych na dopłaty do składek ubezpieczeniowych powierzchnia upraw 
rolnych objętych ubezpieczeniem rośnie z stopniu zdecydowania wolniejszym. 
Decydującym czynnikiem mającym wpływ na koszt ubezpieczenia jest ryzyko 
prowadzenia danej działalności. Dodatkową informacją jest poziom zmienności 
ryzyka. Jeżeli jest on ustabilizowany kalkulacja kosztu ubezpieczenia po stronie 
ubezpieczyciela jest obarczona mniejszym błędem i ryzykiem wystąpienia strat 
po jego stronie. 

Przedmiotem opracowania jest analiza zmian w plonach upraw wyszcze-
gólnionych w ustawie o ubezpieczeniach rolniczych w latach 2015-2019. Ma 
ona na celu określenie czy zmienność plonów, a więc ryzyko produkcyjne jest 
zależne od miejsca prowadzenie produkcji (wg regionów FADN), specjalizacji 
(typy rolnicze), siły ekonomicznej. Dodatkowo poddano analizie plony w go-
spodarstwach prowadzonych przez tzw. Młodych Rolników. 
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Przegląd literatury 

Zagadnienia związane ze zmiennością plonów coraz częściej są przedmio-
tem badań i analiz, zarówno ze strony środowisk naukowych jak i instytucji pu-
blicznych.  

Wielu opracowań skupia się na wpływie zjawisk atmosferycznych na po-
ziom plonów. Ma to związek z dużą zmiennością warunków pogodowych oraz 
nasileniem klęsk żywiołowych w ostatnich latach (Wicki i Laska, 2012; Gobin, 
2019; Glauber, Baldwin, Anton i Ziebinska, 2021). Z przeprowadzanych analiz 
(Vogel i in. 2019) wynika, że od 20 do nawet 49 proc. wahań w wielkości uzy-
skiwanych plonów związanych jest ze zmiennością klimatu. Dane wieloletnie 
z lat 1980-2001 dotyczące upraw w Stanach Zjednoczonych wskazują, że susza, 
nadmierne opady, grad są głównymi czynnikami zagrażającymi wysokości plo-
nów najważniejszych upraw: kukurydzy, bawełny, soi i pszenicy (OECD, 2009). 
FAO (2015, za: Tadesco, 2017) podaje, że ponad 20% ogółu strat ekonomicz-
nych spowodowanych czynnikami naturalnymi w latach 2003-2013 dotyczyło 
rolnictwa. Badania przeprowadzone w Belgii przez Gobin (2019) identyfikują 
niekorzystne warunki klimatyczne jako najważniejszy powód zmienności plo-
nów upraw polowych. Także badania ankietowe skierowane bezpośrednio do 
rolników wykazują, że postrzegają oni zjawiska pogodowe jako nadrzędną przy-
czynę straty plonów (Palinka, Szekaly, 2008; za Majewski, Sulewski, Wąs i Cy-
gański, 2008). 

Wielu autorów zwraca uwagę na specyfikę działalności rolniczej, jej 
większą niż w pozostałych branżach ekspozycję na zjawiska atmosferyczne 
i ryzyko ich ujemnych skutków (Majewski i in., 2008; OECD, 2009; Kurdyś-
Kujawska, 2016; Tadesco, 2017). Mimo tego, że warunki pogodowe wywierają 
istotny wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych należy mieć na 
uwadze to, że proces wzrostu i rozwoju roślin jest zagadnieniem komplekso-
wym. Przyjmuje się, że na plonowanie roślin oddziałuje kilkaset czynników. 
Straty w plonach zbóż spowodowane czynnikami pogodowymi (wylegnięcie, 
długotrwałą susza) mogą wynosić do 40%, podobnie oceniono możliwe straty 
wskutek silnego porażenia chorobami grzybowymi (Kulig, 2010). W badaniach 
wieloletnich dotyczących produkcji zbóż w Polsce Jaskiewicz i Sułek (2017) 
zwracają uwagę na „dużą zmienność plonów w latach związaną z przebiegiem 
warunków klimatycznych, ale także ze zmianami w intensywności gospodaro-
wania”. Z kolei Kajdan-Zysnarska i Mytko (2020) wskazują, że „wielkość pro-
dukcji zbóż w Polsce jest zróżnicowana regionalnie ze względu na jakość gleb, 
długość okresu wegetacji, strukturę agrarna, kulturę rolną, stopień uprzemysło-
wienia i urbanizacji”. Należy mieć również na uwadze, że niekorzystne zjawiska 
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pogodowe powodują one nie tylko bezpośrednie straty w plonach roślin upraw-
nych, ale mogą również pogarszać jakość produktów. Majewski i in. (2008) po-
dają, że „charakter naturalny i losowy, częściowo związany z przebiegiem po-
gody, ma również wpływ na nasilenie występowania patogenów roślin upraw-
nych (chwasty, insekty) co prowadzić może do nieprzewidywanych spadków 
plonu lub generować zwiększone koszty ochrony roślin”. 

Jak stwierdzają Wicki i Laska (2012) „rolnik nie może dokładnie 
przewidzieć przebiegu pogody ani zmian na wszystkich rynkach, w związku 
w tym nie jest w stanie precyzyjnie zaplanować wielkości uzyskiwanej 
produkcji, jej kosztów i dochodów z produkcji”. Rosnące nasilenie 
niekorzystnych zjawisk wpływających na poziom produkcji i w konsekwencji 
na dochody rolników powoduje, że jak podaje Kurdyś-Kujawska (2016) 
„właściciele gospodarstw rolnych stoją w obliczu ważnych decyzji dotyczących 
angażowania się w proces aktywnego zarządzania ryzykiem”. Strategie 
zarządzania ryzykiem obejmują szereg elementów: zmianę struktury upraw, 
użycie instrumentów rynkowych (ubezpieczenia, kontrakty), udział 
w programach pomocy publicznej, dywersyfikacja źródeł dochodu (OECD, 
2009), działania prewencyjne, integracja pozioma i pionowa, zwiększania 
zasoby informacji (Wicki i Laska, 2012), zmianowanie upraw (Gobin, 2019; 
ETO, 2019). 

W działania mające na celu ograniczenie skutków niekorzystnych zjawisk 
od wielu lat angażują się rządy poszczególnych krajów i organizacje międzyna-
rodowe. W ostatnich latach nakłady finansowe przeznaczone na ten cel zostały 
zwielokrotnione. Jest to zjawisko ogólnoświatowe. Na przykład kwoty przezna-
czane na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych w krajach OECD wzrosły w latach 
2005-2019 pięciokrotnie, do 10 miliardów dolarów amerykańskich. Także inne 
kraje mają rozbudowane programy pomocowe dotyczące ubezpieczeń rolni-
czych. Chiny i Indie zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce na świecie 
pod tym względem (Glauber i in., 2021). 

Działania ze strony rolników i instytucji publicznych wzajemnie się prze-
nikają i mają na siebie wpływ (OECD, 2009). Programy zarządzania ryzykiem 
mogą przyczynić się do zwiększenia odporności sektora rolnego, sprawiają, że 
producenci mogą poradzić sobie z negatywnymi skutkami finansowymi nieko-
rzystnych zdarzeń, ale te programy mają wpływ na decyzje rolników dotyczące 
inwestowania w środki zmniejszające ryzyko (Glauber i in., 2021). Część auto-
rów krytycznie podchodzi do ingerencji państwa w kwestii ubezpieczeń w rol-
nictwie czy w szerszym pojęciu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wskazują 
m. in. na ryzyko zaistnienia tzw. efektu deadweight - rolnicy, którzy wykupili 
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ubezpieczenie, mogą mieć słabszą motywację, by zastosować strategię bizneso-
wą gwarantującą większą odporność lub przystosowywać się do nowych warun-
ków klimatycznych (ETO, 2019). Jak wskazuje Majewski i in. (2008) pomoc ze 
strony państwa może skutkować „skłonnością do podejmowania bardziej „ryzy-
kownych” decyzji produkcyjnych lub ich zaniechaniem (brakiem należytej sta-
ranności). W gospodarstwie rolniczym dotyczy to przede wszystkim możliwego 
braku respektowania wymogów agrotechnicznych w odniesieniu do produkcji 
roślinnej lub braku odpowiedniej opieki i błędów w pielęgnacji zwierząt gospo-
darskich”. Wsparcie ze strony rządów może być też elementem zakłócającym 
konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, hamować innowacyjne roz-
wiązania w kwestii zarządzania ryzykiem produkcyjnym (Glauber i in., 2021). 
Z tego względu należy dążyć do tego aby nieuniknione ryzyko zostało jak naj-
bardziej ograniczone a realizacja strategii zarządzania ryzykiem w jak najmniej-
szym stopniu oddziaływała na proces produkcji w rolnictwie i jego wyniki pro-
dukcyjne i ekonomiczne (Wicki i Laska, 2012). 

 

Założenia metodyczne 

Przedmiotem analizy były gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospo-
darstwa indywidualne) rachunkowość rolną w systemie Polski FADN w latach 
2015-2019.  

W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe. Mini-
malna wielkość ekonomiczna, po przekroczeniu której włącza się gospodarstwo 
rolne do pola obserwacji FADN, ustalana jest od 2010 roku obrachunkowego na 
podstawie analizy sum Standardowej Produkcji (SO) (Smolik, Juchniewicz 
i Żurakowska, 2021). Obecnie w Polsce obowiązuje próg wielkości ekonomicz-
nej równy równowartości 4 tys. euro SO. Przykładowo w roku 2019 w próbie 
Polskiego FADN znajdowało się 12 167 gospodarstw, w tym 11 985 gospo-
darstw rolnych osób fizycznych oraz 182 gospodarstw posiadających osobowość 
prawną (Pawłowska-Tyszko, Osuch i Płonka, 2021). 

Wewnątrz pola obserwacji FADN występuje duże zróżnicowanie gospo-
darstw pod względem typu rolniczego i wielkości ekonomicznej stąd przyjęte 
jest warstwowanie zbioru gospodarstw wg. trzech kryteriów: 

- położenia regionalnego; 
- wielkości ekonomicznej; 
- typu rolniczego. 

Typ rolniczy gospodarstwa odzwierciedla poziom i kierunek specjalizacji 
gospodarstwa. Wielkość ekonomiczna z kolei określa potencjał ekonomiczny 
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gospodarstwa. W analizie wykorzystano podział zbiorowości gospodarstw wg 
regionów FADN w Polsce, typów rolniczych wg klasyfikacji TF8, wielkości 
ekonomicznej wg klasyfikacji ES6 (IERiGŻ-PIB, 2021). 

Ze względu na obowiązujące zasady upowszechniania danych FADN do-
puszczalne jest prezentowanie wyników z grupy obejmującej co najmniej 15 
gospodarstw. 

Do analizy wykorzystano wyniki z bazy danych FADN dla gospodarstw 
indywidualnych. Nie są to więc wyniki reprezentatywne dla całej zbiorowości 
gospodarstw uczestniczących w Polskim FADN. Wartości plonów poszczegól-
nych upraw są średnimi arytmetycznymi. 

Do analizy wybrano uprawy wyszczególnione w ustawie o ubezpiecze-
niach rolniczych. Ponieważ lista upraw zawiera wiele pozycji w celu zapewnie-
nia przejrzystości prezentowanych danych zdecydowano o ograniczeniu liczby 
upraw podlegających analizie. Z uwagi na to, że praktycznie 99% powierzchni 
ubezpieczonych upraw rolnych stanowią zboża, rzepak, buraki cukrowe, rośliny 
strączkowe, owoce oraz ziemniaki tylko ww. pozostawiono w badaniu, jako re-
prezentantów zbóż przyjmując pszenicę, w przypadku roślin strączkowych jest 
to groch konsumpcyjny, a w przypadku owoców truskawki. Ww. wybór został 
podyktowany skalą powierzchni upraw w kraju oraz dostępnością danych na 
poziomie bazy danych FADN. 

Analiza reprezentuje podejście całościowe, jej przedmiotem nie są czyn-
niki mające bezpośredni wpływ na plony jak warunki pogodowe, jakość gleb, 
intensywności produkcji, technologii produkcji (np. produkcja ekologiczna, na-
wadnianie). 

W analizie wykorzystano następujące parametry: średnia arytmetyczna 
(plon w dt/ha), odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności (%). 

Jak podaje Matusiak (2021) odchylenie standardowe jest „miarą wykorzy-
stywaną we wnioskowaniu statystycznym o prawdopodobieństwie wystąpienia 
wyników. Jest ono miarą odległości poszczególnych wyników od średniej. Od-
chylenie standardowe dostarcza niezbędnej wiedzy na temat tego, czy wyniki w 
poszczególnej grupie wyników są podobne do siebie - czy grupa osób (przypad-
ków, rzeczy, itp.) jest podobna do siebie, czy też jest zróżnicowana. Im dany 
wynik jest bardziej "oddalony" w jednostkach odchylenia standardowego od 
średniej tym jest on bardziej nietypowy”. 

Współczynnik zmienności to stosunek odchylenia standardowego do 
średniej. Współczynnik zmienności informuje o zmienności wyników, obserwa-
cji w odniesieniu do "wielkości średniej". Informuje o rozproszeniu wyników, 
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ale w odniesieniu do wielkości średniej. Pozwala to na określenie względnej 
miary rozproszenia i ułatwia porównanie zmienności danych cech. 

 

Wyniki badań 

Analiza została podzielona na trzy części, zgodnie z przyjętym podziałem 
zbiorowości gospodarstw wg regionu FADN, typu rolniczego i wielkości eko-
nomicznej. 

 

Analiza wg regionu FADN 

Plony poszczególnych upraw uzyskane w regionach FADN (oraz w Pol-
sce) w latach 2015-2019 zostały zamieszczone w Tabeli nr 1. Wyniki prezento-
wane są jedynie w przypadku jeśli dana uprawa wystąpiła we wszystkich regio-
nach FADN, w danym roku, w co najmniej minimalnej liczbie gospodarstw. Za-
stosowano takie rozwiązanie, aby możliwe było porównanie wyników dla danej 
uprawy i roku, we wszystkich, a nie w pojedynczych regionach. Dodatkowo 
wybór jedynie najbardziej powszechnych upraw sprzyja ograniczeniu natłoku 
informacji i przejrzystej prezentacji wyników. Skala kolorów (im wyższa war-
tość tym kolor bardziej zielony, im niższa tym kolor bardziej żółty) w pojedyn-
czym wierszu wskazuje zróżnicowanie plonów danej uprawy w latach. 

Wysokość plonów w poszczególnych regionach wykazuje duże zróżnico-
wanie w zależności od roku i danej uprawy. Prezentowane wyniki wskazują, że 
najbardziej korzystnym pod względem wysokości plonów był rok 2017, z kolei 
w roku 2018 zanotowano przeważnie najniższe plony dla większości upraw 
w całym, analizowanym okresie pięcioletnim. Patrząc całościowo na dostępne 
dane można wskazać, że w latach 2015-2019 najwyższe plony uzyskiwano w 
regionie A – Pomorze i Mazury, natomiast najniższe w regionie C - Mazowsze 
i Podlasie. Wniosek ten pochodzi z analizy plonów w danym regionie w porów-
naniu do średniej dla całego kraju. Na przykład w regionie A – Pomorze i Mazu-
ry w 17 przypadkach plon danej uprawy był wyższy od średniej w kraju w da-
nym roku. Następny w kolejności region B - Wielkopolska i Śląsk uzyskał wy-
nik równy 15. W regionie C - Mazowsze i Podlasie było takich przypadków je-
dynie 11. 
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Tab. 1 Plony wybranych upraw w latach 2015-2019 w Polsce i regionach 
FADN 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 
W celu uchwycenia zmienności plonów dla konkretnych upraw w po-

szczególnych latach posłużono się odchyleniem standardowym (Tabela nr 2). 

Uprawa / 
rok / 
region 
FADN Polska Region A Region B Region C Region D
Buraki cukrowe

2015 535,61 592,40 517,70 537,97 598,54
2016 656,23 677,73 655,12 633,28 701,86
2017 660,36 643,48 676,63 622,47 654,92
2018 602,45 606,23 592,21 617,67 666,84
2019 582,21 602,58 579,11 557,99 663,22

Groch konsumpcyjny
2015 31,06 38,40 31,82 24,59 28,76
2016 26,15 28,55 27,49 23,98 25,18
2017 31,98 32,44 32,28 30,12 32,48
2018 24,22 23,42 19,85 29,64 26,67
2019 26,54 27,73 26,03 24,84 26,28

Pszenica
2015 60,17 62,34 61,51 55,95 57,02
2016 55,81 54,89 57,22 52,90 56,92
2017 61,74 60,81 64,66 57,03 58,85
2018 52,02 51,60 51,69 51,65 55,35
2019 58,12 60,05 58,34 54,94 58,79

Rzepak i rzepik
2015 34,70 35,93 34,64 33,97 31,34
2016 27,99 27,38 27,99 26,78 32,47
2017 31,40 30,37 31,11 34,04 31,92
2018 29,12 27,31 28,43 31,78 32,97
2019 30,59 30,89 30,06 31,91 30,09

Truskawki
2015 89,27 68,29 82,19 94,94 83,58
2016 73,03 53,91 66,84 77,19 63,63
2017 71,86 65,26 76,55 73,45 52,66
2018 74,84 47,47 60,43 79,15 69,31
2019 73,27 44,87 60,83 76,32 79,54

Ziemniaki
2015 247,91 294,59 256,26 202,40 255,11
2016 283,92 328,99 296,43 248,28 262,72
2017 284,26 297,43 307,21 255,68 257,44
2018 255,87 261,38 267,89 238,10 250,37
2019 230,65 268,26 233,53 206,72 211,89
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Skala kolorów dobrana w poniższej tabeli dotyczy wartości odchylenia standar-
dowego dla danej uprawy w latach 2015-2019 (im wyższa wartość odchylenia 
standardowego tym kolor bardziej żółty, im niższa tym kolor bardziej zielony). 

 
Tab. 2 Odchylenie standardowe plonów wybranych upraw  

w latach 2015-2019 w Polsce i regionach FADN 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 

Buraki cukrowe
2015 592,40 126,34 517,70 116,59 537,97 115,16 598,54 116,71
2016 677,73 139,64 655,12 148,65 633,28 125,57 701,86 123,56
2017 643,48 125,97 676,63 123,64 622,47 135,72 654,92 127,93
2018 606,23 150,57 592,21 127,47 617,67 139,32 666,84 146,59
2019 602,58 138,74 579,11 118,68 557,99 114,70 663,22 131,49

Groch konsumpcyjny
2015 38,40 15,48 31,82 10,91 24,59 12,63 28,76 8,93
2016 28,55 14,36 27,49 11,27 23,98 11,40 25,18 9,24
2017 32,44 12,13 32,28 11,33 30,12 11,42 32,48 9,74
2018 23,42 12,28 19,85 10,46 29,64 9,37 26,67 8,68
2019 27,73 10,93 26,03 10,50 24,84 9,09 26,28 8,06

Pszenica
2015 62,34 17,79 61,51 15,61 55,95 15,69 57,02 14,99
2016 54,89 15,24 57,22 14,37 52,90 14,42 56,92 14,86
2017 60,81 16,66 64,66 14,40 57,03 15,09 58,85 15,19
2018 51,60 17,25 51,69 14,48 51,65 15,38 55,35 14,55
2019 60,05 16,52 58,34 14,19 54,94 15,42 58,79 14,22

Rzepak i rzepik
2015 35,93 8,97 34,64 7,96 33,97 8,54 31,34 8,59
2016 27,38 9,55 27,99 8,60 26,78 9,54 32,47 9,61
2017 30,37 9,27 31,11 7,61 34,04 8,91 31,92 9,12
2018 27,31 8,84 28,43 9,01 31,78 9,69 32,97 9,07
2019 30,89 8,51 30,06 6,91 31,91 8,69 30,09 8,34

Truskawki
2015 68,29 42,23 82,19 49,72 94,94 54,34 83,58 71,55
2016 53,91 52,72 66,84 44,78 77,19 40,78 63,63 51,95
2017 65,26 34,48 76,55 43,54 73,45 43,58 52,66 42,42
2018 47,47 38,83 60,43 43,42 79,15 46,21 69,31 42,60
2019 44,87 36,80 60,83 37,47 76,32 44,20 79,54 44,96

Ziemniaki
2015 294,59 74,41 256,26 78,08 202,40 69,53 255,11 66,02
2016 328,99 84,93 296,43 85,09 248,28 75,56 262,72 73,42
2017 297,43 82,65 307,21 85,35 255,68 78,32 257,44 65,25
2018 261,38 78,35 267,89 82,50 238,10 72,80 250,37 71,79
2019 268,26 77,98 233,53 78,45 206,72 71,38 211,89 68,64

Uprawa 
/ rok / 
region 
FADN Plon

Odchyleni
e standar

dowePlon

Odchyleni
e standar

dowe Plon

Odchyleni
e standar

dowe Plon

Odchyleni
e standar

dowe

Region A Region B Region C Region D
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Odchylenie standardowe jest wskaźnikiem, który może służyć do oceny 
ryzyka (Grupa, 2018). W tym kontekście wartości odchylenia standardowego 
nie wykazują na pierwszy rzut oka wyraźnej tendencji wskazującej na zwięk-
szone ryzyko prowadzenia produkcji w danym regionie. Jednak analizując licz-
bę przypadków gdzie dla danej uprawy odchylenie standardowe przekracza 
średnią wartość odchylenia standardowego można zauważyć, że największe ry-
zyko produkcyjne występuje w regionie A – Pomorze i Mazury oraz w regionie 
B – Wielkopolska i Śląsk. Najniższe ryzyko produkcyjne dotyczy regionu D – 
Małopolska i Pogórze. 

Pewne prawidłowości można dostrzec także na poziomie konkretnych 
upraw. I tak produkcja buraków cukrowych, grochu oraz pszenicy obarczona 
jest największym ryzykiem w regionie A – Pomorze i Mazury. Z kolei w przy-
padku produkcji ziemniaków najwyższe wartości odchylenia standardowego 
występują w regionie B – Wielkopolska i Śląsk. W przypadku upraw truskawek 
dane nie wykazują zdecydowanego zróżnicowania regionalnego pod względem 
wartość odchylenia standardowego. 

Powszechnie stosowaną miarą zmienności jest także współczynnik 
zmienności będący ilorazem odchylenia standardowego i wartości średniej. 
Miana współczynnika zmienności zawiera poniższa tabela (Tabela nr 3). 

Analiza współczynnika zmienności dla poszczególnych upraw wskazuje, 
że najniższą zmiennością charakteryzowały się plony upraw powszechnie uzna-
wanych za podstawowe w polskim rolnictwie. Na przestrzeni lat 2015-2019, 
w poszczególnych regionach FADN to pszenica, buraki cukrowe, rzepak, ziem-
niaki były uprawami dla których współczynniki zmienności kształtowały się 
w granicach maksymalnie 25-35%. W przypadku pszenicy współczynnik 
zmienności kształtuje się poniżej wartości wyliczonej dla danych z lat 1950-
2015 wynoszącej 32,5% (Jaskiewicz i Sulek, 2017). 

W zestawieniu zwracają uwagę wskaźniki zmienności dla plonów bura-
ków cukrowych, które osiągały najniższe miana ze wszystkich upraw mimo, że 
jest to uprawa wymagająca pod względem zasobności gleby w składniki pokar-
mowe i warunków pogodowych. Może to być skutkiem tego, że uprawą bura-
ków zajmują się rolnicy z wieloletnim doświadczeniem, korzystający z umów 
kontraktacyjnych z odbiorcami, a więc zainteresowani wypełnieniem kontraktu i 
maksymalizacją efektu.  
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Tab. 3 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw  
w latach 2015-2019 w regionach FADN 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 
Najwyższe wartości współczynnika zmienności obserwowane są w regio-

nie A – Pomorze i Mazury w przypadku upraw truskawek (98% w roku 2016) 

Uprawa 
/ rok 
/ region 
FADN

Region 
A

Region 
B

Region 
C

Region 
D

Buraki cukrowe
2015 0,21 0,23 0,21 0,19
2016 0,21 0,23 0,20 0,18
2017 0,20 0,18 0,22 0,20
2018 0,25 0,22 0,23 0,22
2019 0,23 0,20 0,21 0,20

Groch konsumpcyjny
2015 0,40 0,34 0,51 0,31
2016 0,50 0,41 0,48 0,37
2017 0,37 0,35 0,38 0,30
2018 0,52 0,53 0,32 0,33
2019 0,39 0,40 0,37 0,31

Pszenica
2015 0,29 0,25 0,28 0,26
2016 0,28 0,25 0,27 0,26
2017 0,27 0,22 0,26 0,26
2018 0,33 0,28 0,30 0,26
2019 0,28 0,24 0,28 0,24

Rzepak i rzepik
2015 0,25 0,23 0,25 0,27
2016 0,35 0,31 0,36 0,30
2017 0,31 0,24 0,26 0,29
2018 0,32 0,32 0,30 0,27
2019 0,28 0,23 0,27 0,28

Truskawki
2015 0,62 0,60 0,57 0,86
2016 0,98 0,67 0,53 0,82
2017 0,53 0,57 0,59 0,81
2018 0,82 0,72 0,58 0,61
2019 0,82 0,62 0,58 0,57

Ziemniaki
2015 0,25 0,30 0,34 0,26
2016 0,26 0,29 0,30 0,28
2017 0,28 0,28 0,31 0,25
2018 0,30 0,31 0,31 0,29
2019 0,29 0,34 0,35 0,32
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oraz upraw roślin strączkowych reprezentowanych przez uprawę grochu kon-
sumpcyjnego (53% w roku 2018, w regionie B – Wielkopolska i Śląsk). Na war-
tość wskaźnika zmienność plonów na pewno miała wpływ ilość gospodarstw 
w próbie, która akurat w tym konkretnym przypadku upraw truskawek 
w niewielkim stopniu przekraczała próg 15 co czyni próbę wrażliwą na poje-
dyncze sytuacje, gdzie plon znacząco odbiega od średniej (gospodarstwa z in-
tensywną produkcją, towarowe vs. gospodarstwa z ekstensywną produkcją, na-
stawione na zużycie w gospodarstwie domowym). Dodatkowo, w przypadku 
uprawy truskawek, oprócz warunków zewnętrznych np. pogodowych, które nie 
mają odzwierciedlenia w danych Polskiego FADN, na zmienność plonów mógł 
mieć wpływ, poza intensywnością produkcji zakładaną przez rolnika, fakt czy 
uprawa była nawadniana oraz czy uprawa była prowadzona w sposób ekolo-
giczny. 

Wartości współczynnika zmienności w latach 2015-2019 były różne 
w poszczególnych regionach FADN. Minimalne wskazania współczynnika 
zmienności kształtowały się podobnie we wszystkich regionach (w granicach 
20%), natomiast wartości najwyższe wystąpiły wahały się od 59% (region C) do 
98% (region A) i w całości dotyczyły upraw truskawek.  

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w powyższym zestawieniu 
najniższą zmiennością plonów charakteryzował się rok 2017 (maksymalna war-
tość wskaźnika zmienności była równa 81%, minimum wynosiło 18%). Z kolei 
najwyższą zmienność plonów można zaobserwować w roku 2016 (odpowiednia 
maksimum równe 98%, minimum równe 18%). 

 
Tab. 4 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw  

w roku 2019 z wydzieleniem gospodarstw Młodych Rolników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 

 
Analiza na poziomie regionów FADN dla roku 2019 została dodatkowo 

rozszerzona poprzez wydzielenie gospodarstw prowadzonych przez tzw. Mło-
dych Rolników. Gospodarstwa Młodych Rolników w tym opracowaniu zostały 
zdefiniowane jako gospodarstwa, które wykazywały w zapisach rachunkowości 

Ogółem MR Ogółem MR Ogółem MR Ogółem MR
Buraki cukrowe 23% 20% 22% 21% 22% 20%
Pszenica 28% 26% 24% 22% 28% 28% 24% 23%
Rzepak i rzepik 28% 29% 23% 25% 27% 41% 28%
Truskawki 82% 62% 58% 41% 57%
Ziemniaki 29% 27% 34% 39% 35% 31% 32% 32%

Uprawa
Współczynnik zmienności

Region A Region B Region C Region D
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rolnej Polskiego FADN premie dla młodych rolników z Poddziałania 6.1, 
PROW 2014-2020. Porównanie wskaźnika zmienności plonów dla całego zbio-
ru gospodarstw i gospodarstw Młodych Rolników przedstawia poniższa tabela  
(Tabela nr 4). 

Kolorem zielonym oznaczono uprawy, których współczynnik zmienności 
plonów był wyraźnie wyższy (>2%) w gospodarstwach Młodych Rolników niż 
ogółem w gospodarstwach w danym regionie. Kolorem żółtym oznaczono 
uprawy, których współczynnik zmienności plonów był wyraźnie niższy (<2%) 
w gospodarstwach Młodych Rolników niż ogółem w gospodarstwach w danym 
regionie. Na poziomie wszystkich regionów nie zaobserwowano aby gospodar-
stwa Młodych Rolników wyróżniały się na tle ogółu gospodarstw, w 3 przypad-
kach współczynnik zmienności plonów był wyraźnie wyższy, ale też w 3 przy-
padkach współczynnik zmienności plonów był wyraźnie niższy.  

 

Analiza wg TF8 

Plony upraw uzyskane w poszczególnych typach rolniczych w latach 
2015-2019 zostały zamieszczone w Tabeli nr 5. Do analizy wybrano typy rolni-
cze ukierunkowane na produkcję roślinną (uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, 
uprawy trwałe) oraz typ rolniczy mieszany. Podobnie jak w przypadku analizy 
plonów w regionach FADN wyniki prezentowane są jedynie w przypadku jeśli 
dana uprawa wystąpiła w co najmniej w minimalnej liczbie gospodarstw. Stąd 
też widoczny brak zapisów dla części upraw w niektórych latach. Skala kolorów 
(im wyższa wartość tym kolor bardziej zielony, im niższa tym kolor bardziej 
żółty) wskazuje zróżnicowanie plonów danej uprawy między poszczególnymi 
typami rolniczymi w konkretnym roku. 

Wysokość plonów w poszczególnych typach rolniczych, na przestrzeni 
lat, wskazuje na zdecydowanie wyższe plony większości analizowanych upraw 
osiągane przez gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych. Podob-
nie gospodarstwa specjalizujące się w uprawach trwałych osiągały generalnie 
wyższe plony truskawek niż gospodarstwa zakwalifikowane do innych typów 
rolniczych. Wynika z tego, że gospodarstwa wyspecjalizowane są bardziej efek-
tywne, wytwarzają wyższe ilości produkcji z jednostki powierzchni. 

Analizę wartości odchyleń standardowych (Tabela nr 6) przeprowadzono 
w podobny sposób jak w przypadku regionów Polskiego FADN. Skala kolorów 
dobrana w poniższej tabeli dotyczy wartości odchylenia standardowego dla da-
nej uprawy w latach 2015-2019 (im wyższa wartość odchylenia standardowego 
tym kolor bardziej żółty, im niższa tym kolor bardziej zielony). 
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Tab. 5 Plony wybranych upraw w latach 2015-2019 w gospodarstwach 

 wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej oraz gospodarstwach o mieszanym 
kierunku produkcji (TF8) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 
 

Uprawa 
/ rok 
/ typ 
rolniczy

Uprawy 
polowe

Uprawy 
ogrodn.

Uprawy 
trwałe Mieszane

Buraki cukrowe
2015 545,03 640,00 575,53 519,82
2016 656,56 603,66 657,57
2017 654,09 638,54 675,02
2018 602,04 731,05 602,78
2019 583,91 700,00 522,49 575,93

Groch konsumpcyjny
2015 32,47 12,50 26,17 29,54
2016 25,99 15,00 42,66 25,43
2017 32,51 29,35
2018 24,69 22,70
2019 26,70 30,30 29,27 26,08

Pszenica
2015 62,15 50,48 47,71 57,05
2016 57,37 48,87 46,03 52,46
2017 62,78 45,06 42,85 59,91
2018 53,01 41,36 42,54 50,22
2019 59,09 46,05 43,41 56,19

Rzepak i rzepik
2015 34,78 31,52 38,93 34,48
2016 28,26 26,15 18,18 26,75
2017 31,33 35,07 31,79 31,20
2018 29,35 21,47 30,36 27,90
2019 30,57 21,85 25,99 30,53

Truskawki
2015 92,24 59,75 104,21 81,00
2016 74,13 37,02 78,60 65,82
2017 72,33 50,00 75,60 68,39
2018 75,07 44,63 83,51 71,47
2019 74,79 26,92 67,91 71,58

Ziemniaki
2015 266,28 173,51 175,64 224,24
2016 297,57 186,37 190,33 266,10
2017 291,59 163,56 251,25 279,96
2018 266,76 200,92 264,86 237,98
2019 237,40 212,89 255,74 222,95
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Tab. 6 Odchylenie standardowe plonów wybranych upraw w latach 2015-2019 
w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej oraz gospodar-

stwach o mieszanym kierunku produkcji (TF8). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 

Plon

Odchylenie 
standar
dowe Plon

Odchylenie 
standar
dowe Plon

Odchylenie 
standar
dowe Plon

Odchylenie 
standar
dowe

Buraki cukrowe
2015 545,03 125,71 519,82 113,08
2016 656,56 137,16 657,57 148,59
2017 654,09 129,48 675,02 130,19
2018 602,04 137,71 602,78 127,88
2019 583,91 124,29 575,93 114,74

Groch konsumpcyjny
2015 32,47 12,48 29,54 10,50
2016 25,99 11,31 25,43 10,36
2017 32,51 11,02 29,35 12,09
2018 24,69 10,35 22,70 10,09
2019 26,70 9,79 26,08 9,62

Pszenica
2015 62,15 16,24 50,48 15,97 47,71 17,69 57,05 15,67
2016 57,37 15,17 48,87 14,79 46,03 15,92 52,46 14,11
2017 62,78 15,34 45,06 14,77 42,85 13,83 59,91 15,65
2018 53,01 15,60 41,36 17,00 42,54 15,09 50,22 14,59
2019 59,09 15,22 46,05 14,86 43,41 13,31 56,19 14,54

Rzepak i rzepik
2015 34,78 8,28 34,48 8,71
2016 28,26 9,24 26,75 9,13
2017 31,33 8,49 31,20 8,32
2018 29,35 9,34 27,90 9,11
2019 30,57 7,95 30,53 7,33

Truskawki
2015 92,24 52,12 59,75 36,80 104,21 58,27 81,00 56,38
2016 74,13 45,25 37,02 43,11 78,60 44,18 65,82 42,27
2017 72,33 40,80 75,60 57,97 68,39 41,53
2018 75,07 40,66 44,63 39,57 83,51 66,12 71,47 46,49
2019 74,79 40,33 67,91 65,33 71,58 45,31

Ziemniaki
2015 266,28 77,46 173,51 72,15 175,64 65,39 224,24 75,19
2016 297,57 86,36 186,37 67,22 190,33 80,05 266,10 80,66
2017 291,59 83,52 163,56 72,97 251,25 67,20 279,96 82,19
2018 266,76 81,55 200,92 95,39 264,86 72,91 237,98 75,58
2019 237,40 79,52 212,89 83,00 255,74 77,00 222,95 72,85

1 - Uprawy polowe 4 - Uprawy trwałe 8 - MieszaneUprawa 
/ rok 
/ typ 
rolniczy

2 - Uprawy ogrodn.
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Tab. 7 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw w latach 
2015-2019 w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej oraz 

gospodarstwach o mieszanym kierunku produkcji (TF8) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 

Uprawa 
/ rok 
/ typ 
rolniczy

Uprawy 
polowe

Uprawy 
ogrodn.

Uprawy 
trwałe Mieszane

Buraki cukrowe
2015 0,23 0,22
2016 0,21 0,23
2017 0,20 0,19
2018 0,23 0,21
2019 0,21 0,20

Groch konsumpcyjny
2015 0,38 0,36
2016 0,44 0,41
2017 0,34 0,41
2018 0,42 0,44
2019 0,37 0,37

Pszenica
2015 0,26 0,32 0,37 0,27
2016 0,26 0,30 0,35 0,27
2017 0,24 0,33 0,32 0,26
2018 0,29 0,41 0,35 0,29
2019 0,26 0,32 0,31 0,26

Rzepak i rzepik
2015 0,24 0,25
2016 0,33 0,34
2017 0,27 0,27
2018 0,32 0,33
2019 0,26 0,24

Truskawki
2015 0,57 0,62 0,56 0,70
2016 0,61 1,16 0,56 0,64
2017 0,56 0,77 0,61
2018 0,54 0,89 0,79 0,65
2019 0,54 0,96 0,63

Ziemniaki
2015 0,29 0,42 0,37 0,34
2016 0,29 0,36 0,42 0,30
2017 0,29 0,45 0,27 0,29
2018 0,31 0,47 0,28 0,32
2019 0,33 0,39 0,30 0,33
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Analiza odchylenia standardowego plonów na poziomie typów rolniczy 
wykazuje, że najwyższe wartości wskaźnik ten przyjmuje w gospodarstwach 
wyspecjalizowanych w uprawach polowych (a więc w tych gospodarstwach, 
które uzyskały generalnie wyższe plony niż inne rodzaje gospodarstw). Analiza 
jest ograniczona faktem, że w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach 
ogrodniczych i uprawach trwałych cześć upraw nie wystąpiła w dostatecznej, 
minimalnej ilości gospodarstw. W przypadku tych gospodarstw można zwrócić 
uwagę na wartości jakie przyjmuje odchylenie standardowe dla upraw truska-
wek. W przypadku tych pierwszych miano odchylenia standardowego było ge-
neralnie niższe niż średnie odchylenie standardowe dla wszystkich typów rolni-
czych. Jeśli odchylenie standardowe zostanie przyjęte jako miara ryzyka prowa-
dzenia danej produkcji otrzymane wyniki wskazują, że ryzyko prowadzenia 
produkcji wybranych upraw jest najwyższe w gospodarstwach wyspecjalizowa-
nych w uprawach polowych. Podobne zjawisko występuje w gospodarstwach 
wyspecjalizowanych w uprawach trwałych, w których odchylenie standardowe 
plonów truskawek jest wyższe niż w pozostałych typach gospodarstw. 

Wartości współczynnika zmienności dla gospodarstw w różnych typach 
rolniczych zawiera tabela poniżej (Tabela nr 7). 

Miana współczynnika zmienności dla wybranych upraw w analizowanych 
typach rolniczych były bardzo podobne w gospodarstwach wyspecjalizowanych 
w uprawach polowych i w gospodarstwach mieszanych i z reguły niższe niż 
w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach ogrodniczych oraz w 
uprawach trwałych (nawet w przypadku upraw charakterystycznych dla tych 
typów rolniczych jak truskawki). Dla upraw takich jak pszenica czy ziemniaki 
wartości współczynnika zmienności w gospodarstwach wyspecjalizowanych w 
uprawach ogrodniczych oraz w uprawach trwałych zazwyczaj przewyższają 
wskazania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach polowych 
i w gospodarstwach mieszanych.  

Dla danych Polskiego FADN z roku 2019 przeprowadzono także porów-
nanie wartości wskaźnika zmienności plonów gospodarstw prowadzonych przez 
Młodych Rolników oraz ogółu gospodarstw (Tabela nr 8). Ponieważ w typach 
uprawy ogrodnicze i uprawy trwałe nie znalazło się wystarczająco wiele gospo-
darstw do porównania, analiza ograniczona jest jedynie do gospodarstw wyspe-
cjalizowanych w uprawach polowych i gospodarstw mieszanych. 

Kolorem zielonym oznaczono uprawy, których współczynnik zmienności 
plonów był wyraźnie wyższy (>2%) w gospodarstwach Młodych Rolników niż 
ogółem w gospodarstwach w danym regionie. Kolorem żółtym oznaczono 
uprawy, których współczynnik zmienności plonów był wyraźnie niższy (<2%) 
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w gospodarstwach Młodych Rolników niż ogółem w gospodarstwach w danym 
typie rolniczym. Wyraźnie widać, że w gospodarstwach Młodych Rolników 
współczynnik zmienności był porównywalny lub wyższy niż miano współczyn-
nika w ogóle gospodarstw. Szczególnie jest to widoczne w typie gospodarstw 
uprawy polowe. Jedynie w przypadku uprawy ziemniaków wskazanie współ-
czynnika zmienności plonów było niższe niż w ogóle gospodarstw. 

 
Tab. 8 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw w roku 2019 

w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej oraz gospodar-
stwach o mieszanym kierunku produkcji z wydzieleniem gospodarstw Młodych 

Rolników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 

Analiza wg ES6 

Zestawienie plonów wybranych upraw uzyskanych w latach 2015-2019 
w gospodarstwach zakwalifikowanych do poszczególnych klas wielkości eko-
nomicznej przedstawiono w tabela nr 9. 

Analogicznie jak w przypadku analizy plonów w regionach FADN i ty-
pach rolniczych wyniki prezentowane są jedynie wtedy jeśli dana uprawa wy-
stąpiła w co najmniej w minimalnej liczbie gospodarstw. Stąd też widoczny brak 
zapisów dla części upraw w niektórych latach. Skala kolorów (im wyższa war-
tość tym kolor bardziej zielony, im niższa tym kolor bardziej żółty) wskazuje 
zróżnicowanie plonów danej uprawy między poszczególnymi klasami wielkości 
ekonomicznej w danym roku. 

Analiza wysokości plonów w gospodarstwach o różnej wielkości ekono-
micznej wykazuje w większości przypadków wzrost wielkości plonów wraz ze 
wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jedyną uprawą 
o niejednoznacznych wynikach są truskawki, gdzie wysokość plonu zmienia się 
w poszczególnych latach, np. w roku 2015 najwyższe plony osiągnęły gospodar-
stwa średnio-małe o wielkości ekonomicznej pomiędzy 25 a 50 tys. EUR. Z ko-
lei w roku 2016 najwyższe plony uzyskały gospodarstwa sklasyfikowane w kla-
sie wielkości ekonomicznej od 100 do 500 tys. EUR.  

Ogółem MR Ogółem MR
Buraki cukrowe 21% 23% 20% 19%
Pszenica 26% 25% 26% 26%
Rzepak i rzepik 26% 31% 24% 32%
Ziemniaki 33% 31% 33% 33%

Uprawa
Współczynnik zmienności

Uprawy polowe Mieszane
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Tab. 9 Plony wybranych upraw w latach 2015-2019 w gospodarstwach w 
klasach wielkości ekonomicznej (ES6). Przedziały klas w tys. EUR. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 

Uprawa 
/ rok 
/ wlk. 
ekon.

Bardzo 
małe 

4<€<8
Małe 

8<€<25 

Średnio-
małe 

25<€<50

 Średnio-
duże 
50<€
<100

Duże
100<€
<500 

Bardzo 
duże 

€> 500

Buraki cukrowe
2015 519,80 518,68 528,37 563,19
2016 621,84 641,91 655,43 678,38
2017 607,15 644,83 653,99 683,18
2018 577,99 592,70 593,88 616,79
2019 547,20 567,73 569,66 603,76

Groch konsumpcyjny
2015 29,30 28,11 33,44 33,03
2016 29,27 27,43 24,70 23,56
2017 33,40 28,98 30,93 34,67
2018 23,64 23,58 22,71 27,06
2019 25,62 27,97 25,17 27,24

Pszenica
2015 48,12 54,14 58,73 62,05 62,77
2016 46,61 51,25 54,11 56,78 59,20
2017 48,93 54,31 59,15 62,59 64,80 65,75
2018 45,45 48,48 51,30 52,65 53,14 55,07
2019 48,54 52,30 56,57 58,42 61,45 56,16

Rzepak i rzepik
2015 30,37 32,77 34,75 34,61 35,27
2016 24,99 26,11 26,76 27,94 29,27
2017 26,08 30,24 30,88 30,89 31,96
2018 27,69 29,17 28,89 28,61 29,37
2019 29,73 29,44 30,39 30,51 30,87

Truskawki
2015 74,48 83,44 96,26 90,29 76,66
2016 62,21 69,13 73,13 75,36 92,19
2017 62,30 61,38 74,54 76,09 74,41
2018 70,44 70,43 78,48 71,56
2019 78,99 73,50 69,48 83,52 59,25

Ziemniaki
2015 197,30 200,54 225,03 248,36 298,17
2016 209,65 228,18 263,68 290,69 326,87
2017 203,53 227,40 259,02 284,75 315,17
2018 210,76 211,50 235,91 256,01 297,65
2019 185,62 193,72 214,41 229,91 260,37
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Analiza wartości odchyleń standardowych w gospodarstwach o różnej 

skali produkcji (Tabela nr 10) została przeprowadzona na wzór analizy wykona-
nej dla regionów Polskiego FADN i dla typów rolniczych. Skala kolorów do-
brana w poniższej tabeli dotyczy wartości odchylenia standardowego dla danej 
uprawy w latach 2015-2019 (im wyższa wartość odchylenia standardowego tym 
kolor bardziej żółty, im niższa tym kolor bardziej zielony). 

 
Tab. 10 Odchylenie standardowe plonów wybranych upraw w latach 

2015-2019 w gospodarstwach w klasach wielkości ekonomicznej (ES6).  
Przedziały klas w tys. EUR. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 
 

Plon

Odchy
-lenie
stand. Plon

Odchy
-lenie
stand. Plon

Odchy
-lenie
stand. Plon

Odchy
-lenie
stand. Plon

Odchy
-lenie
stand. Plon

Odchy
-lenie
stand.

Buraki cukrowe
2015 519,80 119,99 518,68 116,11 528,37 123,94 563,19 113,14
2016 621,84 136,67 641,91 142,86 655,43 136,03 678,38 150,78
2017 607,15 136,68 644,83 130,38 653,99 123,10 683,18 128,89
2018 577,99 137,37 592,70 131,16 593,88 128,32 616,79 142,73
2019 547,20 121,31 567,73 116,48 569,66 120,85 603,76 122,54

Groch konsumpcyjny
2015 29,30 12,99 28,11 10,98 33,44 10,94 33,03 11,27
2016 29,27 10,23 27,43 12,39 24,70 11,48 23,56 10,81
2017 33,40 11,69 28,98 9,85 30,93 12,10 34,67 10,67
2018 23,64 9,55 23,58 10,64 22,71 9,86 27,06 11,13
2019 25,62 8,89 27,97 10,10 25,17 9,42 27,24 11,82

Pszenica
2015 48,12 14,53 54,14 15,70 58,73 15,99 62,05 15,68 62,77 15,65
2016 46,61 14,43 51,25 14,58 54,11 14,22 56,78 14,32 59,20 14,72
2017 48,93 13,33 54,31 15,35 59,15 15,43 62,59 14,45 64,80 15,29 65,75 13,87
2018 45,45 14,40 48,48 15,19 51,30 15,46 52,65 14,89 53,14 15,01 55,07 13,32
2019 48,54 15,77 52,30 15,13 56,57 14,59 58,42 14,80 61,45 14,40 56,16 13,47

Rzepak i rzepik
2015 30,37 8,89 32,77 8,42 34,75 8,23 34,61 8,61 35,27 7,89
2016 24,99 10,01 26,11 8,87 26,76 9,60 27,94 8,92 29,27 9,14
2017 26,08 8,54 30,24 8,56 30,88 8,77 30,89 8,16 31,96 8,02
2018 27,69 10,17 29,17 9,26 28,89 9,49 28,61 9,56 29,37 8,48
2019 29,73 7,38 29,44 8,20 30,39 7,94 30,51 7,68 30,87 7,30

Truskawki
2015 74,48 53,68 83,44 53,33 96,26 63,52 90,29 38,41 76,66 60,74
2016 62,21 46,45 69,13 41,73 73,13 41,91 75,36 47,97 92,19 66,49
2017 62,30 37,41 61,38 40,62 74,54 45,39 76,09 44,22 74,41 39,48
2018 70,44 52,13 70,43 47,75 78,48 44,98 71,56 37,63
2019 78,99 41,96 73,50 43,17 69,48 46,04 83,52 44,09 59,25 35,35

Ziemniaki
2015 197,30 65,49 200,54 70,27 225,03 76,08 248,36 78,69 298,17 94,25
2016 209,65 64,64 228,18 74,20 263,68 82,07 290,69 88,59 326,87 97,54
2017 203,53 70,76 227,40 74,60 259,02 78,86 284,75 83,41 315,17 95,96
2018 210,76 70,88 211,50 71,21 235,91 77,57 256,01 80,90 297,65 88,87
2019 185,62 73,00 193,72 72,18 214,41 72,19 229,91 78,67 260,37 84,65

Uprawa 
/ rok 
/ wlk. 
ekon.

Bardzo małe
4<€<8

Małe 
8<€<25 

Średnio-małe 
25<€<50

 Średnio-duże 
50<€<100

Duże
100<€<500 

Bardzo duże 
€> 500
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Tab. 11 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw w latach 
2015-2019 w gospodarstwach w klasach wielkości ekonomicznej (ES6).  

Przedziały klas w tys. EUR. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 

Uprawa 
/ rok 
/ wlk. 
ekon.

Bardzo 
małe 

4<€<8
Małe 

8<€<25 

Średnio-
małe 

25<€<50

 Średnio-
duże 
50<€
<100

Duże
100<€
<500 

Bardzo 
duże 

€> 500
Buraki cukrowe

2015 0,23 0,22 0,23 0,20
2016 0,22 0,22 0,21 0,22
2017 0,23 0,20 0,19 0,19
2018 0,24 0,22 0,22 0,23
2019 0,22 0,21 0,21 0,20

Groch konsumpcyjny
2015 0,44 0,39 0,33 0,34
2016 0,35 0,45 0,46 0,46
2017 0,35 0,34 0,39 0,31
2018 0,40 0,45 0,43 0,41
2019 0,35 0,36 0,37 0,43

Pszenica
2015 0,30 0,29 0,27 0,25 0,25
2016 0,31 0,28 0,26 0,25 0,25
2017 0,27 0,28 0,26 0,23 0,24 0,21
2018 0,32 0,31 0,30 0,28 0,28 0,24
2019 0,32 0,29 0,26 0,25 0,23 0,24

Rzepak i rzepik
2015 0,29 0,26 0,24 0,25 0,22
2016 0,40 0,34 0,36 0,32 0,31
2017 0,33 0,28 0,28 0,26 0,25
2018 0,37 0,32 0,33 0,33 0,29
2019 0,25 0,28 0,26 0,25 0,24

Truskawki
2015 0,72 0,64 0,66 0,43 0,79
2016 0,75 0,60 0,57 0,64 0,72
2017 0,60 0,66 0,61 0,58 0,53
2018 0,74 0,68 0,57 0,53
2019 0,53 0,59 0,66 0,53 0,60

Ziemniaki
2015 0,33 0,35 0,34 0,32 0,32
2016 0,31 0,33 0,31 0,30 0,30
2017 0,35 0,33 0,30 0,29 0,30
2018 0,34 0,34 0,33 0,32 0,30
2019 0,39 0,37 0,34 0,34 0,33
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Ze względu na dostępność danych wynikającą z liczebności próby analiza 
odchylenia standardowego dotyczy przede wszystkim klas wielkości ekono-
micznej od gospodarstw bardzo małych (o wielkości od 2 do 8 tys. EUR) do go-
spodarstw dużych (o wielkości od 100 do 500 tys. EUR). Tylko w przypadku 
pszenicy możliwe było określenie odchylenia standardowego plonu w gospodar-
stwach bardzo dużych, o wielkości ekonomicznej powyżej 500 tys. EUR. Gene-
ralnie można zaobserwować, że wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej ro-
śnie wartość odchylenia standardowego plonów, a więc ryzyka produkcyjnego. 
Trend ten nie jest jednak tak jednoznaczny jak w przypadku bezwzględnej wy-
sokości plonów. Dla części upraw wartości odchylenia standardowego plonów 
są do siebie zbliżone we wszystkich klasach, np. w uprawach pszenicy, rzepaku. 
Gospodarstwa bardzo duże (>500 tys. EUR) wyróżniają się wartością odchyle-
nia standardowego plony pszenicy, która jest jednym z najniższych w badanej 
próbie. 

Wartości współczynnika zmienności dla gospodarstw w różnych klasach 
wielkości ekonomicznej zawiera tabela nr 11. 

Analizując wartość współczynnika zmienności plonów dla poszczegól-
nych klas wielkości ekonomicznej do średniego współczynnika dla danej upra-
wy można zauważyć, że w gospodarstwa mniejszych pod względem wielkości 
ekonomicznej z reguły wartość współczynnika jest wyższa niż w gospodar-
stwach większych. Wyjątkowe pod tym względem są uprawy, których wyniki 
nie są jednoznaczne, zmieniają się w zależności od roku, np. truskawki, groch 
konsumpcyjny. 

W porównaniu gospodarstw Młodych Rolników z ogółem gospodarstw, te 
pierwsze wykazały w roku 2019 zbliżony lub korzystniejszy (mniejszy) współ-
czynnik zmienności plonów, niezależnie od klasy wielkości ekonomicznej (za 
wyjątkiem gospodarstw dużych, o wielkości od 100 do 500 tys. EUR). Jedynie 
w przypadku dwóch upraw (buraki cukrowe oraz rzepak i rzepik) w gospodar-
stwach Młodych Rolników współczynnik zmienności plonów był niższy niż 
w ogóle gospodarstw. Miało to miejsce w klasie wielkości ekonomicznej małe 
(od 8 do 25 tys. EUR) oraz średnio-małe (od 25 do 50 tys. EUR). 
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Tab. 12 Współczynniki zmienności plonów wybranych upraw w roku 2019 w 
gospodarstwach w klasach wielkości ekonomicznej z wydzieleniem  

gospodarstw Młodych Rolników. Przedziały klas w tys. EUR. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN 
 

Podsumowanie i wnioski 

Działalność rolnicza narażona jest na szereg niekorzystnych czynników 
powodujących straty w produkcji. Analizy i badania naukowe wskazują, że 
głównym powodem zmienności plonów są zjawiska pogodowe. W większości 
przypadków rolnik ma ograniczone możliwości bezpośredniego przeciwdziała-
nia skutkom ww. zjawisk. Wymusza to poszukiwanie rozwiązań, które ograni-
czyłyby ryzyko prowadzenia działalności i zabezpieczyły dochody właścicieli 
gospodarstw rolnych. Jednym z elementów strategii zarządzenia ryzykiem są 
ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia rolnicze są przedmiotem wsparcia ze stro-
ny rządów poszczególnych krajów ponieważ z reguły prywatne firmy ubezpie-
czeniowe nie są zainteresowane prowadzeniem działalności w sektorze rolni-
czym. Może to być spowodowane brakiem odpowiednich informacji na temat 
zmienności produkcji rolnej, które ułatwiłyby skalkulowanie kosztu ubezpiecze-
nia.  Niniejsze opracowanie stanowi próbę uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. 
Poddano w nim analizie poziom zmienności plonów w gospodarstwach rolni-
ków indywidualnych uczestniczących w systemie Polski FADN w latach 2015-
2019. Z badania wynikają następujące wnioski: 

5 najbardziej korzystnym pod względem wysokości plonów był rok 
2017, z kolei w roku 2018 zanotowano najniższe plony dla większości 
upraw w całym, analizowanym okresie pięcioletnim. Patrząc całościo-
wo na dostępne dane można wskazać, że w latach 2015-2019 plony 
wyższe od średniej krajowej uzyskiwano najczęściej w regionie A – 
Pomorze i Mazury. Najgorzej pod tym względem wypada region C – 
Mazowsze i Podlasie; 

5 analizując liczbę przypadków gdzie dla danej uprawy odchylenie stan-
dardowe przekracza średnią wartość odchylenia standardowego można 

Ogółem MR Ogółem MR Ogółem MR
Buraki cukrowe 22% 30% 21% 17% 21%
Pszenica 29% 29% 26% 23% 25% 24%
Rzepak i rzepik 28% 29% 26% 35% 25% 27%
Ziemniaki 37% 34% 34% 30% 34% 34%

Uprawa 
/ wlk. ekon.

Małe 
8<€<25 

Średnio-małe
 25<€<50

 Średnio-duże 
50<€<100

Współczynnik zmienności
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zauważyć, że największe ryzyko produkcyjne występuje w regionie A 
– Pomorze i Mazury oraz w regionie C - Mazowsze i Podlasie. Najniż-
sze ryzyko produkcyjne w tym przypadku dotyczy regionu D – Mało-
polska i Pogórze; 

5 najniższą zmiennością charakteryzowały się plony upraw okopowych: 
buraki cukrowe, ziemniaki. Co ciekawe ich zmienność była niższa niż 
w przypadku zbóż czy rzepaku, uprawianych zdecydowanie na bar-
dziej masową skalę; 

5 na poziomie regionów FADN nie zaobserwowano aby gospodarstwa 
Młodych Rolników wyróżniały się na tle ogółu gospodarstw pod 
względem zmienności plonów; 

5 gospodarstwa wyspecjalizowane są bardziej efektywne, wytwarzają 
wyższe ilości produkcji z jednostki powierzchni; 

5 ryzyko prowadzenia produkcji wybranych upraw (mierzone wartością 
odchylenia standardowego) jest najwyższe w gospodarstwach wyspe-
cjalizowanych w uprawach polowych; 

5 w gospodarstwach Młodych Rolników, pogrupowanych według typów 
rolniczych współczynnik zmienności był porównywalny lub niższy niż 
miano współczynnika w ogóle gospodarstw; 

5 wysokość plonów rośnie wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa; 

5 wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej z reguły rośnie wartość od-
chylenia standardowego plonów; 

5 w gospodarstwa mniejszych pod względem wielkości ekonomicznej z 
reguły wartość współczynnika zmienności plonów jest wyższa niż w 
gospodarstwach większych; 

5 w porównaniu gospodarstw Młodych Rolników z ogółem gospo-
darstw, te pierwsze wykazały w roku 2019 zbliżony lub korzystniejszy 
(mniejszy) współczynnik zmienności plonów, niezależnie od klasy 
wielkości ekonomicznej. 

Z przedstawionych badań wynika, że zmienność plonów ma charakter 
niejednolity. Zależy nie tylko od rodzaju uprawy, ale także od lokalizacji 
uprawy, stopnia specjalizacji produkcji oraz potencjału ekonomicznego da-
nego gospodarstwa. Wpisuje się to w dotychczasowe analizy wskazujące na 
znaczącą ilość czynników mających wpływ na wysokość plonów. W prakty-
ce oznacza to, że w przypadku upraw o wysokim współczynniku zmienności 
należy oczekiwać wyższych składek ubezpieczeniowych. Wydaje się, że uza-
sadnionym byłoby wprowadzenie ustawowo zredukowanej stawki dla Mło-
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dych Rolników, ponieważ współczynnik zmienności plonów w ich gospodar-
stwach jest z reguły niższy niż dla ogółu gospodarstw. Pogłębiona analiza, na 
większej próbie upraw, mogłaby zweryfikować ww. propozycję. 
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IX. Druga wersja holistycznego systemu zarządzania  
ryzykiem i zestawu produktów ubezpieczeniowych  

w rolnictwie polskim 

 
Jacek Kulawik 

25. 

Druga wersja holistycznego systemu zarządzania ryzykiem  
w rolnictwie 

 

Zaprezentowana poniżej druga wersja holistycznego systemu zarządzania 
ryzykiem generalnie bazować będzie na najnowszych propozycjach OECD 
w tym obszarze, które jednoznacznie orientują się na wzmacnianie odporności 
(resilience) całego sektora rolnego i gospodarstw rolniczych. Organizacja ta 
w 2009 r. zaprezentowala pierwszą jego wersję, która poźniej była 
systematycznie aktualizowana i modyfikowana. Mniej więcej od 2018 r. OECD 
zaczęło swoje podejście orientować zdecydowanie na wzmacnianie odporności 
(resilience) rolnictwa na rozmaite ryzyka. W roku 2020 ukazal siękolejny raport 
OECD osadzony w ramach odporności, który poniżej zostanie skomentowany 
[Baldwin, Gray, 2020]. Od razu dodajmy w tym miejscu, że jego tematyka zde-
cydowanie odbiega od zapowiedzi sformułowanych w 2019 r. w dokumencie 
„Scoping paper”, który był bardziej ambitny. Być może okazało się, że zmierze-
nie się z pomocą klęskową/ex post, programami ubezpieczeniowymi wraz 
z mechanizmami ich wdrażania i stosowania, schematami stabilizowania docho-
dów rolniczych i instrumentami oszczędnościowymi oraz podatkami, bo takie 
problemy zapowiadano w „Scoping paper”, było zbyt trudne, a może tylko 
przedwczesne. Może jednak znajdą się one w oddzielnym opracowaniu. 

W pierwszym rzędzie K. Baldwin i E. Gray (dalej BG), bo to one są 
głównym autorkami raportu z 2020 r., zajęły się integracją roślince z poli-
tykami zorientowanymi na zarządzanie ryzykiem. Przez roślince autorki te ro-
zumieją „zdolność przygotowania i zaplanowania reakcji na niekorzystne zjawi-
ska w postaci zaabsorbowania ich skutków, możliwości odtworzenia struktur 
i funkcjonowania po wystąpieniu szoków, a najlepiej radykalnego transformo-
wania systemu, by stal się on bardziej odporny na ich powtórzenie się oraz na 
pojawienie się nowych zagrożeń.” Osiągnięcie takiego stanu rozwoju dowolne-
go systemu wymaga wyksztalcenia trzech poniższych zdolności: 
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1. Absorbowania szoków i radzenia sobie z nimi w krótkich okresach czasu. 
W przypadku rolnictwa jest to w dużym stopniu zgodne z tradycyjnym ro-
zumieniem zarządzania w nim ryzykiem, w którym prewencja koncentruje 
się na wygładzaniu dochodów w czasie, natomiast radzenie sobie z zagro-
żeniami orientują się na wygładzaniu konsumpcji. W tym drugim obszarze 
działań znajdują się klasyczne ubezpieczenia. 

2. Adaptacji, czyli możliwości dokonywania narastających zmian w systemie, 
by móc adekwatnie reagować na aktualne i przyszłe zdarzenia. W rolnictwie 
istnieje wiele możliwości uzyskiwania takiej charakterystyki. Jako najważ-
niejsze, niewymagające przy tym jakiś radykalnych zmian w zachowaniach 
samych rolników, można tu wymienić: elastyczne wybieranie optymalnych 
terminów wykonania prac agrotechnicznych, struktur zasiewów, doboru od-
mian najlepiej dostosowanych do konkretnych warunków czy przemyślane 
inwestowanie w nowe technologie energo- i wodooszczędne oraz dostoso-
wujące gospodarstwa do zmiany klimatu. 

3. Transformowania systemów, by mogły one uzyskiwać charakterystyki zu-
pełnie nowe w okresach średnich i długich. Tu nie wystarczą już drobne 
zmiany przyrostowe, lecz potrzebne są przeobrażenia fundamentalne, obej-
mujące większość gospodarstw rolnych, branżowe łańcuchy dostaw i cały 
sektor żywnościowy. Przeważać muszą przy tym działania proaktywne, ale 
poza zagrożeniami trzeba dostrzegać także okazje i szanse rozwojowe two-
rzone przez szeroko rozumiane ryzyko, niepewność i niejednoznaczność.  

 

Problem w praktyce znacznie się komplikuje, gdyż między ww. zdolnoś-
ciami występują rozmaite relacje, a decyzje pojedynczych gospodarstw w za-
kresie zarządzania ryzykiem mogą generować koszty zewnętrzne dla innych 
producentów rolnych. Pohamowywanie takich efektów zewnętrznych jest 
z reguły poważnym wyzwaniem dla polityki rolnej i bez odwołania się do kon-
cepcji holistycznego zarządzania ryzykiem (HZR) jest to problem w zasadzie 
nierozwiązywalny. Holizm musi być równocześnie przesiąknięty filozofią 
umacniania odporności rolnictwa oraz jego zrównoważenia we wszystkich per-
spektywach czasowych, ale najbardziej w okresach długich. W tym kontekście 
politycy, biorąc pod uwagę relacje między różnymi opcjami oraz ich koszty bu-
dżetowe muszą zmierzyć się z trzema wyzwaniami: 

1. Odnoszącymi się do skali swoich oddziaływań. Ogólnie należy przyjąć, że sku-
pianie się tylko na łączeniu holistycznego zarządzania ryzykiem i odporności 
samego rolnictwa obecnie już nie wystarcza. Konieczne jest widzenie całego 
sektora żywnościowego, a w UE rozciągnięte nawet na całą Wspólnotę, jeśli 
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uwzględni się częstą rekomendację, iż współcześnie zarządzanie ryzykiem po-
winno być ściśle zintegrowane z zarządzaniem kryzysami [Hartung, 2020]. Na 
najwyższym piętrze tego ostatniego znajdują się instrumenty oferowane przez 
Unię. Szczególnie łatwo w wymiarze skali mogą manifestować się sprzeczności 
między mikroekonomiczną skutecznością i efektywnością poszczególnych stra-
tegii zarządzania ryzykiem i wzmacnianiem odporności, a ich sektorową sku-
tecznością i efektywnością. To wymaga od polityków bardzo precyzyjnego ad-
resowania posiadanych instrumentów, bezpośrednich ich kombinacji oraz łą-
czenia z innymi oddziaływaniami politycznymi. 

2. Dotyczącymi źródeł ryzyka. Tu również łatwo może wystąpić konflikt mię-
dzy orientacją na pojedynczych obszarach, zagrożeniach, nawet często się 
pojawiających, a polityką skupioną na budowie szerokiej odporności, mającą 
z założenia radzić sobie z ryzykami mniej rozpoznanymi, czy wręcz ze zja-
wiskami o charakterze niepewności i niejednoznaczności. To wprost prowa-
dzi nas do konieczności uwzględnienia kosztów budżetowych polityki zarzą-
dzania ryzykiem i odporności oraz priorytetyzacji potencjalnych scenariuszy 
jej prowadzenia. Działania te powinny przebiegać w sposób ciągły i być na 
bieżąco aktualizowane i w razie potrzeby nawet głęboko przeorientowane. 

3. Związane z różnymi perspektywami czasowymi. Napięcia są tu wręcz nieu-
chronne. Jak już pisano, budowa odporności to proces z natury długookresowy. 
Z kolei zarządzanie ryzykiem powinno być skuteczne i efektywne już 
w krótkich odcinkach czasu. To jednakże może powodować, iż w okresach 
średnich i długich wzrośnie ekspozycja na ryzyko. Niestety, wszelka polityka, 
jeśli uwzględnimy chociażby hipotezę politycznych cykli biznesowych, to dzia-
łania w jej ramach obliczone są głównie na krótki dystans. Przezwyciężenie tej 
słabości jest ogólnie trudne i wymaga bardzo subtelnych narzędzi z wielu ob-
szarów teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych. Na to nakładają się 
powszechne skłonności nas, ludzi, do posługiwania się w pierwszym rzędzie 
dobrze rozpoznanymi już zależnościami, punktami odniesienia i trendami. Bar-
dzo pilnie w związku z tym potrzebujemy myślenia w konwencji stanów i pro-
cesów ex ante, proaktywnych, na bieżąco dostosowujących polityki i zarządza-
nie na poziomie mikro- do napływających, nowych informacji, oferowanych do 
wdrożenia innowacyjnych technik i technologii, szeroko odwołujących się do 
filozofii uczenia się przez działanie i kumulowanie doświadczeń. 
 

Proponowany przez Baldwin i Gray holistyczny system zarządzania ryzy-
kiem ukierunkowany na wzmacnianie odporności przedstawiono na rysunku 1. 
Jest on skonstruowany w sposób przypominający wcześniejsze wersje OECD. 
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Zgodnie z tym oś pozioma oddaje wielkość spadku dochodów rolniczych, prawa 
pionowa – prawdopodobieństwo wystąpienia tychże spadków, lewa pionowa 
pokazuje z kolei zaangażowanie rządów. Najnowsza wersja składa się z trzech 
procesów, za pomocą których realizuje się zarządzanie ryzykiem, oraz dwóch 
dodatków, objaśniających rolę rolników i rządów w tych procesach oraz w bu-
dowie odporności. 

 
Rysunek 1. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie zorientowane na odporność  
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Źródło: opracowano na podstawie: Baldwin K., Gray E., Strengthening Agricultural Resili-
ence in the Face of Multiple Risk, OECD, Paris, 2020. 

 
Pierwszym procesowym wymiarem są ramy czasowe (time frame). Gene-

ralnie chodzi tu o przesunięcie akcentów w podejmowaniu decyzji z perspek-
tywy krótko-, na średnio i długookresową, co uwrażliwia na możliwość wywo-
ływania efektów domina z powodu podejmowania działań indywidualnych. 
W ślad za tym na znaczeniu powinna zyskiwać prewencja ex ante i adaptacyjne 
oraz transformacyjne potencjały systemów. W ujęciu szczegółowym na pozio-
mie konkretnych gospodarstw rolniczych należy dążyć do obniżenia ekspozycji 
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na zagrożenia powtarzające się, do głębszej dywersyfikacji produkcji i źródeł 
dochodów, a z drugiej strony powinno się inwestować w kapitał ludzki, dosko-
nalić kompetencje przedsiębiorcze oraz szybko identyfikować i wykorzystywać 
strategicznie wszystkie nadarzające się okazje. Z kolei na poziomie polityki 
stawiać trzeba na inwestycje i wszelkie proaktywne działania, które antycypo-
wać będą przyszłe zagrożenia i szanse, by się im skutecznie przeciwstawić lub 
zdyskontować spodziewane korzyści. 

Wymienności (trade–offs) to ogólnie większa koncentracja na analizo-
waniu i przeważaniu potencjalnych przyszłych wyników w różnych scenariu-
szach politycznych. Źródłem tych wymienności jest czas, skala, orientacja za-
rządzania ryzykiem oraz same rezultaty, a wspólnym ich mianownikiem jest 
uwzględnianie perspektywy średnio- i długookresowej w zarządzaniu ryzykiem 
i umacnianiu odporności. Zgodnie z tym mogą pojawić się napięcia między ak-
tualną skutecznością działań i zachowań niektórych gospodarstw a żywotnością 
całego sektora rolnego. To, co może poprawiać bieżącą odporność rolnictwa, 
w długim okresie może pogarszać ją na poziomie całego agrobiznesu, bo mogą 
pojawić się wąskie gardła i/lub ujemne sprzężenie zwrotne. We wszystkich zaś 
członach agrobiznesu mogą też rozpowszechnić się rutynowe schematy reakcji 
na szoki przeszłe z usztywnieniem odpowiedzi na zagrożenia przyszłe, których 
charakterystyki są przeważnie bardzo rozmyte. W pocovidowej rzeczywistości 
za jakiś czas większość rządów, najprawdopodobniej będzie musiała zmierzyć 
się z rosnącymi ograniczeniami budżetowymi, bo jak długo można realizować 
ultra luźne polityki monetarne i fiskalne. Na porządku dnia stanie wtedy kwestia 
value for money, a więc relacji między korzyściami określonych polityk a kosz-
tami budżetowymi i społecznymi ich prowadzenia. W tym obszarze z pewnością 
zaostrzą się problemy związane z kontynuacją path dependeries i napięcia mię-
dzy krótkookresowymi spadkami efektywności i pogorszeniem się odporności a 
możliwą ich poprawą w przyszłości. Jak zawsze w takich sytuacjach jedni będą 
tracić, drudzy natomiast zyskiwać. Od razu pojawia się pytanie o formy 
i poziom ewentualnych rekompensat dla osób tracących, by nie pogorszył się 
istotnie dobrobyt społeczny i system zachował akceptowalny poziom fluktuacji 
wokół punktu równowagi polityczno-ekonomicznej.  

Trzecim wymiarem procesowym jest zwiększenie koncentracji na koor-
dynowaniu i współpracy między interesariuszami w sferze definiowania strategii 
i podziału odpowiedzialności, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem i odpornością 
zasobów, które są przez nich kontrolowane. Podejście partycypacyjno-
kooperacyjne zgodnie z tym powinno być preferowane, gdyż ułatwia szacowa-
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nie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i wielkości potencjalnych 
szkód, gdy już się one zmaterializują. Skuteczniejsze ma być wtedy również po-
hamowywanie ryzyka, radzenie sobie z nim, priorytetyzacja niebezpieczeństw 
i odpowiedzi na nie. Łatwiej również można wówczas identyfikować synergie 
oraz działania no-regret, a także aktualizować i przeprojektowywać procesy. 

Treścią dodatku pierwszego jest problem inwestowania w zwiększanie 
potencjału odporności. Generalną rekomendacją BG jest przesunięcie akcentów 
w tym obszarze na promowanie przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego oraz za-
chęcanie do szerszego wdrażania technologii i praktyk poprawiających odpor-
ność. Potrzeba takiego przeorientowania adresowana jest głównie do rolników. 
Zazwyczaj będzie to dla nich spore wyzwanie, szczególnie dla rolników unij-
nych, którzy mocno są subsydiowani, a tu trzeba być kreatywnym, przedsiębior-
czym i proaktywnym, otwartym na zmiany i innowacje. Bez wątpienia najła-
twiej oczekiwaniom tym sprostają młodzi rolnicy. W tych warunkach najbar-
dziej skuteczne wydają się strategie, które równocześnie zwiększają odporność 
na wiele ryzyk. Chodzi tu zatem o: dywersyfikację upraw i źródeł dochodów, 
doskonalsze plany ewentualnościowe, gromadzenie oszczędności i rezerw oraz 
optymalizację struktur finansowych. 

Polityki no-regret, będące przeciwieństwem polityk win-win, to drugie 
uzupełnienie procesów. Na dobrą sprawę jego treść odnosi się do wszystkich 
interwencji publicznych. Ograniczając się jednak do holistycznego zarządzania 
ryzykiem podnoszącym odporność, trzeba stwierdzić, że interesuje nas nie tylko 
wspieranie odporności, ale i produktywności oraz zrównoważenia rolnictwa za 
pomocą polityk i inwestycji, projektowanych, wdrażanych i modyfikowanych 
w warunkach maksymalnie szerokich scenariuszy przyszłej ekspozycji tego sek-
tora na różnorakie szoki. Bardzo mocno trzeba przy tym podkreślić, że polityki 
te i inwestycje muszą w pierwszym rzędzie tworzyć przyjazne środowisko do 
zarządzania ryzykiem, odpornością, produktywnością i zrównoważeniem przez 
samych rolników. Należy z tego wnioskować, że władze publiczne mają tu sku-
piać się głównie na działaniach pośrednich, a więc na łagodzeniu zawodności 
i niekompletności wszelkich rynków, tworzeniu systemów wczesnego ostrzega-
nia, dostarczaniu najbardziej aktualnej informacji i dobrze ugruntowanej wiedzy 
oraz wspieraniu sfery badań, innowacji i wdrożeń, a także doradztwa rolniczego. 
Taka filozofia interwencji publicznej jest bezpieczna dla społeczeństwa, bo wy-
datkowane w ten sposób fundusze nie są kosztami utopionymi z prostej przy-
czyny: przyjazne dla rolników otoczenie jest fundamentalnym warunkiem reali-
zowania dowolnej polityki. No-regret to z drugiej strony trudna strategia do 
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praktycznego wdrożenia, jeśli uwzględnimy inercję zawartą w ekonomii poli-
tycznej interwencjonizmu rolnego. 

BG mają świadomość, że wdrożenie holistycznego systemu zarządzania 
ryzykiem zorientowanego na wzrost odporności tego sektora nie będzie sprawą 
łatwą. Wynika to z wielu przyczyn, ale istnieją też pewne przesłanki do optymi-
zmu. Warto to bliżej przeanalizować: 

1. W polityce wprowadzania dowolnych zmian i reform operuje się pojęciem 
„okno możliwości”, rozumiejąc przez nie najbardziej dogodny moment roz-
poczęcia takich działań. Moment ten rozumie się jednak dość specyficznie, 
a więc jako korzystny splot warunków: koniec jakiegoś kryzysu albo przeży-
cie katastrofy naturalnej lub pochodzenia antropogenicznego i zgromadzenie 
unikatowych doświadczeń; stabilność makroekonomiczna i społeczna; sprzy-
jający klimat polityczny; sukcesy we wcześniejszym reformowaniu. Jako 
uzupełnienia ostatniego warunku dodaje się: 

– umiejętność antycypowania przyszłych okien możliwości w oparciu o so-
lidną wiedzę; 

– formułowanie celów na bazie dobrze zweryfikowanych dowodów nauko-
wych oraz gotowość (no-regret) ich redefiniowania, gdy pojawią się nowe 
dowody; 

– ścisłe i wiarygodne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, by po-
zyskać ich wsparcie dla reform i zmian. 

2. Powodzenie reform jest w istocie nieautomatyczne, lecz uwarunkowane. BG 
wymieniają tu pięć determinant: 

a) maksymalne opieranie wszelkich działań o dobrze ugruntowane dowo-
dy naukowe, staranną ocenę ryzyka i szerokie uwzględnianie wpływu 
zmiany klimatu; 

b) dbałość o to, by struktury rządzenia (governance) i instytucje mogły 
wdrażać zmiany i reformy. W przypadku ryzyka konkretyzuje się to 
w integracji w jednej formie zagrożeń o różnych skalach czasowych 
i przestrzennych oraz ciągłym dopasowywaniu jej do stale zmieniają-
cych się okoliczności;  

c) pozyskiwanie kluczowych interesariuszy i tworzenie wzajemnego zau-
fania między nimi a całym aparatem państwa. W przypadku ryzyka 
chodzi tu o wspólne wypracowywanie odpowiedzi politycznych na je-
go strukturę, ekspozycję i akceptowalny zbiór instrumentów i strategii 
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oraz wyznaczanie i uprzednie zakomunikowanie wartości krytycznych 
pewnych parametrów dla zainicjowania interwencji publicznej; 

d) ukształtowanie systemu bodźców wspierających wprowadzanie zmian 
i reform. Mieści się w tym wspomniane już wcześniej rekompensowa-
nie strat jednostkom tracącym w wyniku reorientacji polityki , ale przy 
równoczesnym dbaniu o efektywność ekonomiczną. Tak mocno ak-
centowane w holistycznym zarządzaniu ryzykiem, ukierunkowanym 
na wzmacnianie odporności, wydłużanie perspektywy czasowej napo-
tyka z reguły poważną przeszkodę behawioralną w postaci preferowa-
nia przez większość ludzi korzyści bieżących w porównaniu do nie-
pewnych przyszłych zysków. Właściwość ta jest istotą hiperbolicznego 
dyskontowania. Większość rolników też mu podlega. Do tego docho-
dzi jeszcze rekomendowane preferowanie przez rolników i polityków 
podejścia ex ante. Widzimy zatem, że w sposób naturalny tworzą się tu 
napięcia między efektywnością a dystrybucją; 

e) ścieżki reform i zmian oraz ich sekwencjonowanie muszą być zapro-
jektowane inteligentnie oraz elastycznie, by osiągać ich cele. Dobrze 
jest też wyznaczyć jakieś okresy przejściowe, w których główni akto-
rzy odpowiednio przygotują się do nowych instrumentów i zasad ich 
stosowania. 

 

Powyżej podkreślano wprawdzie znaczenia wszystkich głównych intere-
sariuszy dla powodzenia zarządzania ryzykiem zorientowanego na odporność, 
ale wydaje się jednak, że to rolnicy są najważniejsi wśród nich. Uzasadnienie 
jest na wskroś oczywiste: to na poziomie mikroekonomicznym zarządzać się 
powinno standardowymi ryzykami, to tu także decyduje się jakie ryzyka transfe-
rować na zewnątrz, na tym też szczeblu impulsy i instrumenty polityczne są od-
bierane i w ślad za tym rolnicy rozmaicie na nie reagują. Potrzebne jest zatem 
dokładne rozpoznanie mechanizmów wpływających na ich motywacje oraz pro-
cesy decyzyjne.  

Bardzo pomocna jest w tym momencie ekonomia behawioralna, która po-
zwala objaśniać, identyfikować i rekomendować system różnego typu bodźców 
i ich kombinacji, które łącznie mogą zachęcać lub przeszkadzać wdrażaniu po-
dejścia holistycznego wzmacniającego odporność. To narzędzia tej ekonomii 
ułatwiać mogą rozpoznanie i modelowanie czynników lokalnych wpływających 
na skuteczność i tempo takich wdrożeń. To prowadzi nas do ww. procesów par-
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tycypacyjno-kooperacyjnych i usieciowienia relacji między interesariuszami. 
Ekonomia behawioralna bardzo mocno eksponuje też źródła i remedia dla hi-
perbolicznego dyskontowania, a to jest potrzebne, by rolnicy byli przekonani 
o korzyściach wydłużenia horyzontu czasu podejmowania decyzji dotyczących 
ryzyka i odporności. Wreszcie to behawioryści ekonomiczni, w ślad za R. Tha-
leru i C. Sunsteinem, do języka polityki gospodarczej wprowadzili termin „nud-
ging”, tłumaczony zazwyczaj w Polsce jako „szturchanie” lub „popychanie”, 
a w istocie pokazujący jak najskuteczniej interweniować, by osiągać założone 
cele społeczno-gospodarcze w zgodzie z motywacjami mikroekonomicznymi. 

K. Baldwin i E. Gray podsumowały jeszcze cztery studia przypadków, 
które koncentrowały się na pięciu wymiarach modelu holistycznego zarządzania 
ryzykiem zorientowanym na roślince. Dotyczyły one odporności na: 

1. Suszę w Australii. 

2. Katastrofy naturalne w Kanadzie. 

3. Ryzyko wystąpienia chorób roślin i zwierząt we Włoszech. 

4. Ryzyko wystąpienia chorób roślin i zwierząt w Niderlandach. 

Jak pamiętamy, pierwszy wymiar procesowy dotyczył ram czasowych. 
Wszystkie cztery kraje starały się preferować podejście ex ante w zarządzaniu 
ryzykiem, żeby w ten sposób zredukować przyszłą klęskową pomoc budżetową 
kierowaną do rolnictwa. Wychodzono bowiem z założenia, że także wsparcie ex 
post może zniechęcać rolników do podejmowania wysiłków w celu wzmacnia-
nia odporności ich gospodarstw na długookresowe zagrożenia i ryzyka. W rze-
czywistości jednakże w żądnym z badanych krajów nie udało się całkowicie 
wyeliminować pomocy klęskowej, aczkolwiek wszędzie starano się ją precyzyj-
niej adresować, żeby w głównej mierze trafiała do najbardziej poszkodowanych 
gospodarstw domowych rolników. W Kanadzie i Niderlandach stosowano jed-
nakże górny limit pomocy. 

Wszędzie trudności sprawiało wyznaczenie granic między ryzykami nor-
malnymi, przeciętnymi i katastroficznymi. To fundamentalna sprawa w systemie 
holistycznym, która wprost determinuje podmioty odpowiedzialne za zarządza-
nie nimi. Rzecz jasna, rolnicy chcieliby, aby większość ryzyk była klasyfikowa-
na formalnie jako katastroficzne, bo to zainicjowałoby proces wypłacania po-
mocy klęskowej. Rządy jednak starają się znaleźć tu zloty środek. Doszło nawet 
do tego, że w Australii susza uznawana jest w większej części jako ryzyko nor-
malne, z którym mają radzić sobie sami rolnicy, a nie ryzyko katastroficzne 
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o zasięgu systemowym. Straty wywołane przez te ostatnie próbuje się wpraw-
dzie rekompensować subsydiowanymi ubezpieczeniami od wielu ryzyk, bo 
w ich finansowaniu partycypują również sami rolnicy, szkody szacują eksperci, 
a odszkodowania wypłacane są relatywnie szybko, ale nie są w stanie całkowi-
cie wyeliminować pomocy ad hoc. Ubezpieczenia te jednak mogą wypierać inne 
instrumenty i strategie zarządzania ryzykiem oraz redukować bodźce do budowy 
długookresowej odporności. Nie wolno też zapominać, że ubezpieczenia mogą 
zachęcać do bardziej ryzykownych zachowań rolników, skutkujących pogarsza-
niem się stanu środowiska naturalnego i zagrożeniami dla zrównoważenia.  

Oznacza to de facto utratę części subsydiów, na przykład w programach 
rolno-środowiskowych. Potrzebujemy zatem bardzo starannego monitorowania 
wszelkich polityk rolnych i zmieniającej się długookresowej ekspozycji sektora 
rolnego na nowe ryzyka i rosnącą niepewność oraz niejednoznaczność. 

Wymienność między instrumentami i politykami to drugi wymiar OECD-
owskiego systemu zarządzania ryzykiem. Generalnie chodzi tu o rozstrzygnięcia 
gdzie lokować fundusze budżetowe, wiedząc, że dla budowy długotrwałej od-
porności ważniejsze jest wspieranie prewencji przed ryzykiem i niepewnością, 
niż bezpośredniego radzenia sobie z nimi. Innymi słowy chodzi o to, jakie po-
winny być proporcje między działaniami, inwestycjami i politykami proaktyw-
nymi a reaktywnymi. Problem ten najostrzej występuje zapobieganiu i kontroli 
chorób zwierząt oraz w przypadku zagrożeń przyrodniczych, a także – co oczy-
wiste – w odniesieniu do ryzyka klimatycznego. Każdorazowo trzeba tu ważyć 
koszty i korzyści oraz identyfikować zyskujących i tracących na konkretnych 
decyzjach i zmianach. Jak zawsze ważne są tu aspekty behawioralne radzenia 
sobie z obecnymi ryzykami i inwestycjami w prewencję i resilience, szczególnie 
w zagrożeniach o charakterze katastroficznym i systemowym. Dużym wyzwa-
niem jest przy tym możliwy konflikt między aktualną rentownością a zrówno-
ważeniem długookresowym. Dylematy mogą się pojawić również w siatkach 
bezpieczeństwa produkcyjnego i socjalnego tworzonych na bazie dopłat bezpo-
średnich, bo mogą one zachęcać do podejmowania ryzykowniejszych decyzji 
alokacyjnych bez starannego analizowania przyszłych tendencji na rynkach rol-
nych. Wsparcie to może zagrażać ponadto celom środowiskowym i z obszaru 
zrównoważenia, jeśli nie jest dostatecznie uwarunkowane. Nie może również 
zaskakiwać, że takie siatki z reguły są też wyzwaniem dla kształtowania propor-
cji między komponentami absorbcji, adaptacji i transformacji w procesach po-
prawiania odporności i tworzenia potencjału długookresowego zarządzania ry-
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zykiem. Odważni i dalekowzroczni politycy rolni powinni też zmierzyć się ze 
scenariuszem znacznego ograniczenia subsydiowania rolnictwa. 

Dla powodzenia wszelkich reform polityki rolnej duże znaczenie ma wy-
miar partycypacyjny i kooperacyjny związanych z tym procesów. W ujęciu bar-
dziej konkretnym chodzi o odpowiednio wczesne ich przygotowanie i zmobili-
zowanie wystarczającego poparcia kluczowych interesariuszy. Te same zależno-
ści obowiązują w obszarze zarządzania ryzykiem i budowaniu odporności. 
Ważne jest też komunikowanie wszystkim interesariuszom ewolucji ryzyk i za-
grożeń oraz instrumentów i strategii zapobiegania im oraz radzenia sobie z nimi. 
To bardzo może osłabiać opór społeczno-polityczny przed ewentualną redukcją 
pomocy klęskowej ad hoc, a z drugiej strony jest niezbędnym warunkiem two-
rzenia rozmaitych partnerstw publiczno-prywatnych, w których stosuje się me-
chanizmy podziału kosztów, ryzyk i odpowiedzialności. Partnerstwa takie naj-
częściej występują w zarządzaniu chorobami zwierząt. W nich oraz wszelkich 
dziedzinowych politykach rolnych z zasady powinno korzystać się z wyników 
prac naukowych, by działania oparte były na obiektywnych dowodach. Wręcz 
nieodzowne jest również to, by zarządzanie ryzykiem w rolnictwie było coraz 
silniej integrowane z takim samym zarządzaniem w ramach branżowych łańcu-
chów żywnościowych. 

Prewencja ryzyka i wzmacnianie długookresowej odporności wymagają 
materialnej bazy, która tworzy się przez inwestowanie w gospodarstwach rol-
nych i ich otoczeniu. Natomiast bieżące radzenie sobie z ryzykami zakłada, iż 
rolnicy dysponują odpowiednimi rezerwami finansowymi. Powstają one z za-
trzymanych zysków i dochodów oraz z wykorzystania udogodnień fiskalnych 
dla rolników w niektórych krajach (rachunki depozytowe i stabilizacji obciążeń 
podatkowych). Dalekowzroczni rolnicy o nastawieniu przedsiębiorczym nie 
ograniczają się tylko do inwestycji rzeczowych, ale dbają również o podwyż-
szanie swojego kapitału intelektualnego, kształcąc się stale i doskonaląc oraz 
poszukując i wdrażając innowacje. Oczywiście, polityki publiczne powinny ich 
w tych działaniach wspierać, ale nie przekraczając granicy, że będą wypierać 
inicjatywy czysto prywatne. 

Ostatni problem to polityki not-regret. W badanych krajach analizowano 
je jednak pod kątem inwestycji publicznych w dostarczanie rolnikom ogólnych 
usług produkcyjnych oraz infrastrukturalnych, informacji i wiedzy oraz szkoleń, 
a także w rozwój sfery badań i wdrożeń. Podstawowym ich celem jest umożli-
wienie rolnikom nabycia i doskonalenia kompetencji by mogli radzić sobie 
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z zarządzaniem rozmaitymi ryzykami i ich kombinacjami, w możliwie szerokim 
zakresie posiłkując się przy tym nowoczesnymi technologiami informacyjno-
cyfrowymi. Polityka publiczna w działaniach tych ich powinna wspierać, ale nie 
zastępować. 

K. Baldwin i E. Gray kilkakrotnie w swoim opracowaniu wskazywały na 
potrzebę ścisłego zintegrowania działań wzmacniających resilience w samym 
rolnictwie z budową odporności całego sektora żywnościowego. Poniżej ten 
ostatni problem się przybliża, ale w bardzo ogólnym zarysie.  

Współczesne systemy żywnościowe to układy nadzwyczaj złożone, skła-
dające się z wielu bardzo zróżnicowanych procesów, pojedynczych łańcuchów 
wartości, aktorów i wielostronnych interakcji między nimi, stale narażonych na 
ryzyko i niepewność [Tendall i in., 2015]. Potrzebna jest zatem perspektywa 
myślenia, analizowania i modelowania oraz oddziaływań politycznych ukierun-
kowanych na ich całość, a nie pojedyncze podsystemy, których rolnictwo bardzo 
często zajmuje centralne miejsce. Rekomendację tę bardzo mocno eksponują 
Tendall i in., koncentrując się dalej na odporności (resilience) systemów żywno-
ściowych, cały czas przy tym powtarzając, że resilience musimy pomieścić 
w szerokich, długookresowych, holistycznych ramach konceptualnych i anali-
tycznych. Potrzebujemy do tego odwołań do różnych skal (wymiarów) prze-
strzennych i czasowych, by adekwatnie odzwierciedlać interakcje, dynamikę 
i sprzężenia w ramach systemów żywnościowych.  

Po przeanalizowaniu wielu definicji roślince Tendall i in. zaproponowali 
własne: „…to niezmienna w czasie zdolność systemu żywnościowego i jego 
wszystkich składników do dostarczania wszystkim mieszkańcom Ziemi wystar-
czającej ilości odpowiedniej i dostępnej żywności w warunkach rozmaitych 
i nawet nieprzewidzianych zakłóceń.” Jak widać, podstawowym celem jest tu 
bezpieczeństwo żywnościowe świata. Tendall i in., oczywiście cały czas mają 
świadomość, że ich definicja roślince dla niektórych osób może być niedosta-
tecznie precyzyjna, co może implikować ryzyko jej użycia w sposób przez nich 
niezamierzony, a więc np. do legitymizowania jakiegoś status quo. Zastrzeżenie 
to dotyczy jednak wszystkich innych sposobów objaśniania istoty resilience. 
Zauważmy też od razu, że takie rozumienie resilience jest formułą szerszą niż 
tradycyjne zarządzanie ryzykiem, które koncentruje się zasadniczo na identyfi-
kacji ryzyk, dla których się zasadniczo na identyfikacji ryzyk, dla których moż-
na ustalić prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz rozmiary szkód przez nie 
powodowanych. Powyższe pojmowanie resilience może być też potraktowane 
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jako jeden z kluczowych warunków osiągania zrównoważenia (sustainability), 
bo zawiera człon o ochronie funkcji realizowanych przez system żywnościowy 
mimo możliwości pojawienia się zakłóceń (szoków). Z drugiej natomiast strony 
zachowanie funkcjonalności przez system w przyszłości jest też cechą konstytu-
tywną resilience, ale i atrybutem zrównoważenia. Można zatem zaryzykować 
pogląd, że resilience i zrównoważenie są pojęciami komplementarnymi. Zależ-
ności powyższe odzwierciedlono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Istota resilience  sektora żywnościowego 
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Tworzenie i wzmacnianie resilience to cykliczny proces, w którym musi-

my połączyć jego składowe (odporność i wytrzymałość, nadmiarowość, ela-
styczność i szybkość, pomysłowość i adaptacyjność) o charakterze reaktywnym 
z działaniami zorientowanymi na prewencję, a więc łagodzącymi ex-ante moż-
liwe, przyszłe zakłócenia i szoki. Do tego trzeba dodać procesy uczenia się 
przez działanie i dochodzenie do zadowalających rozwiązań za pomocą metody 
prób i błędów. W takim kontekście resilience jawi się jako ciągłe rozwijanie dy-
namicznego potencjału do maksymalizowania bezpieczeństwa żywnościowego 
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w warunkach stale powtarzających się zakłóceń przy akceptacji jakiejś nawet 
suboptymalności i czasowych naruszeń reguł zrównoważenia. Ważne jest, by 
odbywało się to w sposób iteratywny, partycypacyjny i kooperatywny, a w dłu-
gim okresie rosła skuteczność i efektywność systemu żywnościowego. Co nie 
mniej ważne, zakłócenia te powinno się traktować jako okazję do wprowadzenia 
zmian i usprawnień, jeśli każda z nich będzie źródłem nowej wiedzy o przy-
szłym zachowaniu się systemu. 

Ostatnia kwestia, którą zajmują się Tendall i in., to trwałość resilience 
systemu żywnościowego. To wymaga skonstruowania odpowiednich wskaźni-
ków i atrybutów resilience. Warto zacząć od ich wstępnej listy, następnie trzeba 
wymyślić narzędzia weryfikacji, korzystając w tym momencie ze studiów przy-
padków, dotychczasowych doświadczeń kluczowych aktorów, obserwacji za-
chowania się rzeczywistych systemów żywnościowych oraz symulacji histo-
rycznej i Monte Carlo. Kolejny krok, to zaproponowanie akceptowalnego zbioru 
wskaźników i atrybutów oraz przeprowadzenie jego walidacji. Cykl ten należy 
sukcesywnie powtarzać, aktualizować i doskonalić. W ślad za tym można pró-
bować identyfikacji mocnych i słabych stron oraz miejsca wzmacniania i inter-
wencji w celu poprawiania resilience całego systemu żywnościowego oraz jego 
relacji z systemami energetycznymi, włókien naturalnych i turystyki. Równo-
cześnie trzeba jednak zaakceptować fakt, że resilience zacznie przypominać 
wtedy panarchię. To ostanie pojęcie pochodzi z politologii i oznacza pokojowe 
współistnienie w danym kraju różnych krańcowo form ustrojowych, by oddać 
przez to rozmaitość poglądów i preferencji społeczeństwa. Dla projektowania 
i doskonalenia resilience wynika z tego, że nie będziemy mieli do czynienia 
z jedynym punktem odniesienia (benchmarkiem), a równocześnie musimy stwo-
rzyć ramy do robienia tego na wszystkich poziomach całościowo widzianego 
sektora żywnościowego. 

W tabelach 1, 2 i 3 przedstawiono kluczowe działania w obszarze zdolno-
ści absorbowania szoków, adaptacji do aktualnych i przyszłych ryzyk oraz trans-
formacji systemu zarządzania ryzykiem jako składników umacniania resilience. 
Wyeksponowano w nim m.in. znaczenie wdrażanego przez KOWR Systemu 
Satelitarnego Monitorowania Upraw (S2MUR) dla rozwoju ubezpieczeń roślin 
oraz doskonalenia pomocy klęskowej. To w zupełnie innej perspektywie sytuuje 
nam problem ubezpieczania plonów upraw od wielu ryzyk, tzn. można by roz-
ważać przejście do ubezpieczania tylko nazwanych ryzyk, tańszych dla rolników 
i podatników. Wdrożenie S2MUR z równoczesną rozbudową infrastruktury po-
miarów meteorologicznych, by stacje tego typu były w każdej gminie i coraz 
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częściej również w większych gospodarstwach rolnych, może oznaczać zupełnie 
nowe, ogromne możliwości rozwijania różnego typu kontraktów indeksowych. 
Działania te doskonale mieszczą się w formule polityki non-regret. Niestety, 
rozwiązanie powyższe pełną funkcjonalność ma uzyskać dopiero w 2023 roku. 
Pominięto natomiast drugi projekt realizowany przez KOWR, tzn. Platformę 
Żywnościową. Wprawdzie dzięki niemu od roku na Towarowej Giełdzie Energii 
prowadzony jest też handel w ramach Giełdowego Rynku Rolnego, ale obroty 
na nim są bardzo małe. Na Warszawskiej Giełdzie Towarowej także funkcjonuje 
sektor obejmujący rynek gotówkowy i transakcje terminowe na produkty rolne. 
W sumie jednak obroty na tych dwóch parkietach nie stwarzają szansy, by no-
towania na nich kontraktów futures można było przyjąć za wiarygodną podsta-
wę do ustalania cen ziemiopłodów w ubezpieczaniu ich przychodów. 
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26. 

Aktualizacja obecnej oferty ubezpieczeń rolnych 

 

1. Rozważyć warto wprowadzenie  jeszcze jednej stawki taryfowej, która mo-
głaby wynosić 7 albo 8% sumy ubezpieczenia i można by ją nazwać prefe-
rencyjną. Przeznaczona mogłaby być dla młodych rolników, gospodarstw o 
dokumentowanej ciągłej i wieloletniej historii plonowania (z ostatnich 5-10 
lat), stosujących nawadnianie upraw. W ten sposób redukowano by zagroże-
nie negatywną selekcją, bo w portfelach polis zakłady miałyby gospodarstwa 
o zróżnicowanej ryzykowności, a mało ryzykowni rolnicy nie mieli by wra-
żenia, że subsydiują wysoko ryzykownych. 

2. Stopy subsydiowania składek w innych krajach są zróżnicowane w zależno-
ści od poziomu franszyz redukcyjnych. Obowiązuje przy tym zasada: im 
wyższe franszyzy, tym stopy są wyższe. Tymczasem w Polsce jest tylko jed-
na stopa – 65%. Zgodnie z tym mogłaby ona pozostać dla franszyzy 30%. 
W odniesieniu do pozostałych powinno się rozważyć jakiś mechanizm ich 
redukcji. Czysto mechaniczne podejście do problemu, tzn. ustalenie proporcji 
franszyz 25, 20 i 10% względem 30% jako podstawy redukcji, zaowocowa-
łoby spadkiem kwot dotacji do składek. Mogłoby to zniechęcić do zakupu 
polis rolników, którzy przy niższych franszyzach płacą wyższe składki, cho-
ciaż z drugiej strony mają szanse na otrzymanie wyższych odszkodowań. 
Konieczne jest zatem przeprowadzenie negocjacji między zakładami ubez-
pieczeniowymi i środowiskiem rolniczym w celu wypracowania rozwiązania 
kompromisowego. 

3. Warto przeanalizować wprowadzenie do wyżej przywoływanej Ustawy 
z 7 lipca 2005 r. zapisu, który regulowałby zasady wyceny szkód i wypłaty 
odszkodowań w przypadku konieczności likwidacji i/lub celowości dokona-
nia podsiewów. Uzupełnieniem tego zapisu powinny być jednoznaczne regu-
ły stosowania w takich sytuacjach dopłat do składek. 

4. W USA w niektórych ubezpieczeniach spotyka się subsydiowany wykup 
części franszyz redukcyjnych. Należy rozważyć możliwość implementowa-
nia tego rozwiązania do naszej likwidacji szkód i praktyki ubezpieczeniowej. 

5. W niektórych krajach dotowane jest ubezpieczanie strat jakościowych plo-
nów. Tu również wskazana jest dyskusja. 
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6. W części krajów stosuje się limitowanie kwot dotacji do składek ubezpiecze-
niowych w przeliczeniu na jedno gospodarstwo (tzw. capping). Jest to jednak 
decyzja trudna, gdyż z jednej strony ubezpieczanie większych areałów upraw 
jest mniej ryzykowne. W ślad za tym posiadanie takich polis w portfelach 
zakładów ubezpieczeniowych ułatwia zarządzanie ryzykiem. Z drugiej jed-
nak strony istnieje wiele dowodów, że subsydia ubezpieczeniowe w większej 
części trafiają do większych i silniejszych ekonomicznie gospodarstw. 
Wreszcie, za cappingiem przemawiać może i to, że fundusze budżetowe na 
dotowanie ubezpieczeń rolnych są ograniczone i w ślad za tym powinno się 
próbować znaleźć jakąś równowagę między ich efektywnością alokacyjną 
a kryteriami redystrybucyjnymi. Limitowanie wsparcia budżetowego jest in-
tegralnym składnikiem w obydwu filarach WPR. W Polsce dotyczy to także 
kwot udzielanych kredytów preferencyjnych. Jako kryterium cappingu 
w Polsce stosuje się m.in. areał 300 ha użytków rolnych na gospodarstwo. 
W przypadku natomiast dopłat bezpośrednich wciąż obowiązuje granica jed-
nostkowa w kwocie równowartości 150 tys. euro. W nowej perspektywie fi-
nansowej planuje się tą wielkość referencyjną obniżyć do równowartości 50 
tys. euro. Z kolei w płatnościach ONW stosuje się ich degresywność w po-
staci stosownego areału użytków. W powyższym kontekście celowe jest 
poddanie tej propozycji głębszej analizie w gronie przedstawicieli MRiRW, 
środowisk rolniczych i zakładów ubezpieczeniowych. 

7. Należy zainicjować dyskusję z zakładami ubezpieczeniowymi i reasekurato-
rami, czy nie można by zastąpić albo zredukować należną im dotację celową, 
o której mowa w art. 10.a Ustawy z 7 lipca 2005 r., dotacją do składek rease-
kuracyjnych. Może per saldo byłoby to tańsze rozwiązanie dla budżetu pań-
stwa i w konsekwencji można by więcej środków przeznaczyć na dofinanso-
wanie składek płaconych przez rolników. 

8. W ustawie z 7 lipca 2005 r. w art. 10c, poz. 4, punkt 2 jest zapisane, że 
w przypadku czterech ryzyk (powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosen-
nych) stosuje się tzw. franszyzę czasową, tzn. odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeniowego rozpoczyna się dopiero po upływie 14 dni od dnia za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Przepis ten jest bardzo często 
krytykowany przez rolników. Być może sytuację zmieniłoby zapisanie 
w Ustawie, że w takim przypadku stosuje się obniżone składki taryfowe. 

9. W USA w ubezpieczeniach plonów upraw jednym z chronionych ryzyk jest 
występowanie plag szkodników. W Polsce wciąż wiele kontrowersji wywo-
łują szkody powodowane przez dzikie zwierzęta. Warto w odpowiednich 
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gremiach przedyskutować ten problem, oczywiście poszerzonym o leśników 
i myśliwych. 

10. Spotyka się w innych krajach systemy inkasowania składek po zbiorach oraz 
regulacje ustawowe cen ziemiopłodów przyjmowanych do wyceny szkód. 
Rozwiązania te także zasługują na pogłębioną analizę. 

11. Coraz częściej do wyceny szkód w uprawach i stadach zwierząt gospodar-
skich stosuje się drony oraz teledetekcję. Jednak występuje wtedy ryzyko ba-
zowe, które może spowodować, iż rolnicy ponoszą straty, ale nie otrzymują 
odszkodowań, i na odwrót. Warto ten problem zgłębić i ewentualnie uregu-
lować w Ustawie. 
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Jacek Kulawik 

27. 

Zmiana systemu subsydiowania ubezpieczeń rolnych 

 

Już w momencie charakteryzowania możliwych zmian w obecnej Ustawie 
z 7 lipca 2005 r (produkt pierwszy) wymieniono pięć propozycji zmodyfikowa-
nia subsydiowania obecnych rozwiązań lub wprowadzenia nowych tytułów 
wsparcia. Poniżej przedstawi się jeszcze inne propozycje dotyczące dotowania 
ubezpieczeń rolnych i zarządzania ryzykiem. Potrzebne na to fundusze powinny 
być wyasygnowane z budżetu krajowego lub udzielane w ramach PROW na lata 
2023-2027. 

1. MRiRW nowelizuje ww. Ustawę, wprowadzając do niej możliwość ubez-
pieczania przychodów całych gospodarstw rolniczych. Wdrożenie do 
praktyki tego produktu będzie jednakże trudne. W związku z tym trzeba 
przewidzieć odpowiednie fundusze na wsparcie początkowej fazy wdro-
żenia a później na subsydiowanie składek ubezpieczeniowych (zakłady 
ubezpieczeniowe jako dystrybutor produktu) lub funkcjonowania rozwią-
zań branżowych. Doświadczenia innych krajów pokazują, że najprawdo-
podobniej potrzebna będzie również reasekuracja tych ubezpieczeń, 
a państwo musi przewidzieć, że stanie się reasekuratorem ostatniej instan-
cji. 

2. IERiGŻ-PIB opracowuje zasady ubezpieczania/stabilizowania dochodów 
rolniczych w oparciu o unijny IST. Wdrożenie tego rozwiązania będzie 
jeszcze trudniejsze niż przychodów. Środki budżetowe będą tu potrzebne 
zarówno w fazie pilotażu, jak i pełnego funkcjonowania. Trzeba będzie 
także dotować powstawanie funduszy wzajemnościowych, ich bieżącą 
działalność oraz reasekurowanie zgromadzonych polis. Z kolei ewentual-
ne zaangażowanie się zakładów ubezpieczeniowych generować będzie 
zapotrzebowanie na dofinansowywanie zakupu polis przez rolników oraz 
reasekurację i jako rekompensatę ponoszonych kosztów administracyj-
nych. 

3. IERiGŻ-PIB przygotował również założenia stabilizowania nadwyżek 
w produkcji mleka oraz tuczu świń. Produkty te można będzie dystrybu-
ować zarówno za pośrednictwem zakładów ubezpieczeniowych, jak i ini-
cjatyw branżowych rolników, wspieranych ewentualnie przez przetwór-
ców mleka i żywca wieprzowego. Obydwa schematy wymagać będą fun-
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duszy budżetowych na podobne cele, jak w przypadku ubezpieczania 
przychodów i IST. 

4. UEP zobowiązany jest w ramach projektu UBROL do skonstruowania 
produktu indeksowego. Jego wdrożenie również wiąże się z jakimś 
wsparciem bezpośrednim. Jednak upowszechnienie się tych ubezpieczeń, 
które teoretycznie można wykorzystywać również do reasekuracji polis 
tradycyjnych, wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicz-
nej do pomiarów naziemnych i za pośrednictwem teledetekcji parametrów 
pogodowych. Środki tak wydane mieszczą się w polityce non-regret 
i w przyszłości pozwoliłyby ograniczyć stosowanie ubezpieczeń tradycyj-
nych, co zwrotnie mogłoby zmniejszyć zapotrzebowanie na finansowanie 
z budżetu krajowego. 

5. KOWR w ramach projektu NCBR pt., Platforma żywnościowa” wdrożył 
na Towarowej Giełdzie Energii możliwość zawierania kontraktów termi-
nowych na kilka ziemiopłodów. Zainteresowanie rolników tym rynkiem 
nie jest obecnie jeszcze zbyt wysokie. Prawdopodobnie okresowe subsy-
diowanie nabywania kontraktów, a więc zgodne z a sunset clause, mogły-
by wygenerować dodatkowy popyt. W ten sposób w jakimś stopniu nasi 
rolnicy otrzymaliby rynkowy instrument do zarządzania ryzykiem ceno-
wym. Ułatwiłoby to przejście do fazy pełnego wdrożenia ww. instrumen-
tów zarządzania ryzykiem przychodów i dochodów. 

6. Wzorem innych krajów na wsparcie budżetowe zasługuje również sfera 
tworzenia innowacji ubezpieczeniowych (na przykład produktów hybry-
dowych, kredytowo-ubezpieczeniowych, dzięki którym można finanso-
wać ryzyko bazowe w indeksach), w tym insurtechów, badań naukowych 
i wdrożeń oraz transakcji terminowych. 

7. W innych krajach systemy ubezpieczeń rolnych, funkcjonujące w formu-
łach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), okresowo (co 3-4 lata) są 
obligatoryjnie audytowane przez wyspecjalizowane w tym firmy. Wydat-
ki z tym związane ponosi budżet. W ten sposób kontrola instytucjonalna 
wykonywana głównie przez NIK, zostałaby istotnie wzmocniona. W ślad 
za tym wydawanie pieniędzy publicznych można by zracjonalizować 
i być może udałoby się też zwiększyć konkurencyjność między zakładami 
ubezpieczeniowymi. 
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Michał Soliwoda, Agnieszka-Kurdyś-Kujawska, Jacek Kulawik,  
Cezary Klimkowski 

28. 

Ubezpieczenia przychodów z działalności rolniczej 

 

Wstęp 

W ostatnich latach sektor rolny stawał w obliczu narastających zagrożeń 
związanych nie tylko z działalnością produkcyjną, ale także z niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi i częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych. 
Czynniki te w połączeniu ze zwiększoną zmiennością cen na rynkach spowodo-
wały większe narażenie rolników na ryzyko (Frascarelli i in., 2021). Rolnicy nie 
lubią ryzyka (Wąs i in., 2020), pomimo tego wciąż w niewielkim stopniu korzy-
stają oni z ochrony ubezpieczeniowej. Obserwowane problemy w zakresie moż-
liwości stabilizacji sytuacji finansowej gospodarstw rolnych poprzez wykorzy-
stanie tradycyjnych mechanizmów zabezpieczających stanowią przesłankę do 
poszukiwania nowych rozwiązań w tym obszarze (Sulewski, Wąs, 2018). 

Efektywnie funkcjonujące siatki bezpieczeństwa socjalnego w rolnictwie 
powinny uwzględnia dwa rodzaje instrumentów, po pierwsze, zorientowane na 
zapewnienie minimalnego poziomu dobrobytu rodzin rolniczych, po drugie, 
ograniczające zmienność dochodów w ujęciu dynamicznych. Istotną składową 
rachunku dochodów są przychody, zatem ubezpieczenie przychodów należy 
traktować, choć perspektywicznie, jako ważny składnik systemu zarządzania 
ryzykiem w agrobiznesie. 

Celem rozdziału jest przedstawienie założeń dla II wersji ubezpieczeń 
przychodów w polskim rolnictwie.  

 

Aspekty teoretyczne ubezpieczania przychodów1 

Ubezpieczenia w rolnictwie powinny być integralnym składnikiem siatki 
bezpieczeństwa socjalnego w tym sektorze, a więc powinny one zapewniać mi-
nimalny poziom dobrobytu dla rolników oraz zabezpieczać ich przed ryzykiem i 
skutecznie redukować zmienność w czasie dochodów. By siatka ta miała po-
wszechny zasięg, jej składowe powinny wpływać na sytuację całych gospo-
darstw, a nie tylko na wybrane działalności. Dotychczas w praktyce wykształci-
                                                           
1 Podrozdział opracowany na podstawie m.in. J. Kulawik, Ubezpieczenia i stabilizowanie 
przychodów, nadwyżek i dochodów [w:] Teoretyczne podstawy ubezpieczeń szkód majątko-
wych w rolnictwie, Wyd. IERiGŻ-PIB, W-wa 2020. 
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ły się dwa komplementarne w istocie instrumenty spełniające powyższe cechy, 
są to: rachunki stabilizujące dochody (oszczędności) oraz ubezpieczenia przy-
chodów, niestety mylone często z ubezpieczeniami dochodów albo nadwyżek 
bezpośrednich. 

Bezdyskusyjnie przy tym najtrudniej jest wdrożyć siatkę bezpieczeństwa 
w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą (Dismukes, Durst 
2006).Zmienność przychodów zależy od kształtowania się plonów i wydajności 
zwierząt (ryzyko produkcyjne) oraz uzyskiwanych przez rolników cen (ryzyko 
cenowe), a także od interakcji między tymi czynnikami (Coble i in., 2007). 
Z uwagi na to, że ceny w przestrzeni są z reguły dość ściśle skorelowane, o ile 
uwzględni się odpowiednio koszty transportu, bo inaczej mielibyśmy do czynie-
nia z arbitrażem, ryzyko cenowe w zasadzie nie powinno się specjalnie różnić, 
gdy bada się je w rozmaitych układach podziału administracyjnego kraju lub 
stworzonych dla potrzeb prowadzenia badań statystycznych, polityki społeczno-
gospodarczej, czy rolnej i wiejskiej. Ceny są jednak ważne w ubezpieczeniach 
przychodów w tym sensie, że powinny dotyczyć one przyszłości, a więc najle-
piej, gdyby pochodziły z rynku transakcji terminowych.Nie dziwi zatem fakt, że 
ubezpieczenia przychodów upowszechniły się głównie w USA, gdzie dobrze 
rozwinięty rynek instrumentów terminowych umożliwia łatwe oszacowanie 
oczekiwanej ceny ubezpieczanych produktów (Iturrioz, 2009). Dużym wyzwa-
niem w ubezpieczeniach przychodów jest precyzyjność ustalenia zmienności 
plonów, a te w znacznym stopniu determinowane są przez czynniki o charakte-
rze lokalnym, które są zarazem źródłem ryzyka systematycznego i specyficzne-
go, a więc odnoszącego się do konkretnych gospodarstw. Innymi słowy, w 
przypadku ryzyka produkcyjnego duże znaczenie odgrywa szczebel podziału 
kraju na niższe jednostki agregacji stosownych danych służących do jego po-
miaru. Jednoznacznie wynika to z badań Coble’go i in. (2007), które dotyczyły 
oszacowania zmienności przychodów, tj. corocznego ich odchylania się od ich 
wartości oczekiwanej, dla kukurydzy, soi i bawełny na czterech poziomach 
agregacji: całe USA, poszczególne stany, hrabstwa i farmy. Po wykonaniu ana-
liz i symulacji wykazano, że: 

5 Zmienność przychodów była dwukrotnie większa niż zmienność plonów, 
gdy poziomem agregacji było całe rolnictwo USA. 

5 Przestrzenna dezagregacja zwiększa wprawdzie zmienność cen i plonów, 
ale tych drugich zdecydowanie bardziej niż tych pierwszych oraz samych 
przychodów. Oznacza to, że jeśli subsydiowane programy ubezpieczenio-
we zorientuje się na parametry odnoszące się do układów bardziej zdeza-
gregowanych, należy się liczyć ze wzrostem wydatków budżetowych. 



 

878 

5 Ujemne skorelowanie plonów i cen, a więc występowanie tzw. naturalne-
go hedgingu, zmniejsza zmienność przychodów i w konsekwencji reduku-
je wydatki budżetowe na wspieranie ubezpieczeń upraw. Ścisłość powyż-
szej korelacji informuje ponadto o tym, jaki poziom rekompensaty może 
oczekiwać rolnik, gdy spadną jego przychody poniżej ustalonego progu, 
lub o tym, czy otrzyma on jakieś odszkodowanie, jeśli sytuacja ta nie wy-
stąpi. Jasno z tego wynika, że ubezpieczenie przychodów może skutecz-
niej redukować ryzyko niż oddzielne nabycie ochrony przed ryzykiem 
produkcyjnym i cenowym. 

5 Wybór parametru aktywującego wypłatę odszkodowań z racji nabycia 
ubezpieczenia przychodów, który jest słabo z nimi skorelowany, okazuje 
się mniej efektywnym narzędziem redukcji ryzyka. Mamy tu zatem ana-
logię do ryzyka bazowego na rynku futures. Czasami jednak dobrym roz-
wiązaniem z punktu widzenia redukcji ogólnego ryzyka gospodarstwa jest 
umożliwienie rolnikom integrowania parametrów kontraktów opisujących 
różne poziomy agregacji przestrzenno-administracyjnych. Dla przykładu, 
jednoczesne nabycie ubezpieczenia indywidualnego i grupowego daje 
szansę obniżenia ryzyka specyficznego i systematycznego. 

Ubezpieczenie przychodów rolniczych stanowi duże wyzwanie od strony 
aktuarialnej, jeśli w kalkulacji stawek i składek ubezpieczeniowych i reasekura-
cyjnych chce się precyzyjnie odzwierciedlić ryzyko produkcyjne, cenowe, sys-
temowe oraz zależne od stanu natury (ang. the state-dependent risk), a także za-
chodzące między nimi relacje (Goodwin, Hungerford, 2015). Problemy te 
mieszczą się w ramach ilościowego zarządzania ryzykiem w dziale określanym 
jako „modelowanie korelacji i zależności” (Vose, 2008). Z kolei wspomniana 
powyżej precyzja pomiaru ma oczywiste przełożenie na efektywność subsydio-
wania ubezpieczeń rolnych. 

W miarę rozwoju ubezpieczeń upraw producenci rolni wprawdzie uzysku-
ją większą liczbę dostępnych produktów ochronnych, ale niepomiernie kompli-
kuje się ich proces decyzyjny, gdyż każdorazowo muszą uwzględnić szereg, 
często przeciwstawnych czynników oraz zważyć nieuchronne koszty (wydatek 
na zakup polisy) i niepewne korzyści (wielorako uwarunkowane odszkodowanie 
i redukcja ryzyka).Interesująco problem ten przedstawiają Du, Hennessy i Feng 
(2014), ograniczając się co prawda do wyboru między ubezpieczeniem plonów 
przed ryzykiem produkcyjnym oraz ubezpieczeniem przychodów w warunkach 
USA, w oparciu o teorię zasobów naturalnych, a natural resource theory”. Zaso-
by te obejmują: jakość gleb, długość okresu wegetacji, opady atmosferyczne, 
lokalizację oraz odległość gospodarstwa od centrum produkcyjnego danego 
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ziemiopłodu (tj. kukurydza na ziarno, pszenica, soja).Generalnie uzyskali oni 
potwierdzenie konkluzji, że przy korzystnych warunkach glebowych i klima-
tycznych rolnicy chętniej nabywali ubezpieczenia przychodów niż samych tylko 
plonów. Im gospodarstwo rolne było przy tym położona bliżej centrum produk-
cji danego ziemiopłodu, tym chętniej rolnicy kupowali indywidualne polisy 
chroniące ich przychody niż grupowe. Ponadto gdy zasoby/warunki naturalne są 
bardziej sprzyjające, ryzyko plonów jest mniejsze, a rolnicy dążą do maksymali-
zacji kwoty subsydium ubezpieczeniowego: 

5 rolnicy wybierają wyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej, co wyni-
ka z interakcji między stochastyczną technologią a ww. zasobami; 

5 preferowane jest ubezpieczanie przychodów zamiast plonów; 
5 zainteresowanie ubezpieczeniem przychodów rośnie w lokalizacjach 

bardziej produktywnych. 

Zależności druga i trzecia są objaśniane czynnikami lokalizacyjnymi, ujemną 
korelacją między plonami a cenami ziemiopłodów (tzw. the natural hedging) 
oraz pewnymi cechami samych kontraktów ubezpieczających przychody. 

Ubezpieczenia przychodów indywidualne i grupowe, są dużym wyzwa-
niem dla ich optymalizacji i praktycznych wdrożeń, gdyż pojawia się tu połą-
czone ryzyko cenowe oraz plonów (Mahul i Wright 2003).W przypadku pro-
gramów ochrony grupowej mamy jeszcze do czynienia z ryzykiem bazowym, 
którego źródłem są różnice między cenami i plonami z pewnego rejonu a cena-
mi i plonami występującymi w konkretnych gospodarstwach. Problem, w po-
równaniu do ubezpieczeń pojedynczych ryzyk i ich pakietów, komplikuje się, 
gdyżw grupowych ubezpieczeniach przychodów ryzyko bazowe ma dwa kom-
ponenty: z tytułu różnic cen i z racji różnego kształtowania się plonów.Z badań 
przeprowadzonych przez Mahula i Wrighta (2003)wynika, że dla rolnika lep-
szym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie całości, a przynajmniej istotnej części, 
przychodu gospodarstwa powyżej udziału własnego rolnika niż zawieranie od-
dzielnych kontraktów na poszczególne składowe przychodu agregatowego. 

Optymalizowanie kontraktu grupowego ubezpieczenia przychodów jest o 
wiele bardziej złożone niż na poziomie pojedynczych gospodarstw. Samo opty-
malne odszkodowanie zależy wtedy nie tylko od iloczynu plonów i cen w rejo-
nie, ale także od ich oddzielnego kształtowania się. W ubezpieczeniach grupo-
wych, miarą ryzyka bazowego są wskaźniki β, które oddają korelacje między 
plonami i cenami z rejonu oraz z konkretnych gospodarstw. Dużą rolę odgrywa-
ją tu również zachowania prewencyjne samych rolników. W tych warunkach 
fundamentalne znaczenie ma postać analityczna funkcji użyteczności. Mahul i 
Wright (2003) udowadniają, że rozwiązanie problemu maksymalizującego uży-
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teczność rolnika uzyskali tylko dla funkcji kwadratowej. Przy przyjęciu jeszcze 
innych dodatkowych rygorystycznych założeń, tj. polisy nie zawierają żadnych 
ograniczeń co do plonów i przychodów, a instrumenty finansowe hedgingu 
(kontrakty futures i opcje) dostępne są po cenach popranych aktuarialnie, można 
odtworzyć optymalność ubezpieczenia grupowego, tworząc kombinację ubez-
pieczenia plonów, przychodów i kontraktorów futures. Te ostatnie w niektórych 
wariantach nie są jednak konieczne. Trzeba mieć jednak świadomość, że kon-
struowanie takich kombinacji może przekraczać kompetencje większości rolni-
ków, nawet w krajach wysoko rozwiniętych. 

W 2001 roku w USA wdrożono program ubezpieczeniowy AGR (ang. the 
adjusted gross revenue) a dwa lata później AGR-Lite (ang. the adjusted gross 
revenue –Lite). Są to instrumenty zorientowane na podtrzymywanie przychodów 
z produkcji roślinnej i zwierzęcej całych gospodarstw(Williams, 2014). Pierw-
szy z programów dopuszczał udział produkcji zwierzęcej nie większy niż 30% 
w łącznych przychodach, czego nie zawierał drugi instrument. AGR maksymal-
ną sumę ubezpieczeniową określał na 6,5 mln USD, natomiast w AGR-Lite nie 
może być ona większa niż1 mln USD. Przewagą AGR-Lite jest również to, że 
może być on produktem samodzielnym lub składnikiem portfela ubezpiecze-
niowego. Ma być on także mniej skomplikowanym niż AGR, chociaż w istocie 
obydwa są złożone i trudne w administrowaniu. Jednak z uwagi na współzmien-
ność cen i plonów oraz wydajności jednostkowych w produkcji zwierzęcej 
ubezpieczenie przychodów całych gospodarstw rolnych najczęściej jest tańsze 
niż zakup ochrony indywidualnej dla poszczególnych gałęzi. 

Mimo wszystko zakup AGR lub AGR-Lite jest dla rolnika trudnym wy-
borem. Potrzebne jest bowiem udokumentowanie sytuacji finansowej w ostat-
nich pięciu latach, do czego wykorzystuje się deklaracje podatkowe. Ogólnie 
sporządza się je w konwencji kasowej, ale dodatkowo trzeba załączać informa-
cje o zmianach stanów aktywów obrotowych i zobowiązaniach bieżących, a 
więc pozycje ujmowane memoriałowo. Przed każdym rokiem ubezpieczenio-
wym następuje też aktualizacja wszystkich informacji, by na nowo określić wa-
runki kontraktu i pohamować hazard moralny. 

Williams i in.(2014) przeanalizowali 49 gospodarstw rolnychz przewagą 
przychodów z produkcji bydlęcej z Kansas za lata 1993-2010, by określić 
wpływ AGR-Lite na zmienność (ryzyko) ich dochodu rolniczego netto. Okazało 
się, że tylko 34 gospodarstwa rolnew podanym osiemnastoleciu otrzymały co 
najmniej raz odszkodowanie. W 16 z nich wzrósł średni dochód, a w 27 zmniej-
szyło się jego odchylenie standardowe. W sumie stwierdzono, że tylko 37% ba-
danych jednostek preferowało AGR-Lite spośród dostępnych na rynku produk-
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tów ubezpieczeniowych. Tym samym uzasadniony stał się wniosek, że program 
ten słabo sobie radzi z kompensowaniem powtarzających się w kilku kolejnych 
latach spadków przychodów i dochodów. Zauważono ponadto, że AGR-Lite 
może zachęcać rolników do specyficznego hazardu moralnego, polegającego na 
sztucznym dzieleniu gospodarstw, by spełnić niektóre jego wymogi. 

Narzędzia stabilizacji dochodów rolniczych w Kanadzie, a w zasadzie ca-
ła siatka bezpieczeństwa socjalnego tamtejszych producentów rolnych, od lat 
budzą zainteresowanie na całym świecie. Są one też przedmiotem wielu zaa-
wansowanych studiów prowadzonych przez kanadyjskich i zagranicznych eko-
nomistów rolnych. Oferowane  w Kanadzie instrumenty zarządzania ryzykiem 
tworzą tzw. business risk management programme (Kimura, Antón 2011): 

(1) AgriInvest, gdy spadek nadwyżki bezpośredniej nie przekraczał 15% 
poziomu referencyjnego; 

(2) AgriStability – w dwóch wariantach: spadek nie większy niż 30% oraz 
przekraczający ten poziom, ale marża nie mogła stać się jednak ujem-
ną. Tylko marginalnie potraktowano natomiast sytuację pojawienia się 
marży ujemnej. 

(3) AgriInsurance – subwencjonowany program ubezpieczenia przycho-
dów. Jest to„program wspierający finansowo i organizacyjnie produ-
centów rolnych w minimalizacji skutków ekonomicznych strat pro-
dukcyjnych będących następstwem niekontrolowanych zjawisk w oto-
czeniu produkcyjnym gospodarstwa. Istotą programu jest współpraca i 
współfinansowanie przez rząd Kanady i administrację regionalną 
ubezpieczeń rolniczych oraz reasekuracja (finasowanie deficytu) bu-
dżetów regionalnych (AgriInsurance, 2020). Plany działań i ich bu-
dżetowanie w ramach AgriInsurance tworzone są na poziomie władz 
regionalnych zgodnie z Ustawą o ochronie dochodów gospodarstw 
rolnych (Farm Income Protection Act), Ustawą  ubezpieczeń produk-
cji (Canada ProductionInsuranceRegulations) i jest elementem Kana-
dyjskiego Partnerstwa na rzecz Rolnictwa (Canadian Agricultural 
Partnership). Program wsparcia ubezpieczeń produkcji obejmuje za-
równo straty produkcyjne ilościowe (w tym zmniejszenie plonowa-
nia), jak i w jakości produktów” (Soliwoda i in., 2020). 

(4) AgriRecovery – federacyjno-prowincjonalny program pomocowy 
uruchamiany ad hoc w razie wystąpienia katastrofy naturalnej. 

Nabycie dodatkowego ubezpieczenia przychodów nie wyglądało nato-
miast zbyt interesująco z punktu widzenia opłacalności dla rolników. W warian-
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cie niekorzystania z AgriStability i przy 2% prawdopodobieństwie wystąpienia 
katastrofalnego spadku cen (o 80%) oczekiwany ekwiwalent majątku maksy-
malnie przyrósłby o 1,8% (przy 100% pokryciu szkody) dla rolnika z umiarko-
waną awersją do ryzyka. W przypadku połączenia AgriStability i ubezpieczenia, 
przy pozostałych warunkach niezmienionych, odsetek ten jednak maleje do 
1,2%. Zależności te jednoznacznie sugerują, że w przypadku zaoferowania rol-
nikom narzędzi typu ubezpieczenia/stabilizowania dochodów, a więc zoriento-
wanych na ochronę przed wieloma ryzykami, trzeba bardzo starannie przejrzeć 
pozostałe rodzaje ubezpieczeń. Swoisty nadmiar oferty może bowiem prowadzić 
do nieracjonalnej alokacji funduszy budżetowych.Jak już wcześniej sygnalizowa-
no, AgriStability jest w istocie instrumentem głęboko subsydiowanym. Okazuje 
się, że koszty ponoszone przez farmerów kanadyjskich z racji uczestnictwa w nim 
stanowiły od 8,0% do 8,4% (scenariusz bez ryzyka katastroficznego) i od 6,1% do 
8,4% (scenariusz z ww. ryzykiem) składki aktuarialnie poprawnej równoważnego 
mu ubezpieczenia przychodów. Reszta przypadała na środki z budżetu rządu fede-
ralnego Kanady oraz budżetów prowincji. 

Ekspozycja rolnictwa na ryzyko podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to 
także sektora rolnego Unii Europejskiej. Mimo wszystko wydaje się, że w sumie 
jest w nim mniej instrumentów zarządzania ryzykiem niż w Australii, Kanadzie 
i USA, szczególnie w produkcji zwierzęcej i w ubezpieczeniach przychodów oraz 
dochodów (Meuwissen i in., 2003). Pewnym wyjątkiem jest Hiszpania, Holandia 
i Wielka Brytania. Wynika to głównie z niższego poziomu rozwoju rynków trans-
akcji zabezpieczających, które i tak wiążą się z pewnym ryzykiem bazowym 
(różnica między ceną bieżącą a ceną w kontraktach futures) iprawdopodobnie 
z większego nasilenia w UE następstw asymetrii informacji, tj. negatywnej selek-
cji i hazardu moralnego oraz ryzyka systemowego, tzn. wysokiego skorelowania 
zagrożeń w tym samym miejscu i regionie w samym rolnictwie. 

Rezerwa Europejczyków, co do szerokiego korzystania z rynkowych in-
strumentów zabezpieczających i ochronnych przed ryzykiem w pewnym stopniu 
wynika też z obserwacji doświadczeń USA, które w tym obszarze przyjęły naj-
bardziej zdecydowany kurs liberalny. W ślad za tym pojawiło się jednak szereg 
poważnych problemów: 

5 subsydiowanie zakładów ubezpieczeniowych zaowocowało wśród 
nich pogonią za rentą; 

5 produkty oferowane rolnikom nie są wolne od negatywnej selekcji i 
hazardu moralnego; 

5 koszty transakcyjne, monitoringu zachowań rolników i administracyj-
ne w branży ubezpieczeniowej są wysokie; 
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5 rząd amerykański wciąż udziela pomocy ad hoc poszkodowanym rolni-
kom. 

W sumie występuje tu tzw. problem motywacyjny, tzn. ani ubezpieczycie-
le, ani rolnicy nie są skłaniani do społecznie efektywnego zarządzania ryzykiem, 
co implikuje określoną nieracjonalną alokację zasobów. 

W przypadku prób stabilizowania i ubezpieczania dochodów rolniczych 
na poziomie całych gospodarstw problemem często bywa niezgodność intere-
sów i motywacji rolników oraz asekuratorów. Ci pierwsi raczej pozytywnie od-
nieśliby się do takich kontraktów. Zakłady ubezpieczeniowe natomiast zazwy-
czaj zachowują rezerwę, a nawet mogą zrezygnować z prac nad taką ofertą. 
Dzieje się tak, gdyż rolnicy mają wtedy dużo możliwości manipulowania kosz-
tami operacyjnymi i zapasami. W konsekwencji poważnym wyzwaniem jest 
adekwatne odzwierciedlenie w stawce składki nasilonego hazardu moralnego. 
Tylko w nieco mniejszym stopniu zastrzeżenia powyższe odnoszą się również 
do ubezpieczania przychodów, szczególnie na bazie pojedynczych gospodarstw. 
W produkcji zwierzęcej problem się jeszcze bardziej komplikuje, gdyż do ryzyk 
występujących normalnie w tym dziale dochodzi dodatkowo transmisja fluktua-
cji zbiorów pasz z upraw polowych i trwałych użytków zielonych. W tym kon-
tekście w przypadku gospodarstw nastawionych na chów i hodowlę zwierząt 
podejmuje się próby wdrożenia rozwiązań spotykanych poza rolnictwem, a w 
literaturze ubezpieczeniowej określanych terminem the business interruption, tj. 
możliwość zaistnienia całkowitego przerwania produkcji.  

Wobec dużych trudności z wdrożeniem skutecznych schematów ubezpie-
czenia dochodów rolniczych rozsądną rekomendacją jest ta, by najpierw wyko-
rzystać wszystkie inne możliwości zarządzania ryzykiem dostępne rolnikom. 
W pierwszym rzędzie to rozsądna propozycja dla krajów takich jak Polska, 
gdzie większość rolników nie prowadzi systematycznej ewidencji gospodarczej i 
praktycznie wyłączeni są oni z opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Ogromną rolę do spełnienia ma tu edukacja rolników oraz doradztwo rolnicze. 
Równolegle do tego powinno się podjąć prace nad alternatywnymi wobec ubez-
pieczeń narzędziami stabilizowania dochodów, szczególnie w produkcji zwie-
rzęcej, jakimi są: „a business continuation insurance” oraz „anti-bankruptcy in-
surance”. To ostatnie polega na tym, że to banki kredytujące rolników regulują 
ich płynność, wyznaczając limity zadłużenia. Oczywiście, zarządzanie płynno-
ścią musi stać się także codzienną praktyką wszystkich gospodarstw towaro-
wych. 

W teorii ubezpieczeń rolnych przyjmuje się, że objęcie ochroną docho-
dów całych gospodarstw (ang. whole-farminsurance, WFI) powinno być tańsze 
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niż zakup zestawu polis dla poszczególnych ryzyk w produkcji roślinnej i/lub 
zwierzęcej (Bielza, Diaz-Caneja, Garrido, 2009). Ma to wynikać z faktu braku 
doskonałej korelacji między ryzykami, co powoduje, iż połączenie różnych 
działalności w gospodarstwie oznacza jego zdywersyfikowanie. Połączenie to 
możnazatem traktować jako portfel inwestycyjny, którego ryzyko całkowite jest 
mniejsze niż suma ryzyk cząstkowych. Przekładając to na grunt ubezpieczeń, 
możnastwierdzić, że polisa dla całego gospodarstwa powinna być tańsza niż 
wydatek na nabycie oddzielnej ochrony dla ryzyk składowych, które w przy-
padku upraw określa się akronimem CSI (ang. a crop-specificinsurance). Osz-
czędność powinna przy tym rosnąć odwrotnie proporcjonalnie do kwot ubezpie-
czanych przychodów lub nadwyżek. Drugim źródłem oszczędności ma być 
większe skoncentrowanie się rozkładów przychodów i nadwyżek wokół ich 
wartości średnich. Wtedy powinno też zmaleć zapotrzebowanie na reasekurację 
portfeli ubezpieczeń rolnych. Zyskać powinien także budżet państwa, jeśli sub-
sydiuje te ubezpieczenia, o ile ekwiwalent pewności na jednostkę dotacji w WFI 
będzie wyższy niż w przypadku CSI. 

W dotychczasowej praktyce WFI wykształciły się dwa ich typy: 

1. Ubezpieczenia dochodów (ang. a farm incomeinsurance, FII). 

2. Ubezpieczeniawieluroślin (ang.a multiple-cropinsurance, MCI). 

W pierwszym przypadku rolnik asekuruje się przed spadkiem jakiejś nadwyżki 
lub pojawieniem się jej ujemnej wartości. W drugim, nazywanym również port-
felowym, rolnik nabywa polisę, która zabezpiecza go przed spadkiem przycho-
dów tylko w części upraw z racji materializacji się wyspecyfikowanych w poli-
sie ryzyk. Znów w ujęciu czysto teoretycznym zakłada się, że FII mają mieć 
przewagę nad MCI, głównie w postaci mniejszego nasilenia się zjawiska hazar-
du moralnego.   

Mimo to można przyjąć, że zastąpienie CSI schematem MCI przyniosłoby 
odczuwalne oszczędności budżetowe, gdy zakup polis jest subsydiowany. Z drugiej 
strony trzeba mieć świadomość, że MCI wymaga kalkulowania stawek ubezpie-
czeniowych dla poszczególnych gospodarstw i okresowego ich aktualizowania. 
Schemat MCI jest również większym wyzwaniem od strony administracyjnej. 

Propozycja Komisji Europejskiej z 2011 roku przewidywała, że w per-
spektywie budżetowej 2014-2020 można będzie także subsydiować fundusze 
wzajemnościowe, które wdrażać będą instrument stabilizowania dochodów ca-
łych gospodarstw rolniczych (IST), o ile ich spadek wyniósł co najmniej 30% 
średniej z trzech poprzednich lat lub z pięciu lat liczonych jako tzw. średnia 
olimpijska. Fundusze takie mogłyby zrekompensować jednak nie więcej niż 
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70% utraconych dochodów. Natomiast pomoc dla samych funduszy mogłaby 
wynieść 0,65 euro do jednego euro wkładu rolników oraz do 65% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych (Pigeon i in., 2012) .IST, według Pigeona i in.(2012), 
dający ochronę przed wszystkimi ryzykami ma być w ten sposób dobrze dopa-
sowany do procedur i heurystyk stosowanych przez rolników w momencie op-
tymalizowania całościowego ich dobrobytu. Jedna polisa ma dawać przy tym 
efektywniejszą ochronę niż pewna liczba oddzielnych polis dla ściśle sprecyzo-
wanych ryzyk, o ile ryzyka nie są ze sobą doskonale skorelowane. Jednak w 
przypadku funduszy wzajemnych rolnicy najprawdopodobniej otrzymają niższe 
odszkodowanie, płacąc równocześnie mniej za polisy, niż gdyby skorzystali z 
IST samodzielnie. Fundusze te, być może, mogłyby sobie nawet poradzić z du-
żym nasileniem ryzyka skorelowanego, systemowego, a więc katastroficznego. 
Okoliczność ta na pewno uzasadnia ich budżetowe wsparcie. Podstawowym 
wyzwaniem w przypadku IST jest natomiast dysponowanie wiarygodnymi tech-
nikami mierzenia dochodów rolniczych w sposób systematyczny, z możliwie 
minimalnymi opóźnieniami między wystąpieniem zdarzenia ryzykownego, a 
wypłatą odszkodowań dla rolników. Warunek ten nie jest w wystarczającym 
stopniu spełniony w większości krajów UE. Do tego dochodzą, prawdopodob-
nie, wysokie koszty budżetowe wdrożenia IST w całej Wspólnocie. 

IST, podobnie jak wszystkie inne programy ubezpieczeń rolnych, dotyka-
ny jest przez hazard moralny i negatywną selekcję, gdy wypłata odszkodowania 
odbywa się na bazie danych z konkretnych gospodarstw. W konsekwencji 
pierwszego z ww. następstw asymetrii informacji może dochodzić do wypiera-
nia innych instrumentów i strategii zarządzania ryzykiem oraz do bardziej ryzy-
kownych praktyk i zachowań rolników. Można próbować temu przeciwdziałać 
przez skonstruowanie tzw. systemu bonus-malus, a więc uzależnienie kosztów 
uczestnictwa w IST od indywidualnych zachowań poszczególnych rolników, 
przez odpowiednie zaprojektowanie funduszu wzajemnościowego wymuszają-
cego wewnętrzną kontrolę grupową, czy dodanie jakiegoś wskaźnika regional-
nego, który byłby warunkiem dodatkowym aktywacji wypłaty odszkodowań. 
Z kolei z negatywną selekcją będziemy mieli do czynienia, gdy rolnicy należący 
do funduszu będą zbiorowością bardziej ryzykowną niż rolnicy pozostający po-
za nim. W efekcie koszty dla budżetu będą rosły jednak bardziej, niż pierwotnie 
zakładano. Radykalną metodą radzenia sobie z tym zagrożeniem jest wprowa-
dzenie obowiązku uczestnictwa wszystkich rolników w funduszach. 
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Praktyka ubezpieczenia przychodów – lekcje z rolnictwa światowego2 

Dobrą egzemplifikacją ewolucji systemu ubezpieczeń rolnych są USA, w 
których prace nad subsydiowaniem ubezpieczeń rolnych sięgają lat 30. XX w. 
Wprowadzenie ubezpieczeń przychodów, nadwyżek i dochodów było poprze-
dzone wieloletnimi pracami nad tradycyjnymi ubezpieczeniami od pojedyn-
czych i wielu ryzyk. Towarzyszyły temu istotne zmiany legislacyjne i instytu-
cjonalne, chociażby powołanie agencji the Risk Management Agency (RMA). 

W USA ubezpieczenia plonów mogą być traktowane jako pewna forma 
wsparcia dochodów rolniczych. Wynika to z faktu, że składki płacone przez rol-
nikówsą najczęściej niższe niż suma wypłacanych im odszkodowań. Średnio dla 
całego okresu pomiędzy rokiem 2011 a 2019 wartość wypłaconych odszkodo-
wań była wyższa od składek płaconych przez rolnikówo blisko 2,5 raza w przy-
padku polis APH i blisko trzy razy dla polis YP. Wartości dla poszczególnych 
lat różnią się od siebie w stosunkowo niewielkim zakresie i w żadnym roku war-
tość odszkodowań nie była niższa niż 150% sumy wartości składek płaconych 
przez rolników. Jeżeli weźmie się pod uwagę składki powiększone o rządowe 
subsydia, to wówczas zauważa się, że średnio dla całego okresu 2011-2019 su-
ma tych wartości wynosi 99% wartości odszkodowań dla polis YP i 95% – dla 
polis APH. 

Powstanie polisy RP było wynikiem polityki upraszczania zasad funkcjo-
nowania systemu ubezpieczeń i unifikacji ochrony ubezpieczeniowej oferowa-
nej przed 2011 rokiem w ramach czterech odrębnych polis3. Przedmiotem ubez-
pieczenia jest w przypadku tej polisy przychód producenta wynikający z prowa-
dzenia konkretnej uprawy. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od wielko-
ści uzyskanych plonów oraz poziomu ceny. Jest to jednoczesne zabezpieczenie 
przed ryzykiem produkcyjnym oraz cenowym.  

Mechanizm działania polisy jest prosty. Jeżeli zrealizowany przychód bę-
dzie niższy o pewną ustaloną wartość od przychodu gwarantowanego, wówczas 
                                                           
2 Wykorzystano wyniki badań opublikowanych w  podrozdziale dot. USA (aut. Z. Floriań-
czyka, C. Klimkowskiego) i Kanady (aut. B. Wieliczko, Z. Floriańczyka) z rozdziału M. So-
liwoda, B. Wieliczko, M. Gospodarowicz, C. Klimkowski, Z. Floriańczyk, G. Konat, S. 
Trestini, E.Giampietri, Przegląd międzynarodowy procesów i tendencji oraz przemian w sek-
torze ubezpieczeń rolnych  [w:] Identyfikacja podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń 
rolnych (red. M. Soliwoda), Wyd. IERiGŻ-PIB, W-wa 2020; C. Klimkowski, Ubezpieczenia 
przychodu, IERiGŻ-PIB, W-wa 2021 (maszynopis).  
3Były to polisy Crop Revenue Coverage (CRC), Revenue Assurance (RA), Income Protection 
(IP) oraz Indexed Income Protection (IIP).CRC była w roku 2010 pod względem wartości 
przypisanej składki najważniejszą polisą systemu FCIP (54% całości zebranej składki). Zaś 
RA zajmowała w tym rankingu drugie miejsce z ponad 20% udziałem w całości zebranej 
składki. 
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dochodzi do wypłaty odszkodowania. Wartość gwarantowanego przychodu 
ustala się dwuetapowo. W pierwszym etapie na wartość przychodu gwaranto-
wanego składają się dwie wartości: oczekiwana wielkość plonów, ustalana na 
podstawie historii uzyskiwanych przez producenta rolnego wyników produkcyj-
nych w latach ubiegłych, oraz przewidywana cena surowca rolnego. W drugim 
etap, gdy znane są już ceny w okresie zbiorów (ang. Harvest Price) oblicza się 
wysokość przychodu gwarantowanego przy użyciu tychże cen. Gwarantowany 
przychód jest wyższą wartością z dwóch wspomnianych powyżej. Oznacza to, 
że wartość gwarantowanego przychodu zwiększa się, gdy dochodzi do wzrostu 
cen w okresie zbiorów. Gdy ceny w okresie zbiorów są równe bądź niższe od 
cen prognozowanych wówczas poziom gwarantowanych przychodów jest rów-
ny temu ustalonemu w etapie pierwszym. 

Wypłata odszkodowania uzależniona jest od stosunku przychodu faktycz-
nie uzyskanego, który równy jest wielkości produkcji pomnożonej przez cenę w 
okresie zbiorów z przychodem gwarantowanym. Jeżeli uzyskany przychód jest 
niższy od gwarantowanego o wartość przekraczającą ustalony w polisie próg, 
wówczas wypłacane jest odszkodowanie. Praktycznie we wszystkich najbardziej 
popularnych polisach w systemie amerykańskim stosuje się franszyzę redukcyj-
ną. Od wyboru jej wysokości uzależniona jest cena polisy oraz stopień subsy-
diowania składki. Najniższa franszyza to 15% gwarantowanego dochodu, zaś 
najwyższa – 50%4. Oznacza to, że przy wyborze wariantu RP gwarantującego 
najwyższy poziom ochrony, odszkodowanie wypłacane jest, gdy uzyskany do-
chód jest niższy od 85% dochodu gwarantowanego. Im wyższy poziom przy-
chodu gwarantowanego, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania odszko-
dowania. Podwyższenie poziomu przychodu gwarantowanego w wyniku wzro-
stu cen w okresie zbiorów jest szczególnie istotne dla tych farmerów, którzy 
kontraktują wcześniej sprzedaż swej produkcji po cenie notowanej wówczas na 
rynku terminowym i którzy nie korzystają na wzroście cen w okresie zbiorów. 
Także w przypadku farmerów zajmujących się produkcją zwierzęcą, którzy 
oprócz produkcji także nabywają ziarno na paszę, odgrywa to istotne znaczenie.  

W ramach prac prowadzonych w zeszłym roku w ramach projektu 
UBROL przeprowadzono poszerzony przegląd rozwiązań, których celem jest 
wsparcie producentów rolnych w procesie zarządzania ryzykiem, stosowanych 
w państwach najmocniej zaangażowanych w ten rodzaj wsparcia producentów 
rolnych. Spośród szeregu interesujących narzędzi ubezpieczeniowych, wydaje 
się, że za najbardziej obiecujące uznać należy te stosowane w USA w ramach 

                                                           
4 Standardowo poziom franszyzy można wybrać dowolnie pomiędzy poziomem najwyższym 
a najniższym ze skokiem równym 5%.  
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Federalnego Programu Ubezpieczenia Upraw (Federal Crop Insurance Program 
– FCIP). Wskazuje na to przede wszystkim powszechność stosowania ochrony 
ubezpieczeniowej w tym państwie.  

Program dotowanych ubezpieczeń przeznaczonych dla producentów rol-
nych jest jednym z filarów polityki rolnej w USA. Wspólnie z programem 
wsparcia produkcji, który w dużym stopniu mechanizmem uruchamiania płatno-
ści również przypomina instrumenty ubezpieczeniowe oraz działaniami rolno-
środowiskowymi, FCIP odpowiada za ponad 95% wydatków generowanych 
przez instrumenty polityki wsparcia producentów rolnych w USA. Warto rów-
nież nadmienić, że programy wsparcia produkcji zostały skonstruowane w ten 
sposób, by być dopełnieniem programu ubezpieczeń. Chronią one przed nie-
wielkimi stratami, które z uwagi na konieczność przeciwdziałania hazardowi 
moralnemu nie są kompensowane w ramach programu ubezpieczeń. Tak, więc 
jest to pomoc w zarządzaniu ryzykiem poprzez powszechne wykorzystanie do-
towanych polis ubezpieczeniowych. 

FCIP jest obecnie najbardziej rozwiniętym systemem ubezpieczeń pro-
dukcji rolniczej na świecie. Dzięki niemu zdecydowana większość producentów 
rolnych w USA jest chroniona przed nagłymi, niespodziewanymi spadkami 
przychodów z produkcji rolniczej spowodowanych zarówno przez czynniki na-
turalne wpływające na wysokość plonów jak i czynniki ekonomiczne powodują-
ce obniżkę cen surowców rolnych.  

W ramach systemu FCIP rolnikom oferowany jest szeroki pakiet różno-
rodnych polis, które różnią się zakresem ochrony, przedmiotem ubezpieczenia, 
ceną, czy stopniem dotowania składki. Różny jest też mechanizm uruchamiania 
odszkodowań. Wieloaspektowe analizy różnego rodzaju form ubezpieczenia 
oferowanego w ramach FCIP pozwoliły wyodrębnić polisę, której częściowa 
choćby implementacja w warunkach polskich wydaje się obiecująca. Mowa tu o 
polisie Revenue Protection (RP).  

Polisy RP są obecnie najpowszechniej stosowanymi spośród wszystkich 
oferowanych rolnikom w ramach programu FCIP. W roku 2020 polisy RP od-
powiadały za ponad 70% liczby sprzedanych polis. Wartość sumy ubezpieczenia 
dla tych polis wynosiła ok. 68% ogólnej sumy ubezpieczenia. Wartość składki 
zebranej przy okazji sprzedaży polis RP, jak również wartość dopłat do składek, 
przekraczała 72% całościowej wartości zebranej składki i wartości dopłat do 
składek (rys. 1).  
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Rysunek 1. Wybrane wskaźniki udziału polis RP w ramach wszystkich polis 
oferowanych w ramach FCIP w 2020 roku 

 

 
Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness 
 

Wysoką popularność polis RP odnotowuje się od kilku lat (rys. 2). Naj-
niższy udział zebranej składki dla polisy RP w ogóle zebranej składki odnoto-
wano w roku 2020, gdy wyniósł on 73%. W roku 2013 udział ten przekroczył 
wartość 80%, a średnia dla całego okresu pomiędzy rokiem 2011 a 2020 wynio-
sła 77,3%.  

 
Rysunek 2. Wartość zebranej składki w ramach systemu FCIP  

oraz dla polis RP w latach 2011-2020 
 

 
Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness 
 

Największym wyzwaniem związanym z wdrożeniem ubezpieczeń opar-
tych o zasadę działania amerykańskich polis RP jest znalezienie sposobu wiary-
godnego gromadzenia danych o wysokości produkcji ubezpieczanego surowca 
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rolnego. Dotyczy to zarówno danych historycznych, które pozwoliłyby na wy-
znaczenie wartości przychodu historycznego, jak i danych w roku, w którym 
obowiązywałaby ochrona ubezpieczeniowa, umożliwiająca ocenę, czy i w jakiej 
wysokości należne jest odszkodowanie.  

Wyznaczenie wartości przychodu historycznego wymaga uzyskania in-
formacji o historycznych wielkościach produkcji ubezpieczanej w latach po-
przednich. Nie ma praktycznie możliwości, by informacje z lat ubiegłych nie 
były oparte na oświadczeniu producenta rolnego. Rodziłoby to możliwość nadu-
życia i wyznaczania przez producentów rolnych poziomu na tyle wysokiego, że 
praktycznie każdy przyszły poziom plonów pozwalałby na uzyskanie odszko-
dowania. Z oczywistych względów nie można do tego dopuścić. Należy więc 
pierwsze trzy lata poświęcić na wiarygodne zbieranie danych o wielkości plo-
nów w gospodarstwie rolnym z zastrzeżeniem, że dane te będą wykorzystywane 
w przyszłości do wdrożenia systemu rekompensującego nagłe niespodziewane 
spadki przychodów wynikłe z niskich plonów, bądź niskiego poziomu cen. Je-
dynie uzyskanie informacji o przeszłych cenach surowców rolnych, których 
przychody z produkcji będą ubezpieczane nie stanowi poważnego problemu.  

Należy pamiętać, że ubezpieczenie przychodu w USA dotyczy określo-
nych parceli rolnych. Ubezpieczenie całej produkcji danego surowca w gospo-
darstwie rolnym jest jedną z możliwości. Jest to zresztą opcja promowana finan-
sowa, wiąże się ona bowiem z mniejszym ryzykiem negatywnej selekcji. W 
przypadku implementacji ubezpieczeń przychodów w warunkach polskich i 
związanych z tym problemów gromadzenia danych, wydaje się, że opcja ubez-
pieczania całej produkcji z gospodarstwa jest znacznie korzystniejsza.  

Najkorzystniejszą opcją byłoby kontrolowanie wielkości produkcji na 
podstawie dokumentów poświadczających sprzedaż (także ewentualny zakup), 
przechowywanie, czy wykorzystanie wewnętrzne. Obecnie nie jest to możliwe. 
Ewentualne próby takiego rozwiązania problemu gromadzenia danych wiązały-
by się najprawdopodobniej z dużą liczbą zafałszowań stanu faktycznego. W 
szczególności byłoby to proste w przypadku zużycia wewnętrznego. Jednak, 
gdyby wdrożenie takiego mechanizmu było możliwe, to i tak, konieczna byłaby 
kontrola szkód, umożliwiająca stwierdzenie, czy w miejscu utraconych zasie-
wów, nie jest możliwe ponowne wykorzystanie ziemi i do jakiego stopnia ogra-
niczałoby to straty.  

Mając na względzie, że podstawową cechą nowo wdrażanych rozwiązań 
powinna być dbałość o powszechność stosowania ochrony ubezpieczeniowej 
należy uznać, że likwidacja szkód powinna odbywać się w klasyczny sposób, 
poprzez wizytę likwidatora na polu i w ten sposób może być szacowany zakres 
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szkód w ujęciu procentowym. Następnie powinien on być weryfikowany po-
przez konfrontację z faktycznie uzyskanymi wynikami produkcyjnymi po okre-
sie zbiorów. Faktyczne straty są zależne nie tylko od skali wystąpienia nieko-
rzystnych warunków pogodowych w momencie zaistnienia szkody, ale także od 
warunków zaistniałych w późniejszym okresie.  

Spośród szeregu mechanizmów składających się na konstrukcję polisy 
Revenue Protection (RP), jednym z trudniejszych do zaimplementowania w wa-
runkach polskich będzie mechanizm ustalania ceny wytworzonych przez produ-
centa rolnego surowców rolnych. W ramach systemu FCIP wykorzystuje się 
dwie ceny, na podstawie których wylicza się zarówno gwarantowany jak i fak-
tycznie uzyskany poziom przychodów. Pierwsza z nich, to cena przewidywana 
(ang. Projected Price). Na jej podstawie  oraz na bazie historii uzyskiwanych 
przez producenta rolnego wyników produkcyjnych w latach ubiegłych  ustala się 
przychód gwarantowany w momencie zawierania polisy ubezpieczeniowej. 
Druga z wykorzystywanych cen to cena w okresie zbiorów (ang. Harvest Price). 
Gwarantowany przychód jest wyższą wartością z dwóch wspomnianych powy-
żej. Wartość gwarantowanego przychodu zwiększa się, gdy dochodzi do wzro-
stu cen w okresie zbiorów. Natomiast gdy ceny w czasie zbiorów są równe bądź 
niższe od cen prognozowanych, wówczas obowiązujący jest pierwotnie wyli-
czony poziom gwarantowanych przychodów. 

W warunkach polskich szczególnie trudne byłoby ustalenie cen przewi-
dywanych, gdyż te w ramach systemu FCIP najczęściej wyznaczane są na bazie 
notowań kontraktów terminowych. Przykładowo, w przypadku cen kukurydzy, 
wykorzystuje się średnie notowania kontraktów terminowych w lutym, których 
przedmiotem jest dostawa kukurydzy w grudniu. W zależności od konkretnego 
surowca rolnego wykorzystuje się notowania z różnych giełd terminowych, w 
tym także tych spoza USA5. W przypadku towarów, które nie są przedmiotem 
kontraktów terminowych notowanych na giełdach towarowych, bądź notowania 
te z racji niewielkiego obrotu nie są wiarygodne, wykorzystuje się podobieństwo 
trendów cenowych tych surowców z trendami cen towarów notowanych na ryn-
kach terminowych, tak jak ma to miejsce, przykładowo, dla cen jęczmienia i 
sorga, które są skorelowane z cenami kukurydzy. 

Dopiero gdy bezwzględnie brak jest możliwości wykorzystania notowań 
instrumentów terminowych, stosuje się inne mechanizmy. I tak dla przykładu do 
wyznaczania cen słonecznik wykorzystuje się metodę wygładzania wykładni-
                                                           
5 Dla rzepaku, ceny przewidywane ustalane są na podstawie wartości kontraktów na rzepak z 
dostawą na terenie kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, notowane na giełdzie Intercontinen-
tal Exchange (ICE) i podawane w dolarach kanadyjskich.  
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czego Holta i dane dotyczące cen tego surowca zbierane przez NASS (Nationa-
lAgricultural Statistics Service). 

 W warunkach polskich bazować należałoby na cenach surowców rolnych 
notowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dopuszczalne byłoby w 
tym przypadku uwzględnienie regionalnych różnic w kształtowaniu się cen 
ubezpieczanych produktów. Oznaczałoby to, że do wypłaty odszkodowań do-
chodzić będzie dopiero w okresie po żniwach, gdy możliwe jest odpowiednie 
ustalenie ceny. Z jednej strony byłoby to niekorzystne dla producentów, którzy 
zapewne woleliby otrzymać odszkodowani jak najszybciej po zaistnieniu szko-
dy. Z drugiej strony, warto jednak pamiętać, że do faktycznych strat finanso-
wych dochodzi jednak w momencie, w którym producent rolny dokonywałby 
faktycznej sprzedaży wyprodukowanych przez siebie surowców rolnych, a do 
tej dochodzi dopiero po zbiorach.  

Wykorzystywanie wyłącznie ceny odnotowywanej na rynku w okresie po 
zbiorach jest rozsądne w przypadku ustalania faktycznie zrealizowanego przy-
chodu przez producentów rolnych jednak nie pozwala to na ustalenie sumy 
ubezpieczenia. A od sumy ubezpieczenia zależy zarówno wartość płaconych 
przez producentów rolnych składek jak i wielkość subsydiów. Co więcej warto-
ści sumy ubezpieczenia poszczególnych polis składają się na wartość ryzyka, 
jakim zarządzać ma instytucja sprzedająca polisy ubezpieczeniowe.  

Można wyobrazić sobie sytuację, gdy niskie ceny wybranego surowca 
rolnego w okresie podpisywania umów ubezpieczeniowych skutkują stosunko-
wo niskim poziomem składek. W sytuacji, gdy w kolejnych miesiącach docho-
dzi do wzrostu cen i pojawia się duża liczbie szkód, suma wypłaconych odszko-
dowań rośnie niewspółmiernie wysoko w stosunku do zebranych składek, co 
zwiększa straty jednostki w jeszcze większym stopniu. 

Warto również wspomnieć o jednej z opcji ubezpieczeń RP, która z uwagi 
na brak możliwości wiarygodnego ustalania ceny przewidywanej nie byłaby do-
stępna w warunkach polskich. Jest to RP-HPE (Revenue Protection with Harvest 
Price Exclusion) - wariant ubezpieczenia przychodów, w którym poziom przy-
chodu gwarantowanego uzależniony jest wyłącznie od ceny przewidywanej. 
Wzrost ceny w okresie zbiorów nie zwiększa wówczas wartości gwarantowanego 
dochodu, co oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo uzyskania odszko-
dowania. Korzyścią dla nabywającego polisę jest wówczas obniżenie składki.  

W przypadku rolników, którzy sprzedają wyprodukowane płody rolne po 
cenie obowiązującej na rynku w okresie żniw, już sam wzrost cen pomiędzy 
okresem planowania a realizacją produkcji jest czynnikiem znacznie zmniejsza-
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jącym ryzyko drastycznego spadku przychodów nawet w przypadku obniżenia 
plonów. Dla rolników, którzy uważają, że z tego powodu nie jest konieczne do-
datkowe wyznaczanie przychodu gwarantowanego przy użyciu cen w okresie 
zbiorów, przygotowano specjalną opcję polisy RP nazywaną RP-HPE (Revenue 
Protection with Harvest Price Exclusion). Polisa typu RP-HPE sprawia, że do 
wyliczenia gwarantowanego poziomu dochodu wykorzystuje się wyłącznie ceną 
prognozowaną. Wzrost ceny w okresie zbiorów nie zwiększa wartości gwaran-
towanego dochodu, co oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo uzyska-
nia odszkodowania. Korzyścią dla nabywającego polisę jest obniżenie składki. 
W ostatnich latach popularność tej opcji polisy RP była jednak ograniczona. W 
ostatnich trzech latach wartość składki gromadzonej poprzez sprzedaż polisy 
RP-HPE odpowiadała za mniej niż 0,5. 

Najnowszą „odsłonę” ubezpieczeń przychodów jest ubezpieczenie przy-
chodów z całkowitej produkcji roślinnej.  Ubezpieczenie WFRP (Whole-Farm 
Revenue Protection)  stanowi ważny element sieci bezpieczeństwa w ramach 
publiczno-prywatnego systemu zarządzania ryzykiem (The Risk..., 2021). 
Ubezpieczenie to dotyczy przychodów z całej produkcji roślinnej i oferowane 
jest we wszystkich hrabstwach w USA. Ten produkt  ma jednak pewne ograni-
czenia, tj.: ochroną ubezpieczeniową może być objęty przychód o wartości max. 
8,5 mln USD rocznie. Należy podkreślić, że WFRP kierowane jest do gospo-
darstw o specjalizacji towarowej, czy ekologicznych (zarówno upraw, jak i 
zwierząt gospodarskich) lub sprzedających na rynki lokalne, regionalne, spe-
cjalne lub też operujących w ramach tzw. krótkich łańcuchów żywnościowych. 

W tabeli 1 przedstawiono kalkulację dla ubezpieczenia przychodów 
WFRP. Algorytm obliczenia finalnej kategorii nie jest wcale prosty. Wskazuje 
to na potrzebę prowadzenia dość szczegółowej ewidencji na potrzeby rachun-
kowości rolnej.  Należy podkreślić, że niezbędne są liczne korekty, aby określić 
utratę przychodu. Warto za USDA przywołać przykład rolnika, który zewiden-
cjonowany przychód w danym roku ubezpieczeniowym wyniósł 12 mld USD. 
Producent ten wybrał stopień pokrycia (ang. coverage rate) na poziomie 85%. 
Zewidencjonowany przychód jest ograniczony do kwoty 10 mln USD (12 mld 
USD/0,85). Ubezpieczony przychód wyniesie 8,5 mln USD. 

Dokument USDA i Federal Crop Insurance Protection (Whole-
FarmRevenueProtectionPilotHandbook2021 And Succeeding Policy Years) pre-
cyzyjnie określa zadania poszczególnych podmiotów systemu, w tym pośredni-
ków ubezpieczeniowych. Bardzo dokładnie zostały określone obowiązki spra-
wozdawcze, które muszą być spełnione przez rolników. Warto zwrócić uwagę 
na zapis A. Record Retention zgodnie, z którym ubezpieczeni są zobowiązani do 
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przechowywania kompletnych, weryfikowalnych zapisów ewidencyjnych i reje-
strów sprzedaży (w przypadku handlu bezpośredniego) przez trzy lata, licząc od 
końca okresu objętego ochroną ubezpieczeniową lub daty ostatecznej wypłaty 
odszkodowania.  

 

Tabela 1. Kalkulacje dla ubezpieczenia przychodów WFRP – przykład  
Symbol Kategoria Wartość [USD] 

A Dopuszczalne wydatki (dla roku ubezpieczeniowego) 95 450  
B Wydatki zatwierdzone 107 120  
C=A/B Udział wydatków dopuszczalnych w wydatkach za-

twierdzonych (%) 
0,891 

D Współczynnik redukcji wydatków 1,0 
E Przychody zatwierdzone 160 750  
F=E*D Przychody zatwierdzone skorygowane o nieponiesio-

ne wydatki  
160 750  

G Stopień pokrycia (coveragelevel) 85% 
H=F*G Przychody objęte ochroną ubezpieczeniową 136 638 
I Inne odszkodowania 9 000 
J Franczyza redukcyjna 24 112 
K=J*D Franczyza dla wydatków nieponiesionych 24 112  
L Korekta RTC 0  
M Dopuszczalny przychód w roku ubezpieczeniowym 99 060  
N Korekta stanu zapasów - 500  
O Korekta stanu należności 0  
P Korekta  dla produkcji zwierzęcej - 7 750  
Q Pozostałe korekty 30 075  
W=M+N+O+P+Q Przychód po uwzględnieniu korekt 120 885  
V=H-W Utrata przychodu 15 753  
Źródło: The Risk Management Agency, 2021 Whole-Farm RevenueProtection Pilot Handbook 
(October 2020), https://www.rma.usda.gov/-/media/RMA/Handbooks/Coverage-Plans---
18000/Whole-Farm-Revenue-Protection---18160/2021-18160-WFRP-Pilot-
Handbook.ashx?la=en 

 
Polisa Revenue Protection (RP) była najczęściej kupowanym typem poli-

sy w ramach systemu FCIC w 2019 roku i miała ona najbardziej istotne znacze-
nie w systemie zarządzania ryzykiem w rolnictwie w USA(tabela 2). Udział RP 
w sumie ubezpieczeniowej dla dotowanych agroubezpieczeń w USA wyniósł aż 
65%.  Polisa RP miała znaczący udział w liczbie polis zakupionych przez farme-
rów(tj. 70%). Ochroną ubezpieczeniową zostało objętych przez „klasyczne” 
ubezpieczenie pojedynczych upraw 53% areału upraw rolnych. Polisy oparte na 
rzeczywistej historycznej produkcji (APH) i ubezpieczenia plonów, tj. Yield 
Protection (YP) były popularne wśród rolników amerykańskich.  Należy pod-
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kreślić, że polisa Whole-Farm Revenue Protection (WFRP)miała bardzo margi-
nalny udział w ogólnej liczbie sprzedanych polis i sumie ubezpieczeniowej. 

 
Tabela 2. Polisy sprzedane rolnikom według danych FCIC (2019 r.) 

Rodzaj polisy Udział w liczbie 
polis sprzedanych 

farmerom [%] 

Udział w po-
wierzchni UR obję-
tej ochroną ubez-
pieczeniową [%] 

Udział w sumie 
ubezpieczeniowej 

[%] 

RevenueProtection (RP) 69 53 65 
ActualProductionHistory 
(APH) 9 3 12 

YieldProtection (YP) 14 6 6 
DairyRevenueProtection 
(DRP) <1 n.d. 5 

Rainfall Index (RI) 2 37 2 
Whole-Farm Revenue-
Protection (WFRP) <1 n.d. 2 

Pozostałe polisy 5 1 8 
OGÓŁEM 100 100 100 
Objaśnienie: n.d. – nie dotyczy. 
Źródła: Congressional Research Service, Federal Crop Insurance: A Primer February 18, 
2021. 
 

Ubezpieczenie przychodów AGR (bazujące na przychodzie skorygowa-
nym brutto), a później jego udoskonalona wersja, tj.  AGR-Lite nie były szcze-
gólnie popularne wśród rolników, gdyż ich łączny udział nie przekroczył 0,5% 
sumy ubezpieczeniowej dla ubezpieczeń upraw w USA w 2014 roku. Wynikało 
to ze złożoności ww. produktów ubezpieczeniowych, a także panującego po-
wszechnie wśród rolników przekonania, że odszkodowanie wypłacone w ra-
mach polisy było niższe i rzadziej wypłacane w porównaniu do pozostałych 
ubezpieczeń upraw. Korzyści z zastosowania ubezpieczeń przychodów z pro-
dukcji roślinnej WFRP znajdują odzwierciedlenie w efektywności kosztowej 
(opłacana jest tylko jedna polisa w całym gospodarstwie), konieczność wyceny 
szkód zostaje zneutralizowana, oraz problemy negatywnej selekcji i pokusy 
nadużycia są zredukowane do minimum.  Ubezpieczenie WFRP jest dość proste, 
pod koniec roku rolnikowi przysługuje odszkodowanie, jeżeli z pewnych obiek-
tywnych przyczyn nie osiągną zaplanowanych i objętych ochroną ubezpiecze-
niową przychodów z gospodarstwa. Największą wadą modelu WFRP jest złożo-
na ewidencja przychodów, niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. 
Potrzebne są m.in. formularze podatkowe na okres historyczny do pięciu lat. Na 
marginesie dodajmy, że farmerzy amerykańscy płacą podatek dochodowy. Po-
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nadto, ze względu na złożoność samego modelu, WFRP nadal nie nadaje się dla 
rolników o wykształceniu podstawowym czy zawodowym. Występuje maksy-
malny limit 8,5 miliona USD przychodu, który może być objęty ochroną ubez-
pieczeniową. Są też pewne ograniczenia, które dotyczą niektórych produkty, 
których nie można ubezpieczyć w systemie WFRP (Kokot i in., 2020).  

 

Podsumowanie 

Ubezpieczenie przychodów stanowi nowe narzędzie zarządzania ryzy-
kiem w rolnictwie, oparte na różnicy między gwarantowanymi a rzeczywistymi 
przychodami całego gospodarstwa lub części produkcji. Najczęściej za pomocą 
tego narzędzia ubezpiecza się uprawy, które mają znaczny udział w strukturze 
nasadzeń lub znaczny plon. Analiza doświadczeń z różnych systemów ubezpie-
czeń rolnych wykazuje, że prace nad bardziej złożonymi produktami ubezpie-
czeniowymi trwały kilka, a nawet kilkanaście lat.  Przykładem jest tutaj system 
amerykański, w którym prace nad niektórymi z produktów obejmowały zlecone 
prace badawcze i pilotaże. Stąd też wdrożenie ustawy ubezpieczenia przycho-
dów z produkcji roślinnej bez dodatkowych analiz może wiązać się z dość du-
żym ryzykiem niepowiedzenia. Należy także zauważyć, że ubezpieczenie przy-
chodów z produkcji roślinnej jest dużym wyzwaniem aktuarialnym. Nie da się 
wykluczyć, że ubezpieczyciele będą stać na stanowisku, iż jest w ogólne nieu-
bezpieczalny. Mogą też twierdzić, że go ubezpieczą, ale w zamian będą żądać 
bardzo wysokich stawek ubezpieczeniowych, faktycznie zaporowych, mimo 
subsydiowania dla rolników.W konsekwencji, rynek ubezpieczeń przychodów z 
produkcji roślinnej będzie niewielki. 

Przy tworzeniu nowego narzędzia zabezpieczenia ryzyka w rolnictwie, ja-
kim jest ubezpieczenie przychodów z produkcji roślinnej powinno się zwrócić 
uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak: 

5 zdefiniowanie przychodów z produkcji roślinnej i sposób ich wyrażania. 
Przychody są  bardzo szeroko zarysowane, bo obejmują zarówno rośliny 
towarowe, dla których są informacje o plonach i cenach, jak i nie towaro-
we. Te ostatnie są głównie przedmiotem zużycia wewnętrznego w gospo-
darstwach i mogą być rozmaicie wyrażane. W tej sytuacji występuje duże 
zagrożenie hazardem moralnym; 

5 rodzaj upraw objęty ubezpieczeniem; 
5 poziom strat/spadku przychodów, który będzie aktywował (to trigger) 

ubezpieczenie; 
5 franszyzy i ich wysokość; 
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5 sposób kalkulacji składki; 
5 zakres obowiązków informacyjnych rolników; 
5 system kontroli oraz arbitraż sposobu rozstrzygania sporów. Jest to o tyle 

istotne, że w sytuacji indywidualnego ustalania wysokości przychodu po-
wstaje zjawisko znacznej asymetrii informacyjnej pomiędzy rolnikami i 
ubezpieczycielami. W sytuacji ubezpieczenia w oparciu o indywidualne 
parametry dla przychodu z produkcji roślinnej producenci rolni poprzez 
decyzje zarządcze mogą w sposób nieuchwytnych i trudnych do oceny 
oraz udowodnienia, manipulować zarówno cenami zawieranych transak-
cji, jak również parametrami produkcyjnymi, w celu uzyskania świadcze-
nia; 

5 uprzywilejowanie gospodarstw rolnych kontynuujących ubezpieczenie 
przychodów (jeżeli miałyby one charakter wieloletni).  
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29. 

Ubezpieczenie nadwyżki 

 

Wstęp  

Instrumenty ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej są produktami 
stosowanymi w celu ograniczenia ryzyka rynkowego dla działalności rolniczej. 
Z uwagi na zakres stosowania w świecie oraz okres wykorzystania w praktyce 
nadal można je zaliczyć do grupy rozwiązań innowacyjnych [Kang, 2007]. 
W odróżnieniu od ubezpieczenia dochodu lub zysku finansowego przedmiotem 
polisy jest zagwarantowanie uzyskania określonego poziomu nadwyżki 
bezpośredniej, a więc istnieje ograniczone zapotrzebowanie informacyjne 
dotyczące pełnych kosztów działalności. W tego typu instrumentach 
uwzględniane są jedynie wybrane jednostkowe zmienne koszty produkcji 
(w wariancie stałych nakładów – ceny środków produkcji) w największym 
stopniu determinujące opłacalność produkcji i podlegające w największym 
stopniu zmianom. Nakłady i ceny pozostałych środków produkcji przyjmuje się 
jako stałe, a ich pokrycie dla producentów znajduje odzwierciedlenie 
w oczekiwanej wysokości badanego miernika1i. W sytuacji pomijania 
wydajności, jednostkowa wartość nadwyżki bezpośredniej jest ustalana jako 
różnica pomiędzy rynkową ceną produktu i wybranym kosztem jednostkowym 
(ceną wybranych nakładu pomnożona przez ustalony poziom nakładów). 
Wypłata ubezpieczenia następuję w momencie spadku wartości nadwyżki 
rynkowej poniżej oczekiwanego poziomu. W przypadku braku franszyzy 
redukcyjnej (udziału własnego rolnika) oczekiwana wartość nadwyżki 
bezpośredniej jest jednocześnie minimalną – gwarantowaną wartością nadwyżki 
dla producenta rolnego (rysunek 1)2. 

Badania empiryczne wskazują, że ryzyko cenowego za uzyskiwane surowce 
rolne postrzegane jest jako jedno z najważniejszych w hierarchii zagrożeń dla 
funkcjonowania produkcji rolniczej [Meuwissen i in., 2001]. Jednak dla rolników 

                                           
1 Z uwagi na pominięcie zmian nie tylko kosztów stałych, ale również części kosztów 
zmiennych z punktu widzenia ekonomicznego przedmiotem ubezpieczenia jest nadwyżka 
bezpośrednia brutto w dalszej części nazywana nadwyżką bezpośrednią. 
2 W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej(USA) ramach działania „Margin Protection 
for Federal Crop Insurance” oferowany jest ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej 
wybranych roślin uprawnych. W tym instrumencie nadwyżka bezpośrednia oraz wybrane 
koszty są jednak ustalane na jednostkę powierzchni (akr ziemi), a nie jednostkę produktu 
[Mane, Watkins, 2016]. 
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nie jest istotne duże wahania, a nawet znaczący spadek cen za uzyskiwane 
produkty, czy nabywane środki produkcji, ale ich wzajemne relacje wpływające na 
wysokość nadwyżki bezpośredniej. Należy jednocześnie podkreślić przesuniecie w 
czasie wynikające z długości cyklu produkcyjnego pomiędzy poniesionymi 
nakładami (kosztami), a uzyskanymi efektami (przychodami) [Assefa i in., 2017]. 
Z uwagi na uwzględnienie zmienności cen nakładów, ubezpieczenie nadwyżki 
bezpośredniej w większym stopniu zabezpiecza więc producenta rolnego przed 
ryzykiem rynkowym w stosunku do: instrumentów pochodnych (między innymi 
transakcji zawieranych na rynku terminowym surowców rolnych), umów 
kontraktacyjnych, a nawet integracji pionowej z zakładami przetwórstwa [Stępień, 
Śmigla, 2012]. W tych dwóch ostatnich przypadkach nie zachodzi jednak zjawisko 
konkurencyjności i zawarcie ubezpieczenia nadwyżki może stanowić poszerzenie 
instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym.  

 
Rysunek 1. Ubezpieczenie jednostkowej nadwyżki bezpośredniej pokrywające 

ryzyko rynkowe 
 

 
 

 
 

 
 

 
Źródło: opracowano na podstawie: Van Asseldonk M., Meuwissen M. (2017). Gross margin 
insurance on Dutch dairy and fattening pig farms. Wageningen Economic Research, report 
2017-026. 

 
W ramach ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej bardzo ważnym 

zagadnieniem pozostaje sposób ustalenia zmiennych, a więc parametrów 
równania służących do określenia podstawy ubezpieczenia, jak również 
poziomu przy którym następuj wypłata świadczenia. Do tego celu mogą służyć 
dane jednostkowe pochodzące z ubezpieczanych gospodarstw lub grup 
gospodarstw rolnych. Taki system ma jednak szereg wad. Wymaga bowiem 
gromadzenia znacznej ilości zunifikowanych informacji na poziomie 
gospodarstwa rolnego, rozbudowanego zindywidualizowanego systemu 
ustalania wysokości składek oraz złożonego systemu do potencjalnego 
obliczania wysokości odszkodowań i przeprowadzania kontroli. Istnieje 
wówczas ryzyko nadużyć oraz negatywnej selekcji, a co za tym idzie braku 
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zainteresowania takimi produktami ze strony ubezpieczycieli. W sytuacji 
zagwarantowanego poziomu jednostkowej nadwyżki bezpośredniej producenci 
rolni poprzez decyzje zarządcze mogą bowiem w sposób nieuchwytnych 
i trudnych do oceny oraz udowodnienia, manipulować zarówno cenami 
zawieranych transakcji, jak również parametrami produkcyjnymi, w celu 
uzyskania świadczenia. Powstaje więc znaczna asymetria informacji pomiędzy 
ubezpieczonymi a ubezpieczycielem na korzyść pierwszej grupy to powoduje, 
że takie rozwiązania nie są stosowane w praktyce [Rembisz, 2008]. 

Zaletą indywidualnego podejście jest jednak ograniczenie zmienności 
nadwyżki bezpośredniej zarówno na poziomie gospodarstwa rolnego, a co za 
tym idzie całej branży i sektora rolnego. Tak wiec taki produkt z punktu 
widzenia stabilizacji dochodów może być bardziej skutecznym instrumentem 
[Van Asseldonk, Meuwissen, 2017].  

W celu wyeliminowania niedoskonałości powyższego systemu oraz 
zagwarantowanie pełnej informacji dla wszystkich stron umowy 
ubezpieczeniowej, ceny mogą być ustalane na podstawie kontraktów 
terminowych lub w oparciu o raporty i powszechnie dostępnie statystyki 
umożliwiające ustalanie ich poziomów rynkowych oraz w sposób przejrzysty 
prognozowanych przyszłych wartości. Parametry produkcyjne mogą być 
natomiast oparte na normatywach lub stwierdzonych średnich wartościach dla 
badanej zbiorowości [Liesivaara, Myyrä, 2016].  

Takie podejście generuje jednak wady wynikające z nieuwzględniania 
braku homogeniczności gospodarstw rolnych pod względem wysokości 
nadwyżek bezpośrednich. Różnice mogą wynikać nie tylko z wysokości 
uzyskiwanych cen ze sprzedaży produktów pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami, czy też cen płaconych za nabywane środki produkcji, ale 
z efektywności technicznej poszczególnych gospodarstw rolnych [Kagan, 2019].  

Ważna rolę zarówno w tworzeniu jak i upowszednianiu ubezpieczenia 
nadwyżki bezpośredniej może odegrać natomiast państwo. Najważniejszymi 
narzędziami jakimi dysponuje jest subsydiowanie systemu w odpowiedzi na 
niedoskonałość rynku, jak również gromadzenie i upowszechnianie informacji 
dotyczących: cen i nakładów produkcyjnych, czy też efektywności produkcji 
oraz działanie polegające na organizacji systemu kontroli oraz potencjalne 
rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami umowy [Assefa i in., 2016].  

Celem przeprowadzonych badań było dokonanie szczegółowej 
charakterystyki praktycznie stosowanych w świecie systemów ubezpieczeń 
nadwyżek bezpośrednich w produkcji zwierzęcej. Z uwagi na znaczenie sektora 
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mlecznego i wieprzowiny w produkcji zwierzęcej polskiego rolnictwa, 
w badaniu ograniczono się jedynie do ubezpieczenia nadwyżek bezpośrednich 
tuczników oraz mleka krowiego. Dostępne dane analizowano pod kątem 
możliwości potencjalnego wdrożenia tego typu instrumentów w kraju. 
Ostatecznym zakładanym efektem badań było stworzenie założeń oraz 
propozycji szczegółowych rozwiązań zaproponowanych systemów ubezpieczeń 
nadwyżek bezpośrednich dostosowanych do warunków krajowych i możliwych 
do wdrożenia w obecnych warunkach. 

 

Ubezpieczenie nadwyżki w produkcji tuczników 

Ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej w produkcji świń w praktyce 
funkcjonuję jedynie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Wprowadzenie podobny instrument na szeroką skalę planuje również Chińska 
Republika Ludowa, a więc największy producent wieprzowiny na świecie. 
W tym ostatnim przypadku pierwszym etapem było uruchomienie w 2021 roku 
na Dalian Commodity Exchange kontraktów terminowych sprzedaży świń 
[Janusz-Twardowska, 21.01.2021]. Kontrakty terminowe w Chinach mają 
głównie rolę hedgingu, a więc  zabezpieczają przed zmianami cen, a nie są 
narzędziem spekulacyjnym, gdyż w ramach kontraktu sprzedawca ma 
obowiązek fizycznie dostarczyć zwierzęta do odbiorcy. Rynek terminowy 
w Chinach może stać się więc narzędziem do prognozowania przyszłych cen 
żywca w ramach ustalania nadwyżki bezpośredniej [Daninga, Qiao, 2020].  

Wprawdzie w 2013 roku w rejonie Pekinu zastosowano program 
ubezpieczenia indeksu cen świń dla producentów rolnych, jednak tylko 
w formie pilotażowej i to na bardzo małą skalę. Produkt ten w praktyce jest 
formą ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej, polegającą na uruchomieniu 
wypłaty dla producentów w sytuacji spadku stosunku cen żywca wieprzowego 
w stosunku do cen kukurydzy poniżej 6. Ten poziom relacji cenowej jest 
uznawany za punt po przekroczeniu którego producenci w Chinach ponoszą 
znaczące straty finansowe zagrażające dalszej produkcji wieprzowiny. Wybór 
kukurydzy był determinowany faktem, że jest ona podstawowym zbożem 
powszechnie stosowanym w żywieniu świń w Chinach [Sun, Ken, 2019]. 

W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej świń 
(Livestock Gross Margin Insurance for Swine (LGM-Swine) zarządzane jest przez 
Agencję Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Agency – RMA), natomiast 
reasekuracją i nadzorem zajmuje się Federalna Korporacja Ubezpieczeń Upraw 
(The Federal Crop Insurance Corporation – FCIC). Polisy są sprzedawane 
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w ostatni piątek roboczy każdego miesiąca i oferowane do końca następnego dnia 
do godziny 20.00. Tak więc sprzedaż jest dokonywana najczęściej 12 razy w ciągu 
roku. RMA gromadzi niezbędne informację, a w ostatni piątek miesiąca ogłasza 
parametry wykorzystywane w polisach. W przypadku świń ubezpieczenie 
obowiązuje w okresie kolejnych sześciu miesięcy i może ją nabyć każdy producent 
rolny, który produkuje na rynek zwierzęta przeznaczone do uboju. Każdy 
producent przygotowuje indywidualny plan sprzedaży zwierząt określając 
maksymalną ich liczbę, jaką planuje wprowadzić na rynek w ciągu każdego 
miesiąca obowiązywania polisy. Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc, który 
traktowany jest jako okres karencji i w którym producent nie może się ubiegać o 
wypłatę odszkodowania. Wyznaczana jest suma oczekiwanej nadwyżki 
bezpośredniej (EGM) zgodnie ze wzorem [RMA, May 2021]: 

EGM =    (1) 

gdzie: 

EGM – suma oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej w okresie ubezpieczenia; 

p – oczekiwana nadwyżka bezpośrednia na jedno zwierzę wprowadzane do obrotu  
w miesiącu m; 

h – liczba świń przewidywana do sprzedaży w miesiącu m;  

m – poszczególne miesiące obowiązywania umowy po okresie karencji  (2,3,..6). 

W zależności od poziomu odliczenia ustalana jest suma gwarantowanych 
nadwyżek bezpośrednich: 

GMG = EGM-DL×      (2) 

gdzie: 

GMG – suma gwarantowanych nadwyżek bezpośrednich; 

DL – poziom odliczenia, tj. wysokość franszyzy redukcyjnej; 

pozostałe jak we wzorze nr 1. 

Oczekiwana jednostkowa nadwyżka bezpośrednia p (w przeliczeniu na 
jedno zwierzę) jest obliczana, jako różnica pomiędzy spodziewanym przychodem 
ze sprzedaży żywca (i) oraz oszacowaną wartością kosztów pasz (c):  

p = i-c     (3) 

Przewidywany przychód ze sprzedaży jednej świni o normatywnej wadze 
260 funtów (pounds) stanowi iloczyn ceny (Swinem) dla wagi poubojowej 
hundredweight (100 funtów) ustalonej na podstawie notowań na rynku 
terminowym Chicago Mercantile Exchange (CME) obliczonej jako średnia cena 



 

904 

z umów zawieranych w ciągu trzech ostatnich dni przed ogłoszeniem nadwyżki 
przez RMA, dla miesiąca m w którym przewidywana jest sprzedaż żywca 
[Diersen, McDonald, 2010]:   

i = 2,6 cwt×0,74×Swinem     (4) 

gdzie:  

i – szacowany przychód ze sprzedaży jednego tucznika o wadze 260 funtów; 

cwt – hundredweight, jednostka wagi, która w USA wynosi 100 funtów; 

0,74 – współczynnik wydajności pozwala na przeliczenie wagi żywej świń na wagę 
poubojową; 

Swinem – cena futures – średnia cena cwt (100 funtów) wagi poubojowej świni 
ustalona na rynku terminowym Chicago Mercantile Exchange dla miesiąca m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży świń. 

 Szacowane koszty pasz uzależnione są od cen surowców na rynku 
terminowym CME oraz normatywnego zużycia ustalonego w przeliczeniu na 
jedno zwierzę. W przypadku świń utrzymywanych w gospodarstwie od 
urodzenie (tzw. cykl zamknięty) normatywne zużycie surowców paszowych  
wynosi równoważnik wartości: 12 buszli kukurydzy oraz 138,55 funtów śruty 
sojowej. Koszt zużycia paszy ustalane są według wzoru [Horner i in., 2014]: 

c = (12×Cornm-3) + (138,55/2000 × Soybean Mealm-3)     (5) 

gdzie:  

c – szacowany koszt zużycia paszy na jedno zwierzę; 

Cornm-3 – średnia cena buszla kukurydzy na rynku terminowym Chicago Mercantile 
Exchange w miesiącu (m-3), tj. będącym o 3 miesiące wcześniej niż miesiąc w którym 
przewidywana jest sprzedaż zwierząt; 

/2000 – współczynnik przeliczeniowy funtów na tonę; 

Soybean Mealm-3 – średnia cena tony śruty sojowej na rynku terminowym Chicago 
Mercantile Exchange w miesiącu (m-3 ) będącym o 3 miesiące wcześniej niż miesiąc w 
którym przewidywana jest sprzedaż zwierząt; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży świń. 

W przypadku zakupu warchlaków i ich tuczu ustanowiono niższy 
równoważny poziom normatywne zużycie ziarna kukurydz – 9 buszli oraz śruty 
sojowej – 82 funty. Ceny surowców paszowych są ustalane według średnich cen 
na rynku terminowym dla miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące 
przewidywany termin sprzedaży zwierząt [Mark i in., Fall/Winter 2007]:  

c = (9×Cornm-2) + (82/2000 × Soybean Mealm-2)   (6) 
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gdzie:  

m-2 –miesiąc o 2 miesiące wcześniej niż miesiąc w którym przewidywana jest 
sprzedaż zwierząt; 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze nr 5. 

Taki sam sposób ustalania cen dla surowców paszowych oraz nieco 
odmienne normatywne zużycie pasz przewidziano w przypadku chowu opartego 
o zakup prosiąt o niskiej wadze (SEW – zwierzęta wcześnie odsadzone). W tym 
przypadku z uwagi na wyższe wykorzystanie pasz typu prestarter (o większej 
zawartości białka), przewidziano wyższy równoważnik w postaci zużycia śruty 
sojowej (91 funtów) i praktycznie niezmienny poziom ilości zużycia kukurydzy 
(9,05 buszla), w stosunku do odchowu warchlaków [Risk Management Agency, 
May 2021]:  

c = (9,05 ×Cornm-2) + (91/2000 × Soybean Mealm-2)   (7) 

Średni przewidywany czas tuczu świń od urodzenia do uboju wynosi 
około 6 miesięcy, natomiast w przypadku tuczu warchlaków i prosiąt o niskiej 
wadze około 4-5 miesięcy. Przez cały ten okres producent ponosi koszt pasz, 
które mogą być zmienne z uwagi na ceny surowców. Nie uwzględnia się jednak 
średnich cen dla okresu żywienia zwierząt, ale medianę (cenę z trzeciego lub 
drugiego miesiąca tuczu), co ma odzwierciedlać uśredniony koszt żywienia 
zwierząt w całym okresie cyklu produkcyjnego.  

Poziom rzeczywistej nadwyżki bezpośredniej jest ustalany w taki sam 
sposób, jak w przypadku szacowanej nadwyżki, jednak z uwzględnieniem 
średnich cen wygasających umów na rynku terminowym Chicago Mercantile 
Exchange dla żywca w miesiącu zbycia zwierząt i odpowiednio określonych 
miesiącach dla pasz. Tak więc w ubezpieczeniu nie uwzględnia się zarówno 
faktycznego zużycia pasz dla wyprodukowania jednej świni w danym 
gospodarstwie, jak również cen w zawieranych przez producentów w umowie 
sprzedaży zwierząt, czy też zakupu pasz. W sytuacji, gdy suma gwarantowanej 
nadwyżki bezpośredniej jest wyższa od sumy nadwyżki rzeczywistej wypłacane 
jest odszkodowanie. Producent musi wówczas jedynie potwierdzić fakt 
fizycznej sprzedaży zwierząt [Horner i in., 2021].  

Wysokość składki ubezpieczenia jest ustalano za pomocą metody Monte 
Carlo. Na podstawie wykonywanych symulacji prognozowane są odchylenia od 
sumy oczekiwanej nadwyżki bezpośrednich, a więc szacowana jest przyszła strata. 
Producenci otrzymują rządową dotację do ubezpieczenia wynoszącą od 18% do 
50% wysokości składki, a poziom subsydiowania jest uzależniony od przyjętego 
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przez producenta poziomu kwoty odliczenia, tj. wysokości franszyzy redukcyjnej, 
która może wynieść maksymalnie 20 dolarów na jedno zwierzę [RMA, July 2020]. 

Należy jednocześnie podkreślić, że wybór parametrów w tym systemie 
ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej powoduje, że producenci nie są 
zabezpieczeni przed ryzykiem katastroficznym związanym z padnięciem 
zwierząt, kradzieżą, wystąpieniem chorób, zwiększeniem zużycia pasz itp.  

 

Ubezpieczenie nadwyżki w produkcji mleka  

Ubezpieczenie nadwyżki bezpośredniej mleka w praktyce również 
funkcjonuję jedynie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Producenci 
mleka mogą skorzystać z programu o nazwie Livestock Gross Insurance Dairy 
Cattle (LGM-Dairy), którego działanie podobnie jak w przypadku LGM-Swine 
zarządzane jest przez Agencję Zarządzania Ryzykiem (Risk Management 
Agency – RMA). W odróżnieniu od ubezpieczenia świń polisa dla mleka 
obowiązuje w okresie kolejnych jedenastu miesięcy i może ją nabyć każdy 
producent rolny, który prowadzi sprzedaż mleka do przetwórstwa lub 
bezpośrednio produkt przeznaczony do spożycia przez ludzi. Obowiązkiem jest 
przygotowanie indywidualnego plan sprzedaży mleka poprzez określenie 
maksymalnej wielkości, jaką planuje wprowadzić na rynek w ciągu każdego 
miesiąca obowiązywania polisy, jak również prognoza zużycia pasz w żywieniu 
zwierząt [Brandon i in., 2014]. Planowana ilość mleka podlegająca 
ubezpieczeniu musi wynikać z możliwości produkcyjnych gospodarstwa 
rolnego i podlega kontroli przez ubezpieczyciela, a jednocześnie nie może 
przekroczyć granicy 24 mln funtów rocznie. Pierwszy miesiąc traktowany jest 
jako okres karencji, w którym producent nie może się ubiegać o wypłatę 
odszkodowania. Wyznaczana jest suma oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej 
(EGMm) zgodnie ze wzorem [RMA, 2018]: 

EGMm =    (8) 

gdzie: 

EGMm – suma oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej z produkcji mleka w okresie 
ubezpieczenia; 

pm – oczekiwana nadwyżka bezpośrednia z jednego (hundredweight) wprowadzanego 
do obrotu w miesiącu m; 

q – ilość mleka wyrażona w cwt wprowadzona do sprzedaży w miesiącu m;  

m – poszczególne miesiące obowiązywania umowy po okresie karencji  (2,3,..11). 
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W zależności od poziomu odliczenia ustalana jest suma gwarantowanych 
nadwyżek bezpośrednich: 

GMGm = EGMm -DL×      (9) 

gdzie: 

GMGm – suma gwarantowanych nadwyżek bezpośrednich dla sprzedanego mleka; 

DLm – poziom odliczenia (franszyza redukcyjna) wynoszący od 0$ do 2$ za 1 cwt mleka; 

pozostałe jak we wzorze nr 8. 

Podobnie jak w przypadku świń oczekiwana jednostkowa nadwyżka 
bezpośrednia pm (w przeliczeniu na 1 cwt – 100 funtów sprzedanego mleka) jest 
obliczana, jako różnica pomiędzy spodziewanym przychodem ze sprzedaży (im) 
oraz oszacowanymi kosztami pasz (cm):  

pm = im-cm     (10) 

Przewidywany przychód ze sprzedaży mleka, jest równy średniej cenie 
100 funtów mleka klasy III z umów zawieranych na rynku terminowym Chicago 
Mercantile Exchange w ciągu trzech ostatnich dni przed ogłoszeniem nadwyżki 
przez RMA, dla miesiąca m [Hudson Crop, 2021]:   

im = Milkm     (11) 
gdzie:  

im – szacowany przychód ze sprzedaży cwt mleka; 

Milkm – cena futures – średnia cena cwt mleka klasy III ustalona na rynku 
terminowym Chicago Mercantile Exchange dla miesiąca m; 

 W celu obliczenia kosztów poniesionych na pasze producent może się 
posłużyć wartościami normatywnymi przyjmując, że zużycie na 
wyprodukowanie 1 cwt mleka wynosi: 0,5 buszla kukurydz (0,014 tony) oraz 
4 funty śruty sojowej (0,002 tony). Koszt zużycia paszy ustalane są wówczas 
według wzoru [RMA, 2021]: 

cm = (0,5×Cornm) + (4/2000 × Soybean Mealm)   (12) 

gdzie:  

cm – szacowany koszt zużycia paszy na wyprodukowanie 100 funtów mleka; 

Cornm– średnia cena buszla kukurydzy na rynku terminowym Chicago Mercantile 
Exchange w miesiącu m; 

/2000 – współczynnik przeliczeniowy funtów na tonę; 
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Soybean Mealm– średnia cena tony śruty sojowej na rynku terminowym Chicago 
Mercantile Exchange w miesiącu m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży mleka. 

W odróżnieniu od ubezpieczenia świń producent rolny sam może również 
ustalić ilość zużytych pasz w gospodarstwie niezbędnych do produkcji mleka, 
Jeżeli wykorzystuje jednak inne rodzaje pasz treściwych i surowców do ich 
sporządzania od przyjętych w normatywie musi dokonać ich przeliczenia na 
ekwiwalent kukurydzy oraz śruty sojowej. Do wykonania stosownych obliczeń 
RMA udostępnia odpowiednie współczynniki [RMA, April 2021]. Nie 
pozostawiono producentom jednak pełnej swobody, gdyż przewidywane zużycie 
pasz musi się mieścić w określonych przedziałach. W przypadku ekwiwalentu 
zużycie kukurydz na 1 cwt mleka musi się ono kształtować na poziomie od 1,3607 
do 0,293077 buszla (0,00364 do 0,0381 tony) natomiast dla ekwiwalentu śruty 
sojowej przewidziano przedział od 1,61 do 26 funtów (0,000805 do 0,013 tony) 
[RMA, October 2010]. Wówczas koszt zużycia paszy jest ustalony według wzoru: 

cm = (Qc×Cornm) + (Qs/2000 × Soybean Mealm )     (13) 

gdzie:  

Qc – obliczony ekwiwalent zużycia kukurydzy wyrażony w buszlach na 
wyprodukowanie 100 funtów mleka; 

Qs – obliczony ekwiwalent zużycia śruty sojowej wyrażony w funtach na 
wyprodukowanie 100 funtów mleka; 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze nr 12. 

Poziom rzeczywistej nadwyżki bezpośredniej jest obliczany 
z wykorzystaniem średnich cen wygasających umów na rynku terminowym 
Chicago Mercantile Exchange dla mleka, kukurydzy i śruty sojowej dla danego 
miesiąca w którym nastąpiła sprzedaż produktu. Tak więc podobnie jak 
w przypadku świń w ubezpieczeniu nie uwzględnia się zarówno faktycznego 
kosztu pasz, w tym cen po których zostały one nabyte lub środków produkcji 
służących ich wytworzeniu, jak również rzeczywistej cen sprzedaży mleka przez 
dane gospodarstwo. W sytuacji, gdy suma gwarantowanej nadwyżki 
bezpośredniej jest wyższa od sumy nadwyżki rzeczywistej, wypłacane jest 
odszkodowanie. Producent musi wówczas jedynie potwierdzić– udowodnić jaką 
ilość mleka wprowadzona została przez niego na rynek [Newton i in., 2014].  

Wysokość składki ubezpieczenia jest ustalano za pomocą metody Monte 
Carlo. Na podstawie wykonywanych symulacji prognozowane są odchylenia od 
sumy oczekiwanej nadwyżki bezpośrednich, a więc szacowana jest przyszła 
strata. Producenci otrzymują rządową dotację do ubezpieczenia wynoszącą od 



 

909 

18% do 50% wysokości składki, a poziom subsydiowania jest uzależniony od 
przyjętego przez producenta poziomu kwoty odliczenia. Maksymalny poziom 
subsydiowania (50%) otrzymują ci producenci, którzy wybierają 12$ i wyższy 
poziom odliczenia dla 1 cwt mleka [Horner i in., 2021]. 

 

Tabela 1. Wysokość stawki ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej w ramach 
DMC 100 funtów mleka ($ za 1 cwt) 

Próg wartości  nadwyżki 
bezpośredniej ($) 

coverage level – cl 

Ubezpieczenie 5 mln  
funtów mleka i mniej  

Ubezpieczenie powyżej  
5 mln funtów mleka 

grupa I grupa II 
9,50 0,150 brak 
9,00 0,110 brak 
8,50 0,105 brak 
8,00 0,100 1,813 
7,50 0,090 1,413 
7,00 0,080 1,107 
6,50 0,070 0,650 
6,00 0,050 0,310 
5,50 0,030 0,100 
5,00 0,005 0,005 
4,50 0,025 0,0025 
4,00 0,000 0,000 

 
Począwszy od 2019 roku w ramach ustawy rolnej Farm Bill 2018 został 

uruchomiony program Zabezpieczenia Nadwyżki Bezpośredniej Mleka – Dairy 
Margin Coverage (DMC) zarządzany przez Agencję Obsługi Rolnictwa (Farm 
Service Agency – FSA). Funkcjonuje on równolegle do LGM-Dairy oraz 
programu Ochrony Przychodów z Mleka (Dairy Revenue Protection – Dairy-
RP). Producenci mleka mogą uczestniczyć we wszystkich tych programach. 
DMC stanowi kontynuację w zmodyfikowanej wersji działającego od 2014 roku 
Programu Ochrony Produkcji Mleka – Protection Program for Dairy (MPP-
Dairy) [Zulauf, Wolf, 2018]. Program DMC jest dobrowolnym ubezpieczeniem 
nadwyżki bezpośredniej kierowanym do wszystkich producentów mleka 
w USA. Do programu mogą przystępować farmerzy na jeden rok lub mogli 
przystąpić na cały okres jego obowiązywania, tj. na okres 5 lat od 2018 do 2023. 
W tym ostatnim przypadku mogli oni otrzymać dodatkową zniżkę wynosząca 
25% wysokości ustalonej dla nich składki. W odróżnieniu od LGM-Dairy 
producenci wybierają próg wartość nadwyżki bezpośredniej (próg) poniżej 
której wypłacane będzie im odszkodowanie i na podstawie którego określona 
jest im wysokość rocznej składki. Ustalono 12 progów (coverage level – cl) 
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mieszczących się w przedziale od 4$ do 9,5$ dla grupy I oraz 9 progów od 4$ 
do 8,0$ dla grupy II. Każdemu progowi wartości nadwyżki bezpośredniej 
w danej grupie przypisana jest konkretna wysokość składki ubezpieczenia 
(tabela 1) [Brandon i in., 2019].  

W przypadku przyjęcia progu wartość nadwyżki bezpośredniej na 
poziomie 4 dolarów producentom rolnym naliczana jest składka 0$ (nie płacą 
składki), jednak podobnie jak wszyscy pozostali uczestnicy programu wnoszą 
wpisowe wynoszące 100 dolarów rocznie. Brak składki wynika z faktu, że ten 
próg nadwyżki bezpośredniej dla 1 cwt mleka uznaje się za poziom poniżej 
którego następuję katastroficzne pogorszenie dochodowości produkcji w USA, 
co uruchamia między innymi Program Darowizn Produktów Mlecznych (Dairy 
Donation Programs) [Laughton, 2019]. W dotychczasowym okresie 
obowiązywania programu wyliczana nadwyżka bezpośrednia dla 1 cwt nie 
przekroczyła granicę 5$ (wykres 1). 

 

Wykres 1. Wysokość nadwyżki bezpośredniej w $ dla 1 cwt mleka w 
USA w poszczególnych miesiącach lat 2019-2021 

 
Źródło: na podstawie: https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/dairy-margin-
coverage-program.  

 
Producenci ubezpieczających 5 mln i mniej funtów mleka rocznie co 

odpowiada średnio produkcji od około 200 krów w 2020 roku, najwyższą 
składkę płacą przy progu wartości nadwyżki bezpośrednie wynoszącej 9,5 
dolara (wartość maksymalna). W tym ostatnim przypadku istniej bowiem 
największe prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia [Wolf i in. 2021]. 
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W przypadku ubezpieczenia kwoty mleka powyżej 5 mln funtów 
obowiązują nieco inne zasady naliczania stawek. Wymagane są wielokrotnie 
wyższe opłaty przy wartości progowej powyżej 5,5$, a jednocześnie wybór 
jednakowych wartości progowych dla mleka z grupy I i II. Należy podkreślić, że 
do grupy drugiej trafia jedynie nadwyżka powyżej 5 mln funtów mleka z całości 
kwoty mleka zgłaszanej do ubezpieczenia. Jednak producenci ubezpieczający 
mleko w pierwszej grupie przy granicznej wartości nadwyżki 8,5$ lub wyższej, 
mają możliwość dowolnego wyboru progowej wartości dla grupy drugiej 
przypadającej dla zgłoszonej kwoty (dla nadwyżkę ponad 5 mln funtów mleka). 

Tak więc przykładowo producent ubezpieczający 6 mln funtów 
i wybierając dla I grupy mleka próg wartości na poziomie 8,5$ (dla 5mln 
funtów), dla pozostałej kwoty, czyli drugiej grupy (1 mln funtów) decydując się 
na próg na poziomie 4$ opłaca składkę jedynie dla mleka w grupie I3. Na uwagę 
zasługuje również możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia od 5% do 95% 
bazowej ilości mleka. Tak wiec dysponenci dużych i bardzo dużych stad krów 
mają możliwość elastycznego wyboru ilości mleka do ubezpieczenia oraz 
progów nadwyżki bezpośredniej dla obu grup mleka, a tym samym 
optymalizacji korzyści z uczestnictwa w systemie [Nepveux, 20 June 2019]. 

Podstawowym elementem programu jest określenie ilości bazowej mleka 
podlegającej potencjalnemu ubezpieczeniu. Ze względu na przekształcenie 
programu producenci uczestniczący w MPP-Dairy wykorzystują limit jakie 
zostały im przyznane w 2018 roku. Pozostałym przyznawana jest kwota 
ustalona na podstawie historycznego poziomu sprzedaży danego gospodarstwa, 
która to w praktyce stanowił najwyższym poziom ilości mleka wprowadzonej na 
rynek w jednym roku z wybranego okresu bazowego tj. z lat 2011-2013. Taki 
sposób ustalania poziomu bazowego sprzedaży mleka był stosowany 
w przypadku przystąpienia producentów do poprzednio funkcjonującego 
programu MPP-Dairy [Farm Service Agency, April 2018]. Kwota bazowa 
byłych uczestników MPP-Dairy uwzględnia jednak nie tyko kwotę historyczną 
mleka z lat 2011-2013, ale również proporcjonalnie zwiększenie ustalone na 
podstawie dokonujących się od 2015 roku w USA wzrostów wydajności 
produkcji mleka [Novakovic, Stephenson, December 2018]. W przypadku 
producentów którzy rozpoczęli produkcję po okresie referencyjnym (po 2013 
roku) kwota bazowa mleka jest indywidualnie ustalana przez Agencję Obsługi 

                                           
3 Dla 5 mln funtów mleka w grupie I przy progu na poziomie 8,5$ stawka wynosi 
5250$=50000cwt×0,105$, dla 1 mln funtów w grupie II wybierając próg  na poziomie 4$, 
płaci stawkę wynoszącą 00$=10000cwt×0$. Łączna stawka wynosi więc 5250$=5250$+0$. 
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Rolnictwa (FSA) na podstawie sprzedaży w późniejszym okresie [Novakovic, 
2014].  

Bardzo istotnym elementem programu DMC jest sposób ustalenia aktualnej 
nadwyżki bezpośredniej. W odróżnieniu od LGM-Dairy przy jej obliczaniu 
uwzględniana jest miesięczna średnioważona cena mleka w USA. Jest ona 
obliczana na podstawie danych z 27 stanów o największej produkcji mleka, tzw. 
mlecznych stanów przez National Agricultural Statistics Service of USDA 
(NASS). Cena miesięczna mleka (MilkUSA) stanowi iloraz wartości sprzedanego 
mleka brutto, a więc przed odliczeniem m. in. kosztów transportu, reklamy, opłat 
korporacyjnych oraz ilości wyrażonej w cwt (100 funtów) wprowadzonej na 
rynek w danym miesiącu. Ten element programu był mocno krytykowany 
zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 z uwagi na narastające różnice 
pomiędzy cenami mleka zawartymi w kontrakcie, a cenami faktycznie 
uzyskiwanymi przez farmerów tzw. cenami ustalonymi na podstawie 
otrzymywanego czeku [Nepveux, 30 March 2021]. 

Aktualna nadwyżka bezpośrednia mleka wyraża się wzorem:  

pam = MilkUSAm-cam     (14) 
gdzie:  

pam – aktualna dla miesiąca m nadwyżka bezpośrednia dla 1 cwt mleka; 

MilkUSAm – średnioważona cena 1 cwt mleka obliczona na podstawie danych 
empirycznych w USA przez NASS w miesiącu m;  

cam – koszt pasz w miesiącu m; 

Koszt pasz ustalany jest na podstawie formuły [Tyler, Feuz, 2017]:  

cam = (1,0728×Cornam) + (0,0137 × Blended Alfalfa Hayam) + 
+ (0,00735× Soybean Mealam)  (15) 

gdzie:  

Cornam –cena jednego buszla kukurydzy w miesiącu m; 

Blended Alfalfa Hayam –cena jednej tony suszu lucerny w miesiącu m; 

Soybean Mealam – cena jednej tony śruty sojowej w miesiącu m; 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze nr 14. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami na wyprodukowanie 1 cwt mleka 
producenci rolni zużywają ilość paszy odpowiadającej ekwiwalentowi: 1,0728 
buszla kukurydz, 0,0173 tony suszu lucerny oraz 0,00735 tony śruty sojowej. 
Ceny pasz i składników do ich przygotowania podobnie jak mleka są ustalane 
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comiesięcznie przez National Agricultural Statistics Service of USDA [Tyler 
i in., 2016].  

Wypłata odszkodowania dla danego producenta następuję w sytuacji, gdy 
w danym miesiącu aktualna nadwyżka bezpośrednia jest niższa od wartości 
progowej uwzględnionej w jego polisie dla danej ilości mleka (pam<cl). Wypłata 
świadczenia następuje w kolejnym miesiącu (m+1) w następującej kwocie:  

I=(cl – pam)×qm   (16) 

gdzie:  

I – kwota odszkodowania w miesiącu m; 

cl –próg wartości nadwyżki bezpośredniej; 

qm – ilość bazowa mleka zgłoszona do ubezpieczenia w danym roku podzielona przez 12; 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze nr 14. 

 

Propozycje systemu ubezpieczeń nadwyżki dla Polski 

W latach 2010-2021 ceny żywca wieprzowego w Polsce 
charakteryzowały się znaczną zmiennością w czasie (wykres 2). W latach tych 
obserwowano cyklicznie pojawiąjące się okresów ich wzrostu i spadku, co 
bezpośrednio było powiązane z występowaniem wahań pogłowia świń 
przeznaczanego do uboju i podażą na rynku europejskim oraz światowym 
[Hamulczuk, Stańko 2013].  

Analizując roczne zmiany cen na podstawie współczynnika zmienności 
można zauważyć, że odchylenia od średniej coraz bardziej się nasilają się w 
czasie (wykres 3). Najniższy poziom współczynnika zmienności odnotowano w 
2013 roku kiedy wynosił jedynie 2,8% – w okresie wysokiego poziomu cen 
świń – jak również w 2015 roku kiedy wynosił 4,1% (okres stosunkowo niskich 
cen). Były to jednak wskaźniki roczne, natomiast w całym badanym okresie 
zmienność cen skupu świń wynosiła 13,7%. 
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Wykres 2. Ceny skupu żywca wieprzowego* w Polsce w układzie 
tygodniowym od stycznia 2010 do końca czerwca 2021 

 
*Cena w zł 1 kg masy poubojowej ciepłej (MPC) oraz po uwzględnieniu współczynnika 
przeliczeniowego 0,78, również dla1 kg wagi żywej świń. 
Źródło: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 
Rynek Mięsa Wieprzowego [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-wieprzowiny.].  

 
 

Wykres 3. Współczynnik zmienności cen (%) żywca wieprzowego 
w Polsce w ujęciu rocznym oraz łącznie dla lat 2010-2021* 

 
 * Współczynnik zmienności ustalono dla danych od 01.01.2021-30.06.2021.  
Źródło, jak na wykresie 1. 
 

Ceny świń w Polsce pozostają w zależności o charakterze niemal 
deterministycznym z notowaniami cen dla tuczników na rynku niemieckim. 
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9cena z zł 1 kg żywca

cena w zł 1 kg MPC
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Ceny rekomendowane przez VEZG – Stowarzyszenia Związków Producentów 
Bydła i Mięsa (Professionelle Vermarktung für bäuerliche Veredelungsbetriebe) 
ogłaszane w środę każdego tygodnia i obowiązujące przez siedem kolejnych dni 
bezpośrednio wpływają na ceny skupu świń w naszym kraju (wykres 3). 
Badając zależność poprzez pomiar poziomu korelacji stwierdzono, że 
współczynnik Pearsona wynosił 0,95 przy uwzględnieniu cen tuczników VEZG4 
wyrażonych w euro oraz prawie 0,97 po przeliczeniu euro na zł po kursie NBP 
w danym tygodniu obowiązywania rekomendowanej ceny.  

 

Wykres 4. Ceny skupu świń w Polsce na tle rekomendowanych cen 
tuczników przez VEZG w układzie tygodniowym 

 
Źródło: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 
Rynek Mięsa Wieprzowego, https://www.vezg.de/preisinfo-schweine.html. oraz notowań 
kursu euro przez NBP [https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html]. 
 

Ceny tuczników na VEZG, jak już stwierdzono obowiązują jedynie przez 
kolejne 7 dni, a jednocześnie brak jest w Europie rynku terminowego dla 
wieprzowiny będącego odpowiednikiem Chicago Mercantile Exchange, który 
pozwoliłby prognozować przyszłe ceny żywca w kraju oraz stanowiłby 
podstawę do określenia oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej.   

Do 2017 roku taką rolę mogły pełnić notowania terminowe wieprzowiny  
i prosiąt na Eurex we Frankfurcie. Niewielki volumen transakcji nie stanowiło 
                                           
4 Obliczając poziom korelacji uwzględniono opóźnienie cen świń w Polsce względem daty  
rekomendacji VEZG. Notowanie w Niemczech z określonego dnia przyporządkowano  
najbliższą datę następującą po nim cen w Polsce. 
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bariery w wykorzystaniu tego rynku terminowego[Adämmer i in. 2016], ale 
ostateczne zawieszenie notowań kompletnie wyeliminowało taką możliwość 
[EEX hogs, 2021]. Notowania wieprzowiny na Chicago Mercantile Exchange ze 
względu na odmienne uwarunkowania rynku w USA nie spełniają roli 
wiarygodnego arbitra dla przyszłych cen w Europie i w Polsce.  

Analizując ceny pasz dla świń należy zwrócić uwagę na ich większą 
stabilność w czasie względem cen żywca (wykres 4). Jednak o ile w 2016 roku 
pasze dla świń przyjmowały najniższym poziom w całym badanym okresie to 
maksymalne wartości osiągnęły w 2015 roku oraz 2021 roku. Zmiany te 
dotyczyły łącznie zagregowanych pasz i dodatków dla zwierząt, jak również 
uśredniony cen pasz pełnoporcjowych typu prestarter i starter oraz uśrednionych 
cen pasz pełnoporcjowych typy grower i finisher.  

Współczynnik zmienności dla uśrednionych cen dla pasz typów prestarter 
i starter wykazywała się stosunkowo niewielką zmiennością roczną wynoszącą 
od 1,1% w 2019 roku do 4% w 2021 roku (wykres 5).  

 

Wykres 4. Ceny pasz dla świń w Polsce w układzie miesięcznym od 
stycznia 2015 do czerwca 2021  

 
Źródło: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Rynek 
Pasz [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-pasz]. 
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Wykres 5. Współczynnik zmienności (%) cen pasz dla świń w Polsce  

 
* Współczynnik zmienności ustalono dla danych dla 2021 roku na podstawie danych do 01.06.2021.  
Źródło, jak na wykresie 4. 

 
W latach 2015-2021 wartość wskaźnika wyniosła jednak 7,0%. Wyższym 

poziomem rocznej zmienności w 2021 roku charakteryzowały się uśrednione 
ceny pasz typy grower oraz finisher. Jednak w przypadku tego rodzaju pasz 
współczynnik zmienności był najwyższy w 2021 roku (styczeń-maj) dla całego 
badanego okresu był nieznacznie niższy i wyniósł 5,2%. 

Również w przypadku pasz brak jest rynku terminowego będącego 
instrumentem prognozowania przyszłych cen tego czynnika produkcji. 
W związku z powyższym potencjalny system ubezpieczenia nadwyżki 
bezpośredniej świń w Polsce nie może więc być oparty o ceny z rynku 
terminowego. Do tego celu można natomiast wykorzystywać ceny historyczne, 
które pozwolą prognozować zarówno stawki ubezpieczeniowe oraz ustalać 
wysokość wypłat potencjalnych świadczeń należnych ubezpieczonym. 
Proponowany jest więc program zabezpieczenia nadwyżek bezpośrednich 
w którym producenci świń-tuczników byliby zobowiązani do uczestnictwa 
w nim w sposób nieprzerwany w okresie co najmniej 3-4 lat. Tak długi okres 
wynika z długości całego cyklu produkcyjnego – świńskiego. Zabezpieczałoby 
to z jednej strony interesy samych rolników dzięki możliwości uzyskiwania 
świadczeń w okresie niskiego poziomu nadwyżek przy racjonalnym poziomie 
stawek, z drugiej strony ubezpieczycieli, tj. przed masowym wycofywaniem się 
z systemu producentów w okresach niskiej podaży zwierząt (dołka świńskiego) 
i wysokich cen skupu. W tym drugim przypadku wysokie ceny na rynku 
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mogłyby bowiem skłaniać rolników do ograniczenia kosztów z tytułu składek 
i okresowego zawieszania uczestnictwa w programie.  

Przedmiotem ubezpieczenia byłaby nadwyżka bezpośrednia brutto 
uzyskiwana z tucznika niezależnie od systemy chowu zwierząt, tj. zamkniętego 
– od urodzenia do sprzedaży, otwartego – tucz zakupionych prosiąt lub 
warchlaków. Oznaczałoby to znaczne uproszczenie i ograniczenie potencjalnych 
wariantów systemu. W programie tym założono jednakowe zużycie paszy dla 
wszystkich gospodarstw rolnych niezależnie od ich położenia, 
wykorzystywanego materiału genetycznego zwierząt w produkcji, systemu 
utrzymania zwierząt, pochodzenia i parametrów pasz, a tym samym 
rzeczywistego ich zużycia produkcyjnego. Determinantą normatywnego doboru 
zużycia pasz były dane Instytutu Zootechniki [Kamyczek, Tyra, 2020], [Tyra, 
Żak, 2020] i inne badania empiryczne [Pawłowski, 2020], [Peplinski i in., 
2012], ale również dostępne ceny rynkowe. W tym ostatnim przypadku dane 
zaczerpnięto z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 
(ZSRIR) z biuletynów Rynek Pasz. Uwzględniając powyższe parametry 
przyjęto, że podczas tuczu następuje zużycie 21 kg pasz typu prestarter/starter 
oraz 244 kg typu grover/ finiszer, a koszt zużycia pasz kształtuje się 
w następujący sposób: 

Ctm= (0,021×CenaPrest/Starm-4) + (0,260 × CenaGrov/Finis m-2)   (17) 

gdzie:  

Ctm–szacowany koszt zużycia paszy na jednego tucznika sprzedanego w miesiącu m.; 

CenaPrest/Starm-4 – uśredniona cena 1 tony pełnoporcjowej paszy typu prestarter i starter 
dla miesiąca poprzedzającego o cztery miesiące sprzedaż tucznika w miesiącu m; 

CenaGrov/Finis m-2 – uśredniona cena 1 tony pełnoporcjowej paszy typu grover i finiszer 
dla miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące sprzedaż tucznika w miesiącu m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży tuczników. 

Wybór czteromiesięcznego okresu opóźnienia dla cen pasz z grupy typu 
prestarter/starter oraz dwumiesięcznego dla cen pasz typu grover/finiszer  
względem miesiąca sprzedaży tuczników ma na celu uwzględnienie uśrednionej 
wartości zużytych pasz w całym cyklu produkcyjnym danego zwierzęcia. 
W przypadku cen posłużono się więc wartościami zbliżonymi do mediany (pasze 
typu grover/ finiszer) oraz okresu najbliższego terminowi największego 
zapotrzebowania na pasze – grupa prestarter/starter. 

W zaproponowanym projekcie systemu ubezpieczenia, wartość tucznika 
stanowi iloczyn średniej miesięcznej ceny 1 kg skupu masy poubojowej ciepłej 
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(MPC) odnotowanej w Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej opublikowanej 
w biuletynie Rynek Wieprzowiny oraz średniej masy zwierząt: 

Im = 120×0,78×CenaSwiniem     (18) 

gdzie:  

Im – szacowany przychód ze sprzedaży jednego tucznika o wadze żywej 120 
kilogramów w miesiącu m; 

0,78 – współczynnik przeliczeniowy wagi żywej tucznika na masę poubojową ciepłą 
(MPC); 

CenaSwiniem – uśredniona miesięczna cena skupu 1 kg MPC z Systemy Rolniczej 
Informacji Rynkowej w miesiącu m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży tucznika. 

Obliczona aktualna jednostkowa nadwyżka bezpośrednia brutto (pm) dla 
miesiąca m stanowi natomiast różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży 
jednego tucznika i kosztem pasz w okresie jego odchowu: 

pm = Im - Ctm      (19) 

W zaproponowanym systemie wartość aktualnej nadwyżki bezpośredniej 
dla miesiąc m byłaby porównywalna z wartością graniczną – progową (gt), a 
wypłata ubezpieczenia następowałaby w sytuacji, gdy gt<pm. Przy braku 
franszyzy redukcyjnej wartość należnego ubezpieczenia za miesiąc m (Wm) 
obliczany byłby  zgodnie z wzorem: 

Wm = (pm - g )× nm      (20) 

gdzie:  

Wm – ustalony należność dla rolnika tytułem ubezpieczenia tuczników w miesiącu m; 

ntm – liczba tuczników wprowadzona na rynek w miesiącu m; 

gt – wartość graniczna – progowa po przekroczeniu której następowałaby wypłata 
świadczenia dla producentów tuczników; 

pm – jednostkowa (aktualna) nadwyżka bezpośrednia dla tucznika w miesiącu m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży zwierząt. 

Ilość zwierząt wprowadzona na rynek w miesiącu m, jak również łączna 
liczba zwierząt podlegająca ubezpieczeniu w ciągu roku w danym gospodarstwie 
rolnym byłaby weryfikowana poprzez System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SIiRZ ARiMR). W przypadku 
wypłaty świadczenia dodatkowo od rolnika wymagalne byłoby potwierdzenie 
sprzedaży zwierząt (faktura, rachunek, dokument potwierdzający ubój).  
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Ważnym elementem systemu ubezpieczenia nadwyżki z punktu widzenia 
wypłacanych świadczeń, ale również wysokości naliczanych składek 
i potencjalnego popytu rolników byłaby wartość graniczna (gt). W ramach 
systemu w polisie obowiązałby jeden próg graniczny lub rolnik miałby 
możliwość wyboru jednego z proponowanych kilku wartości granicznych. W tym 
ostatnim wariancie wymagałoby to zróżnicowania stawek ubezpieczeniowych. 
Ustalenie stawki lub stawek mogłoby zostać wykonane w oparciu o metodę 
Monte Carlo na podstawie historycznych danych. Ważnym czynnikiem 
kształtującym parametry systemu byłaby możliwość uzyskania subwencji 
budżetowych, potencjalny poziom dofinansowania polis oraz zakres reasekuracji.  

W ramach prowadzonych badań wykonano obliczenia jednostkowej 
nadwyżki bezpośredniej w zależności od miesiąca sprzedaży zwierząt zgodnie z 
przedstawionymi wzorami nr. 17-19 dla okresu od styczna 2016 do końca 
czerwca 2021. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne zróżnicowania tego 
parametru w kraju. Przyjmując do celów modelowych tylko jeden próg 
graniczny na poziomie 240 zł, wypłata odszkodowania następowałaby 
cyklicznie za: dwa pierwsze miesiące 2021 roku, trzy ostatnie miesiące 2020 
roku, trzy pierwsze miesiące 2019 roku i łącznie sześć miesięcy 2018 roku oraz 
cztery pierwsze miesiące 2016 roku (wykres 6).  

 
Wykres 6. Oszacowana jednostkowa nadwyżka bezpośrednia brutto (zł) 

w zależności od miesiąca zbytu tucznika  
w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2021 

 
Źródło: obliczenia własne. 
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W badanym okresie przy przyjętej wartości progowej występowała więc 
cyklicznie wysoka częstotliwość potencjalnych miesięcy za które należna 
byłaby wypłata świadczenia producentom rolnym. Stosując najbardziej 
uproszczony rachunek w przypadku braku subwencji i jednocześnie zakładając: 
brak kosztów transakcyjnych i marż ze strony zakładów ubezpieczających, 
a jednocześnie przyjmując równomierną sprzedaż zwierząt w ciągu roku, 
składka pokrywająca wypłatę odszkodowania musiałaby wynieść 9,27 zł od 
jednego tucznika. Biorąc pod uwagę niską opłacalność produkcji świń w kraju, 
a nawet permanentnie utrzymującą się ujemną dochodowość tej działalność 
w większości grup producentów świń [Żekało, 2016], [Augustyńka, 2018], 
[Skarżyńska, 2020] ubezpieczenia nadwyżki bezpośredniej tuczników nie będzie 
w stanie funkcjonować na warunkach czysto rynkowych.  

W przypadku udzielenia reasekuracji ze strony Skarbu Państwa 
i zainteresowania ustawodawcy oraz rolników, istniałaby możliwość 
wprowadzenie katastroficznego progu wartości nadwyżki, który na podstawie 
wstępnych badań mógłby wynosić 100 zł. Z uwagi na skrajnie niski poziom 
nadwyżki nie wymagana byłaby składka ubezpieczeniowa od rolników lub 
jedynie na symbolicznie niskim poziomie. Zabezpieczałoby to producentów 
przed nadzwyczajnymi zdarzeniami rynkowymi (katastroficznymi) dotychczas 
nieodnotowanymi w kraju, co mogłoby stanowić dodatkowa potencjalną zachętę 
do uczestnictwa w systemie ze strony ubezpieczanych.  

 

Wykres 7. Ceny skupu mlekaa w Polsce w układzie tygodniowym 
od stycznia 2010 do końca czerwca 2021  

 
*dane dla 2021 roku dla pierwszych sześć miesięcy 
aŚrednioważona cena netto skupu mleka o standardowych parametrach dla klasy ekstra w zł za 100 kg. 
Źródło: na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 
Rynek Mleka [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-mleka].  
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W latach 2010-2021 znacznie niższym poziomem zmienności 
charakteryzowały się ceny mleka w Polsce (wykres 7). Poza okresowym 
spadkiem poziomu cen w latach 2015-2016 w kolejnych latach (począwszy od 
zimowych miesięcy 2016 roku) obserwowano jedynie sezonową zmienność tego 
parametru i klasyczne okresowe spadki cen w miesiącach letnich i wzrosty 
w okresach zmniejszania się podaży, tj. głównie w miesiącach zimowych.  

Stwierdzono najniższą zmienność cen skupu mleka w układzie rocznym w 
latach 2018-2019 i pierwszym półroczu 2021 (wykres 8). Najwyższy poziom 
współczynnika zmienności obserwowano dla 2016 roku, a więc okresu kiedy 
nastąpiła zmiana kierunku tendencji rozwojowej cen mleka ze spadkowego na 
wzrostowy. Znacznie wyższy poziom współczynnika zmienności w stosunku do 
pomiarów rocznych odnotowano dla całego badanego okresu, tj. lat 2014-2021.  
Niższa zmienność cen mleka w stosunku do żywca wieprzowego mogła jednak 
wynikać z faktu, że w pierwszy przypadku uwzględniono ceny w ujęciu 
tygodniowym, a w drugim przypadku w ujęciu miesięcznym.  

 
Wykres 8. Współczynnik zmienności cen (%) skupu mleka w Polsce 

w ujęciu rocznym oraz łącznie dla lat 2010-2021* 

 
 * Współczynnik zmienności ustalono dla danych odla okresu  01.01.2014-30.06.2021.  
Źródło, jak na wykresie 7. 

 
W przypadku mleka brak jest rynku terminowego nie tylko dla surowca 

(mleka surowego), ale nawet produktów przetwórstwa, które mogłyby stanowić 
odniesienie dla przyszłych cen mleka. Funkcjonuje wprawdzie giełda Global 
Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii, jako wyznacznik cen mleczarskich na 
rynku światowym, a od 2016 roku z możliwości sprzedaży w zakresie 
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wybranych produktów korzystać mogą na niej również podmioty z Polski 
[Lewandowska, 06.10.2017]. W ramach GDT funkcjonuje Marketplace, czyli 
platforma handlu elektronicznego, która umożliwia sprzedaż/kupno produktów 
mleczarskich w każdej chwili i w dowolnej ilości [https://www. 
globaldairytrade.info]. Dokonywane transakcje mogą więc być wyznacznikiem 
cen światowych, a w przypadku Polski zwłaszcza w zakresie eksportu 
produktów do znacznie oddalonych rejonów świata, jednak nie pozwalają nawet 
pośrednio na wyznaczenie cen surowca rolniczego w średniookresowej 
perspektywie. 

Badając ceny pasz dla bydła należy zauważyć, że zarówno rozpatrywane 
łącznie pasze i dodatki, jak również oddzielnie mieszanki pełnoporcjowe oraz 
mieszanki uzupełniające, wykazywały od połowy 2016 roku stały trend 
wzrostowych (wykres 9). Należy zwrócić uwagę na ich większą stabilność 
w czasie względem cen mleka za wyjątkiem 2021 roku oraz w przypadku pasz 
pełnoporcjowych lat 2018-2019 (wykres 10).  

Podobnie jak w przypadku pasz dla świń również ceny: pełnoporcjowych 
pasze treściwych dla bydła, uzupełniających oraz dodatków do pasz nie pozwala 
w oparciu o notowania rynku terminowego na prognozowanie przyszłego ich 
poziomu. W przypadku produkcji mleka należy zauważyć, że w niektórych 
gospodarstwach pod względem udziału i wartości przeważają pasze 
objętościowe w ograniczonym zakresie podlegające wycenie rynkowej. 

 

Wykres 9. Ceny pasz dla bydła w Polsce w układzie miesięcznym  
od stycznia 2015 do czerwca 2021 

 
Źródło, jak na wykresie 4.
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Wykres 10. Współczynnik zmienności cen pasz dla bydła w Polsce  
w układzie rocznym 

 
Źródło, jak na wykresie 5. 

 
W proponowanym systemie ubezpieczenia nadwyżek mleka 

wykorzystywane będą więc ceny historyczne, które pozwolą na prognozowanie 
zarówno stawek ubezpieczeniowych, jak również staną się podstawą do ustalenia 
wysokość wypłaty należnych potencjalnych świadczeń ubezpieczonym. 
Proponowany program również miałby charakter wieloletni, a przystępować by 
do niego mogli corocznie producenci mleka na okres nie krótszy niż 4-5 lat. 
W tym czasie obowiązywałaby polisa ubezpieczeniowa na całą ilość towarowej 
produkcji mleka wprowadzonej na rynek przez dane gospodarstwo rolne.  

Długi okres obowiązywania ubezpieczenia zabezpieczałoby zarówno 
interesy samych rolników dzięki możliwości uzyskiwania świadczeń w okresie 
niskiego poziomu nadwyżek przy racjonalnym poziomie stawek, z drugiej 
strony ubezpieczycieli przed przystępowaniem rolników do programu jedynie 
w  momentach przewidywanego spadku cen skupu mleka oraz występowania 
z niego w okresach wzrostowych.  

Producenci rolni musieliby zgłaszać miejsce dostarczania mleka 
i każdorazową zmianę odbiorcy surowca. Odbiorca surowca miałby obowiązek 
n comiesięcznego raportowania ilości skupionego mleka od danego 
gospodarstwa rolnego do stosownej instytucji zajmującej się administrowaniem 
programem. Poza systemem ubezpieczenia w projektowanym systemie 
znalazłaby się sprzedaż bezpośrednia mleka z gospodarstwa za wyjątkiem 
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sytuacji, w której byłaby ona ewidencjonowana oraz comiesięcznie 
raportowana. W systemie mogłyby uczestniczyć również gospodarstwa 
prowadzące we własnym zakresie przetwórstwo i sprzedaż produktów 
mleczarskich, również przy założeniu ewidencjonowaniu zużycia surowca i jego 
comiesięcznego raportowania.  

Przedmiotem ubezpieczenia byłaby nadwyżka bezpośrednia brutto 
uzyskiwana ze sprzedaży 100 kg mleka klasy ekstra niezależnie od systemy 
utrzymania i żywienia krów mlecznych, skali prowadzonej produkcji. 
W przypadku wsparcia budżetowego można byłoby rozważyć wprowadzenie 
modulacji poprzez ustalenie niższych stawek dla małych i średnich producentów 
mleka. W proponowanym rozwiązaniu ograniczono jednak potencjalne warianty 
upraszczając rozważany system nie różnicując producentów. W programie tym 
założono jednakowe zużycie paszy dla produkcji mleka dla wszystkich 
gospodarstw rolnych niezależnie od ich położenia, wydajności mlecznej krów, 
zawartości białka (w tym kazeiny) oraz  tłuszczu w mleku, systemu utrzymania 
zwierząt, pochodzenia i parametrów pasz, a tym samym rzeczywistego ich 
zużycia produkcyjnego na wyprodukowanie 100 kg mleka klasy extra oraz 
wartości. W modelu uwzględniono średnią wydajność mleczną krowy na 
poziomie 7,2 tys. kg rocznie, a więc uzyskiwaną w średnio-dużych stadach krów 
mlecznych w kraju. Wykorzystując liczne badania dotyczące zużycia pasz oraz 
ich kosztów [Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2018], 
[Szymańczak, 15.02.2019], [Karpowicz, 2016], [Skarżyńska, 2020], [Netczuk-
Dmowska, Czerwiec 2019], dokonano obliczenia ich zużycia w ekwiwalencie. 
W przypadku pasz treściwych i ich składników niezależnie od źródła pozyskania 
ich przez gospodarstwo (zakup spoza gospodarstwa lub produkcja własna) 
dokonano przeliczenia ich wartości na odpowiadającą im ilość dt pszenicy 
paszowej. Wartość pasz objętościowych wyrażono natomiast w ekwiwalencie 
kukurydzy paszowej.  

Wybór pszenicy paszowej został podyktowany dostępnością miesięcznych 
cen tego ziarna w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej. 
Jednocześnie prowadząc badania na podstawie danych z lat 2016-2021 ustalono 
bardzo silny związek korelacyjny pomiędzy cenami pszenicy paszowej, a cenami 
mieszanek dla bydła. W przypadku pasz pełnoporcjowych poziom korelacji 
Persona wynosił 0,84, natomiast pasz uzupełniających był nieco wyższy i wynosił 
0,89. W przypadku ziarna kukurydzy siła związku pomiędzy analizowanymi 
parametrami była słabsza i wynosiła 0,66 dla mieszanek pełnoporcjowych oraz 
0,77 dla uzupełniających. Notowania cen obu zbóż paszowych w badanym 
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okresie przebiegały bowiem w sposób nieco odmienny od pasz dla bydła 
i wzajemnie względem siebie (wykres 11). 

 

Wykres 11. Średniomiesięczne ceny pszenicy i kukurydzy paszowej w Polsce 
w latach 2014-2021 

  
*dane dla 2021 roku dla pierwszych sześć miesięcy 

Źródło: na podstawie danych ZSRIR  Rynek Zbóż [https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-zbóż].  
 
Kiszonka z kukurydza, jak również zielonka stanowią natomiast istotny,  

a w niektórych gospodarstwach w kraju główny rodzaj pasz objętościowych 
stosowany w żywieniu krów mlecznych. Alternatywnym sposobem 
przeznaczenia tej rośliny jest uprawa na ziarno, którego wycena rynkowa 
w największym stopniu może więc przybliżyć wartość tego rodzaju pasz. 

Na tej podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że do 
wyprodukowania 100 kg mleka klasy ekstra w okresie całego roku średnio 
krowa zużywa równowartość 43,37 kg pszenicy paszowej i 62,64 kukurydzy 
paszowej na ziarno. Okres żywienia uwzględniony w kalkulacji obejmuje więc 
nie tylko czas laktacji, ale również zasuszenia krów. Sposób ustalania wartości 
zużycia pasz w ciągu roku kształtuje się następująco: 

CMm= ((43,37/100)×CenaPszm) + ((62,64/100) × CenaKukm)   (21) 

gdzie:  

CMm–szacowany koszt zużycia paszy na wyprodukowanie 100 kg mleka w klasie 
ekstra w miesiącu m; 
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CenaPszm – uśredniona cena 1 dt pszenicy paszowej w miesiącu w miesiącu 
m pochodząca z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Rynek Zbóż; 

CenaKukm – uśredniona cena 1 dt kukurydzy paszowej w miesiącu w miesiącu 
m pochodząca z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Rynek Zbóż; 

/100 – współczynnik przeliczenia kg na decytony; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży mleka. 

Przyjęto więc brak opóźnienia pomiędzy notowaniami cen pasz, a tym 
samym wartością ich zużycia, a miesiącem dokonania sprzedaży mleka.  

W projektowanym systemie wartość mleka stanowi równowartość 
średniej miesięcznej ceny 100 kg mleka klasy ekstra: 

IMn = CenaMlekam     (22) 

gdzie:  

IMm – szacowany przychód ze sprzedaży 100 kg mleka klasy ekstra w miesiącu m; 

CenaMlekam – uśredniona miesięczna cena skupu 100 kg mleka pochodząca 
z Systemy Rolniczej Informacji Rynkowej w miesiącu m; 

m – miesiąc dokonania sprzedaży mleka. 

Obliczona aktualna jednostkowa nadwyżka bezpośrednia brutto (pMm) dla 
produkcji mleka w miesiącu m stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze 
sprzedaży surowca (cena mleka) i ustalonym kosztem zużycia pasz na produkcję 
mleka w miesiącu m: 

pMn = IMm – CMm      (23) 

W zaproponowanym systemie wartość aktualnej nadwyżki bezpośredniej 
dla miesiąc m byłaby porównywalna z wartością graniczną – progową (gM), 
a wypłata ubezpieczenia następowałaby w sytuacji, gdy gM<pMm. Przy braku 
franszyzy redukcyjnej wartość należnego ubezpieczenia za miesiąc m (WMm) 
obliczana byłaby na podstawie wzoru: 

WMm = (pMm - gMm )× Qm      (24) 

gdzie:  

WMm – ustalona należność dla rolnika tytułem ubezpieczenia produkcji mleka  
w miesiącu m; 

Qm – Ilość mleka wprowadzona na rynek w miesiącu m; 

gMm – wartość graniczna – progowa, po przekroczeniu której następowałaby wypłata 
świadczenia; 

pMm – jednostkowa (aktualna) nadwyżka bezpośrednia dla 100 kg mleka w miesiącu m; 
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m – miesiąc dokonania sprzedaży mleka. 

W przypadku wypłaty świadczenia dokonywana byłaby weryfikacja ilości 
mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta rolnego na podstawie  
przedstawionego dokumentu sprzedaży surowca lub produktu przetworzonego.  

Podobnie jak w przypadku tuczników, tak samo dla ubezpieczenia 
nadwyżki mleka ważnym elementem systemu byłaby wartość graniczna (gMm). 
Wskaźnik ten decydowałby nie tylko o uruchomieniu wypłaty świadczeń, ale 
również o wysokości naliczanych składek, a tym samym potencjalnym popycie 
rolników. Podobnie jak w przypadku świń mógłby obowiązywać tylko jeden 
próg graniczny lub kilka dla których następowałoby zróżnicowanie wysokości 
składek zgodnie z zasadą, że im wyższy poziom graniczny, tym wyższe 
prawdopodobieństwo uruchomienia wypłaty środków, a tym samym wyższa 
opłata od rolników. Ustalenie stawki lub stawek ubezpieczenia mogłoby zostać 
wykonane w oparciu o metodę Monte Carlo na podstawie historycznych danych. 
Ważnym czynnikiem kształtującym parametry systemu byłaby możliwość 
uzyskania subwencji budżetowych, potencjalny poziom dofinansowania polis 
oraz zakres reasekuracji.  

 
Wykres 12. Oszacowana jednostkowa nadwyżka bezpośrednia brutto (zł) dla 

100 kg mleka w zależności od miesiąca sprzedaży  
(styczeń  2015 rok – czerwiec 2021) 

 
Źródło: obliczenia własne. 
 

Na podstawie danych obejmujących lata 2015-2021 (pięciu i pół roku) 
wykonano obliczenia jednostkowej nadwyżki bezpośredniej dla mleka zgodnie 
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z przedstawionymi wzorami nr. 21-23. Do celów modelowych przyjęto, że 50 zł 
będzie poziomem graniczny przy którym następuje wypłata świadczenia na 
rzecz producentów rolnych. Założono brak franszyzy redukcyjnej, a więc 
wypłatę świadczenia zgodnie ze wzorem 24. Analizując poszczególne miesiące 
sprzedaży mleka stwierdzono, że najwyższa kwota, jak również liczba miesięcy 
wypłat ubezpieczenia byłaby w 2016 roku, co było konsekwencją niskich cen 
skupu mleka (wykres 12). Nadwyżka bezpośrednia brutto dla 100 kg mleka 
pozostawała bowiem poniżej przyjętego progu przez okres 8 miesięcy. 

O jeden miesiąc krócej świadczenie byłoby wypłacane za 2015 rok, 
natomiast nie stwierdzono przekroczenia wartości granicznej w latach 2017-2019. 
Jedynym miesiącem w 2020 roku, w którym nadwyżka nie przekraczała 
wartości 50 zł był czerwiec. Jednocześnie pomimo wysokich cen skupu mleka 
w 2021 roku w przyjętych warunkach modelowych wypłata świadczenia 
nastąpiłaby za miesiąc maj i czerwiec. Było to wynikiem wysokich cen skupu 
pszenicy paszowej, a zwłaszcza kukurydzy na ziarno, a więc kosztów pasz. 

W badanym okresie nie obserwowano więc cyklicznie pojawiających się 
miesięcy za które należna byłaby wypłata świadczenia producentom rolnymi, 
główną determinantą nadwyżki nie była również wysokość ceny skupu mleka w 
kraju.  W sytuacji braku dotacji budżetowych do systemu, a jednocześnie 
zakładając takie same warunki modelowe jak w przypadku tuczników, tj.: brak 
kosztów transakcyjnych i marż ze strony zakładów ubezpieczycieli, 
równomierną sprzedaż mleka w ciągu roku, składka pokrywająca wypłatę 
odszkodowań w badanym okresie musiałaby wynieść 2,11 zł dla każdych 100 
kg sprzedawanego mleka przez producenta.   

W przypadku udzielenia reasekuracji ze strony Skarbu Państwa 
i zainteresowania ustawodawcy oraz rolników, istniałaby również możliwość 
wprowadzenie katastroficznego progu wartości nadwyżki, który na podstawie 
wstępnych badań mógłby wynosić 10 zł. Z uwagi na skrajnie niski poziom 
nadwyżki nie wymagana byłaby składka ubezpieczeniowa od rolników lub 
jedynie na symbolicznie niskim poziomie. W tym drugim przypadku powinna 
jednak obowiązywać jakaś stała opłata roczna od gospodarstwa.  
Zabezpieczałoby to producentów przed nadzwyczajnymi zdarzeniami 
rynkowymi (katastroficznymi) dotychczas nieodnotowanymi w kraju, co 
mogłoby stanowić dodatkowa potencjalną zachętę do uczestnictwa w systemie 
ze strony ubezpieczanych.  
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Podsumowanie 

Analizując stosowane rozwiązania ubezpieczeń nadwyżek bezpośrednich 
w produkcji zwierzęcej stwierdzono, że na świecie w praktyce, jedynie 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej funkcjonują systemy o szerokim 
zakresie uczestników i znacznym stopniu ochrony rynkowej. W przypadku 
większości programów ich bezpośrednia adaptacja i wdrożenia w warunkach 
krajowych i europejskich nie jest możliwe z uwagi na brak rynku terminowego 
pozwalającego ustalić przyszłe ceny produktów zwierzęcych oraz pasz. 
W ramach badań wzorując się na amerykańskim programie Zabezpieczenia 
Nadwyżki Bezpośredniej Mleka – Dairy Margin Coverage (DMC) opracowano 
autorską koncepcję systemów ubezpieczenia tuczników i mleka. Należy 
jednocześnie podkreślić, że zaproponowane systemy ubezpieczeń nadwyżki 
bezpośredniej, których parametry zamieszczono w tabeli n nie zabezpieczają 
rolników przed ryzykiem katastroficznym związanym z padnięciem zwierząt, 
kradzieżą, wystąpieniem chorób, zwiększeniem zużycia pasz itp. Nie 
zabezpieczają również przed utrzymującymi się lokalnie niższymi cenami skupu 
w stosunku do średniej w kraju np. na wskutek wprowadzenia strefy czerwonej, 
a niekiedy żółtej w ramach walki z Afrykańskim Pomorem Świń. 
Zaproponowane rozwiązanie nie zabezpieczają więc przed ryzykiem 
indywidualnym lub lokalnym, ale stanowią ochronę przed ryzykiem rynkowym 
wynikającym z niekorzystnych zdarzeń dotykających całą branżę w kraju. Tak 
więc nie mogą być alternatywą dla klasycznych ubezpieczeń od klęsk 
żywiołowych i innych zdarzeń losowych, ale mogą stanowić ich uzupełnienie 
ograniczając zakres ryzyka ponoszonego przez producentów rolnych.    
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Tabela 2. Podsumowanie propozycji systemu ubezpieczenia nadwyżek 
bezpośrednich w produkcji zwierzęcej 

Charakterystyka świnie mleko 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Nadwyżka bezpośrednia brutto 
uzyskana z produkcji towarowej 
tuczników o masie 120 kg wagi 

żywej  (cała produkcja towarowa 
gospodarstwa) 

Nadwyżka bezpośrednia brutto 
uzyskana z całej towarowej 

produkcja gospodarstwa 

Okres 
obowiązywania 
polisy 

Wieloletnia, co najmniej 3-4 lata Wieloletnia, co najmniej 4-5 lat 

Sposób ustalenia 
nadwyżki 
bezpośredniej 
brutto 

Różnica pomiędzy wartością 
tucznika (jednostkowym 

przychodem) i kosztami pasz 

Różnica pomiędzy wartością 
100 kg mleka (jednostkowym 
przychodem)  i kosztami pasz 

Sposób ustalenia  
jednostkowego 
przychodu 

Iloczyn średniomiesięcznej ceny 1 kg 
masy poubojowej ciepłej 

zaczerpniętej z Systemie Rolniczej 
Informacji Rynkowej współczynnika 

0,78 oraz 120 kg żywca 

Średniomiesięczna cena 100 kg 
mleka klasy ekstra z Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej 

Zużycie 
jednostkowe paszy 
w ekwiwalencie 

21 kg pasz typu prestarter/starter 
oraz 244 kg typu grover/ finiszer 

43,37 kg pszenicy paszowej i 
62,64 kukurydzy na ziarno 

Ceny pasz 

Uśrednione z System Rolniczej 
Informacji Rynkowej: pasze typu 

prestarter i starter dla miesiąca 
poprzedzającego o cztery miesiące 
sprzedaż tucznika  oraz pasze typu 

grover i finiszer dla miesiąca 
poprzedzającego o dwa miesiące 

sprzedaż tucznika 

Cena paszowej pszenicy i 
kukurydzy na ziarno  z 

Systemie Rolniczej Informacji 
Rynkowej dla miesiąca 

dokonania sprzedaży mleka 

Wypłata 
ubezpieczenia i 
jego kwota 

Różnica pomiędzy wartością 
nadwyżki bezpośredniej w danym 
miesiącu i wartością graniczną – 

progową, pomnożona przez 
sprzedaż towarową w danym 

miesiącu 

Różnica pomiędzy wartością 
nadwyżki bezpośredniej w 
danym miesiącu i wartością 

graniczną – progową 
pomnożona przez sprzedaż 

towarową w danym miesiącu 

Stawka 
ubezpieczenia 

Jednakowa niezależna położenia gospodarstwa systemu żywienia i 
utrzymania zwierząt, możliwość modulacji w zależności od skali 

produkcji 

Wysokość stawki 
ubezpieczenia 

Ustalana w oparciu o  prawdopodobieństwo kształtowania się 
nadwyżki bezpośredniej poniżej ustalonej wartości granicznej-

progowej 

Katastroficzny 
próg nadwyżki 
bezpośredniej 

Przewidywana wartość nadwyżki bezpośredniej przy poziomie której 
następuje dramatyczne załamaniem opłacalności produkcji W sytuacji 
reasekuracji ze strony Skarbu Państwa brak lub bardzo niska stawka 

ubezpieczeniowa.  
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Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko, Marian Podstawka, Monika 
Juchniewicz, Dariusz Osuch 

30. 

Instrument stabilizacji dochodów 

 

Wstęp 

Zmienność zjawisk pogodowych, nasilające się zdarzenia o charakterze 
masowym, niestabilność cen na rynkach rolnych, a, w ślad za tym, wahania 
przychodów są przyczynkiem do opracowywania nowych narzędzi zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. Ich zakres i charakter, to jedna z głównych kwestii, 
która jest przedmiotem debaty w kontekście przyszłej WPR po 2020 r.  

W zestawie narzędzi WPR na lata 2015–2020 zostały uwzględnione różne 
instrumenty zarządzania ryzykiem mające na celu stabilizować sytuacje finansową 
gospodarstw rolnych. Wśród nich istotna pozycję może zajmować instrument 
stabilizacji dochodów (IST – Income Stabilization Tool), którego celem jest 
wygładzanie spadków tej kategorii nadwyżkowej w gospodarstwach rolnych. Do 
tej pory żadne państwo Wspólnoty nie wdrożyło tego narzędzia do systemu 
zarządzania ryzykiem, bowiem wiąże się to z potencjalnie znacznymi kosztami 
jego aplikacji. Dyskusja na temat nowego WPR po 2020 roku jednak powróciła, co 
każe zastanowić się nad możliwościami wdrożenia tego narzędzia do polskiego 
systemu zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych. 

Celem pracy będzie przedstawienie propozycji narzędzia IST na potrzeby 
stabilizacji dochodów w gospodarstwach rolnych. W rozdziale tym 
zaprezentowano specyfikę sektora rolnego w Polsce jako wyzwania dla 
wdrożenia ww. narzędzia, następnie zarysowano istotę IST z punktu widzenia 
uwarunkowań regulacyjnych. Zasadniczą częścią pracy jest przedstawień 
założeń metodycznych dla naszej autorskiej propozycji wraz ich weryfikacją 
empiryczną na danych PL FADN.  

 

Signum specificum polskiego sektora rolnego jako wyzwanie dla wdrożenia 
IST1 

Przedstawiona charakterystyka polskiego rolnictwa ma charakter autorski 
selektywny i subiektywny. Są tu zawarte oceny wynikające z obserwacji 
                                                           
1 Część autorstwa M. Podstawki, reszta opracowania, w tym jej trzon metodyczno-
empiryczny powstała  jako efekt prac zespołu M. Soliwody, J. Pawłowskiej – Tyszko,  M. 
Juchniewicz i D. Osucha. 
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uczestniczącej, doświadczeń zawodowych i badawczych autora. Okres oceny 
zawiera się, od po wojny do dnia dzisiejszego. Przedstawione charakterystyki 
polskiego rolnictwa posłużą do jego oceny, ale także mogą być podstawą do 
wprowadzenia zmian w polityce państwa. Wydaje się, że zmiany te są 
konieczne. Wskazują na nie sami rolnicy, które przyczyniłyby się do dalszego 
szybszego rozwoju polskiego rolnictwa. Oprócz tego ograniczyłyby one 
nieuczciwe zachowania, a także zwiększyłyby wpływy do budżetu państwa, czy 
do budżetów samorządowych. Prawdopodobnie zaproponowane nowe regulacje 
odnoszące się do polskiego rolnictwa zwiększyłyby jego konkurencyjność na 
wspólnym europejskim rynku. Tym bardziej, że Europejski Zielony Ład stawia 
rolnictwo w Polsce na przegranej, w stosunku do rolnictwa niemieckiego, 
duńskiego, holenderskiego i innych. Będzie to powodować chociażby sytuacja 
związana z ograniczeniem o 50% stosowania środków ochrony roślin i lekarstw 
dla zwierząt oraz ograniczenie o 20% stosowania nawozów mineralnych. 
Przyjęcie tych procentowych ograniczeń, a nie kwotowych spowoduje, że 
polskie rolnictwo korzystać będzie relatywnie w mniejszym stopniu, niż 
rolnictwo państw zachodnich Europy, z czynników wzrostu produkcji. Wynika 
to z faktu, że w Polsce zużycie tego rodzaju środków produkcji jest niższe niż w 
rolnictwie niemieckim, duńskim, czy holenderskim. W efekcie rolnicy tych 
państw, w ujęciu ilościowym, będą używać tych środków więcej niż nasi, co 
osłabi naszą konkurencyjność. W tej sytuacji polskie rolnictwo będzie wnosić 
większy wkład w ochronę środowiska i klimatu, kosztem pogorszenia jego 
sytuacji ekonomicznej. Można zadać pytanie czy tak niesolidarnie i 
niesprawiedliwie, w odniesieniu do naszego rolnictwa, powinna być 
kształtowana i realizowana polityka Europejskiego Zielonego Ładu.  

Osobliwości polskiego rolnictwa mają charakter wielowymiarowy. 
Przedstawione tu zostaną niektóre z nich: 

 

a) Trwałość gospodarstw rodzinnych 

W Polsce, jako jedynym państwie, z obozu państw socjalistycznych, nie 
udało się dokonać kolektywizacji rolnictwa. W strukturze własności dominował 
i dominuje sektor prywatny. A w jego ramach rodzinne gospodarstwa rolne. Jest 
to ogromna wartość sama w sobie. Począwszy od roli produkcyjno-
zaopatrzeniowej tych gospodarstw, a skończywszy na kultywowaniu tradycji, 
kultury i dziedzictwa polskiej wsi. Biorą pod uwagę fakt, że generalnie 
rolnictwo jest asertywne na działanie praw rynku, to w przypadku gospodarstw 
rodzinnych, łatwiej jest dostosowywać strukturę produkcji do sygnałów 
rynkowych. O wiele trudniej jest to realizować w wyspecjalizowanych dużych 



 

938 

przedsiębiorstwach rolnych. Oprócz tych pozytywnych cech, związanych z 
polskimi gospodarstwami rolnymi, można wskazać na pewne trudności 
związane z nimi. Otóż cechą osobliwą naszego rolnictwa jest jego nadmierne 
rozdrobnienie, tak pod względem struktury agrarnej, jak i rozłogów 
gospodarstw. Ma to miejsce zwłaszcza w woj. podkarpackim, w woj. 
małopolskim, w woj. świętokrzyskim, czy częściowo w woj. mazowieckim. 
Przemiany w strukturze agrarnej zachodzą, jednakże ich tempo jest zbyt wolne. 
W jakiś sensie są one utrudnione ze względu na tradycje rodzinne i 
przywiązanie do ojcowizny. Z drugiej strony polityka państwa także nie 
przyczynia się do zwiększenia tempa tych zmian. Można by do tego celu 
wykorzystać regulacje związane z ubezpieczeniem społecznym rolników. 

 

b) Dysproporcje pomiędzy poziomem technologii a kulturą ekonomiczną 

Jeśli chodzi o postęp w obszarze technologii w produkcji rolniczej, to na 
przestrzeni ostatnich lat nastąpił ogromny jej rozwój. Dotyczy to zarówno 
rozwoju technologii uprawy, nawożenia zbioru, żywienia zwierząt, a także 
postępu w pracach hodowlanych, tak w produkcji roślinnej, jak i w zwierzęcej. 
Niestety nie towarzyszą temu postępowi zmiany dotyczące kultury 
ekonomicznej. Chodzi tu głównie o korzystanie z wyników rachunkowości 
rolnej. Brak jej prowadzenia w rolnictwie utrudnia podejmowanie racjonalnych 
decyzji produkcyjnych i dochodowych. Ta powszechna niewiedza o sytuacji 
dochodowej gospodarstw rolnych sprawia, że nie możemy rozwijać systemu 
ubezpieczeń rolnych2. Znajomość dochodów gospodarstw rolnych można by 
wykorzystać w polityce kredytowej, w polityce socjalnej realizowanej wśród 
dzieci i młodzieży wiejskiej i wielu innych miejscach. Aktualnie mamy dualną 
sytuację, jeśli chodzi o rozliczenie się z podatku VAT. Podatek VAT ma tu dwie 
formy. Mamy VAT ryczałtowy i VAT na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to 
jest okazją do stosowania nieuczciwych praktyk związanych z rozliczaniem się z 
tego podatku, które stosują rolnicy oraz podmioty skupujące produkty rolne. 
Powodują one ogromne straty dla finansów publicznych. W związku z tym jest 
okazja aby zaproponować zmiany dotyczące rozliczania podatku VAT3. Wydaje 
się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z poboru podatku 
należnego od produktów rolniczych. Tym samym wprowadzić, w stosunku do 

                                                           
2 Kulawik (2021) dowodzi wręcz, że ubezpieczenie przychodów generuje większą 
użyteczność dla rolników niż ubezpieczenie upraw i poprawia efektywność zarządzania 
ryzykiem.  
3 Proponowane zmiany dotyczące VAT są analogiczne do tych, które proponował Niezależny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” (NSZZ RI „Solidarność”). 
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nich, stawkę zero. W tej sytuacji można by pozostawić możliwość zwrotu 
podatku VAT naliczonego i zapłaconego przez rolników przy zakupie środków 
produkcji. Spowodowałoby to wyeliminowanie dotychczasowych praktyk 
polegających na tym, że środki produkcji kupują głównie rolnicy rozliczający 
się z VAT na zasadach ogólnych, a produkty rolnicze sprzedają głównie rolnicy 
ryczałtowi. Proponowane zmiany w podatku VAT warto by połączyć z 
wymogiem prowadzenia rachunkowości rolnej na zasadach uproszczonych. 
Wydaje się, że nie nadaje się do tego celu metoda liczenia dochodów stosowana 
w gospodarstwach FADN. Metoda ta obejmuje skomplikowane liczenie obrotu 
wewnętrznego w gospodarstwie rolnym. A zatem metoda liczenia dochodów w 
gospodarstwie rolnym może pominąć obrót wewnętrzny i ma następującą 
postać:  

 
PTB + SN ± ΔZ = PKB 

 
PKB – RK = PKN 

 

PKN – NK = PCZB 

 
PCZB – A = PCZN 

 
PCZN – (AS + N) = Drol. 

 
Gdzie: 
PTB – produkcja towarowa brutto 
SN – spożycie naturalne 
ΔZ – różnica zapasów 
RK – zakupione produkty pochodzenia rolniczego 
PKB – produkcja końcowa brutto 
PKN – produkcja końcowa netto 
NK – zakupione środki produkcji nierolnicze 
PCZB – produkcja czysta brutto 
A – amortyzacja  
PCZN – produkcja czysta netto 
AS – akumulacja społeczna (podatki, opłaty, składki) 
N – najem  
D rol. – dochód rolniczy 
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Proponowana metoda liczenia dochodów w gospodarstwach rolnych oparta jest 
o klasyczną konstrukcję a mianowicie: 

D rol. = P rol. – K rol. 
 
Gdzie: 
D rol. – dochód z działalności rolniczej 
P rol. – przychody z działalności rolniczej (PKB) 
K rol. – koszty działalności rolniczej (RK + NK + A + AS +N) 
 

Przy czym przychody z działalności rolniczej są sumą produkcji 
towarowej brutto, spożycia naturalnego i różnic w zapasach. Natomiast jeśli 
chodzi o koszty, to stanowią je zakupione produkty pochodzenia rolniczego, 
takie jak: sadzonki, pasze, materiał siewny, prosięta, cielęta, krowy itp. Do 
kosztów zaliczamy także zakupione środki produkcji pochodzenia nierolniczego 
takie jak: nawozy, środki ochrony roślin, części zamienne, paliwo, energia itp. 
Kosztami są także podatki, składki ubezpieczeniowe, opłaty, określane jako 
akumulacja społeczna. Do kosztów zaliczamy także najem pracy czy usługi. 
Specyficznym kosztem jest także amortyzacja. Jest to koszt stopniowego 
zużycia środków trwałych. Można zastosować tu następujące rozwiązanie: 
wartość budynków przyjąć jako sumy ubezpieczenia ustalone dla celów ich 
obowiązkowego ubezpieczenia. Natomiast, na dany ustalony moment można by 
rozpocząć ewidencję środków trwałych wpisując do niej te zakupione wcześniej 
środki, na które rolnik ma faktury zakupu. Następnie do tej ewidencji środków 
trwałych wprowadzić wszystkie te, na które są dowody zakupu, a zostały one 
zakupione po ustalonej dacie. Rozstrzygnięcia wymagać będzie, co jest 
rolniczym środkiem trwałym, a co nim nie jest. Problematycznym może być czy 
koń, krowa, plantacja wieloletnia to środek trwały czy nie. Wiele kłopotów 
może nastręczać rozdział energii elektrycznej, zużycia wody, wywóz odpadów 
dla celów gospodarstwa rolnego i dla celów gospodarstwa domowego. Są to 
jednak kwestie, które można rozwiązać w drodze prac ekspertów z 
przedstawicielami rolników. Jeśli chodzi o nich samych to wykazują oni chęć 
prowadzenia rachunkowości rolnej i nie obawiają się, że będzie ona 
wykorzystana dla celów polityki podatkowej. Twierdzą, że mogą na zmianie 
podatku rolnego na opodatkowanie dochodów zyskać a nie stracić. 
Proponowane zmiany winny być jednak poprzedzone badaniami i ocenione pod 
kątem finansowych skutków dla sektora rolnego i dla finansów publicznych. 
Reasumując, wydaje się że warto teraz rozpocząć prace nad nimi dla dobra 
polskiego rolnictwa i budżetu państwa.  
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c) Zasady ubezpieczeń społecznych nie przystają do reguł gospodarki 
rynkowej 

Gospodarkę socjalistyczną zakończyliśmy w 1989r, czyli już ponad 30 lat 
temu. Jednakże w zasadach wymiaru głównych świadczeń z ubezpieczenia w 
KRUS tkwią założenia tej gospodarki. Wydaje się, że najwyższy czas aby je 
zmienić i dostosować do zasad gospodarki rynkowej. Istniejące zasady wymiaru 
emerytury rolniczej czy renty rolniczej skutkują tym, że im ubezpieczony rolnik 
posiada dłuższy staż ubezpieczeniowy, tym otrzymuje niższą część emerytury 
uzupełniającej4 5. Zgodnie z art. 24 ustawy z 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, emerytura rolnicza, renta rolnicza oraz renta rolnicza 
szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Kolejny art. 
25 wspomnianej ustawy stanowi, że część składkową ustala się przyjmując 1% 
emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu. Przy czym do lat stażu ubezpieczenia emerytalno-rentowego zalicza 
się liczbę lat: 

5 podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników od 1 stycznia 1991r, do 
momentu przejścia na emeryturę, 

5 podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i 
członków ich rodzin w okresie od dnia 1 stycznia 1983r do dnia 31 
grudnia 1990r, 

5 prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim w okresie od dnia 1 
lipca 1977r do dnia 31 grudnia 1982r,  

5 prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po 
ukończeniu 16 roku życia przypadających przed dniem 1 lipca 1977r, 
jednak nie wcześniej niż25 lat przed spełnieniem warunków nabycia 
prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej.  

Wobec tego wszyscy ci ubezpieczeniu, którzy legitymują się dłuższym 
stażem ubezpieczeniowym, przy tym sposobie ustalenia części składkowej 
otrzymują relatywnie większą jej część. Stąd zgodnie z założeniami 
poprzedniego systemu gospodarczego, wprowadzono zmniejszenie dla nich 
części uzupełniającej głównych świadczeń. Chodziło wówczas o to, aby kwoty 
wypłacanych świadczeń dla ubezpieczonych z dużym i mniejszym stażem były 
prawie takie same. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasobami wymiaru 
części uzupełniającej, wynikającymi z art. 26 ustawy, część uzupełaniająca 

                                                           
4 Dz. U. z 1991r, nr 7 poz. 871 ustawa z 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym 
rolników 
5 Za staż ubezpieczeniowy przyjęto okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i 
opłacania składek, jak i okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim. 
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wynosi 95% emerytury podstawowej, jeśli liczba lat przyjęta do ustalenia części 
składkowej, z pominięciem okresu ubezpieczenia pod rządami ustawy z 1982r, 
jest mniejsza od 20, przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniająca 
zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej. Część uzupełniająca nie może 
wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej. W tej sytuacji emerytura, renta 
dla osoby posiadającej 38 letni staż ubezpieczeniowy jest wyższa o 5,77 zł, w 
stosunku do osoby posiadającej 25 letni staż ubezpieczeniowy (Hadzik, 2021)6. 
Trudno akceptować takie zróżnicowanie. Ma ono charakter symboliczny i 
spełnia wymogi gospodarki socjalistycznej, a nie rynkowej. Jeśli chodzi o 
powody wprowadzenia w 1990r tych zasad, do naliczania emerytur i rent dla 
rolników, to także wynikały one wówczas z trudnej w kraju sytuacji 
aprowizacyjnej w artykuły żywnościowe. Otóż był to czas niedoborów 
żywności, stąd tworzący te przepisy uważali, że będą one skutkowały 
wcześniejszym przekazywaniem gospodarstw następcom. Ci z kolei jako młodzi 
rolnicy mieli prowadzić bardziej innowacyjne i wydajniejsze gospodarstwa, co 
skutkować miało większą dostępnością do żywności ludności miejskiej. Przyjęte 
rozwiązania nie sprawdziły się. Rolnicy podejmowali i podejmują decyzje o 
zaprzestaniu działalności kierując się zupełnie innymi przesłankami. Tych, które 
istnieją w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników zupełnie nie biorą 
pod uwagę. Tym bardziej, że są one skomplikowanie i nieznane ubezpieczonym 
w KRUS rolnikom7. 

Aktualnie mamy zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o dostępność do 
żywności, zmienił się system gospodarczy, a zatem najwyższa pora aby dokonać 
zmian w zasadach wymiaru emerytur i rent dla ubezpieczonych rolników, 
dostosowując je do zasad gospodarki rynkowej. Propozycja jest następująca: 
emerytura i renta dla ubezpieczonych w KRUS winna składać się z czterech 
części: 

1) część składkowa podstawowa, 
2) część składkowa dodatkowa, 
3) część uzupełniająca podstawowa, 
4) część kapitałowa.  

Jeśli chodzi o część składkową podstawową to winna ona wynosić 25% 
emerytury podstawowej8. Warunkiem jej otrzymania byłoby spełnienie 
                                                           
6 A. Hadzik, referat „Emerytury i renty rolnicze”, Posiedzenie Radu ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich przy Prezydencie RP, 23.02.2021r. 
7 M. Podstawka przy okazji przeprowadzanych blisko 200 szkoleń dla rolników prowadził 
rozpoznanie znajomości przez nich przepisów, dotyczących zasad wymiaru emerytur i rent. 
Wśród około 5030 rolników nikt nie wykazał się znajomością tych zasad.  
8 Od 1 marca 2021 jest to kwota wynosząca 1013,63 zł. 
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podstawowych kryteriów takich jak w przypadku kobiet – ukończenie 60 lat, w 
przypadku mężczyzn – ukończone 65 lat i w obu przypadkach wykazanie 25 
letniego stażu ubezpieczeniowego. Jeżeli ubezpieczony zaprzestałby 
prowadzenia działalności rolniczej, otrzymałby część uzupełaniającą 
podstawową, wynosząca 75% emerytury podstawowej. A zatem, jeśli 
ubezpieczony spełniłby podstawowe warunki uprawniające do pełnej emerytury 
czy renty, otrzymywałby je w wysokości emerytury podstawowej (1013,63 zł). 

Z kolei część składkowa uzupełniająca przyznawana byłaby dla tych 
ubezpieczonych w KRUS, którzy legitymują się dłuższym niż 25 letnim stażem 
ubezpieczeniowym. Wymiar tej części emerytury lub renty wynosiłby 
równowartość 2% emerytury podstawowej za każdy rok stażu przekraczający 25 
lat, tj.: 

 

cz. składkowa dodatkowa emerytury lub renty 

gdzie:  

x – liczba lat stażu ubezpieczeniowego, 

Ep – emerytura podstawowa. 

 

Przy tej propozycji kwota emerytury dla ubezpieczonego posiadającego 
50 letni staż ubezpieczeniowy byłaby o prawie 600 zł wyższa niż w przypadku 
ubezpieczonego posiadającego 25 letni staż ubezpieczeniowy.  

Wreszcie część kapitałowa emerytury lub renty dla rolników byłaby 
efektem wpłaconych przez nich dodatkowych składek na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe do KRUS. Zgodnie z obowiązującymi od 2005r zasadami 
ubezpieczeni, którzy oprócz działalności rolniczej, prowadzą inną pozarolniczą 
działalność, opłacają na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dodatkową składkę. 
Podobnie dodatkowe składki na to ubezpieczenie wnoszą ci, którzy prowadzą 
działalność rolniczą w gospodarstwach powyżej 50 ha przeliczeniowych. 
Proponuje się tu zastosować podobne rozwiązanie dotyczące wymiaru tej części 
emerytury lub renty, jakie od 1999r ma miejsce w ZUS. A mianowicie: 

 

emerytura lub renta kapitałowa  

gdzie: 

Σ skł.zw. – suma zwaloryzowanych składek. 
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x – średnie dalsze trwanie życia na emeryturze. 

 

Przedstawione oceny niektórych osobliwości polskiego rolnictwa mają 
charakter subiektywny, za które odpowiedzialność ponosi autor. Są one jednak 
zasygnalizowaniem pewnych nieprawidłowości, które nie sprzyjają rozwojowi 
naszego rolnictwa. Co więcej przyczyniają się do uszczuplenia wpływów do 
budżetu państwa. Zaproponowane zmiany w przepisach dotyczących rozliczania 
się z VAT nie są oparte na obliczeniach ich skutków. Podobnie należy traktować 
propozycje zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników. Autorowi chodzi o to, 
aby w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu rozpocząć dyskusję i prace mające 
na celu poprawę istniejących złych rozwiązań zarówno krajowych, jak i 
unijnych. Chodzi o to, aby zmiany ich przyczyniły się do jeszcze większego 
rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.  

 

IST jako instrument stabilizacji dochodów rolnych 
Należy nadmienić, że do tej pory instrumentem, który stabilizował 

dochody gospodarstw rolnych i ograniczał związane z ich wahaniami ryzyko 
były płatności bezpośrednie. Zważywszy jednak na problem nasilających i 
pojawiających się nowych grup ryzyka w rolnictwie, poszukiwanie nowych 
rozwiązań jest zasadne, a nawet konieczne. Jak zauważają Juvancic i Cahill 
(2017) podstawową rolę instrumentów zarządzania ryzykiem w WPR po 2020 
roku jest: 

5 wzmocnienie zdolności rolników do radzenia sobie z ryzykiem, 
5 poprawa potencjału instrumentów zarządzania ryzykiem opartych na 

zasadach rynkowych, 
5 zachęcenie do dzielenia ryzyka wzdłuż łańcuchów dostaw, 
5 zapewnienie spójności pomiędzy różnymi politykami zarządzania ryzykiem, 
5 zaprojektowanie wspólnego, elastycznego zastawu narzędzi w ramach WPR 

po 2020 roku. 

W tym kontekście należałoby się zastanowić nad zasadnością 
odchodzenia od dotychczasowych instrumentów (płatności bezpośrednich - 
często uzasadnianych jako instrument zarządzania ryzykiem) i poszukiwania 
nowych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Nie ma bowiem 
wątpliwości, że rolnicy opowiadaliby się za zwiększonym wsparciem 
publicznym dla instrumentów zarządzania ryzykiem, gdyby było to uzupełnienie 
wsparcia, jakie obecnie otrzymują w ramach WPR.  
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Tabela 1. Ocena różnych instrumentów zarządzania ryzykiem w scenariuszu 
niskich i stabilnych cen 

 Strategie 
gospodarstw  
i instrumenty 
polityki rolnej 

Wskaźniki Wydatki 
publiczne 

Efektywność wydatków 
publicznych 

  E(Y) P5 CV CE0.3 CEO.6 PE E(Y) CV CEO.6 
 Monokultura          
1 Bez wsparcia 94 -

110 2,22 54 13 0 .. .. .. 

2 Płatności 
bezpośrednie 232 28 0,62 192 151 138 1,0 -0,012 1,0 

3 Ubezpieczenia z 
dopłatami 102 -39 1,19 70 38 20 0,4 -0,050 1,2 

4 IST 135 39 0,77 103 90 33 1,2 -0,044 2,3 
 Płodozmian          
5 Bez wsparcia 84 -56 1,54 54 23 0 .. .. .. 
6 Płatności 

bezpośrednie 222 82 0,47 192 161 138 1,0 -0,008 1,0 

7 Ubezpieczenia z 
dopłatami 90 -18 1,03 65 39 17 0,4 -0,030 0,9 

8 IST 118 44 0,59 98 78 23 1,5 -0,041 2,4 
           
 Dywersyfikacja 

upraw          

9 Zmiana 
wskaźnika -10 54 -0,68 0 10 .. .. .. .. 

Legenda: Płatność bezpośrednia jest to suma płatności podstawowej oraz płatności za 
zielenianie, dla strategii monokultury zakłada się, że gospodarstwo jest zwolnione z wymogu 
dywersyfikacji upraw, dywersyfikacja upraw to obowiązek spełnienia wymogów 
kwalifikowalności do płatności z tytułu zazieleniania; E(Y) – oczekiwany średni dochód z 
gospodarstwa obliczony na podstawie symulacji 2000; p5 - dochód gospodarstwa, poniżej 
którego istnieje tylko 5% szans na spadek tj. tzw. miara prawdopodobieństwa ujemnego 
dochodu (preferowane są wartości wyższe); współczynnik zmienności dochodu z 
gospodarstwa będący miarą zmienności dochodu z gospodarstwa (preferowane są wartości 
niższe); CV - współczynnik zmienności dochodu z gospodarstwa będący miarą zmienności 
dochodu z gospodarstwa (preferowane są wartości niższe); CE - ekwiwalent pewności dla 
dwóch współczynników awersji do ryzyka 0,3 i 0,6 (preferowane są wartości wyższe); PE – 
wydatki publiczne na hektar związane z każdym instrumentem (preferowane są niższe 
wartości); efektywność wydatków publicznych definiowana jest jako zmiana odpowiedniej 
zmiennej (E(Y), CV, CE0,6) o jedno euro wydatków publicznych w stosunku do scenariusza 
bez wsparcia dla każdej strategii rolniczej. 
Źródło: opracowanie na podstawie Castañeda-Veraa A., Garridoa A., Evaluation of risk 
management tools for stabilising farm income under CAP 2014-2020, Economía Agraria y 
Recursos Naturales, Vol. 17,1., 2017. 
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Odpowiadając na powyższe rozważania istotne mogą być wyniki badań 
Castañeda-Vera i Garrido (2017), którzy dokonali oceny skuteczność różnych 
narzędzi zarządzania ryzykiem wykorzystywanych w celu stabilizacji dochodów 
gospodarstw rolnych w obecnej WPR. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 
wyniki prowadzonych analiz dotyczą niewielkiej grupy gospodarstw oraz 
niewielkiego obszaru, co zdecydowanie ogranicza możliwości ich odnoszenia na 
większą grupę, niemniej jednak mogą być one przyczynkiem do dalszych badań. 
Zgodnie z założeniami Castañeda-Vera i Garrido do podstawowych narzędzi 
służących ograniczaniu ryzyka dochodowego należą płatności bezpośrednie, 
ubezpieczenie upraw oraz IST (instrument Stabilizacji Dochodów).  

Tabela 1 przedstawia wpływ powyższych narzędzi na dochody 
gospodarstw rolnych, ekwiwalent pewności rolników oraz efektywność 
wydatków publicznych w ramach dwóch strategii zarządzania gospodarstwem 
(monokultura i płodozmian), z różnymi narzędziami zarządzania ryzykiem i bez 
nich, w scenariuszu niskich i stabilnych cen.  

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że najskuteczniejszym narzędziem 
z perspektywy oczekiwanego dochodu (E(Y)) są płatności bezpośrednie. W 
przypadku rezygnacji z płatności bezpośrednich w monokulturach IST jest 
bardziej efektywne (135 euro/ha) aniżeli ubezpieczenia upraw z dopłatami (102 
euro/ha). Podobna sytuacja występuje w przypadku gospodarstw o 
zróżnicowanym płodozmianie. Co więcej, jeśli chodzi o unikanie bardzo 
niekorzystnych dochodów (P5), IST radzi sobie lepiej niż płatności 
bezpośrednie lub ubezpieczenie plonów. Również ocena wpływu 
poszczególnych instrumentów na ogólną zmienność dochodów wskazuje, że IST 
wydaje się być skuteczniejszy w unikaniu bardzo niekorzystnych skutków i 
prawie tak samo skuteczny, jak płatności bezpośrednie. Ciekawym 
spostrzeżeniem prowadzonych badań jest fakt, że dywersyfikacja zmniejsza 
zmienność dochodów, co potwierdza, że jest to istotna strategia zarządzania 
ryzykiem dochodowym. Ocena ekwiwalentu pewności9 (CE0.3 oraz CE0.6) 
wskazała natomiast, że niezależnie od przyjętej strategii rolniczej, najbardziej 
preferowanym narzędziem są płatności bezpośrednie, co wynika z faktu, iż 
element transferowy w płatnościach bezpośrednich jest znacznie wyższy niż w 
pozostałych dwóch narzędziach zarządzania ryzykiem. Jeśli jednak brany jest 
pod uwagę tzw. efekt stabilizujący to okazuję się, że IST najbardziej efektywnie 
wykorzystuje zasoby publiczne, i może być bardziej preferowany bowiem 

                                                           
9 Ekwiwalent pewności pozwala stwierdzić w jaki sposób rolnicy wymieniają preferencje na 
wyższy dochód z preferencjami na bardziej stabilny dochód, przy założeniu niskiej (0,3)  
i wysokiej (0,6) awersji do ryzyka. 
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powoduje znacznie większą redukcję zmienności dochodów rolnych niż same 
płatności bezpośrednie lub ubezpieczenie upraw.  

Pomimo jednak istotnych zalet jakie posiadają alternatywne dla płatności 
narzędzia ograniczania ryzyka, tylko niektóre państwa decydują się na ich 
wdrażanie, pomimo, że instrumenty te są obecnie dostępne w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej UE, zdefiniowanej zgodnie z artykułami 36 do 39 
Rozporządzenia UE nr 1305/2013. Rozporządzenie dopuszcza dopłaty do 
ubezpieczeń instrumenty (art. 37); fundusze wzajemne rekompensujące straty 
produkcyjne spowodowane klimatycznymi i sanitarnymi zagrożeniami dla 
środowiska (art. 38) oraz instrument stabilizacji dochodów (IST), które składa 
się z wzajemnych fundusze rekompensujących straty w dochodach z tytułu 
ryzyka produkcyjnego i/lub cenowego (art. 39).  

W tabeli 2 zestawiono w ujęciu syntezującym dotychczas 
przeprowadzone badania nad IST w rolnictwie europejskim. 

 
Tabela 2. Problemy dotyczące IST w Europie – przegląd badań 

Problem związany z IST Przykładowe badania 
Efekt stabilizujący dochody (w tym redukcja  
ryzyka dochodowego) 

EC, 2009; dell’Aquila i Cimino, 2012; 
Liesivaara, Myyrä i Jaakkola, 2012 

Wydatki publiczne na utrzymanie systemu  Liesivaara i Myyrä, 2016b; Pigeon, 
Henry de Frahan i Denuit, 2012; Mary, 
Santini i Boulanger, 2013; Severini i 
in., 2018; Trestini i in., 2017, 2018 

Identyfikacja potencjalnych beneficjentów wśród 
ludności rolniczej  
Niwelowanie nierówności dochodowych 

Finger i El Benni 2014a 

Objaśnienie: przywołane pozycje można znaleźć w pozycji źródłowej.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Severini, G. Di Tommaso, R. Finger, Effects of 
the Income Stabilization Tool on farm income level, variability and concentration in Italian 
agriculture, Agricultural and Food Economics, 2019, s. 7, 23; P. Liesivaara, S. Myyrä, 
Income stabilisation tool and the pig gross margin index for the Finnish pig sector, Natural 
Resources Institute Finland, Luke Contributed Paper prepared for presentation at the 90th 
Annual Conference of the Agricultural Economics Society, University of Warwick, England, 
4-6 April 2016. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe badania wskazujące na stosunkowo wysoką 
efektywność narzędzia stabilizacji dochodów (IST), mnogość prowadzonych 
badań w tym obszarze, jak również nową WPR po 2020 roku, istotne wydaje się 
podjęcie dalszych analiz w kierunku oceny możliwości wdrożenia tego 
instrumentu do systemu zarzadzania ryzkiem w polskich gospodarstwach 
rolnych. Co więcej niniejsze opracowanie może służyć decydentom politycznym 
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(szczególnie MRiRW) do kształtowania polityki rolnej w zakresie zarzadzania 
ryzykiem w rolnictwie.  

Narzędzie/Instrument Stabilizacji Dochodów (income stabilisation tool, 
IST) jest instrumentem zarządzania ryzykiem, który został ex plicite 
wymieniony w dokumentach UE, związanych ze wspólnotą polityką rolną. S. 
Severini i in. wskazują, że w najnowszej perspektywie WPR główny nacisk 
kładziony będzie na: (1) przejście na bardziej ukierunkowane i dostosowane do 
potrzeb różnego rodzaju płatności, ze szczególnym naciskiem na poprawę 
świadczenia szerokiej gamy usług ekosystemowych; (2) zmniejszenie wsparcia 
w oparciu o płatności bezpośrednie; oraz (3) zwiększenie wsparcia dla 
instrumentów rynkowych w celu sprostania wysokiemu i rosnącemu narażeniu 
gospodarstw rolnych na ryzyko”(Severini, Tommaso, Finger, 2019). W ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanie może 
obejmować: 

5 składki do ubezpieczeń rolników od strat gospodarczych, bezpośrednio 
do organizacji Mutual Funds w celu wypłacania rolnikom 
odszkodowań za straty gospodarcze, 

5 jw. bezpośrednio do organizacji Mutual Funds (MF), zarządzających 
narzędziem stabilizacji dochodów (IST) zapewniającym rolnikom 
odszkodowanie (recompensation). 

W zestawie narzędzi WPR na lata 2015–2020 został uwzględniony 
instrument stabilizacji dochodów. Jest to fundusz, który wygładza spadki 
dochodów w gospodarstwach rolnych. Do tej pory żadne państwo Wspólnoty nie 
wdrożyło tego narzędzia do systemu zarządzania ryzykiem, bowiem wiąże się to z 
potencjalnie znacznymi kosztami jego aplikacji. Dyskusja na temat nowego WPR 
po 2020 roku jednak powróciła, co każe zastanowić się nad możliwościami 
wdrożenia tego narzędzia do polskiego systemu zarządzania ryzykiem w 
gospodarstwach rolnych. 

Instrument Stabilizacji Dochodu został zdefiniowany po raz pierwszy 
w rozporządzeniu WPR na lata 2015–2020: rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 
„EFRROW”, art. 36 i 39. Wynika z niego, że finansowanie tego instrumentu 
przechodzi do drugiego filara WPR (50% współfinansowania UE, 50% państwa 
członkowskiego). Jak wspomniano, pomimo tego typu rozwiązań instrument 
ten, od momentu jego powstania, nie był wdrażany w żadnym państwie 
Wspólnoty, chociaż niektóre państwa członkowskie (hiszpański region Castilla 
et Leon, Włochy, Węgry) zdefiniowały to w swoim programie rozwoju 
obszarów wiejskich. Co więcej zaproponowany w przepisach zestaw narzędzi 
UE jest w dużej mierze niewykorzystany (Chartier i in., 2017). Należy bowiem 
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zauważyć, że w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 tylko trzy państwa członkowskie zaplanowały wydatki na rozwój funduszy 
wzajemnych. Francja przeznaczyła na ten cel 60 mln euro, Włochy 97 mln euro, 
a Rumunia 200 mln euro. Spośród państw członkowskich tylko Francja 
prowadzi fundusz wzajemnościowy (FMSE - Mutualisation Sanitaire et 
Environnementale) regulowany w art. 38.  

Jak podają Cordier i Santeramo (2018) możliwe jest osiągnięcie szerszego 
przyjęcia zestawu narzędzi w UE, ale istnieją znaczne przeszkody w jego 
wdrażaniu. Zatwierdzenie rolniczej części „Rozporządzenia Omnibus” 
(Rozporządzenie 8314/2017), zatwierdzonego 13 grudnia 2017 r., niesie ze sobą 
pewne korzyści. Po pierwsze, obniża progi, w których można wypłacić 
odszkodowanie. Po drugie, umożliwia wdrażanie sektorowych narzędzi 
stabilizacji dochodu (IST) i stosowanie wskaźników (zamiast wartości 
specyficznych dla gospodarstwa) w celu monitorowania strat (zgodnie z art. 39) 
oraz przyznaje dotacje na uruchomienie funduszy wzajemnych (MF) (na 
podstawie art. 38). Jednak niektóre z tych przepisów, takie jak ustalanie progów 
poniżej 30%, sprawiłyby, że byłyby niezgodne z kryteriami zielonej skrzynki 
WTO, tj. z polityką interwencyjną, Zmniejsza to możliwość uczynienia tych 
narzędzi zarządzania ryzykiem istotną częścią przyszłej WPR od 2020 r. 

Zasady działania Funduszu/Narzędzia Stabilizacji Dochodów (IST) są 
następujące: 

1. Posiadanie ubezpieczenia prywatnego nie ma wpływu na proces 
udziału w IST. 

2. Uczestnikami funduszu są rolnicy, UE oraz państwo członkowskie, 
którzy wnoszą po 1/3 środków do funduszu. 

3. Definicja dochodu:    
Dochód = dochód operacyjny + pomoc publiczna - koszt nakładów  
(z wyłączeniem kosztów siły roboczej).  
Jest to więc bardziej marża brutto (nadwyżka dochodów). 

4. Rekompensata za spadek dochodów przysługuje, gdy: 

5 spadek dochodu w gospodarstwie przewyższa 30% średniego 
dochodu z gospodarstwa (średnia z trzech lat lub średnia olimpijska 
z 5 lat), 

5 straty dochodu nie wyższe niż 70% (franszyza 30%). 
5. Mechanizm ten wymaga znajomości wyników księgowych 

gospodarstw, a co za tym idzie konieczności rejestracji zdarzeń 
gospodarczych. 
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Założenia metodyczne dla propozycji IST w polskim rolnictwie 

Konstrukcja funkcji odszkodowania 

Odszkodowanie jest to kwota, która rekompensuje straty powstałe w 
wyniku zaistnienia postrzeganego negatywnie zdarzenia. Z funkcji 
odszkodowania (I – indemnification) wynika, że odszkodowanie w ramach IST 
jest wypłacane tylko wtedy, gdy:  

 

 

gdzie: 

I - dochód wygenerowany w danym roku rachunkowym (tzw. dochód w roku 
„odniesienia”); 

IR – dochód referencyjny, który stanowi czynnik uruchamiający (trigger) 
odszkodowanie w roku odniesienia i jest zdefiniowany jako IR = α ∙ E(I), gdzie 7 
- jest to współczynnik określający poziom franczyzy (udział własny rolnika w 
szkodzie np. 0,7). 

E(I) – średni dochód, uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat (in. średni dochód z 
poprzednich trzech lat), liczony w następujący sposób: 

 

 

Stopień pokrycia IST (coverage rate) wynosi β, tak więc wypłacone 
odszkodowanie stanowi tylko część rzeczywistej luki dochodowej. Odliczenia te 
są wykorzystywane w dwóch etapach, tj. (1) straty wymaganej do uruchomienia 
wypłaty oraz (2) udziału rolnika w pokrytych stratach. Oba odliczenia eliminują 
częściowo pokusę nadużycia. Ostateczny wzór na odszkodowanie można zatem 
przedstawić w następujący sposób: 
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Gdy istnieje instrument stabilizacji dochodów (IST), dochód rolnika uwzględnia 
zarówno odszkodowanie, jak i wkład rolnika do Mutual Fund, MF10 tj. podobne 
do wysokości składki ubezpieczeniowej). Suma tych dwóch terminów może być 
zdefiniowana jako korzyść finansowa netto należna danemu gospodarstwu a 
pochodząca z IST (tj. NBIST = Ind - Cont). Może być ona dodatnia lub ujemna 
na co wpływ ma wysokość otrzymanego przez gospodarstwo odszkodowania 
oraz wysokość wpłaconej składki. 

 

Kalkulacja wkładu rolnika do Mutual Fund 

Wklad i-tego rolnika w t-roku do MF można skalkulować zgodnie z 
założeniami Fingera i ElBenni (2014a), którzy zaproponowali kalkulację 
„składki” ryczałtowej rolnika do funduszu wzajemnościowego (ContFt):  

ContFt=0,35�TIndt/n 

Zgodnie z tym powyższym, dzielimy wartość35% sumy odszkodowań 
wypłaconych przez fundusz wzajemnościowy w każdym roku (TIndt) przez 
liczbę gospodarstw w próbie (n) z danego roku. 

W danym roku każde gospodarstwo płaci taką samą składkę niezależnie 
od jej wielkości i prawdopodobieństwa otrzymania odszkodowania. 
Zryczałtowane składki ubezpieczeniowe są wykorzystywane m.in. w programie 
ochrony upraw przed ryzykiem katastroficznym w USA. 

Składka proporcjonalna płacona przez i-tego rolnika w t-tym roku 
obliczana jest jako: 

ContPit=0,35�(TIndt/TEt) � Eit 

gdzie: 

TEt – suma przeciętnych dochodów rolników 

TIndt – suma odszkodowań wypłaconych przez fundusz wzajemnościowy 

Eit – średni dochód i-tego gospodarstwa dla roku odniesienia (z trzech lat 
poprzedzających rok odniesienia). 

Dodajmy, że TIndt/TEt odzwierciedla relację sumy odszkodowań 
wypłaconych rolnikom przez fundusz wzajemnościowy do sumy ich 
przeciętnych dochodów. Taki model jest bardziej adekwatny do Włoch. 

                                                           
10 Będziemy stosowali dalej określenie Mutual Funds (MF), gdyż żadne z polskich tłumaczeń 
(np. fundusz wzajemnego inwestowania) nie odzwierciedla dobrze istoty ekonomicznej tej 
organizacji. 
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Materiał badawczy 

Do badania empirycznego wykorzystano dane z towarowych gospodarstw 
rolnych osób fizycznych prowadzących nieprzerwalnie rachunkowość rolną w 
ramach Polskiego FADN11 w latach 20016-2019. Rokiem 
bazowym/referencyjnym był rok 2019, natomiast dane z lat 2016-2018 
stanowiły podstawę do określenia wielkości dochodu z trzyletniego okresu 
poprzedzający rok odniesienia. Gospodarstwa wybrane do badania pochodziły z 
całej Polski. Zbiór gospodarstw spełniających powyższe założenia stanowił 
7213 podmiotów (gospodarstw rolnych). Natomiast próba badawcza Polskiego 
FADN wynosi około 12 000 gospodarstw rolnych i jest statystycznie 
reprezentatywną dla pola obserwacji Polskiego FADN liczącego około 740 000 
gospodarstw towarowych w Polsce (Pawłowska-Tyszko, Osuch i Płonka, 2020). 
Minimalna wielkość ekonomiczna, włączająca gospodarstwo rolne do pola 
obserwacji Polskiego FADN w Polsce wynosi 4 000 euro Standardowej 
Produkcji (SO)12. Analizę wykonano w cenach bieżących. Dane jako średnie 
ważone są reprezentatywne dla pola obserwacji Polskiego FADN. Do obliczeń 
wykorzystano dane FADN pochodzące z 2019 roku oraz dane z trzech ostatnich 
lat poprzedzających rok odniesienia.  

 

Wyniki badań i dyskusja 
Głównym założeniem dla funkcjonowania IST jest to, że rząd działa jako 

ubezpieczyciel i ponosi koszty płatności samodzielnie i całkowicie, a nie jako 
udział w składce ubezpieczeniowej, tak jak ma to miejsce w ubezpieczeniach 
dotowanych upraw i zwierząt gospodarskich. Realizacja płatności uruchamiana 
jest w przypadku spadku jego dochodów w stosunku do średniej wartości 
dochodów z poprzedzającego okresu referencyjnego. Kluczowym problemem 
we wdrażaniu tego narzędzia do polityk krajowych jest: 

1. Zdefiniowanie dochodu, stanowiącego podstawę wszelkich obliczeń, 
2. Określenie długości historycznego okresu referencyjnego, 

                                                           
11 Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych 
z Gospodarstw Rolnych. 
12 Parametr ekonomiczny wyrażający siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych; od roku 
obrachunkowego 2010 stosowany do klasyfikacji gospodarstw rolnych we wspólnotowej 
typologii gospodarstw rolnych. Standardowa Produkcja (SO) jest to średnia z 5 lat wartość 
produkcji określonej działalności rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskana z 1 ha lub od 1 
zwierzęcia w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.  
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3. Ustalenie poziomu spadku dochodów (uznanego jako duży czy mały) 
wobec średniej  

Problematyka dochodów gospodarstw rolnych stanowi jedno z 
ważniejszych zagadnień metodycznych u podstaw którego leży wiele 
praktycznych rozwiązań aplikowanych do gospodarki. Zgodnie z art. 39 
Rozporządzenia dochód definiuje się jako „kwotę” przychodów uzyskiwanych 
przez rolnika ze sprzedaży (uczestnictwa w transakcjach rynkowych), w tym 
wszelkich form wsparcia publicznego, po odliczeniu kosztów nakładów 
(rozporządzenie UE 2017/2393).  

Zgodnie z art. 38 Rozporządzenia długość historycznego okresu 
referencyjnego określana jest jako średnia trzyletnia poprzedzająca rok 
wyjściowy lub średnia poprzedzające pięć lat z wyłączeniem najwyższej i 
najniższej liczby, tzw. średnia „olimpijska”. 

Ustalenie poziomu spadku dochodów wobec średniej pozostaje w gestii 
regulatora i powinno być poprzedzone stosownymi badaniami wpływu zmian 
dochodów na sytuacje ekonomiczną gospodarstw. Wyjaśnienie zmienności 
wyników ekonomiczno-finansowych w rolnictwie (zarówno w ujęciu 
dynamicznym, jak i przestrzennym9) jest obecnie jednym z głównych 
problemów finansowych gospodarstw rolniczych. Należy bowiem dodać, że 
dochody stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtujących sytuację 
społeczno-ekonomiczną różnych grup społecznych oraz podmiotów 
gospodarczych. Osiąganie dochodów stanowi warunek trwania i rozwoju 
jednostek, a ich wysokość wyznacza możliwości decyzyjne w zakresie 
rozmiarów produkcji oraz wielkości bieżącej i odroczonej konsumpcji, w 
konsekwencji określając poziom zaspokojenia potrzeb.  

Biorąc pod uwagę powyższe kluczowe problemy na potrzeby niniejszego 
opracowania przyjęto następujące założenia metodyczne: 

5 dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowi podstawową 
kategorią wynikową, która jest nadwyżką ekonomiczną z działalności 
operacyjnej gospodarstwa rolnego. Nadwyżka ta stanowi 
wynagrodzenie za zaangażowanie do pracy własnych czynników 
wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału), jak również za ryzyko podjętej 
działalności gospodarczej (Goraj i Mańko, 2009),  

5 Okres referencyjny jest to okres trzech ostatnich lat poprzedzających 
rok odniesienia. 

Wyniki przeprowadzonych analiz zostały zaprezentowane dla 
wyłonionego panelu gospodarstw dla Polski oraz w podziale na typy 
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produkcyjne. Tabela 3 przedstawia m.in. wysokość otrzymanych odszkodowań, 
składkę ryczałtowa oraz koszt państwa w ramach trzech scenariuszy stosowania 
IST: (I) – IST w pełni dotowane przez państwo, bez udziału rolnika w 
finasowaniu odszkodowania; (II) – IST z udziałem własnym rolnika na 
poziomie 30% (franszyza), odszkodowanie pokrywa 80% poniesionych strat; 
(III) – IST z udziałem własnym rolnika na poziomie 80% (franszyza), 
odszkodowanie pokrywa 30% strat. Wybór optymalnego wariantu jest jednym z 
ważniejszych problemów decyzyjnych jakie należy rozważyć przy podjęciu 
decyzji wdrażania IST do systemu zarządzania ryzykiem.  

Analiza danych zawartych w tabeli 3 wskazała, że najbardziej korzystny 
dla gospodarstw rolnych będzie scenariusz I, co oznacza jednak największy 
poziom zaangażowania państwa, który w roku 2019 ukształtowałby się na 
poziomie prawie 212 mln zł w przypadku wystąpienia szkód uruchamiających 
odszkodowanie. Średni poziom dochodu referencyjnego, który uruchomi 
odszkodowanie w danym roku (2019) będzie wynosił maksymalnie nieco ponad 
44 tys. zł, i będzie równy średniemu dochodowymi zrealizowanemu w ciągu 
trzech ostatnich lat poprzedzających rok odniesienia. Oznacza to, że każdy 
spadek dochodu w roku odniesienia poniżej dochodu referencyjnego uruchomi 
odszkodowanie w pełnej wysokości. Przy przyjętych założeniach dla danego 
okresu badawczego średnia wysokość odszkodowania przypadająca na 
gospodarstwo wyniosłaby 831 zł i pokryłaby w 100% starty powstałe w 
przeciętnym gospodarstwie. W takim przypadku gospodarstwa zapłacą jednak 
największą, spośród proponowanych wariantów, składkę ryczałtową na 
poziomie 291 zł, która zgodnie z założeniami będzie stanowiła 35% wartości 
wypłaconego odszkodowania, a jej udział w dochodzie będzie stanowił zaledwie 
0,54%. W scenariuszu tym, rolnik nie będzie jednak partycypował w szkodzie, 
bowiem każdy spadek dochodu poniżej dochodu referencyjnego będzie 
uruchamiał wypłatę odszkodowania, bez konieczności partycypacji rolnika w 
szkodzie. 

Scenariusz II stanowi pośrednie rozwiązanie, które przy przyjętych 
założeniach dla danego okresu badawczego zmniejsza koszt państwa o ok. 20% 
do poziomu 168 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału własnego 
rolnika w szkodzie do poziomu 30%. Wynika z tego, że średni poziom dochodu 
referencyjnego, który uruchomi odszkodowanie będzie wynosił maksymalnie 
nieco ponad 13 tys. zł, co oznacza, że odszkodowanie otrzymają tylko te 
gospodarstwa, których dochody spadną poniżej 70% średniego dochodu z trzech 
ostatnich lat. W takim wypadku wysokość średniego odszkodowania jakie 
otrzyma przeciętne gospodarstwo upoważnione do jego wypłaty będzie 
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wynosiło 662 zł i pokryje 80% powstałej starty w przeciętnym gospodarstwie, 
przy udziale składki w dochodzie na poziomie 0,43%.  

Scenariusz III przedstawia sytuację, gdzie udział własny rolnika w 
szkodzie wynosi 80%, co spowoduje, że budżet Państwa przeznaczony na 
finasowanie odszkodowań w stosunku do wariantu I zmniejszy się o ok. 70% i 
wyniesie ok. 63 mln zł. Wynika z tego, że średni poziom dochodu 
referencyjnego, który uruchomiłby odszkodowanie za dany rok wyniósłby 
maksymalnie nieco ponad 35 tys. zł i będzie stanowił 80% średniego dochodu z 
trzech ostatnich lat poprzedzających rok odniesienia. Oznacza to. że do wypłaty 
odszkodowania będą upoważnione te gospodarstwa, których dochody spadną 
poniżej 20% średniego dochodu z trzech ostatnich lat. Średnia wysokość 
odszkodowania przypadająca na gospodarstwo wyniesie 249 zł i pokryje w 30% 
starty powstałej w przeciętnym gospodarstwie rolnym. W takim przypadku 
gospodarstwa zapłacą jednak najmniejszą, spośród proponowanych wariantów, 
składkę ryczałtową na poziomie 87 zł, która zgodnie z założeniami będzie 
stanowiła 35% wartości wypłaconego odszkodowania, a jej udział w dochodzie 
będzie stanowił zaledwie 0,16%. 

 
Tabela 3. Poziom odszkodowań oraz udział państwa po zastosowaniu IST dla 

wyłonionego panelu gospodarstw rolnych (cała Polska) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (2016-2019). 
 
Reasumując powyższe rozważania w scenariuszu I, zarówno rolnik, jak i 

budżet Państwa będą ponosili największe (spośród trzech wariantów) koszty 
utrzymania systemu. Niemniej jednak konstrukcja ta pozwoli na pełne pokrycie 
strat powstałych w gospodarstwach, w których szkody wystąpią. Co więcej 
dostęp do tego funduszu będą miała gospodarstwa, w których poziom start 
będzie na poziomie średniego dochodu z trzech lat poprzedzających rok 
odniesienia, co znacząco zwiększy krąg odbiorców tego rozwiązania. Należy 
jednak zauważyć, że takie rozwiązanie będzie jednak wpływało na znacznie 
wyższy w porównaniu do innych wariantów udział składki w dochodach, jak 
również udział państwa w finansowaniu tego systemu.  

Sc
en

ar
iu

sz
 Dochód z 

rodzinnego 
gospodarstwa 

rolnego w roku 
odniesienia (zł) 

Średni dochód z 
trzech lat 

poprzedzających 
rok odniesienia (zł) 

Dochód 
referencyjny 

(zł) 

Odszkod
owanie 

(zł) 

Składka 
ryczałtowa 

(zł) 

Wkład 
Państwa; 
składka 

ryczałtowa 
(zł) 

Udział składki 
ryczałtowej w 
dochodzie z 
rodzinnego 

gospodarstwa 
rolnego (%) 

Koszt 
Państwa 

I 54 015 44 114 44 114 831 291 540 0,54 211 864 424 

II 54 015 44 114 13 234 662 232 431 0,43 168 856 820 

III 54 015 44 114 35 291 249 87 162 0,16 63 498 260 
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W wariancie II zwiększenie udziału rolnika w szkodzie do 30% 
spowodowuje zmniejszenie udziału Państwa w finansowaniu szkód o 20% w 
stosunku do wariantu I, co jednak wpłynie na powstanie tzw. luki dochodowej, 
bowiem stopień pokrycia szkody przy takim założenie będzie na poziomie 80%. 
Uruchomienie tego funduszy nastąpi jednak dopiero przy stratach na poziomie 
70% średniego dochodu z trzech ostatnich lat poprzedzających rok odniesienia. 
Co więcej, w wariancie tym udział składki w dochodach będzie niższy o 25% w 
stosunku do wariantu I. Należy jednak zauważyć, że dostęp do odszkodowań z 
tego funduszu będzie bardzo ograniczony, bowiem będzie dotyczył tylko tych 
podmiotów które odnotowały bardzo wysokie starty. 

Wariant III przedstawia najkorzystniejsze dla budżetu Państwa 
rozwiązanie, w którym jego udział w finasowaniu szkód będzie stanowił 
zaledwie 30% budżetu przeznaczonego na ten cel w wariancie I. Niemniej 
jednak konstrukcja ta będzie powodowała powstanie stosunkowo wysokiej luki 
dochodowej bowiem stopień pokrycia szkody będzie na poziomie zaledwie ok. 
30%. Oznacza to, że pozostałe 70% rolnik będzie musiał pokryć z własnych 
środków. Należy jednak zauważyć, że takie rozwiązanie będzie zwiększało 
dostęp większej liczby rolników do odszkodowania, bowiem poziom straty 
wymaganej do uruchomienia wypłaty będzie stanowił ok. 20% średniego 
dochodu z trzech lat poprzedzających rok odniesienia.  

Kolejną kwestią, która należałoby podjąć jest możliwość wdrażania tego 
funduszu dla konkretnych sektorów rolnictwa. Patrząc bowiem z perspektywy 
całego sektora funkcjonowanie jednego funduszu dla wszystkich gospodarstw 
niezależnie od kierunku prowadzonej przez nie produkcji może eliminować 
niektóre sektory z pełnego uczestnictwa w systemie. Sytuacje te przedstawiają 
dane zawarte w tabeli 4. Okazuje się bowiem, że średnie dochody w typach 
produkcyjnych gospodarstw są zróżnicowane i odbiegają znacząco od średniego 
dochodu dla całej zbiorowości. Stąd też w wariancie I w przypadku 
zastosowania dochodu referencyjnego dla całej zbiorowości na poziomie nieco 
ponad 44 tys. zł, dostęp do odszkodowania maiłaby tylko te gospodarstwa, które 
wykazały spadek dochodów w roku referencyjnym poniżej tej wartości. 
Analizując dane zawarte w tabeli 4 oznacza to, że gospodarstwa o kierunku 
uprawy ogrodnicze, krowy mleczne, trzoda chlewna oraz drób nie miałyby w 
badanym okresie dostępu do odszkodowań (dochód referencyjny dla tych typów 
jest wyższy od dochodu referencyjnego dla całej zbiorowości), pomimo 
odprowadzania składki na ten fundusz. Wydaje się, że zasadnym może być 
tworzenie funduszy sektorowych, dedykowanych dla konkretnych sektorów 
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rolnictwa, które zwiększałyby dostępność tych funduszy dla różnych typów 
gospodarstw.  

 
Tabela 4. Porównanie dochodu referencyjnego dla wybranych typów 

produkcyjnych gospodarstw oraz całej Polski w scenariuszu I 

Wyszczególnienie 

Dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w 

roku odniesienia (zł) 
[I] 

Średni dochód z trzech 
lat poprzedzających 
rok odniesienia (zł) 

[E(I)] 

Dochód 
referencyjny (zł) 

[IR] 

Uprawy polowe (1) 52 299 39 148 39 148 
Uprawy ogrodnicze (2) 104 641 75 844 75 844 
Krowy mleczne (5) 98 933 80 596 80 596 
Uprawy trwałe (4) 43 204 35 238 35 238 
Trzoda chlewna (71) 115 963 85 157 85 157 
Zwierzęta trawożerne (6) 35 601 31 654 31 654 
Mieszane (8) 33 287 27 564 27 564 
Drób (72) 281 075 265 606 265 606 
Razem POLSKA 54 015 44 114 44 114 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (2016-2019). 

 
Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w scenariuszu II oraz 

III, co przedstawia tabela 5. Dlatego niezależnie od przyjętego wariantu 
rozważenie kwestii tworzenia funduszy sektorowych skrojonych na miarę 
potrzeb danego sektora może być zasadne i nawet konieczne. Przykładowo w 
hiszpańskim regionie Castilla et Leon próby projektowania instrumentu IST 
rozpoczęto koncepcji IST dedykowanego wyspecjalizowanym producentom 
mleczarskim (a więc potencjalnego sektorowego IST) oraz praktycznego 
pomiaru dochodów (Kantor Management Consultant, 2015).  

We Francji pojawiają się próby wprowadzenia IST do sektorów, które 
zostały poddane w ostatnim czasie deregulacji np. sektora buraków cukrowych 
czy też sektora mleczarskiego. Badania dotyczące sektora mleczarskiego 
wskazują, że aby wdrożyć IST muszą zaistnieć następujące warunki: (1) muszą 
istnieć sektorowe fundusze wspólnego inwestowania; (2) wskaźniki marży 
brutto powinny być liczone na jednostkę produkcji, a nie indywidualne 
przychody, oraz (3) powinny istnieć narzędzia „stabilizujące” wahania 
dochodów. Ten ostatni wymaga odpowiednich parametrów we wskaźniku 
marży brutto oraz potrzeby ulepszeń legislacyjnych w zakresie aspektów 
technicznych. Sektor buraków cukrowych, podjął studium wykonalności, 
zakładając, że jest sektorem zgodnym z sektorowym IST: stwierdzono, że IST 
będzie okazją do radzenia sobie z poważnymi (i intensywnymi) zagrożeniami w 
okresie kryzysów i ułatwianie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. 
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Tabela 5. Porównanie dochodu referencyjnego dla wybranych typów 

produkcyjnych gospodarstw oraz całej Polski w scenariuszu I 

Wyszczególnienie 

Dochód z 
rodzinnego 

gospodarstwa 
rolnego w roku 
odniesienia (zł) 

[I] 

Średni dochód z 
trzech lat 

poprzedzających 
rok odniesienia 

(zł) 
[E(I)] 

Dochód 
referencyjny (zł) 

[IR]  
Scenariusz I 

Dochód 
referencyjny (zł) 

[IR]  
Scenariusz II 

Uprawy polowe (1) 52 299 39 148 11 744 31 318 
Uprawy ogrodnicze (2) 104 641 75 844 22 753 60 675 
Krowy mleczne (5) 98 933 80 596 24 179 64 477 
Uprawy trwałe (4) 43 204 35 238 10 571 28 190 
Trzoda chlewna (71) 115 963 85 157 25 547 68 125 
Zwierzęta trawożerne (6) 35 601 31 654 9 496 25 323 
Mieszane (8) 33 287 27 564 8 269 22 051 
Drób (72) 281 075 265 606 79 682 212 485 
Razem POLSKA 54 015 44 114 13 234 35 291 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN (2016-2019). 
 
Podsumowanie 

WPR oferuje szeroki wachlarz instrumentów służących zwiększeniu 
odporność rolników. Płatności bezpośrednie (41 mld euro rocznie) mają 
znaczący wpływ na stabilizację dochodów niektórych rolników. WPR zawiera 
instrumenty prewencyjne, które pomagają rolnikom zwiększyć ich odporność, 
ale dowody wskazują, że ich wpływ na zachowanie rolników jest ograniczony. 
Stąd też istnieje pilna potrzeba analizowania potrzeb oraz możliwości wdrożenia 
różnych rozwiązań oraz wariantów wprowadzanie instrumentów 
pozapłatnościowych.  

Przeprowadzone badania wskazują, że uruchomienie instrumentu 
stabilizacji dochodów (IST) będzie wymagało jasnego zdefiniowania celów jego 
funkcjonowania, które będą determinowały przyjęcie określonego rozwiązania. 
Jeśli głównym celem tego funduszu będzie wyrównywanie nawet niewielkich 
spadków dochodów wówczas należałoby się zdecydować na scenariusz I. Jeśli 
przyjąć za cel stabilizację dochodów gospodarstw, które w największym stopniu 
zostały dotknięte utratą dochodów wówczas należałoby by przyjąć scenariusz II. 
Jeśli celem będzie stabilność tego systemu oraz niewielki koszt jego 
funkcjonowania wówczas należałoby rozważyć scenariusz III najmniej 
kosztowny dla rolnika oraz budżetu, w niewielkim stopniu pokrywającym starty 
ale jednocześnie najbardziej stabilny jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę 
funkcjonowania tego typu instrumentów.  
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Istotną kwestia, którą należy analizować jest rozważenie określenia limitu 
wartości odszkodowań na gospodarstwo, co wiąże się z ustaleniem wysokości 
straty wymaganej do uruchomienia wypłaty oraz udziału rolnika w pokrywaniu 
strat. Rolnicy, którzy znajdą się poza tzw. dostępem do odszkodowań mogliby w 
sposób komercyjnych dokupić sobie wyższy poziom ochrony (pokrycie między 
dochodem referencyjnym z roku n a trzylatką między n-1 a n-3). 

Wskazany byłby model organizacyjny, w którym grupa rolników z 
danego typu produkcyjnego partycypowałaby w finansowaniu własnych 
odszkodowań. Jest to zasadne bowiem okazuje się, że przyjęcie dochodów 
referencyjnych dla całego sektora może być nieadekwatne do sytuacji w jakiej 
znajdują się gospodarstwa reprezentujące konkretne typy produkcyjne. Stąd też 
zasadnym było by tworzenie funduszy sektorowych, dedykowanych dla 
konkretnych sektorów rolnictwa, które zwiększałyby dostępność tych funduszy 
dla różnych typów gospodarstw.  

Kolejną kwestią, która należy rozważyć wprowadzając fundusz IST jest 
problem potencjalnej podwójnej rekompensaty w przypadku korzystania przez 
rolników z dwóch instrumentów, np. ubezpieczenia upraw i IST. wydaje się 
kluczowe, aby zdefiniować i zezwolić na sektorowe IST w celu pogrupowania 
rolników, którzy: borykają się z tym samym rodzajem ryzyka, a tym samym 
chcą uczestniczyć w funduszu.  

Fundusz stabilizacji dochodów jest narzędziem innowacyjnym, ponieważ 
żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie wdrożyło go w latach 2014-
2020, chociaż istnieją ramy prawne i próby jego wprowadzenia. Wydaje się, że 
konieczne będzie włączenie tego narzędzia do Planu Strategicznego, 
przynajmniej w formie eksperymentu. 
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31. 

Ubezpieczenie indeksowe upraw od skutków suszy 

 

Wstęp  

Zaangażowanie rynku ubezpieczeniowego w zbudowanie odpowiedniej 
ochrony przez skutkami negatywnych zdarzeń w rolnictwie może być zróżnico-
wane w zależności od strategii danego kraju, jak również od jego dochodowości. 
Przyjmuje się, że w krajach o wysokich dochodach obowiązkowe ubezpieczenia 
od klęsk żywiołowych okazały się skuteczne w przypadku aktywów majątko-
wych, pomimo pewnego oporu politycznego. W krajach o niskim dochodzie 
rynki ubezpieczeniowe są zazwyczaj słabo rozwinięte i nieefektywne, bez po-
krycia lub z ograniczonym pokryciem dla klęsk żywiołowych i sektora rolnego. 
W takich sytuacjach rządy decydują się na przeniesienia konsekwencji realizacji 
ryzyka bezpośrednio na rynki reasekuracyjne i kapitałowe, poprzez indeksy. 
W przeciwieństwie do warunkowych umów kredytowych, parametryczne pro-
dukty częściowego transferu skutków realizacji ryzyka oparte są na twardych 
czynnikach wyzwalających, gdzie wypłaty oparte są na katastrofie o z góry 
określonej intensywności, która jest powszechnie określana na podstawie wyni-
ków modeli ryzyka katastroficznego. Ponieważ produkty te opierają się na in-
deksach i wynikach modeli, z natury zawierają ryzyko bazowe i mogą nie obej-
mować wszystkich rodzajów klęsk żywiołowych. 

 

Ubezpieczenie indeksowe upraw  

Konstrukcja produktu 
Ubezpieczenia indeksowe to instrumenty finansowe, w których płatność 

w przypadku wystąpienia zjawiska szkodowego jest dokonywana na podstawie 
wartości indeksu bazowego i jego stosunku do wcześniej określonego progu (in-
deks go przekracza albo jest od niego niższy w zależności od rodzaju ubezpie-
czenia). Indeks bazowy jest przejrzystą i obiektywnie mierzoną zmienną losową. 
Przykładami indeksów są średnie plony w regionie, średnie przychody z plonów 
regionie, skumulowane opady, skumulowana temperatura, poziomy powodzi, 
prędkość wiatru lub nawet stopnie w skali Richtera (Barnett, Barrett, and Skees 
2008:1772). 

Głównym założeniem ubezpieczeń indeksowych plonu jest zatem bazo-
wanie na pomiarach zmiennych zewnętrznych (np. pomiarach meteorologicz-
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nych) jako przesłance do wypłaty odszkodowania za straty plonach. Z założenia 
pomija się konieczność oceny strat na polu, która zostaje zastąpiona modelami 
matematycznymi reprezentującymi zależności pomiędzy wysokością plonów 
a pogodą. Pomiary powinny być dokonywane przez zewnętrzną niezależną in-
stytucję, a żadna ze stron umowy nie może mieć wpływu na wynik pomiarów.  

W związku z odmiennym pochodzeniem ubezpieczeń indeksowych, po-
siadają one inne mechanizmy niż tradycyjne ubezpieczenia. Nieodłącznym ele-
mentem ubezpieczeń indeksowych są ich parametry, które determinują sumę 
ubezpieczenia, składkę ubezpieczeniową oraz wysokość potencjalnego odszko-
dowania. Wybór odpowiedniego indeksu bazowego i ustalenie optymalnych 
wartości parametrów ubezpieczeń indeksowych jest kluczowym elementem bu-
dowania produktu indeksowego, ponieważ w znacznym stopniu przyczynia się 
do minimalizacji ryzyka bazy. 

 

Rodzaje indeksów plonów 

Wśród ubezpieczeń indeksowych plonu można wyróżnić cztery zasadni-
cze rodzaje: ubezpieczenia indeksowe oparte o indeks plonu/obszaru, ubezpie-
czenia indeksowe oparte o indeks pogodowy, ubezpieczenia indeksowe oparte o 
indeksy danych satelitarnych oraz ubezpieczenia oparte o indeks obliczony na 
bazie mechanistycznych modeli wzrostu, rozwoju i plonowania. Najczęściej sto-
sowane są indeksy pogodowe, w tym absolutnie dominujące są wskaźniki desz-
czu (Abdi et al. 2021:5; Arandara, Gunasekera, and Mookerjee 2019:4). Zesta-
wienie podstawowych cech ubezpieczeń indeksowych przedstawiono w tabela 1. 
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Indeks obszaru/plonu jest wartością średnią plonów z wybranego obszaru, 
większego od obszaru jednego pola. Jeżeli w danym roku wartość tego indeksu 
spadnie poniżej określonej wartości rolnicy z całego obszaru otrzymują świad-
czenie. Wartość progowa często określana jest jako procent wieloletniej średniej 
plonów z danego obszaru, tak aby indeks jak najlepiej odpowiadał specyfice 
wybranego obszaru. Ubezpieczenie indeksowe bazujące na indeksie plonowym 
z założenia chroni rolników przed wszystkimi zagrożeniami, które są w stanie 
obniżyć wartość plonu w wybranym obszarze. Ubezpieczenie tego typu jest 
prostsze w konstrukcji, niż ubezpieczenia bazujące na indeksie pogodowym. 
Wymaga jedynie dysponowania danymi o wysokości plonowania, na podstawie 
których ustala się normalne poziomy plonów na danym obszarze.  

Indeks pogodowy oparty jest na parametrach mierzonych w określonej 
stacji pogodowej w uzgodnionym okresie (World Bank 2011). Parametry umo-
wy ustala się tak, aby jak najdokładniej skorelować je z ubytkiem w plonie okre-
ślonego rodzaju upraw. Wszyscy ubezpieczeni na określonym obszarze otrzy-
mują wypłaty w oparciu o te same warunki umowne i pomiar na tej samej stacji, 
co eliminuje potrzebę oceny w terenie ((International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) 2011:22). Do najczęściej wykorzystywanych pomiarów 
zalicza się temperaturę powietrza, opady deszczu oraz wilgotność powietrza. 
Zmienne te zostają zagregowane przy pomocy sumy, średniej lub bardziej zło-
żonej funkcji matematycznej, a następnie określa się korelacje pomiędzy tymi 
wartościami a pomiarami wysokości plonów wybranych gatunków roślin 
uprawnych. Na tej podstawie wybierane są indeksy, które najlepiej pozwalają 
modelować wysokość plonu. Wykorzystując modele regresji można określić, w 
jaki sposób i z jaką siła zmiany wartości indeksu wpływają na wartość plonu. Te 
informacje wykorzystuje się do określenia optymalnych parametrów ubezpie-
czeń indeksowych, które pozwolą na minimalizację tzw. ryzyka bazy. Funkcjo-
nujące na świecie ubezpieczenia indeksowe najczęściej związane są niedoborem 
i nadmiarem opadów deszczu, wysokimi, niskimi lub przedłużającymi się tem-
peraturami powietrza. Podejmuje się również próby ubezpieczania za pomocą 
indeksów szkód spowodowanych przez wiatr oraz nieodpowiednią wilgotność 
powietrza. Uważa się, że trudno jest znaleźć korelację pomiędzy wielkością plo-
nu a zdarzeniami nagłymi (krótkotrwałymi). W krajach rozwijających się ubez-
pieczenia indeksowe są postrzegane jako metoda ubezpieczania członków spo-
łeczeństw, które do tej pory były postrzegane jako nie ubezpieczające się 
(Barnett et al. 2008; Skees, Barnett, and Hartell 2005). Produkty oparte o indek-
sy pogodowe są silnie uzależnione od infrastruktury meteorologicznej, tj. gęsto-
ści, dokładności, częstotliwości pomiaru oraz dostępnych danych historycznych. 
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Indeks jest pewną funkcją matematyczną, wybranej zmiennej z danego 
okresu. Konieczność zastosowania indeksów wynika z potrzeby zagregowania 
pomiarów zmiennej pogodowej do jednej wartości w ciągu okresu ochrony, po-
nieważ pomiary zmiennych pogodowych odbywają się codziennie lub częściej, 
a wysokość plonu jest tylko jedna w ciągu roku. Indeks pogodowy to wielkość 
liczbowa opisująca pewien element stanu pogody, taki jak np. ilość opadów, 
temperatura, wilgotność powietrza lub siła wiatru w określonej jednostce czasu. 
Innymi słowy, indeks pogodowy x jest funkcją zmiennej pogodowej z: 

 [1

Najpowszechniej stosowanymi funkcjami są minimum, maksimum, śred-
nia i suma, jednak spotyka się również bardziej złożone funkcje. W procesie 
agregacji następuje jednak utrata części informacji, dlatego też konstrukcja in-
deksu predeterminuje go do zastosowania w ubezpieczeniach od konkretnych 
zagrożeń. Część indeksów uwzględnia w swoich wartościach wszystkie wartości 
zmiennej będącej podstawą szacowania indeksu. Tego typu indeksy są bardziej 
uniwersalne i należą do nich wszelkiego rodzaju średnie i sumy, w których nie 
występują warunki co do wartości zmiennej, czyli na przykład suma opadów lub 
średnia temperatura w okresie ochrony ubezpieczeniowej. W tego typu kon-
strukcji wszystkie wartości zmiennej w badanym okresie wpływają na ostatecz-
ną wartość indeksu. Projektuje się również bardziej specyficzne indeksy, które 
pozwalają się skupić na określonych wartościach zmiennej, tak aby wartość in-
deksu jak najlepiej odzwierciedlała wpływ wybranego ryzyka. Wartości znajdu-
jące się poza przedziałem zastosowanym w funkcji określającej indeks nie 
wpływają na jego wartość. Do tego typu indeksów zalicza się wszelkiego rodza-
ju stopniodni, które szeroko wykorzystywane są także w innych sektorach niż 
rolnictwo.1  

Należy podkreślić, że zmienna pogodowa będąca bazą indeksu pogodo-
wego musi spełniać szereg warunków, aby ubezpieczenie indeksowe spełniało 
swoje zadanie. Wśród tych warunków autorzy raportu Banku Światowego na 
temat ubezpieczeń indeksowych (World Bank 2011:15) wymieniają: 

� obserwowalność i łatwość pomiaru, 
� obiektywność, 
� przejrzystość, 
� niezależną weryfikowalność, 
� publikowanie we właściwym czasie, 

                                                           
1 Przykładowo stopniodni grzewcze (ang. Heating Degree Days – HDD) wykorzystywane są do ubezpieczenia 
ciepłowni od skutków (niższych przychodów) zbyt ciepłej zimy. 
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� spójność w czasie, 
� pomiary dokonywane na większym obszarze. 
Znormalizowany różnicowy indeks wegetacji (ang. Normalized Differen-

ce Vegetation Index – NDVI) jest wskaźnikiem graficznym, który jest wykorzy-
stywany do teledetekcji z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. NDVI pozwala 
stwierdzić czy obserwowany cel zawiera żywą zieloną roślinność, czy nie 
(Bokusheva et al. 2016; Dąbrowska-Zielińska et al. 2011). Indeks bazuje na 
kontraście między największym odbiciem światła w paśmie bliskiej podczer-
wieni a absorpcją światła w paśmie czerwonym. Indeks jest obliczany jako: 

 

 [2

 

Gdzie: 

NIR – odbicie w paśmie podczerwieni, 

VIS – odbicie w paśmie czerwieni. 

Indeks przyjmuje wartości z zakresu -1 do 1, przy czym wyższe wartości 
świadczą o występowaniu terenu pokrytego bujną roślinnością (Rouse et al. 
1974). Pomysł wykorzystania NDVI w ubezpieczeniach opartych na indeksie 
polega na tym, że poprzez pomiar zieleni, NDVI podaje opis stanu zdrowia ro-
śliny w dowolnym momencie, który z kolei powinien być ściśle związany z plo-
nami. Wartości NDVI uważane są za odzwierciedlające liczne zmienne wpływa-
jące na wzrost, co prowadzi do wykorzystania bardziej syntetycznej zmiennej 
niż wskaźnik oparty na jednej lub dwóch zmiennych pogodowych. 

Przykładem indeksu opartego na modelu mechanistycznym jest opraco-
wany przez FAO wskaźnik WRSI (Water Requirement Satisfaction Index) 
(Moeletsi and Walker 2012 i cyt. tam literatura). Do tej grupy należałoby także 
zaliczyć stosowany w Polsce klimatyczny bilans wodny (KBW) (Doroszewski 
et al. 2012; Mizak et al. 2011). Wartość KBW z danego okresu wyraża się jako 
różnica pomiędzy opadem atmosferycznym (CDR) w tym okresie a ewapotran-
spiracją potencjalną (zwaną również wskaźnikową – ETo) w tym okresie:  

 [3

Jak podaje Encyklopedia ekologiczno-rolnicza (Zimny 2003:58), ewapo-
transpiracja to „parowanie wody z gleby poprzez rośliny, łącznie z bezpośred-
nim parowaniem z gleby”. Efekt ten jest związany z czynnikami meteorologicz-
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nymi, glebowymi i ilością wody znajdującą się w zasięgu korzeni i dostępną dla 
roślin. Wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej zależy od wilgotności gleby, 
położenia wód gruntowych, ilości opadów, uziarnienia i barwy gleby, wilgotno-
ści powietrza, temperatury powietrza, stopnia zacienienia, fazy rozwojowej ro-
śliny oraz wielu innych czynników. Ze względu na trudności w określeniu rze-
czywistych wartości ewapotranspiracji korzysta się ze wskaźnika ewapotranspi-
racji potencjalnej, którą oblicza się na podstawie podstawowych zmiennych po-
godowych. Uproszczony sposób szacowania ewapotranspiracji potencjalnej ba-
zuje na temperaturze, opadach deszczu oraz wilgotności powietrza. W przypad-
ku zastosowania pełnej formuły zbiór powiększa się o takie zmienne jak pręd-
kość wiatru, długość dnia, ciśnienie atmosferyczne i promieniowanie słoneczne. 

W Polsce wartości Klimatycznego Bilansu wodnego w poszczególnych 
gminach publikowane są on-line przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznaw-
stwa (IUNG) w Puławach. Wartości indeksu są podstawą prowadzonego przez 
IUNG Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR).  

W ramach SMSR publikowane są wartości Klimatycznego Bilansu Wod-
nego (KBW) w poszczególnych gminach w Polsce. Raporty o wartościach 
KBW dotyczą 14 sześciodekadowych okresów w ciągu roku i obejmują sezon 
od 21 marca do 30 września. Poza mierzeniem KBW, integralnym elementem 
SMSR są wartości krytyczne KBW (oznaczane jako KBWK), to znaczy takie 
poniżej których spadek wartości obserwowanych KBW oznacza możliwość wy-
stąpienia suszy rolniczej oraz potencjalny spadek wysokości plonów o 20%. 
Wartości krytyczne KBW zostały opracowane przez IUNG dla każdej z 14 
upraw z osobna. Dodatkowo wyróżniono również podział ze względu na katego-
rię gleby (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwiet-
nia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczegól-
nych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. poz. 739)). 

Po wybraniu odpowiedniego indeksu bazowego (to znaczy takiego, który 
jest dobrze skorelowany z wysokością plonu) należy dokonać parametryzacji 
ubezpieczenia. 

 

Parametryzacja ubezpieczenia 

Podstawową formę ubezpieczenia indeksowego można opisać za pomocą 
trzech parametrów, które determinują wysokość sumy ubezpieczenia, odszko-
dowania i stawki ubezpieczeniowej. Te parametry to wartość progowa, limit i 
wartość punktu. 
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� Wartość progowa lub trigger (oznaczana jako parametr S od ang. strike) 
jest najważniejszym parametrem umowy ubezpieczenia indeksowego, po-
nieważ określa wartość, poniżej (lub powyżej) której uruchamiana jest 
wypłata świadczenia. Wartość tego parametru jest ustalana w taki sposób, 
aby jak najlepiej odpowiadała momentowi wystąpieniu strat w plonach. 
Wartość progu jest wyrażona w dziedzinie indeksu bazowego. Oznacza 
to, że jeśli w ubezpieczeniu chroniącym przed niedostatkiem deszczu za 
indeks bazowy przyjmie się opady deszczu (w milimetrach na metr kwa-
dratowy), to wartość progowa może zostać ustalona jako na przykład 
400mm. Jeżeli na koniec okresu ubezpieczenia zrealizowana (faktycz-
na/zmierzona/zaobserwowana) wartość indeksu będzie niższa od wartości 
progowej zostanie wypłacone odszkodowanie. Na wysokość odszkodo-
wania wpływają również kolejne parametry: L i α 

� Limit (oznaczany jako L, ang. limit) to liczba, która określa maksymalną 
wartość indeksu, do której narasta wielkość świadczenia. W przypadku, 
gdy w ubezpieczeniu jest przewidziana wypłata jednorazowej kwoty (ry-
czałtu) to S=L 

� Wartość punktu (oznaczany jako α, ang. tick ) to wyrażona w pieniądzu 
wartość jednego punktu indeksu. Wysokość tego parametru determinuje 
to, jak szybko wraz ze zmianą realizowanej wartości indeksu wzrasta 
świadczenie; wartość α wpływa na kąt nachylenia funkcji wypłaty w 
przedziale między S i L. Wartość punktu determinuje również wysokość 
sumy ubezpieczenia: SU=α×|S-L|, gdy S≠L. 

Na poniższym przykładzie przedstawiono kształtowanie się funkcji wy-
płaty w zależności od wartości indeksu x i przy ustalonych wartościach parame-
trów S i L. Przebieg funkcji został zilustrowany na tle rozkładu prawdopodo-
bieństwa indeksu. 

Na Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą.. 
wartość progowa (parametr S) wynosi 850 – to znaczy, że jeżeli zrealizowana 
wartość indeksu w trakcie ochrony ubezpieczeniowej wyniesie mniej niż 850, 
zostanie wypłacone odszkodowanie. Zrealizowana wartość indeksu to 550, a 
więc jest przesłanka do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie nie zostanie 
jednak wypłacone w wartości całej sumy ubezpieczenia, ponieważ zrealizowana 
wartość indeksu jest wyższa od ustalonego limitu (parametr L), który wynosi 
350. Odszkodowanie w kwocie 100% sumy ubezpieczenia zostałoby wypłacone 
jeżeli zrealizowana wartość indeksu wyniosłaby 350 (równowartość limitu) lub 
mniej. Zaobserwowany indeks w wartości 850 (równowartość progu) lub więcej 
poskutkowałoby brakiem odszkodowania. 
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Rysunek 1 Kształtowanie się wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu 
chroniącym przed niedostatkiem w wartości indeksu 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jeśli przyjmiemy, że wypłata z ubezpieczenia indeksowego C jest funkcją 

indeksu pogodowego: 

 [4

to w  przypadku ubezpieczeń chroniących przed niedoborem wartości 
wybranego indeksu, funkcja opisująca wysokość odszkodowania ma następującą 
postać: 

 ,  gdzie 
 

[5

W przypadku ubezpieczeń chroniących przed nadmiarem wartości indek-
su, funkcja opisująca wysokość odszkodowania ma następującą postać: 

 ,  gdzie [6
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W ubezpieczeniach z wypłatą ryczałtową chroniących przed niedoborem 
wartości wybranego indeksu, funkcja opisująca wysokość świadczenia ma na-
stępującą postać: 

 [7

gdzie R jest wartością wypłacanego ryczałtu. 

W przypadku ubezpieczeń chroniących przed nadmiarem wartości indek-
su, funkcja opisująca wysokość świadczenia ma następującą postać: 

 [8

 

Ryzyko bazy 

W literaturze brak jest jednolitej definicji ryzyka bazy w ubezpieczeniach 
indeksowych (porównanie różnych definicji zob. Clement et al. 2018:847). Ry-
zyko bazy występuje wówczas, gdy wypłaty zależą od indeksu, który jest niedo-
skonale skorelowany z rzeczywistymi stratami ubezpieczającego lub ubezpie-
czonego (Elabed and Carter 2013:4). Skutkuje to tym, że świadczenie ubezpie-
czeniowe przyznane na bazie indeksu jest niższe lub wyższe od rzeczywistej 
szkody. Może to powodować - zwłaszcza w pierwszym przypadku -  rozczaro-
wanie ubezpieczonych i ich niechęć do nabywania produktu (Elabed et al. 2013; 
Giné, Townsend, and Vickery 2008; Mobarak and Rosenzweig 2012).  

Tradycyjne ubezpieczenie upraw pokrywa zarówno ryzyko idiosynkra-
tyczne, jak i skorelowane (Clement et al. 2018:847). Ryzyko indiosynkratyczne 
odnosi się do ryzyka, na które jest narażony podmiot indywidualny i którego nie 
doświadczają inne podmioty z danego obszaru lub z obszaru lokalnego, niewiel-
kiego (Rödl 2019:61 i n.). Może to być przykładowo zniszczenie plonu przez 
zwierzęta (np. dziki) albo lokalne szkodniki lub choroby. Z kolei ubezpieczenie 
indeksowe z racji swojej konstrukcji dotyczy tylko ryzyka skorelowanego, po-
nieważ indeks jest obliczany na podstawie danych z dużego obszaru i dotyczy 
wielu ubezpieczających (lokalizacji). To przyczynia się do ryzyka bazy w ubez-
pieczeniach indeksowych w dwojaki sposób. Po pierwsze, im większy lub bar-
dziej różnorodny jest obszar, tym bardziej ryzyko indywidualne poszczególnych 
ubezpieczonych różni się od siebie, co oznacza, że zróżnicowanie ryzyka indio-
synkratycznego jest większe i tym samym indeks gorzej odzwierciedla indywi-
dualne wyniki na polu (Hohl 2019:240). Po drugie, ryzyko bazowe może wyni-
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kać z błędów dotyczących konstrukcji i pomiaru indeksu (Dalhaus and Finger 
2016:410–11; Salgueiro and Tarrazon-Rodon 2021). I tak wartość indeksu 1) 
może nie zawierać wszystkich istotnych informacji niezbędnych do prognozo-
wania wielkości plonu na poziomie gospodarstwa (desing basis risk albo pro-
duct basic risk), 2) może być zaburzona wskutek odległości pomiędzy punktem 
pomiaru wskaźnika a lokalizacją gospodarstwa (spatial basis risk), ponieważ 
indeks oddaje warunki pogodowe w obszarze stacji pomiarowej, a lokalne wa-
runki klimatyczne mogą być inne, zwłaszcza jeśli obszar nie jest jednolity geo-
graficznie lub 3) jest błędnie wykalibrowana i nie uwzględnia faz rozwoju roślin 
przy określaniu wpływu mierzonego czynnika na poziom plonowania, rodzaju 
gleby oraz faktu, że początek i koniec sezonu wegetacyjnego jest zmienny (tem-
poral basis risk).  

Podejmowanych może być szereg działań w celu ograniczenia ryzyka ba-
zowego, w tym (Clement et al. 2018; Dalhaus and Finger 2016; Mapfumo et al. 
2017; Norton, Turvey, and Osgood 2012): 

� w ramach ryzyka bazowego produktu (product basic risk) sugeruje się 
stosowanie na przykład przy suszy wskaźników bardziej złożonych niż 
tylko ilość opadów oraz przeprowadzenia starannej walidacji produktu 

� w ramach ryzyka przestrzennego (spatial basis risk) odpowiedniego wy-
boru obszaru ubezpieczenia którego zmienność plonotwórcza jest wysoce 
skorelowana warunkami pogodowymi, bardziej precyzyjnej interpolacji 
danych pogodowych ze stacji pogodowych, wykorzystania przy budowie 
triggera więcej, niż tylko jednej stacji pogodowej 

� w ramach ryzyka czasowego (temporal basis risk) stosowania wskaźni-
ków uwzględniających rzeczywiste warunki pogodowe w jakimś okresie 
(na przykład ilość stopniodni wzrostu (growing degree days (GDDs) za-
miast sztywnej daty wyznaczającej ruszenie wegetacji. 

 

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej 

Celem prawidłowej kalkulacji składek jest zaspokojenie przyszłych rosz-
czeń ubezpieczeniowych (co zapewnić ma suma składek netto) oraz pokrycie 
innych wydatków zakładu ubezpieczeń (co realizowane jest przez sumę wszyst-
kich narzutów na składkę netto). Z drugiej zaś strony, składka brutto (płatna 
przez ubezpieczającego) powinna być możliwie konkurencyjna, tak aby dane 
ubezpieczenie mogło konkurować z innymi na rynku.  

Proces kalkulacji składki za ubezpieczenie indeksowe. 
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Rysunek 2. Proces kształtowania indeksu i kalkulacji składki  
w ubezpieczeniu indeksowym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Kalkulacja składki netto 

Kalkulacji składki dokonać można na podstawie różnych metod modelo-
wania ryzyka. Wśród nich wyróżnia się metody probabilistyczne, modele regre-
sji, metody oparte na analizie wariancji (ANOVA) czy uogólnione modele li-
niowe (GLM) [Ronka-Chmielowiec & Poprawska, 2003, s. 89]. Metody proba-
bilistyczne są dobrym punktem wspólnym pomiędzy ubezpieczeniami tradycyj-
nymi i indeksowymi.  

Generalnie, w ubezpieczeniach majątkowych do kalkulacji składki w me-
todach probabilistycznych wykorzystuje się modele kolektywnego ryzyka. 
W tych modelach na proces ryzyka wpływają roszczenia związane z portfelem 
polis – nie identyfikuje się polisy, z której pochodzi roszczenie (Ronka-
Chmielowiec, 2003, s. 66). Podstawę modelowania ryzyka w ubezpieczeniach 
majątkowych stanowią rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód oraz ich 
wartości (Śliwiński, 2002, s. 85). Całkowitą sumę roszczeń Z w danym okresie 
dla badanego portfela określa wzór: 

 [9

gdzie K to liczba roszczeń powstałych w analizowanym portfelu polis 
w badanym okresie, a Xi to wartości poszczególnych roszczeń. Zatem rozkład 
prawdopodobieństwa zmiennej Z zależy od rozkładu zmiennej losowej K i roz-
kładu zmiennej losowej Xi.  

Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach indeksowych są odmienne 
od tych stosowanych w ubezpieczeniach tradycyjnych. Ryzyko, a więc i skład-
ka, w ubezpieczeniach indeksowych jest szacowane indywidualnie na podstawie 
obiektywnych pomiarów wybranej zmiennej – dzięki czemu występuje tu brak 
negatywnej selekcji. W ubezpieczeniach indeksowych podstawę kalkulacji 
składki stanowią rozkłady prawdopodobieństwa indeksów pogodowych.  

 

Wybór indeksu 
bazowego  

Parametryzacja 
ubezpieczenia 

Określenie 
ryzyka bazy 

Kalkulacja 
składki brutto 
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Kalkulacja składki netto w ubezpieczeniach indeksowych bazujących na 
indeksach pogodowych z wypłatą przyrostową 

Omówione wcześniej parametry ubezpieczenia indeksowego (wartość ba-
zowa indeksu oraz limit wykonania) bezpośrednio wpływają na wysokość staw-
ki netto. W kontraktach chroniących przed niewystarczającą wartością indeksu z 
wypłatą przyrostową, równanie opisujące stawkę netto (rn) wygląda następująco 
(Collier et al., 2009, s. 406): 

 

[1

Gdzie f(x) oznacza funkcję gęstości prawdopodobieństwa ciągłego indek-
su pogodowego x. Taka konstrukcja równania oznacza, że w zakresie 0 do L 
wysokość składki jest równa 100% ryzyka wynikającego z rozkładu prawdopo-
dobieństwa indeksu w tym zakresie – ponieważ jeżeli zrealizowana wartość in-
deksu znajdzie się w przedziale 0 do L to zostanie wypłacone 100% sumy ubez-
pieczenia. Zrealizowana wartość indeksu w przedziale L do S oznacza jedynie 
częściową wypłatę sumy ubezpieczenia, w związku z czym wysokość stawki 
w tym przedziale stanowi jedynie część ryzyka wynikającego z rozkładu praw-
dopodobieństwa. 

W kontraktach chroniących przed nadmierną wartością indeksu, stawka 
netto obliczana jest w następujący sposób: 

 

[1

Do oszacowania stawki w ubezpieczeniu indeksowym konieczne jest je-
dynie dysponowanie danymi meteorologicznymi – w celu ustalenia funkcji gę-
stości prawdopodobieństwa wybranego indeksu – oraz ustalenie parametrów 
ubezpieczenia.  

Zastosowanie indeksu, który jest zmienną dyskretną (głównie to indeksy 
liczby dni, np. RD – liczba dni deszczowych, FD – liczba dni mrozu, HD – licz-
ba dni wilgotnych) powoduje potrzebę zastosowania modyfikacji powyższych 
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równań. W przypadku umowy chroniącej przed niewystarczającą ilością indeksu 
jest to: 

 [1

 

A w przypadku umowy chroniącej przed nadmierną ilością indeksu: 

 [1

Gdzie zi to wartość funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiennej dys-
kretnej x w punkcie xi. 

Składka netto (πn) jest iloczynem stawki netto i sumy ubezpieczenia (SU), 
która w ubezpieczeniach indeksowych zależy od wartości bazowej (S), limitu 
wykonania (L) oraz wartości punktu (α) (opracowano na podstawie (Collier et 
al., 2009): 

 
[1

W tym miejscu należy zauważyć bardzo istotną i szczególną cechę ubez-
pieczeń indeksowych, która polega na tym, że te same parametry kształtują za-
równo wysokość stawki ubezpieczeniowej, jak i sumy ubezpieczeniowej, 
a w efekcie również wysokości odszkodowania. Poniżej przestawiono analizę 
przypadku kształtowania się wysokości sumy ubezpieczenia, stawki, składki 
oraz wypłaty z ubezpieczenia w zależności od wartości progu (S) i limitu wyko-
nania (L). 

 

Kalkulacja składki netto w ubezpieczeniach indeksowych bazujących na 
indeksach pogodowych z wypłatą ryczałtową 

Ubezpieczenie indeksowe z wypłatą ryczałtową jest szczególnym przy-
padkiem ubezpieczenia z wypłata przyrostową, w którym S=L. W efekcie, tego 
typu rozwiązanie posiada tylko jeden parametr – wartość progową S. Równanie 
opisujące stawkę netto ( ) w ubezpieczeniu indeksowym z wypłata ryczałtową, 
chroniącym przed niewystarczającą wartością indeksu wygląda następująco: 
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 [1

Z kolei, stawka netto w kontrakcie chroniącym przed nadmierną wartością 
indeksu to: 

 [1

W przypadków zmiennych dyskretnych powyższe równania przekształca 
się odpowiednio do: 

 [1

oraz 

 [1

W przypadku ubezpieczeń z wypłatą ryczałtową, suma ubezpieczenia jest 
równa wartości ryczałtu (R). W konsekwencji składka netto za takie ubezpie-
czenie jest obliczana jako: 

 [1

 

Kalkulacja składki brutto  

Składka ubezpieczeniowa jest złożona z części, które mają różne przezna-
czenie i uzasadnienie (Sangowski, 1995, s 17). Przedmiot ubezpieczenia, zakres 
oraz rodzaj oferowanej ochrony wpływają zarówno na wartość składki jak i pro-
porcje poszczególnych jej składników. W składce opłacanej przez ubezpieczają-
cych uprawy można wyróżnić następujące elementy (Collier et al., 2009, ss. 
406-407; Gąsiorkiewicz, 2009, s. 33; Lisowski, 2010, s. 58;  Sangowski, 1995, 
ss. 17-23; Śliwiński, 2002b, s. 79): 

Składka brutto = składka netto + narzut bezpieczeństwa + koszty ogólne 
(informacji, likwidacji szkód i administracji) + koszty akwizycji + koszt reaseku-
racji + marża zysku 
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Ubruttowienia składki netto dokonuje się poprzez doliczenie dodatków na 
koszty prowadzenia ubezpieczenia, zysk oraz na rezerwę na wypadek, gdyby 
faktyczna szkodowość przekroczyła założoną [Stroiński, 2006, s. 118]. Uprosz-
czona formuła ubruttowienia stawki ubezpieczeniowej wyraża się następująco: 

 [2

Gdzie b oznacza dodatek na bezpieczeństwo, a to koszty akwizycji, k to 
koszty administracyjne, o to inne obowiązkowe wydatki, a z to zysk ubezpie-
czyciela. 

 

Propozycja ubezpieczenia indeksowego od skutków suszy dla rzepaku ozi-
mego, pszenicy ozimej i kukurydzy na ziarno 

Wybór rodzaju upraw podejmowanych przez danego producent rolnego 
zależy w dużym stopniu od czynników naturalnych, takich jak temperatura, wil-
gotność, światło słoneczne itp. Ważne są również warunki glebowe, takie jak 
rodzaj gleby, jej żyzność i wartość pH. Dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
plonowania konieczna jest również odpowiednia ilość wody. Jej niedobór może 
być mierzony za pomocą określonych parametrów (pojedynczych wskaźników) 
lub wiązki tych wskaźników. Działanie na tych danych oraz wiarygodnych da-
nych dotyczących plonowania może pozwolić na zbudowanie odpowiedniego 
produktu ubezpieczenia indeksowego suszy.  

Opisane powyżej czynniki mogą zostać określone w oparciu o modele 
pogodowe, np. w oparciu o WRF (Weather Research and Forecasting Model), 
który będąc modelem numerycznym, pozwala systemowo prognozować parame-
try pogody z dużą dokładnością pomiaru (4x4 km). Jednak dla podniesienia do-
kładności i jakości danych coraz częściej wykorzystywana jest koncepcja inter-
netu rzeczy (IoT), która utorowała już sobie drogę w ramach rolnictwa precy-
zyjnego (Samborski 2018). Poznawanie lub ulepszanie metod rolniczych to na-
turalne pole oddziaływania IoT, gdzie celem nadrzędnym jest zwiększania 
wskaźnika plonowania.  

W tabeli 2 przedstawiono własności proponowanych ubezpieczeń indek-
sowych. 
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Tabela 2 Ubezpieczenie indeksowe od skutków suszy pszenicy ozimej, 
rzepaku ozimego oraz kukurydzy na ziarno 

Własność umowy ubez-
pieczenia 

Możliwe opcje 

Przedmiot ubezpieczenia Pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza 

Indeks 

KBW liczone zgodnie z IUNG za 60 dni (6dekad) 
HTC15 - wskaźnik hydrotermiczny (z. j. ang: Hydro-thermal Coefficient of Selyaninov) 
stosowany w monitorowaniu suszy atmosferycznej, służy ocenie warunków meteorologicz-
nych dla wegetacji na podstawie stosunku 15-dniowych sum opadów uprzednich dla końca 
danej dekady w stosunku do notowanego w tym okresie przebiegu temperatury powietrza 
HTC20 - wskaźnik hydrotermiczny (z. j. ang: Hydro-thermal Coefficient of Selyaninov) 
stosowany w monitorowaniu suszy atmosferycznej, służy ocenie warunków meteorologicz-
nych dla wegetacji na podstawie stosunku 20-dniowych sum opadów uprzednich dla końca 
danej dekady w stosunku do notowanego w tym okresie przebiegu temperatury powietrza 
HTC30 – wskaźnik hydrotermiczny (z. j. ang: Hydro-thermal Coefficient of Selyaninov) 
stosowany w monitorowaniu suszy atmosferycznej, służy ocenie warunków meteorologicz-
nych dla wegetacji na podstawie stosunku 30-dniowych sum opadów uprzednich dla końca 
danej dekady w stosunku do notowanego w tym okresie przebiegu temperatury powietrza 
SPI 1  standaryzowany wskaźnik opadu dla 1miesięcznego (3dekadowego) okresu kumula-
cji opadów; wskaźnik suszy atmosferycznej; liczony co dekadę dla okresu 1 miesiąca 
(3dekad) 
SPI 3  standaryzowany wskaźnik opadu dla 3-miesięcznego (9dekadowego) okresu kumula-
cji opadów; wskaźnik suszy atmosferycznej; liczony co dekadę dla okresu 3 miesięcy 
(9dekad) 
SPI 6  standaryzowany wskaźnik opadu dla 6miesięcznego (18dekadowego) okresu kumula-
cji opadów; wskaźnik suszy atmosferycznej; liczony co dekadę dla okresu 6 miesięcy 
(18dekad) 
SPEI-1 - standaryzowany klimatyczny bilans wodny dla 1miesięcznego (3dekadowego) 
okresu kumulacji opadów i ewapotranspiracji potencjalnej; wskaźnik suszy atmosferycznej; 
liczony co dekadę dla okresu 1 miesiąca (3dekad) 
SPEI-3 - standaryzowany klimatyczny bilans wodny dla 3miesięcznego (9dekadowego) okresu 
kumulacji opadów i ewapotranspiracji potencjalnej; wskaźnik suszy atmosferycznej i rolniczej; 
liczony co dekadę dla okresu 3 miesięcy (9dekad) 
DISS z WRF (wskaźnik identyfikacji satelitarnej) 

Okres ochrony ubezpie-
czeniowej 

Cały cykl wzrostu roślin 
Część cyklu wzrostu roślin 

Początek ochrony ubez-
pieczeniowej 

Stały (data) 
Dynamiczny (zależny od warunków pogodowych) 

Wysokość świadczenia 
Kwota przyrostowa (zależna od wartości indeksu): od 15% wartości uprawy do 50% warto-
ści uprawy 
Ryczałt (stała kwota); od 15% wartości uprawy do 50% wartości uprawy 

Ograniczenia odpowie-
dzialności  

W zależności od indeksu – franszyza integralna 20% albo 30% 

Trigger Zależny od indeksu i wysokości franszyzy integralnej; dla KBW wartości krytyczne 
Zakres stawek ubezpie-
czeniowych netto 

Zależna od uprawy, indeksu, wybranej wysokości franszyzy i wysokości świadczenia 

Metody likwidacji szkody Automatyzacja procesu; moment wystąpienia szkody zależny od częstotliwości obliczania 
indeksu przez instytucję zewnętrzną 

Zakres niezbędnych da-
nych 

KBW (dostępne); FADN (koszty uprawy oraz rzeczywiste plonowanie niezbędne do kali-
bracji produktu), dane meteorologiczne i satelitarne gromadzone przez zewnętrzne instytu-
cje (dostęp za opłatą) 

Wymagania instytucjonal-
ne (współpracujące insty-
tucje) 

Zakłady ubezpieczeń, IUNG, podmioty gromadzące i opracowujące dane meteorologiczne i 
satelitarne, twórcy systemów informatycznych do obsługi produktów, w tym interfejsu dla 
rolników  

Źródło: opracowanie własne. 
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Odbywa się to poprzez przez inteligentne działania obserwacyjne, zwięk-
szenie monitorowania pogody i stosowania w zakresie działań agrotechnicz-
nych. To prowadzi do minimalizacji zaangażowania człowieka, ale w efekcie 
poprawia efektywność operacyjną. 

Dzięki inteligentnym urządzeniom IoT, rolnicy mogą obserwować swoje 
pola i mogą łatwo przekazać tą informację do zakładów ubezpieczeń. Do reali-
zacji tych działań wykorzystywane są liczne czujniki, które w czasie rzeczywi-
stym dostarczają danych dotyczących opadów, temperatur, ciśnienia, odżywia-
nia gleby i infekcji szkodników (Patel et al., 2021). Takie narzędzia pozwolą na 
lepszą walidację modeli składkowych w ubezpieczaniach indeksowych i więk-
szą akceptację zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i przez producentów rol-
nych (Rysunek 3). W konstrukcji produktu indeksowego powinny zostać zapi-
sane uwarunkowania techniczne, które będą pozwalały na stałe uczenie się. 

 
Rysunek 3. Działania w zakresie opracowania ubezpieczenia  

indeksowego suszy 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podsumowanie 

Pomimo wprowadzenia dopłat i przymusu zawierania ubezpieczeń upraw, 
w Polsce i wielu innych krajach wciąż występuje problem niskiej powszechno-
ści. W szczególności dotyczy to ubezpieczeń od skutków suszy, powodzi czy 
deszczu nawalnego. Koniecznością staje się implementacja nowych rozwiązań 
ubezpieczeniowych, które wykorzystują dostępne dane pogodowe oraz rozwój 
technologiczny rolnictwa. Wprowadzenie ubezpieczeń indeksowych pozwala na 
obniżenia ceny za ubezpieczenia zjawisk trudno ubezpieczalnych. Ponadto pa-
rametryzacja produktu pozwala na dostosowywanie oferty zakładów ubezpie-
czeń do zmieniających się potrzeb rynku. Można tego dokonać zarówno poprzez 
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wprowadzanie nowych produktów ubezpieczeniowych, jak i modyfikację istnie-
jących warunków umowy w celu większej indywidualizacji. Włączenie produ-
centów rolnych w realizację takiego ubezpieczenia (realizacja idei prosumpcji) 
to naturalne wykorzystanie możliwości, które daje dziś rozwój technologiczny.  
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Michał Soliwoda, Jacek Kulawik 

 

Zakończenie 
Rynek ubezpieczeń rolnych, a w szczególności ubezpieczeń upraw 

i zwierząt gospodarskich, staje się coraz bardziej złożony. Analiza strony 
podażowej i popytowej tego rynku wymaga zastosowania skomplikowanych 
metod i narzędzi, wypracowanych m.in. przez statystykę, ekonometrię czy 
cybernetykę i informatykę, a także dorobek socjologii czy psychologii 
ekonomicznej. 

Gospodarstwa rolne prowadzą swoją działalność w turbulentnym 
otoczeniu społeczno-gospodarczym i przyrodniczym, które stają się źródłami 
różnych rodzajów ryzyka. Dodatkowo, zmiany klimatu prowadzą do 
zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ergo: strona 
podażowa rynku ubezpieczeń rolnych oferuje coraz bardziej złożone 
instrumenty transferu ryzyka. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że powszechne na świecie systemy 
subsydiowanych ubezpieczeń rolnych bywają w różnorodny sposób uzasadniane 
przez decydentów politycznych i administrację. Bardzo często argumentacja ta 
odwołuje się do zawodności rynków, w tym następstw asymetrii informacji. 
Racjonalność decyzji w obszarze polityki publicznej wymaga jednak 
zbilansowania wad i zalet, kosztów/korzyści wynikających z podejmowanych 
interwencji na rynku ubezpieczeń rolnych i subsydiowanych produktów 
ochronnych. Niezbędne jest też sięgnięcie po rachunki wypracowane przez 
ekonomię dobrobytu. Rozwój innowacji ICT, w tym telemetrii/teledetekcji, 
przyczynił się do możliwości szacowania strat przez indeksy. Mogą one m.in. 
ex-ante ułatwić uszczegółowienie kryteriów ubiegania się rolników 
o rekompensaty. Ważną rolę odgrywa zestaw wskaźników, przejrzyście 
zdefiniowanych i jednoznacznie zobiektywizowanych, które powinny być 
czynnikiem uruchamiającym (trigger) otrzymanie pomocy publicznej. 

Warto dodać, że realizowanie wsparcia dla sektora rolnego, poprzez 
wspieranie ubezpieczeń upraw, jest zróżnicowane w zależności od obszarów 
geograficznych i klimatycznych, uwarunkowań politycznych, społeczno-
demograficznych oraz zamożności poszczególnych państw. Zwykle realizowaną 
formą pomocy jest budowanie systemów partnerstwa publiczno-prywatnego 
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(PPP), w którym najczęściej prywatne zakłady ubezpieczeń przejmują funkcję 
w zakresie niwelowania skutków zjawisk katastroficznych przypisane dla rządu. 

Informacja na rynku ubezpieczeniowym odgrywa szczególną rolę. 
W zakresie projektowania rozwiązań ubezpieczeniowych dla rolnictwa, 
a szczególnie w przypadku ubezpieczenia upraw, kluczowym elementem jest 
zdefiniowanie przewagi poszczególnych uczestników umowy ubezpieczenia, 
czyli asymetrii informacji. Istotne jest też rozpoznanie następstw tej 
nierówności, czyli hazardu moralnego i selekcji negatywnej. Z punktu widzenia 
praktyki dużą rolę odgrywają narzędzia, którymi posługują się pośrednicy 
w zakresie niwelowania skutków tego zjawiska, czyli negatywnej selekcji 
ryzyka czy hazardu moralnego. Należy podkreślić, że pokusa nadużycia 
w połączeniu z selekcją negatywną, może prowadzić do strat finansowych dla 
zakładów ubezpieczeniowych, ponieważ muszą oni wypłacić większą liczbę 
roszczeń i podnieść stawki za ochronę ubezpieczeniową. Z drugiej jednak strony 
wraz ze wzrostem stawek (a w konsekwencji i wysokości składek) selekcja 
negatywna sprawia, że ubezpieczenie rolne jest trudniej dostępne dla rolników 
stosunkowo mniej narażonych na ryzyko, co ogranicza powszechność ochrony 
ubezpieczeniowej. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazały na 
występowanie dualizmu asymetrii informacji, przejawiającym się sytuacją, 
w której zarówno rolnik, jak i ubezpieczyciel mają wyższość informacyjną nad 
innymi. 

Analiza strony podażowej rynku ubezpieczeń upraw wymaga 
uwzględnienia roli akceptacji ryzyka, likwidacji szkód czy konieczność zupełnie 
innych narzędzi budowy produktów ubezpieczeniowego i kanałów dystrybucji. 
Z kolei, analiza strony popytowej wiąże się z oceną skłonności rolników do 
zakupu ubezpieczeń. Wykorzystuje się w tym celu wykorzystujemy 
instrumentarium analityczne, w tym m.in. modele deterministyczne, logitowe 
i probitowe oraz metodę propensity score matching (PSM). 

Struktura gospodarstw rolnych, w tym przede wszystkim wielkość 
użytków rolnych, typ produkcji, struktura własności ziemi, czy wielkość 
generowanych dochodów determinują stosowanie różnych strategii zarządzania 
ryzykiem, w tym jego ograniczania. Jednym z elementów operacjonalizacji tej 
strategii są decyzje ubezpieczeniowe rolników. Należy podkreślić, że są one 
determinowane szeregiem różnych czynników o charakterze ekonomicznym, 
społecznym, politycznym, demograficznym czy, być może, neurobiologicznym. 
Istotną rolę, również z punktu widzenia polityki publicznej, odgrywa 
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rozpoznanie mechanizmu podejmowania decyzji o zakupie produktu 
ubezpieczeniowego. Pomocne dla rolników mogą być modele amerykańskich 
agrofinansistów, któe umożliwiają ocenę opłacalności zakupu ubezpieczeń 
upraw, w tym tzw. model Barry’ego. 

Wśród wielu możliwości ograniczania ryzyka w działalności rolniczej 
polscy rolnicy najczęściej stosują strategię polegającą na obniżaniu poziomu 
ryzyka. W ostatnich latach kierujący gospodarstwami rolnymi w celu 
zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności najczęściej dokonywali zmian 
w metodach ochrony roślin. W mniejszym stopniu zawierali oni umowy 
kontraktacyjne czy też wdrażali nowe technologie upraw. Nieliczni rolnicy 
podjęli się inwestycji związanych z nawadnianiem upraw oraz montażem 
instalacji chroniących plantacje wieloletnie. Stosowanie określonych strategii 
zarządzania ryzykiem było determinowane powierzchnią upraw zgłaszaną do 
płatności obszarowych, lokalizacją gospodarstwa rolnego, typem produkcji 
rolniczej czy też wielkością generowanych przychodów ze sprzedaży. Za 
najbardziej przydatne działania ograniczające ryzyko w działalności rolniczej 
rolnicy uznali podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy poprzez 
szkolenia, czy też kontakt z doradcami rolnymi. Ponadto transfer ryzyka na 
ubezpieczycieli, umowy kontraktacyjne, współpraca z innymi rolnikami, 
ulepszanie technologii oraz zmiana metod ochrony roślin zdaniem większości 
rolników może w znaczącym stopniu ograniczać ryzyko. 

Wyniki naszych badań wykazały, że postawa rolników wobec 
wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt w większości 
była negatywna. Rolnicy byli raczej niechętni wprowadzeniu obowiązku 
ubezpieczenia. Podobnego zdania byli doradcy rolni. Decyzje ubezpieczeniowe 
rolników w zakresie nabycia obowiązkowego ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt były determinowane przede wszystkim postawą wobec ubezpieczenia 
jako skutecznej strategii zarządzania ryzykiem, posiadanym doświadczeniem 
w zakresie stosowania ubezpieczeń w przeszłości oraz ryzykiem wdrożenia 
nowych technologii zmniejszających ryzyko w rolnictwie. Różnice w postawie 
rolników wobec wprowadzenia i wykupu obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
i/lub zwierząt różniły się zasadniczo także w zależności od wysokości 
osiąganych przychodów i powierzchni użytków rolnych zgłaszanych do 
płatności obszarowych. 

Występuje różne zależności między zarządzaniem ryzykiem, a konkretnie 
realizowanymi strategiami, stosowanymi instrumentami (w tym 
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ubezpieczeniami upraw) a zrównoważaniem czy postępem biologiczno-
technologicznym sektora rolnego. Na płaszczyźnie finansowej i ekonomicznej 
wykazano już, że ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oddziałują 
pozytywnie na zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych. Mimo rosnących, 
różnorodnych zagrożeń dla produkcji roślinnej tylko część tych podmiotów 
partycypuje w ubezpieczeniach, głównie związanych z produkcją roślinną. 
Spośród badanej zbiorowości gospodarstw towarowych objętych systemem 
FADN, w ubezpieczeniach produkcji roślinnej uczestniczyło co czwarte 
gospodarstwo, natomiast w produkcji zwierzęcej tylko sporadyczne jednostki, 
co wskazuje na ich znikome znaczenie w praktyce gospodarczej rolników. 

Wdrażanie nowych technologii w produkcji rolniczej może stanowić 
źródło ryzyka ich niekompatybilności z innymi stosowanymi już 
w gospodarstwach rolnych rozwiązaniami, a także pojawienie się problemów 
z ich zawodnością. Pojawia się konieczność zapewnienia odpowiedniego 
poziomu cyberbezpieczeństwa w naszym rolnictwie. Poprzez racjonalne 
korzystanie z postępu biologicznego istnieje możliwość dużego ograniczenia 
ryzyka pogodowego w produkcji roślinnej. Przedstawione wyniki badań 
wykazały, że zarówno postęp biologiczny jak i technologiczny należy traktować 
jako niezbędny element w strategii radzenia sobie z suszą, warunkujący 
zmniejszenie ryzyka dużego ograniczenia plonów wskutek suszy, a także innych 
negatywnych skutków związanych ze zmianami klimatycznymi.  

Wykorzystanie dorobku stosowanych nauk przyrodniczych (w tym nauk o 
Ziemi), fizycznych czy techniczno-inżynieryjnych umożliwia wyznaczenie 
obszarów z suszą rolniczą, złego przezimowania czy z przymrozkami. Ma to 
bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia wszystkich interesariuszy systemu 
ubezpieczeń rolnych w Polsce. Przykładem jest chociażby zmiana legislacyjna 
dotycząca rozpoczęcia okresu przymrozków wiosennych w ustawie 
„o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”. 

Na podstawie przeprowadzonych studiów i badań empirycznych można 
sformułować następujące wnioski i rekomendacje dla polityki publicznej1: 

� Polityka w zakresie subsydiowania ubezpieczeń rolnych musi być 
jednoznacznie wyodrębniona w holistycznym systemie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie i sektorze żywnościowym, a z drugiej strony musi 
być ściśle powiązana z całą polityką rolną oraz Planem Strategicznym 

                                                           
1 Zaprezentowane wnioski i rekomendacje zostały opracowane na podstawie materiałów 
uzyskanych od współautorów monografii. 
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WPR dla polskiego rolnictwa. Subsydia ubezpieczeniowe muszą być 
planowane w ścisłym związku z zarządzaniem ryzykiem katastroficznym 
i systemowym w rolnictwie oraz zasadami pomocy klęskowej ex ante i ex 
post. To rządy w pierwszym rzędzie odpowiadają za powyższe ryzyka. 

� W projektowaniu konkretnych rozwiązań najwyższy priorytet musi być 
przyznawany pozytywnemu wpływowi subsydiów na rynek 
ubezpieczeniowy, jego konkurencyjność i innowacyjność i redukowanie 
jego niesprawności, asymetrii informacji oraz kosztów całego systemu 
transferu ryzyka. Subsydia muszą wspierać potencjał radzenia sobie 
z ryzykiem i zagrożeniami zlokalizowanych w samych gospodarstwach 
i zwiększać ich odporność na szoki. 

� Trzeba doskonalić i rozbudowywać infrastrukturę techniczną 
i informacyjną i instytucjonalną, która pozwoli rozszerzyć ofertę 
produktów ubezpieczeniowych i innych rynkowych instrumentów 
transferu ryzyka z rolnictwa do sektora finansowego, a szczególnie 
kontraktów indeksowych. Szczególna jest tu jednak rola MRiRW jako 
integratora i koordynatora rozproszonych działań i inwestycji w obszarze 
szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

� Musi powstać system monitorowania ex ante i ex post skuteczności 
i efektywności stosowania subsydiów ubezpieczeniowych oraz 
podnoszenia kompetencji rolników w zakresie zarządzania ryzykiem 
i finansami. Wspólnie z zakładami ubezpieczeniowymi i reprezentantami 
rolników oraz środowisk naukowych i doradczych warto zainicjować 
dyskusję nt. możliwości wdrożenia w warunkach polskich 
amerykańskiego systemu dotowania ubezpieczeń rolnych, w którym 
wsparcie rolników jest oddzielone od rekompensowania kosztów i strat 
technicznych zakładom ubezpieczeniowym w ścisłym powiązaniu 
z reasekuracją portfeli polis rolniczych. 

� Niezbędne są działania zewnętrzne, często inicjowane i podejmowane 
przez administrację rządową. Działania te wsparłyby wyrównanie 
asymetrii informacji pomiędzy zakładem ubezpieczeń a rolnikiem, w tym 
stworzenie, administrowanie i udostępnianie zewnętrznych baz danych 
dotyczących zasiewów na poszczególnych działkach, rzeczywistych 
plonów, zawarcia umowy ubezpieczenia na daną uprawę w tej lokalizacji 
(co pozwoliłoby m. in. na zidentyfikowanie ubezpieczeń wielokrotnych) 
oraz szkodowości. 
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� Prowadzone prace w ramach Systemu Monitoringu Suszy oparte są 
o nowe technologie, które służą zwiększaniu dokładności przy 
wyznaczeniu obszarów dotkniętych suszą rolniczą. Dokładność wyników 
zwiększono poprzez wykorzystanie metod teledetekcyjnych. 
Wykorzystywane są zdjęcia wykonywane za pomocą kamer 
multispektralnych: z satelitów, naziemnych radarów, oraz 
z bezzałogowych statków powietrznych (dronów). 

� Badania dotyczące przezimowania roślin powinny być opracowane 
kompleksowo z uwzględnieniem wielu metod analizy warunków 
występujących w okresie zimowym. Z uwagi, że nie jest prowadzony 
monitoring przezimowania upraw rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy rekomenduje 
zbudowanie takiego monitoringu. Utworzenie monitoringu byłoby 
niewątpliwie znaczącym wsparciem rolnictwa w ocenie niekorzystnych 
warunków klimatycznych. 

� W ustawie „o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” 
z dnia 7 lipca 2005 r., „przymrozki wiosenne – oznaczają szkody 
spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od 
dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca…”. Na podstawie 
przeprowadzonych badań z lat 2015-2020 określono, że przymrozki 
wiosenne występują już 21 marca i są rekomendowaną nową datą w ich 
wystąpieniu w ustawie „o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich” w miejsce dotychczas obowiązującej daty 15 kwietnia. 

� Niezbędne jest stałe doskonalenie systemu holistycznego zarządzania 
ryzykiem w chowie i hodowli zwierząt. Obejmuje to także zapewnianie 
usług publicznych i niezbędnej infrastruktury techniczno-instytucjonalnej 
do przeciwdziałania chorobom zwierząt oraz radzenia sobie przez 
rolników z nimi, gdy się pojawią. System ten w oraz większym stopniu 
powinien integrować działania w ramach branżowych łańcuchów 
żywnościowych oraz uwzględniać potrzeby konsumentów i zdrowie 
publiczne. Dostarczanie najbardziej aktualnych informacji i wiedzy 
rolnikom oraz efektywnych kosztowo technologii do prewencji i kontroli 
chorób zwierząt, kanałach i dynamice ich transmisji oraz spodziewanych 
skutkach. 

� Wskazana byłaby ciągła optymalizacja kombinacji subsydiów 
i rekompensat dla rolników, podatków i opłat oraz regulacji prawno-
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administracyjnych. Rekomendacja ta zawiera również potrzebę wdrażania 
nowoczesnych metod oceny skuteczności i efektywności ekonomicznej 
programów rządowych, które odwoływać się będą także do dorobku 
ekonomii behawioralnej. 

� Pożądana jest koncentracja na wspieraniu inwestycji i działań 
pozainwestycyjnych rolników w bioasekurację. To musi być podstawowa 
strategia w zarządzaniu ryzykiem w produkcji zwierzęcej. Najsłabszym 
ogniwem w tym obszarze są zwykle drobne gospodarstwa rolne. 
Rządzący muszą mieć odwagę i konsekwencję w podejmowaniu decyzji, 
które naruszać będą interesy tej grupy. Wskazane byłoby promowanie 
inicjatyw wspólnotowych i branżowych, w tym funduszy 
wzajemnościowych rolników czy grup zakupowych; 

� Planować należy racjonalną koncentrację przestrzenną chowu i hodowli 
oraz kontrolować populację dzikich zwierząt – potencjalnych wektorów 
chorób zwierząt użytkowych. 

� Modele kalkulowania stawek i składek ubezpieczeniowych powinny być 
okresowo audytowane przez specjalistyczne firmy w celu 
zidentyfikowania możliwości co najmniej spowolnienia tempa ich 
wzrostu. 

� Okresowo powinny być aktualizowane mapy ryzyka produkcyjnego dla 
kraju, regionów oraz upraw i w ślad za tym dostosowywane regulacje 
prawno-administracyjne. 

� Konieczne jest wsparcie ze środków publicznych, ukierunkowane na 
działania zmniejszające ekspozycję gospodarstw rolnych na ryzyko oraz 
działania w zakresie zapobiegania ryzyka. Niezbędne są działania 
w zakresie odpowiedniego wsparcia rolników, aby poznali nowe techniki 
produkcji i zarządzania różnymi uprawami, różnicowali uprawy, 
stosowali odpowiednie nawożenie, czy środki ochrony roślin. Warto 
byłoby zorientować pomoc publiczną (np. w ramach PROW) na 
finansowanie konkretnych projektów inwestycyjnych, które poprawiłyby 
odporność gospodarstw rolnych.  

� Konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie 
świadomości rolników w zakresie ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt 
gospodarskich. Jednocześnie podejmując skuteczne działania mające na 
celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku ubezpieczeń upraw 
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i/lub zwierząt. Należałoby zainicjować i promować kampanie 
informacyjno-edukacyjne i szkolenia dla rolników/ stowarzyszeń 
producentów rolnych. Umożliwiłoby to zwiększenie świadomości 
rolników w zakresie słuszności i konieczności posiadania ochrony 
ubezpieczeniowej. Ergo: stale należy wspierać programy edukacyjno-
doradcze dla rolników oraz stymulować rozwój rozwiązań zdalnych, 
cyfrowych i on-line. Pilną potrzebą jest też wdrożenie rachunkowości do 
gospodarstw indywidualnych. 

� Wskazane było podjęcie działań prowadzących do zwiększenia dostępu 
rolników do usług doradczych i poprawy edukacji nie tylko rolników, ale 
także i doradców rolnych w zakresie zmieniających się warunków 
klimatycznych oraz skuteczności i efektywności stosowania 
poszczególnych strategii ograniczania ryzyka, a także ich łączenia 
w odpowiedzi na zmiany tych warunków. Należałoby rozszerzyć zakres 
specjalistycznych usług doradczych, w szczególności w zakresie 
rozpowszechniania informacji na temat skuteczności ubezpieczeń 
w ograniczaniu ryzyka oraz lepszego jego rozumienia.  

� Konieczne jest wsparcie publiczne pod względem generowania 
i rozpowszechniania informacji, w tym tworzenia i udoskonalania 
pogodowych baz danych oraz aktualizowania map ryzyka 
agroklimatycznego dla różnych upraw i regionów.  

� Rząd jest odpowiedzialny za stałe doskonalenie holistycznego systemu 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie oraz koordynację wciąż 
rozproszonych interesujących projektów. W szczególności ważną sprawą 
jest zapewnienie odpowiednich funduszy na inwestycje w teledetekcję 
oraz naziemną infrastrukturę meteo, które są konieczne do 
upowszechnienia się kontraktów indeksowych oraz obiektywizację 
szacowania szkód klęskowych.  

� Warunkiem efektywnego wykorzystania instrumentów pochodnych 
w ubezpieczeniach rolnych na rynku krajowym jest rozwój płynnego 
rynku kontraktów futures w Polsce. Kontrakty te powinny być na szeroką 
skalę wykorzystywane przez podmioty rynku rolnego, co 
spowodowałoby, że cena terminowa mogłaby być stosowana także w 
ubezpieczaniu przychodów lub nadwyżek. Rynek terminowy pełniłby 
efektywnie funkcję referencji cenowej – transparentna informacja dla 
uczestników rynku o przyszłych cenach towarów rolnych. Inną 



 

992 

alternatywą mogłoby też być wdrożenie mechanizmu ubezpieczenia 
indeksowego, w którym rolę indeksu pełni wartość nadwyżki 
bezpośredniej. 

� Stabilizacja dochodów uzyskiwanych z produkcji roślin w uprawie 
polowej jest ważnym warunkiem dobrego rozwoju gospodarstw rolnych 
i w związku z tym całej branży rolniczej. Dlatego też istnieje potrzeba 
wspierania działań, które temu służą, a w szczególności hodowli nowych 
odmian, oraz badań naukowych i upowszechnieniowych z tego zakresu. 

� Podmioty ubezpieczające produkcję roślinną to zdecydowanie większe 
jednostki gospodarcze, gospodarujące na lepszych glebach, jednocześnie 
efektywniej gospodarujące pracą oraz kapitałem w odniesieniu do 
gospodarstw przeciętnych. Większy potencjał produkcyjny gospodarstw 
rolnych ułatwiał godzenie różnych celów gospodarstw rolnych, 
wskazujących na ich zrównoważenie. Biorąc pod uwagę poziom oraz 
kierunek wykształcenia osób podejmujących się praktyk ubezpieczenia 
można uznać, że częściej cechują się oni szerszym zakresem wiedzy, co 
przesądza o znaczeniu czynnika społecznego w podejmowaniu praktyk 
asekuracyjnych w gospodarstwie rolnym. 

� Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń upraw i/lub zwierząt w celu 
zwiększenia udziału rolników w rynku ubezpieczeń, wymagać będzie 
podjęcia skutecznych działań w zakresie poszerzania wiedzy rolników 
w zakresie funkcjonowania i skuteczności ubezpieczeń w radzeniu sobie 
z ryzykiem. 

� Z przeprowadzonej analizy doświadczeń zagranicznych (m. in. USA, 
Kanada, kraje UE) wynika, że wdrażanie nowych produktów 
ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenia przychodów, nadwyżek) czy 
stabilizacyjnych (vide: IST) w sektorze rolnym wymaga prac 
analitycznych i przedwdrożeniowych, które powinny być prowadzone 
kilka-kilkanaście lat. Wprowadzenie swego rodzaju innowacji 
legislacyjnej, tj. ustawy ubezpieczenia przychodów z produkcji roślinnej 
byłoby procesem długoterminowym oraz wymagałoby szerokich 
i pogłębionych analiz strony popytowej/podażowej. W przypadku 
wprowadzenia IST do naszego rolnictwa wskazany byłby model 
organizacyjny, w którym grupa rolników z danego typu produkcyjnego 
partycypowałaby w finansowaniu własnych odszkodowań. Przyjęcie 
dochodów referencyjnych dla całego sektora może być nieadekwatne do 
sytuacji, w jakiej znajdują się gospodarstwa reprezentujące konkretne 
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typy produkcyjne. Zaproponowane ubezpieczenia nadwyżki nie mogą być 
w żadnym wypadku alternatywą dla klasycznych ubezpieczeń od klęsk 
żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Należy podkreślić, że mogą 
stanowić wyraźne uzupełnienie, ograniczające zakres ryzyka 
ponoszonego przez producentów rolnych. 

Z punktu widzenia rolników istotne byłoby wyeksponowanie 
następujących wniosków i rekomendacji: 

� Podstawową rolę w instrumentarium zarządzania ryzykiem powinny 
odgrywać samoubezpieczenie i samoochrona. Wszystkie decyzje, 
działania i inwestycje w gospodarstwach powinny być ukierunkowane na 
zwiększanie ich odporności na normalne ryzyka i zagrożenia oraz 
samodzielne radzenie sobie z nimi i ich finansowanie. 

� Wstępem do decyzji o zakupie ubezpieczenia musi być zaktualizowana 
mapa ryzyka w gospodarstwach. Decyzję tą należy podejmować 
w oparciu o jej wpływ najpierw na kształtowanie się syntetycznych 
kategorii wynikowych (zysk/dochód z całokształtu działalności) oraz 
w powiązaniu z kształtowaniem się kondycji finansowej i zdolności 
kredytowej. 

� Bardzo starannie należy analizować wszystkie składniki umowy 
ubezpieczeniowej, ale szczególnie udziały własne oraz warunki i terminy 
wypłaty odszkodowań. Wyzbyć należy się oczekiwań, że ubezpieczenie 
samoistnie stanie się źródłem wzbogacenia, tzn. trzeba ocenić proporcje 
między funkcją ochronną polis a ich komponentem transferowym. 

� W interesie własnym należy doskonalić wewnętrzny system 
monitorowania szkodowości upraw i zwierząt a następnie domagać się od 
ubezpieczycieli korzystniejszych warunków ubezpieczenia. W stale 
podnosić należy własne kompetencje finansowe i ubezpieczeniowe, żeby 
racjonalnie podejmować stosowne decyzje i być partnerem dla 
asekuratorów. 

� Ryzykami normalnymi rolnicy muszą sami zarządzać. Mieści się w tym 
zarówno samoochrona (redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia strat), 
jak i samoubezpieczenie (ograniczanie powstałych szkód). W obszarze 
tym znajdują się szczepienia ochronne zwierząt, dobre praktyki 
zootechniczne i agrotechniczne, które ograniczać będą ewentualne 
zakażenie się inwentarza od zwierząt dziko żyjących. 
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� Kluczowe miejsce w prewencji chorób zwierzą w każdym gospodarstwie 
powinna znaleźć bioasekuracja jako trwałe rozwiązanie. Inwestycje w nią 
z reguły są najbardziej skutecznym instrumentem zarządzania ryzykiem 
chorób inwentarza. Podlegają ona równocześnie zasadom ekonomii skali 
i zakresu. 

� Producenci rolni muszą cały czas pogłębiać swoją wiedzę nt. etiologii 
chorób zwierząt, mechanizmów ich transmisji oraz przepisów 
sanitarnych, praktyk weterynaryjnych i realizowanych programów 
rządowych. Warto rozważyć inwestowanie w alternatywne źródła 
zaopatrzenia w energię elektryczną, najlepiej na bazie integracji źródeł 
tradycyjnych i odnawialnych oraz w ramach filozofii gospodarki o cyklu 
zamkniętym, gdyż to warunkuje w dużym stopniu ciągłość i efektywność 
chowu wielkostadnego. 

� Rozwiązaniem bardzo pożądanym jest angażowanie się rolników 
w inicjatywy branżowe i wspólnotowe, gdyż pozwalają one redukować 
koszty zarządzania ryzykiem i ułatwiają dostęp do wsparcia budżetowego. 
Poprzez prawidłowe korzystanie z postępu biologicznego 
i technologicznego możliwe jest znaczne ograniczenie wielkości strat 
ilościowych i jakościowych w plonach roślin uprawnych. 

� Ewentualny zakup ubezpieczeń pakietowych powinien być poprzedzony 
dokładną analizą ekspozycji na przyszłe ryzyka (tzw. mapowanie ryzyka). 
Zakład ubezpieczeniowy lub agent ubezpieczeniowy powinien 
każdorazowo przedstawić koszty i warunki ochrony w ramach pakietu 
oraz zakupu ochrony od pojedynczego ryzyka. Rolnik powinien domagać 
się od zakładu lub agenta pełnych informacji o kalkulacji stawek netto 
i brutto oraz innych składników polisy i nakładanych warunków oraz 
obowiązków. 

� Zrównoważenie gospodarstw rolnych jest w znacznej mierze 
determinowane przez organizację produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. 
W przypadku gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji roślinnej 
odnotowano korzystniejsze wyniki dotyczące różnorodności uprawianych 
roślin, ochrony gruntów w okresie zimowym oraz uprawy nawozów 
zielonych. Natomiast atutem gospodarstw z ubezpieczeniem produkcji 
zwierzęcej był wysoki udział roślin strukturotwórczych podyktowany 
zapotrzebowaniem na paszę dla utrzymywanych zwierząt. Reasumując, 
pomioty korzystające z ubezpieczeń wykazują korzystne elementy 
organizacji produkcji roślinnej w kontekście ich zrównoważenia 
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środowiskowego. Co więcej, gospodarstwa z ubezpieczeniem produkcji 
rolniczej wykazują przewagi w wielu obszarach zrównoważenia wobec 
jednostek przeciętnych. 

� Nie jest możliwe stosowanie strategii hedgingowych dla zabezpieczenia 
się przed ryzykiem zmian cen produktów rolnych na polskim rynku 
gotówkowym przy wykorzystaniu kontraktów terminowych futures 
z rynków zagranicznych. Stosowanie towarowych instrumentów 
pochodnych zagranicznych rynków terminowych do zabezpieczenia ceny 
sprzedaży pszenicy, kukurydzy czy rzepaku miałoby jedynie charakter 
transakcji spekulacyjnej. Istotne jest również ryzyko walutowe związane 
z wyceną kontraktów terminowych w walutach obcych. Ryzyko walutowe 
obniża dodatkowo skuteczność wykorzystania zagranicznych rynków 
terminowych do zabezpieczenia cen na krajowym rynku gotówkowym. 
Rynek terminowy wykazuje bowiem dużą efektywność w zabezpieczaniu 
cen jedynie w warunkach ścisłego powiązania z rynkiem gotówkowym.  

Z perspektywy sektora ubezpieczeniowego istotne mogą być następujące 
konkluzje: 

� Aktualizacja bieżącego systemu agroubezpieczeń, w szczególności upraw, 
wspiera realizację celów biznesowych poszczególnych towarzystw. Na 
przeciwnym biegunie znalazło się wdrożenie ubezpieczenia przychodów 
w rolnictwie, które dla większości towarzystw jawi się jako raczej 
sprzeczne z realizacją celów biznesowych. 

� Wdrażać należy rozwiązania techniczno-organizacyjne i prawno-
regulacyjne, które redukować będą asymetrię informacyjną po obydwu 
stronach rynku, a więc i negatywną selekcję, i hazard moralny oraz koszty 
administracyjne i transakcyjne ubezpieczeń rolnych, a także przyspieszą 
i zobiektywizują likwidację szkód i wypłatę odszkodowań. 

� Stale należy doskonalić modele i systemy wyceny ryzyka rolniczego, 
kalkulacji stawek i składek oraz procesy taryfikacji. W ogólnym zarysie, 
bez narażania na szwank własnego know-how w powyższej dziedzinie, 
rolnicy powinni mieć możliwość zwrotnego śledzenia procesu 
przechodzenia od stawek netto do brutto. 

� Wdrażać trzeba nowoczesne metody badania popytu ubezpieczeniowego 
ze strony rolników, a w tym jego elastyczności cenowe oraz gotowość do 
płacenia za poszczególne składniki polis. Szczególną uwagę należy przy 
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tym zwracać na szybkie wypłacanie odszkodowań, gdyż jest to kluczowa 
determinanta popytu. 

� Należy znaleźć równowagę między standaryzacją oferty produktowej dla 
rolników a jej indywidualizacją. Oferta ta powinna być stale rozszerzana 
i aktualizowana oraz coraz bardziej powinna uwzględniać kontrakty 
indeksowe oraz stabilizowanie przychodów i dochodów rolniczych. 
Równocześnie zakłady powinny minimalizować pokusę stosowania 
subsydiowania krzyżowego. 

� Zakłady oraz powiązani z nimi agenci/brokerzy powinni częściej 
angażować się w doskonalenie kompetencji ubezpieczeniowych rolników 
oraz prewencję w gospodarstwach. 

� Warto rozważyć i podjąć prace studialne nad adaptacją rozwiązań z USA, 
w których rozdzielono subsydiowanie asekuratorów od dotowania składek 
rolników. 

� Konieczne jest stałe doskonalenie wszystkich procesów związanych 
z ubezpieczaniem rolników, by powstrzymać długookresowy wzrost 
stawek ubezpieczeniowych. Zasłanianie się tajemnicą handlową nie może 
być przeszkodą do upubliczniania ogólnej filozofii takich działań. Tylko 
zakłady posiadają stosowne informacje, by podjąć zaawansowane prace 
nad determinantami popytu ubezpieczeniowego rolników i ich gotowości 
do płacenia za ochronę. Potrzebne jest promowanie rozwoju ubezpieczeń 
indeksowych. 

� Sami pośrednicy ubezpieczeniowi mogą przyczynić się do ograniczenia 
następstw asymetrii informacji na rynku agroubezpieczeń. Posiadanie, 
a co więcej pogłębienie specjalistycznej wiedzy w zakresie 
funkcjonowania poszczególnych rodzajów upraw, a także staranne 
przygotowanie porównania ofert, że szczegółowo omówionymi zasadami 
likwidacji szkód, mogą zmniejszyć zakres przewagi wiedzy w relacji 
zakład ubezpieczeń – klient.  

� Stale doskonalić należy metody wyceny ryzyka w chowie i hodowli 
zwierząt oraz kalkulacji stawek i składek ubezpieczeniowych, gdyż często 
są one odległe od ortodoksji aktuarialnej. Mieszczą się w tym m.in. 
aktualizowanie i rozbudowa baz danych historycznych i prospektywnych 
oraz modele zależności między interwencją publiczną a zmianami 
ekspozycji rolników na ryzyka. 
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� Należy rozwijać modelowanie popytu ubezpieczeniowego i jego 
determinant oraz wpływu atrybutów kontraktów ubezpieczeniowych na 
gotowość płacenia rolników za ochronę. Warto też przyspieszać 
procedury likwidacji szkód i wypłacania odszkodowań, gdyż najbardziej 
wpływa to na zainteresowanie rolników polisami. 

� Szerokie stosowanie się przez producentów do zasad agrotechniki, 
decydujących o ograniczeniu strat w plonach wynikających z suszy, 
powinno warunkować korzystniejszą dla producenta umowę o ich 
ubezpieczenie. 

� Niezbędne jest przygotowanie się firm ubezpieczeniowych do 
rozszerzonego nadzoru w kwestii projektowania dokumentów 
ubezpieczeniowych łatwych do zrozumienia. Wskazana byłaby poprawa 
jakości przekazywanych rolnikom informacji przez pośredników 
ubezpieczeniowych. 

� Należy podjąć prace koncepcyjne i wdrożeniowe, które doprowadzą do 
wzbogacenia oferty komercyjnej o rozszerzenie ubezpieczeń 
standardowych, wprowadzenia ubezpieczeń nadwyżek, produktów 
a business interuption, indeksów na bazie regionalnych i satelitarnych 
wskaźników śmiertelności zwierząt oraz indeksów ekonomicznych 
i paszowych. 
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*** 

Agroubezpieczenia, w tym nawet innowacyjne produkty sektora 
ubezpieczeniowego (w tym kontakty indeksowe), powinny być rozpatrywane na 
tle całego systemu zarządzania ryzykiem nie tylko w rolnictwie, ale w ramach 
całego sektora żywnościowego. Holistyczny system zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie powinien charakteryzować się odpornością (resilience). Ergo: 
wymagana jest integracja działań wzmacniających resilience w samym 
rolnictwie z budową odporności całego sektora żywnościowego. Niezbędną 
cechą jest też, coraz częściej uwypuklona, jest trwałość odporności systemu 
żywnościowego. Działania dla wzmocnienie zdolności absorbowania szoków 
i radzenia sobie z nimi jako komponent resilience odnosić należy do poziomu 
gospodarki i społeczeństwa, gospodarstwa rolnego, instrumentów rynkowych, 
rządowych interwencji ex ante i ex post (w tym pomocy klęskowej). 
Wyzwaniem, nie tylko społeczno-ekonomicznym, ale i legislacyjnym, będzie 
wkomponowanie w ww. matrycę działań zestawu pięciu produktów 
ubezpieczeniowych z naszego projektu.  

Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne są dalsze badania empiryczne nad 
m.in. źródłami asymetrii informacyjnej na rynkach ubezpieczeń rolnych 
i nasileniem na nich negatywnej selekcji i hazardu moralnego, a także 
zidentyfikowaniem psychologicznych i neurobiologicznych podstaw 
podejmowania decyzji ubezpieczeniowych. Mamy nadzieję, że wyniki prac 
zrealizowanych w ramach zadania 2 projektu UBROL, przyczynią się do 
udoskonalenia systemu zarządzania ryzykiem w naszym rolnictwie a także będą, 
być może, podstawą dla wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych dla 
tego sektora, a na pewno bazą dla prac przedwdrożeniowych, zaplanowanych 
w zadaniu 3 naszego projektu. 
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