
IDENTYFIKACJA PODSTAW,
PRZEMIAN I PROBLEMÓW 
UBEZPIECZEŃ ROLNYCH

WARSZAWA 2020

ID
E

N
TY

FIK
A

C
JA

 P
O

D
S

TAW
, P

R
ZE

M
IA

N
 I P

R
O

B
LE

M
Ó

W
 U

B
E

ZP
IE

C
ZE

Ń
 R

O
LN

Y
C

H

ISBN 978-83-7658-842-1



IDENTYFIKACJA PODSTAW,
PRZEMIAN I PROBLEMÓ W

UBEZPIECZEŃ ROLNYCH



  
 



IDENTYFIKACJA PODSTAW,
PRZEMIAN I PROBLEMÓ W
UBEZPIECZEŃ ROLNYCH

Redakcja naukowa

dr inż. Michał Soliwoda

WARSZAWA 2020



ZESPÓ  AUTORSKI 
KONSORCJUM AGRI-RISK 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI YWNO CIOWEJ – PA STWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
dr in . Micha  SOLIWODA (ORCID ID: 0000-0003-4207-4641) – Redaktor Naukowy, Kierownik Zespo u; Wst p, rozdz. 5.1, 
5.2, 5.3 – Niderlandy, Szwajcaria, 5.4 – WTO, 5.5, 5.6, 6.7 i 7, Zako czenie;  
prof. dr hab. Jacek KULAWIK (0000-0001-8731-1765) – Wst p,  rozdz. 1-2, 3.1, 6.7, 7, Zako czenie;  
prof. dr hab. Marian PODSTAWKA (0000-0002-3834-0743) – rozdz. 7 - za . ramka A.1;   
dr in . Joanna PAW OWSKA-TYSZKO (0000-0001-5232-3301) –rozdz. 3.2;  
dr hab. Barbara WIELICZKO  (0000-0003-3770-0409) –rozdz. 5.3 – W ochy, Kanada, 5.4 – FAO, Bank wiatowy;  
dr Cezary KLIMKOWSKI (0000-0002-7160-4683) – rozdz. 5.3 –Hiszpania, USA, 5.4 – Bank wiatowy;  
dr in . Zbigniew FLORIA CZYK (0000-0002-3954-1547) – rozdz. 5.3 –USA, Kanada;  
dr hab. Marcin GOSPODAROWICZ, prof. IERiG -PIB (0000-0001-5011-3247) – rozdz. 5.3 – Niemcy, Austria;  
dr in . Dariusz OSUCH (0000-0002-4696-8602) –  rozdz. 6.1;  
mgr in . Adam KAGAN (0000-0001-9385-3720) – rozdz. 6.6, rozdz. 7- za . ramka A.2; 
mgr in . Justyna HERDA-KOPA SKA (0000-0003-1351-8338) – rozdz. 6.7;  
mgr Grzegorz KONAT,  SGH w Warszawie (0000-0002-1162-5714), rozdz. 5.3 – Francja, 5.4 – OECD;   
dr Agnieszka KURDY -KUJAWSKA, Politechnika Koszali ska (0000-0002-6024-2947)– rozdz. 6.2-6.7;   
prof. Samuele TRESTINI, Università degli Studi di Padova (0000-0002-9828-8262) – rozdz. 5 – za . ramka A.2;  
dr  Elisa GIAMPIETRI, Università degli Studi di Padova (0000-0002-1523-1739) – rozdz. 5 – za . ramka A.2. 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 
dr hab. Krzysztof YSKAWA (0000-0002-7409-8624) –Kierownik Zespo u,  rozdz. 4, 7;  
dr  hab.  Monika KACZA A  (0000-0003-1868-7835) –  rozdz. 4, 7;   
dr Pawe  ROZUMEK (0000-0002-9837-2149) – rozdz. 4;   
dr hab. Jacek LISOWSKI, prof. UEP (0000-0002-2390-7356) – rozdz. 4;    
mgr Rafa  MATU A (0000-0002-7551-1193) – rozdz. 4. 

SZKO A G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
dr hab. Adam W S,  prof. SGGW (0000-0001-8643-5985) – Kierownik Zespo u, rozdz. 6; 
dr hab. Piotr SULEWSKI (0000-0002-7983-4651) – rozdz. 6;   
dr in . Pawe  KOBUS (0000-0003-2289-2305) – rozdz. 6;  
prof. dr hab. Edward MAJEWSKI (0000-0003-0886-6645) – rozdz. 6;   
lic. Kinga POGODZI SKA (0000-0003-1200-2305) – rozdz. 6. 
 
 
Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac zrealizowanych w ramach zadania 1 fazy A projektu  
pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarz dzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym  
na zrównowa enie, wdra anie innowacji i technologii oraz przeciwdzia anie zmianie klimatu (akronim: UBROL),  
który uzyska  dofinansowanie Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju (NCBR) z programu GOSPOSTRATEG  
w ramach Umowy nr Gospostrateg1/390422/25/NCBR/2019 z dnia 13.03.2019 r. 
 
Recenzent  
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE w Katowicach 
 
Opracowanie komputerowe i korekta 
Ewa Gac, mgr in . Justyna Herda-Kopa ska 

 
Redakcja techniczna 
Leszek lipski 

 
Projekt ok adki 
Leszek lipski 

 

ISBN 978-83-7658-842-1 
 
 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej 
– Pa stwowy Instytut Badawczy 
ul. wi tokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
tel.: (22) 50 54 444 
faks: (22) 50 54 757 
e-mail: dw@ierigz.waw.pl 
http://www.ierigz.waw.pl 



 

 
 
 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

 
Wstęp 7 

1. 
 
Teoria użyteczności oczekiwanej i użyteczność non-expected  
a ubezpieczenia  

13 

2. 
 
Decyzje ubezpieczeniowe. Mechanizmy i determinanty 
 

111 

3. 
Holistyczne zarządzanie ryzykiem w rolnictwie i ryzyko społeczne  
w sektorze rolnym 160 

4. 
Monitoring krajowych, unijnych i międzynarodowych regulacji  
i rekomendacji dotyczących ubezpieczeń rolnych oraz warunków  
udzielania pomocy publicznej w tym sektorze 

246 

5. Przegląd międzynarodowy procesów i tendencji oraz przemian  
w sektorze ubezpieczeń rolnych 302 

6. 
Percepcja ryzyka przez rolników, jego źródeł i nastawień do niego 
oraz preferencji dotyczących instrumentów i strategii zarządzania 
nim – wyniki badań ankietowych   

552 

7. Koncepcja holistycznego systemu zarządzania ryzykiem i wstępnego 
zestawu produktów ubezpieczeniowych w rolnictwie polskim 

655 

 
Zakończenie 686 

 



  
 



Jacek Kulawik, Michał Soliwoda

Wstęp

Zarządzanie ryzykiem

7



podejścia holistycznego do zarządzania ryzykiem

instrumentów zarządzania ryzykiem
ubezpieczenia
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Jacek Kulawik 

1. Teoria użyteczności oczekiwanej i użyteczność non-expected a ubez-
pieczenia  

1.1. Teoria/hipoteza użyteczności oczekiwanej

the 
expected utility theory
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zweifel P., Eisen R. (2012), Insurance 
Economics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
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a fair premium
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zweifel P., Eisen R. (2012), Insurance 
Economics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
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Źródło: Goodwin K.B., Smith H.V. (1995). The Economics of Crop Insurance  and Disaster 
Relief, AEI Press, Washington DC.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Döring T., Öffentliche Finanzen und Verha l-
tensökonomik: Zur Psychologie der budgetwirksamen Staatstätigkeit, Springer Gabler, 
Wiesbaden, 2015. 
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1.2. Podejście non-expected utility

non-expected utility
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Źródło: opracowano na podstawie: Machina J.M.(2014). Non-expected utility and the robust-
ness of the classical insurance paradigm, w: Handbook of Insurance, Georges Dionne Editor, 
Second Edition, The Geneva Association, Springer, New York, Heidelberg, Dortrecht, London.
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Źródło: opracowano na podstawie: Machina J.M., Non-expected utility and the robustness of 
the classical insurance paradigm, w: Handbook of Insurance, Georges Dionne Editor, Second 
Edition, The Geneva Association, Springer, New York, Heidelberg, Dortrecht, London, 2014. 

(1+λ) 1– (1+λ) 

B
w– (1+ 

λ)

w – (1+ λ) .
C

 

 

 
 

.

A 

B 

C 

X1 
0 

W 

X2



,  
sgn z z

non-expected

M
w E I l l l

M
w E l l

M F sgn max l U w

E max l min l F dF ll l d l
 λ

U
U

non-excepted.   

λ 
non-expected



(x;F)/ (x; F) > 
(x;F)/ (x; F) x F

iM
w E l l ii

C(I) I

E U w C I l U w

I l l

U

; i
F [0,M].

I(l) .



I(l)= 0 dla l
0< I(l)< l dla l
0< I(l)< 1 dla l .

C΄( ) i C΄΄( )>0

non-expected

I
w l I ll Ilw

w C I l w

I l l

Cw CC

rank dependent
non-expected

a probabilistic sophistifaction



perspektywy (the prospect 
theory



a reference point

the domain of gains
the domain of losses

a
loss aversion

n nL y p y p y p

i iy x x i n
x

a
value function Y R

v
v Y

v a reference dependence
y
y

v y v y



the cumulative prospect 
theory

y je li

ś
v

ś y
y

y je li y

λ

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wilkinson N., Klaes M., An Introduction to Be-
havioral Economics, 2nd Edition (2012), Palgrave Macmillen, New York. 
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a consumer insurance
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schmidt U. (2016). Insurance demand under pro-
spected theory: a graphical analysis, „The Journal of Risk and Insurance”, vol. No. 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schmidt U.(2016). Insurance demand under 
prospected theory: a graphical analysis, „The Journal of Risk and Insurance”, vol. No. 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schmidt U, (2016). Insurance demand under 
prospected theory: a graphical analysis, „The Journal of Risk and Insurance”, vol. No. 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schmidt U.(2016). Insurance demand under 
prospected theory: a graphical analysis, „The Journal of Risk and Insurance”, vol. No. 1.
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ricultural and Applied Economics, vol. 51, no. 2. 



the wil-
lingness to pay

the prospect theory



downside

downside risk

fair

fair



fair

G

R R W dla R R
G

R W w przeciwnym wypadku

R W dla R RR W dla R RR

R W

RR R W

G dla G
V G

G w przeciwnym wypadku



R R W dla R W R wysokieodszkodowanie

G W R R dla R R R W ma eodszkodowanie

W dla R R brak odszkodo i

ł

wan a

dla R W R wydla R WR W WR WR WR

GG dla R R R W mdla R R R WR RR R R RR RR RR

R R brR RR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Feng H., Du X., Hennesy A.D. (2020). De-
pressed demand for crop insuance contracts, and a rational based on third generation Pro-
spect Theory, „Agricltural Economics”, vol. 51, no.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 









a rank dependent 
utility



V p

N

n n
n

V p w p U x

p U x
nx x x

n n

n j j
j j

w p q p q p

q

q q

w p w p

V F U x d q F x

n
n

w p q q

p
q FF



q

a betweeness
the theory of di-

sappointment aversion

n nL x p x p x p

n
i i ii

n
i ii

p x u x
U L

p x

a betweeness

p p i p



non-expected utility

the fanning-out
the fanning-in

a betweeness
a a a aa a betweeness

p a a p a p ap a the 
fanning-out

 the fanning-in
a betweeness

the 
theory of disappointment
the theory of disambiguation

n nL x p x p x p

nx x x

C

k L k nx x C x x

kx x

kx x n
ii k

q p

q



L

k nD E
j j i ij i k

U L u x u x

u D
j j

E
i i

Q

E i i
i

j jD
j

p pq k i n
q q q

p pq j k
q q q

j k i jp p p
D E
j i

E D
i i j jp a p

the regret theory

the minimax regret



a regret-rejoice function

n ns s s

np p p

A A

A nx x x A

ny y y

si i iR x y R
R

A i iR x y

i iR x y i ix y i iy x

i ix y

i iR x y

R i i i iR x y R y x

x y z
R x y R y z R x z



P A
i ix y x y

A A

n
i i ii

p R x y

i i i iR x y u x u y

R

the 
regret theory

ex post

regret-theoretical expected utility



ex post

u x y x g x y

x y
v v′ v″ g

x y

u w w k g w w

g w w
k

k
k

RTEU E w k g w w

E



w

X oF w

F F w

I w R

I x ax

x X

P E I X E X

w w E X X

w ex post
x

E X

ex post w w x E X

k

k
k



Źródło: opracowanie własne na podstawie: Braun M. (2004). Muermann A., The Impact of 
Regret on the Demand for Insurance „The Journal of Risk and Insurance”, vol. 71, no. 4 . 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Braun M., Muermann A.(2004). The Impact of 
Regret on the Demand for Insurance’ „The Journal of Risk and Insurance”, vol. 71, no. 4. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A.(2012). Salience 
theory of choice under risk, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 127, no. 3.

1.3. Behavioralne aspekty decyzji ubezpieczeniowych 
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2. Decyzje ubezpieczeniowe. Mechanizmy i determinanty 

2.1. Decyzje ubezpieczeniowe na gruncie teorii użyteczności oczekiwanej
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2.2. Finansowe problemy ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
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dakcja naukowa J. Handschke i J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.  
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2.3. Decyzje ubezpieczeniowe z perspektywy behawioralnej 
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a overconfidence

the competence hypothesis

2.4. Decyzje ubezpieczeniowe rolników
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3. Holistyczne zarządzanie ryzykiem w rolnictwie i ryzyko społeczne 
w sektorze rolnym 

3.1. Istota i ewolucja systemu holistycznego zarządzania ryzykiem 



a natural hedging



a spatial aggregation bias



Źródło: przedstawiono na podstawie: Muβhoff O., Hirschauer N. (2011). Modernes Agrarmanagement. 
Betriebswirtschaftliche Analyse-und Planungsverfahren. 2. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München.
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Źródło: przedstawiono na podstawie: Leppälä J. (2016). Systematic Risk Management on 
Farms, Aalto University publication Series Doctoral Dissertations 17, 2016, Helsinki.

Prawdopodobieństwo 
realizacji się ryzyka

Skutki realizacji się ryzyka

niskie
średnie

wysokie

Źródło: przedstawiono na podstawie: Leppälä J. (2016). Systematic Risk Management on 
Farms, Aalto University Publication Series Doctoral Dissertations 17, 2016, Helsinki.
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Wysokość strat 

bardzo 
mała mała średnia poważna bardzo 

poważna katastroficzna 

częste 
            

sporadyczne 
            

rzadkie 
            

bardzo rzadkie 
            

małe 
            

praktycznie 
wykluczone             

  - ryzyko akceptowalne, 

  - ryzyko akceptowalne przy dostępnych instrumentach, 

  - ryzyko akceptowalne przy zaawansowanym instrumentarium, 

  - ryzyko nieakceptowalne. 

Źródło: przedstawiono na podstawie: Schlieper P. (1997). Ertragsausfallversicherung und 
Intensität Pflanzlicher Produktion, DUV Springer Fachmedien, Wiesbaden.
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Źródło: przedstawiono na podstawie: Muβhoff O., Hirschauer N. (2011). Modernes 
Agrarmanagement. Betriebswirtschaftliche Analyse-und Planungsverfahren. 2. Auflage, 
Verlag Franz Vahlen, München.

ex post



the social risk management,



good governance

explicite

a first-best



a first-best

the first-best the second 
best

Źródło: opracowano na podstawie: Holzmann R., Jorgensen S. (2001). Social risk manage-
ment: A new conceptual framework for social protection, and beyond, International Tax and 
Public Finance, vol. 8. 



Rodzaj ryzyka 
Poziom analizy: 
mikro mezo makro 

                           
                          specyficzne                                                                                                          skorelowane     

• naturalne  

deszcze nawalne 
osuwiska ziemi 
wybuchy wulkanów 
 

trzęsienia ziemi 
powodzie  
susze  
wichury • zdrowotne 

choroby 
zranienia 
niepełnosprawności 

epidemie  

• w cyklu życia 
narodziny 
starość 
śmierć 

  

• socjalne 
przestępstwa kryminalne 
przemoc domowa 

terroryzm 
gangsterstwo 

rozruchy społeczne 
wojna 
wrzenie społeczne 

• ekonomiczne 
bezrobocie 
nieurodzaj w rolnictwie 
upadłość firm 

przesiedlenia 

załamanie się produkcji 
 
kryzys płatniczy, waluto-
wy  i finansowy 
szoki technologiczne lub 
handlowe 

• polityczne 
dyskryminacja    etniczna i/lub 
rasowa 

rozruchy 

 
załamanie się  polityki 
programów społecznych 
zamach stanu • ekologiczne  

skażenia 
wylesienia 
katastrofa nuklearna 

 

Źródło: opracowano na podstawie: Holzmann R., Jorgensen S. (2001). Social risk manage-
ment: A new conceptual framework for social protection, and beyond, International Tax and 
Public Finance, vol. 8. 



 

Cel 1: Minimalizacja wielkości maksymalnej możliwej straty dobrobytu. Jest to ujęcie 
szczególnie ważne w przypadku ludzi biednych i podatnych na szoki, bo takie straty mogą 
wręcz doprowadzić do nędzy, a nawet śmierci. Obowiązuje tu reguła decyzyjna „min-max”, 
która pozwala uniknąć działań skutkujących maksymalizacją ww. strat. Zaletą reguły jest 
brak konieczności znajomości prawdopodobieństw, gdyż wystarczy wiedza nt. dziedziny 
funkcji straty oraz jej wielkości: 

[min max (strata)] : ilość 
 
Cel 2: Minimalizacja prawdopodobieństwa spadku konsumpcji poniżej ustalonego progu. 
Najlepiej odpowiada on sytuacji osób znajdujących się w pobliżu granicy biedy. Obowiązuje 
tu reguła decyzyjna „po pierwsze bezpieczeństwo”, pozwalająca zabezpieczyć się przed zda-
rzeniami, które spowodowałyby spadek oczekiwanej konsumpcji (Ct) poniżej wstępnie usta-
lonego progu (Cmin). By ją stosować, musimy mieć informacje o oczekiwanych dochodach w 
poszczególnych alternatywach, konsumpcji progowej i prawdopodobieństwie (Pr) wystąpie-
nia mierzonego ryzyka: 
 

[min Pr(Ct  Cmin)] : prawdopodobieństwo 
 

Cel 3: Maksymalizacja oczekiwanej stopy zwrotu dla danego poziomu zmienności zwro-
tów. Ma ona zastosowanie w przypadku osób o wyższych dochodach, dla których ich spadek 
nie oznacza znalezienia się w biedzie lub nędzy. Reguła decyzyjna sprowadza się tu do mak-
symalizacji określonej funkcji użyteczności oczekiwanej przy ograniczeniach nałożonych na 
zmienność dochodu w poszczególnych alternatywach decyzyjnych. Wymagania informacyj-
ne są tu najszersze; trzeba znać preferencje odnośnie ryzyka, oczekiwane zwroty z portfela 
aktywów oraz ich rozkład. Dla funkcji użyteczności V(μ, , której argumentami są tylko 
średnia i odchylenie standardowe regułę powyższą i pomiar ryzyka możemy zapisać nastę-
pująco: 
 

[max V(μ, ] : odchylenie standardowe (  ) 
 

Źródło: opracowano na podstawie: Holzmann R., Jorgensen S. (2001). Social risk manage-
ment: A new conceptual framework for social protection, and beyond, International Tax and 
Public Finance, vol. 8. 

a down-side risk

a down-side risk



a coping

Strategie 
Układy/porozumienia 

nieformalne rynkowe publiczne 

• redukcja ryzyka 

·mniej rynkowa  
 produkcja 
·migracje 
·właściwe odżywianie  
 i odłączanie od piersi 
·prewencja i higiena 

 

·szkolenie  
 pracowników 
·edukacja  
 finansowa 
·zakładowe i 
 branżowe 
 standardy pracy 

 

·solidna polityka 
 makroekonomocz-
na 
·szkolenia  
 serwisowe 
·polityki dotyczące  
  rynku pracy 
·redukcja pracy 
 dzieci 
·polisy na wypadek  
 inwalidztwa 
·prewencja 
przeciwko AIDS 
 itp. chorobom 

• pohamowywanie  
   ryzyka 

(1) zarządzanie  
portfelowe 

 

 
· wielozadaniowość 
· inwestycje w kapitał  
  ludzki i rzeczowy 
· inwestycje w kapitał  
  społeczny 

 

 
·inwestycje w 
 różne aktywa 
 finansowe 
· mikrofinanse 

 

 
·system emerytalny 
·transfer aktywów 
·ochrona praw 
 własności  
·wsparcie rynków 
 finansowych dla 
 ubogich 
 
 



(2) ubezpieczenia 
 
 
 
 
 
 
 

(3) hedging 
 

 małżeństwo/rodzina 
 umowy wspólnotowe  
 dzielone dzierżawy 
· praca powiązana 
 

 
· rodziny  
 wielopokoleniowe 
· kontrakty o pracę 

·annuitety 
 emerytalne 
· ubezpieczenia  
upraw 
· ubezpieczenia  
 niezdolności do 
 pracy 
 

 

·obowiązkowe 
 ubezpieczenia  
społeczne 
 

• zmierzenie się  
   z ryzykiem 

·sprzedaż aktywów 
 rzeczowych 
·pożyczki sąsiedzkie 
·wewnątrzwspólnotowe  
 transfery 
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Źródło: opracowanie własne: Fraser R.S.J., Simkins J.B. (2016). The Challenges of and 
solutionsfor implementing enterprise risk management, „Business Horizons”, vol. 59 . 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cordier J. (December 2014). Comparative 
Analysis of Risk Management Tools Supported by The 2014 Farm Bill and The CAP 2014-
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3.2. Ryzyko społeczne i KRUS jako instytucja nim zarządzająca w  rolnic-
twie polskim 

3.2.1.  Wprowadzenie 
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Źródło: opracowanie własne.
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3.2.3. Interakcje ryzyka społecznego z pozostałymi kategoriami ryzyka 
w rolnictwie 
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Źródło: Nowotarska-Romaniak (2013), Zachowania klientów indywidualnych w procesie 
zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
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lub aktach stanowionych na poziomie UE czy rekomendacji organizacji mię-
dzynarodowych. Ponadto w opracowaniu uwzględniono analizę regulacji w za-
kresie funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce w odniesieniu do wymagań 
finansowych, stawianych zakładom ubezpieczeń oraz dystrybucji produktów 
ubezpieczeniowych. 

4.2. Regulacje i rekomendacje organizacji międzynarodowych  

4.2.1. Regulacje i rekomendacje WTO 

Unia Europejska (UE) jest członkiem Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) i reprezentuje – jako pojedyncza jednostka – wszystkie kraje należące do 
UE. Regulacje UE muszą zatem uwzględniać Porozumienie ustanawiające 
Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu w dniu 15 
kwietnia 1994 r., w tym w zakresie rolnictwa. Te ostatnie zostały zawarte w za-
łączniku Porozumienie w zakresie rolnictwa, który wszedł w życie na początku 
1995 r. i od tego czasu był modyfikowany przez decyzje podjęte w ramach kon-
ferencji ministerialnej WTO na Bali (2013 r.) oraz w Nairobi (2015 r.). Regula-
cje zawarte w Porozumieniu mają charakter nadrzędny względem pozostałych 
regulacji WTO w zakresie handlu, które co do zasady odnoszą się także do rol-
nictwa (por. art. 21 pkt. 1 Porozumienia).  

Podstawowe elementy Porozumienia w zakresie rolnictwa prezentuje ry-
sunek 1. Wszystkie z nich dotyczą obszarów istotnych dla gospodarstwa rolnego 
(poziom mikro), jak i całego sektora. Zasadniczym założeniem wspomnianego 
Porozumienia jest to, aby wsparcie rolnictwa dokonywane było przy wykorzy-
staniu instrumentów, które nie zakłócają handlu i produkcji lub czynią to w jak 
najmniejszym stopniu.  

Idea ta jest wdrażana w ramach wsparcia wewnętrznego prowadzonego w 
UE. Struktura pomocy udzielanej rolnikom UE w ostatnich kilkunastu latach 
uległa istotnej zmianie – od wyraźnej przewagi instrumentów z zakresu amber 
box w latach 1999-2000 (początkowy okres funkcjonowania Porozumienia) po 
wyraźną przewagę instrumentów z obszaru green box obecnie (por. rysunek 2).  



Źródło: (WTO, 2015, p. 11). 



Źródło: (EU, 2020). 
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wych w ubezpieczaniu upraw)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Porozumienie Ustanawiające Światową 
Organizację Handlu (WTO-GATT 1994). Marakesz.1994.04.15.
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4.2.2. Regulacje i rekomendacje Banku Światowego

agricultural risk management

                                                           



Źródło: (World Bank, 2016, p. 8). 
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Źródło: (World Bank, 2016, p. 11). 
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procesów zarządzania ryzykiem (zob. np. w odniesieniu do systemu 
environmental and social management systems (ESMS) WB, 2014). 

Wieloletnie doświadczenia, szczególnie w krajach rozwijających się, 
umożliwiły BŚ wypracowanie narzędzia mającego na celu wsparcie decydentów 
w zakresie ARS. Narzędzie to nazwano oceną ryzyka w sektorze rolnym (ASRA 
- agricultural sector risk assessment). Jest to „uporządkowany proces do anali-
zy, identyfikacji i hierarchizacji ryzyka, który ma stanowić bazę do sporządzenia 
strategii zarządzania ryzykiem” (World Bank, 2016, p. 2). Narzędzie to jest za-
tem kierowane do decydentów. Oznacza to, że ASRA jest prowadzona przy ja-
sno wskazanych liderach, którzy nie tylko uczestniczą w całym procesie, ale 
także są zainteresowani realizacją strategii, która na podstawie ASRA powsta-
nie. Typowymi liderami jest ministerstwo ds. rolnictwa lub finansów oraz inne 
organizacje związane z sektorem rolnym. BŚ traktuje ARM jako rodzaj dobra 
publicznego (World Bank, 2016, p. 11), co uzasadnia zaangażowanie państwa. 
Ponadto to właśnie rząd dokonuje najczęściej największych wydatków w postaci 
inwestycji i bieżących wypłat, co wzmacnia jego pozycję lidera. 

Zasadniczym celem ASRA jest (World Bank, 2016): bardzo dobre zro-
zumienie kontekstu instytucjonalnego i socjoekonomicznego każdej grupy inte-
resariuszy (oraz wewnątrz tych grup), identyfikacja i ocena bieżących praktyk 
zarządzania ryzykiem (także nieformalnych), ich mocnych stron i ograniczeń, 
ocena możliwości sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania ry-
zykiem oraz maksymalizację konsensusu interesariuszy w zakresie rekomenda-
cji stworzonych w ramach ASRA. Wynikiem przeprowadzenia ASRA jest krót-
ka lista uszeregowanych względem ważności ryzyk i odpowiadających im roz-
wiązań. Jest podstawą do tworzenia strategii zwieńczonej planem wdrożenio-
wym. Przykładem zastosowania ASRA jest ponad 20 raportów stworzonych 
przez BŚ w odniesieniu do różnych krajów rozwijających się (zob. np. Arce et 
al., 2015; Broka et al., 2016; Giertz et al., 2015). 

4.2.3. Platforma do zarządzania ryzykiem w rolnictwie (PARM) 

Platform for Agricultural Risk Management (PARM) jest platformą, której 
celem jest wzmocnienie holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie 
(ARM - agricultural risk management) w krajach rozwijających oraz uczynienie 
go instytucjonalnym elementem polityki rolnej. Partnerami współpracującymi z 
PARM są m.in. FAO, Bank Światowy, MunichRe. Komitet wykonawczy tworzy 
Komisja Europejska, Agence Française de Développement (AFD), Italian Deve-
lopment Cooperation, International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
oraz  New Partnership for Africa's Development (NEPAD). W rozumieniu ARM 
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koncepcja ARM jest zbliżona do propozycji OECD oraz Banku Światowego 
(PARM, 2014; Tedesco, 2018). 

Poszczególne warstwy zarządzania ryzykiem (rysunek 4) powiązane są ze 
strategiami realizowanymi przez różne podmioty. W warstwie pierwszej głów-
nymi interesariuszami podejmującymi działania są rolnicy, gospodarstwa do-
mowe oraz wspólnoty. Podmioty te podejmują działania kontrolne, natomiast 
część skutków (warstwa druga) transferują na podmioty będące chętne do ich 
przyjęcia za opłatą. Pozostałe ryzyka, zwłaszcza te o charakterze systemowym, 
które nie zostały zatrzymane w warstwie pierwszej lub drugiej, powinny być 
zarządzane w warstwie trzeciej, gdzie kluczowe znaczenie odgrywa rząd 
(Tedesco, 2018, p. 3). Doświadczenia różnych organizacji w zakresie ARM po-
zwoliły na wypracowanie głównych wytycznych PARM w odniesieniu do jego 
realizacji. Podzielone one zostały na pięć kluczowych obszarów (rysunek 5). 
Warto tu wskazać, że pominięto definiowanie samego ryzyka (czego i kto się 
boi w powiązaniu z tym, jakie wartości są dla niego istotne), co może być kon-
sekwencją przyjętej definicji ryzyka (PARM, 2014, p. 4). W ramach każdego z 
obszarów PARM sugeruje tzw. dobre praktyki, zwiększające szansę na sukces 
ARM (tabela 2). PARM w sposób szczególny (podobnie jak FAO) zwraca uwa-
gę na wykorzystanie ARM jako narzędzia realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju (Perrin, 2018). 

 
 

Rysunek 5. Pięć kluczowych obszarów w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie wg 
PARM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Tedesco, 2018, p. 5). 
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Tabela 2. Dobre praktyki ARM wg PARM 
Dobre praktyki Kwestie do rozważenia 

Oszacowanie ryzyka i jego hierarchii 
Identyfikacja wszystkich ryzyk, choć poddane dokładnej analizie będą 
tylko te znajdujące się wysoko w hierarchii 
Identyfikacja możliwości zarządzania w warunkach ryzyka przez 
poszczególnych interesariuszy, których skutki jego realizacji dotykają. 
Uwzględnienie różnych cech interesariuszy (np. wieku, płci) 
Ocena częstotliwości i dotkliwości poszczególnych ryzyk na różnych 
poziomach (gospodarstwa, łańcucha dostaw, obszaru geograficznego, 
sektora) 
Wykorzystanie danych historycznych z długiego okresu lub – jeśli są 
niedostępne – zgromadzenie danych jakościowych 
Ocena potencjalnego ekonomicznych wpływu realizacji ryzyk w ra-
mach różnych scenariuszy (przeciętny oraz najgorszy scenariusz)  
Zaangażowanie lokalnych interesariuszy w oszacowanie i hierarchizo-
wanie ryzyka w celu zapewnienia ich zaangażowania w proces ARM  
Określenie jasnych ról i zakresu odpowiedzialności w zakresie kontroli 
ryzyka na poziomie mikro, mezo i makro  

Źródła, ilość, jakość i dokładność danych  
Poziom agregacji ryzyka - lokalny, regionalny, na 
poziomie państwa – prowadzi do innych wyników; 
agregacja na wyższym poziomie maskuje ryzyko 
na poziomie niższym 
Rozróżnienie pomiędzy ryzykami, trendami i 
ograniczeniami, opracowanie strategii dotyczy 
ryzka. 
Różnice pomiędzy płciami w odniesieniu do skut-
ków i reakcji na nie 
Czynniki, które mogą zmniejszyć bądź zaostrzyć 
skutki realizacji ryzyka 
Przyczyny realizacji ryzyk, interakcje i korelacje 
między ryzykami. 

Znalezienie i wdrożenie narzędzi 
Uwzględnienie kontekstu (warunków)  
Wzmocnienie narzędzi, które już funkcjonują i sprawdziły się w prze-
szłości 
Sprawdzenie możliwości zastosowania nowych narzędzi w danych 
warunkach tak, aby zapewnić ich wykorzystywanie przez interesariu-
szy i zagwarantować zrównoważony rozwój 
Akceptacja przez interesariuszy danego narzędzia jako skutecznego, 
możliwego do zastosowania i praktycznego rozwiązania 
Przeprowadzenie analizy kosztów/korzyści potencjalnych narzędzi 
Monitorowanie wprowadzania i funkcjonowania każdego z narzędzi 
 

Zapewnienie warunków do powtarzalności wyko-
rzystania instrumentu 
Jeśli możliwe stworzenie jasnych wskaźników do 
mierzenia skutków każdego z narzędzi i lepszego 
zrozumienia skutków łączenia wdrożonych narzę-
dzi 
Uwzględnienie planowanych i nieplanowanych 
kosztów wdrożenia narzędzi 
 
 
 
 
 

Dostęp do informacji i budowanie zasobów pozwalających na wprowadzenie działań 
Identyfikacja istniejących systemów informacyjnych i obszarów do 
możliwej współpracy lub integracji 
Ocena jakości i dostępności danych – identyfikacja potrzeb w tym 
zakresie i trudności w dostępie do nich u poszczególnych interesariu-
szy 
Identyfikacja kluczowych interesariuszy w zakresie budowania zaso-
bów (wiedzy, umiejętności zarządzania ryzykiem) 
Ocena potrzeb poszczególnych grup interesariuszy w tym zakresie 
Dostosowanie zakresu materiału do specyficznych potrzeb i roli peł-
nionej przez poszczególnych interesariuszy 
Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym i 
know-how 

Wiedza dotycząca tego, jakie dane i przez kogo są 
i mogą być zbierane 
Ustalenie ceny, którą interesariusze są gotowi 
zapłacić za informację – porównanie ich z koszta-
mi zbudowania lub wzmocnienia systemu infor-
macyjnego 
Uwzględnienie, że informacja ma znaczenie strate-
giczne – mogą istnieć szczególne powody, dla któ-
rych informacja nie jest udostępniana przez rolników, 
rząd czy interesariuszy z obszaru sektora prywatnego 
Włączenie w jak najwyższym stopniu rządu i organi-
zacji międzynarodowych w obszarze tworzenia 
strategii budowania zasobów- 
Ocena spójności i możliwych efektów synergii z 
innymi szkoleniami dostępnymi w danym obszarze w 
celu upewnienia się, że grupa docelowa posiada 
motywację do uczestniczenia i że czas jest wykorzy-
stywany w sposób efektywny 
Planowanie kolejnych kroków i sposobów zastoso-
wania przedstawionych podczas szkoleń koncepcji 
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cd. tabeli 2 
Współpraca różnych partnerów oraz integracja w ramach prowadzonej polityki 
Identyfikacja interesariuszy lokalnych już zaangażowanych w ARM 
oraz ich potrzeb i możliwych działań komplementarnych  
Budowanie współpracy pomiędzy różnymi rodzajami interesariuszy w 
celu zwiększenia efektywności i zrównoważonego rozwoju 
Praca w różnych ministerstwach lub z ciałem międzyministerialnym – 
ARM jako zadanie wspólne 
Znalezienie osoby o charakterze kluczowego zasobu, która ma do-
świadczenia w zakresie zakończonego sukcesem wdrożenia ARM w 
celu promowania ARM uwzględniającą specyfikę danego kraju 
 

Jasne zdefiniowanie ról i odpowiedzialności po-
między partnerami 
Zapewnienie spójności na różnych szczeblach i 
pomiędzy działaniami różnych interesariuszy 
(rządu, partnerów)  
Próba zsynchronizowania propozycji w ramach 
ARM z planowaniem budżetowym rządu 
 

Monitorowanie i ewaluacja 
Zbudowanie systemu monitoringu i ewaluacji od początku funkcjono-
wania systemu (zidentyfikowanie punktu startowego): zdefiniowanie 
jasnych wskaźników, terminów i odpowiedzialności za zbieranie da-
nych 
Zbieranie danych w podziale na wiek i płeć, aby umożliwić ocenę 
efektywności poszczególnych narzędzi dla różnych grup 
Podwyższenie świadomości interesariuszy w zakresie tego, jak ważne 
jest prowadzenie dokumentacji i monitorowanie 
Uwzględnienie czynników zewnętrznych w celu rozpatrywania skut-
ków w szerszym zakresie 

Rozwinięcie podejścia jakościowego dla tych 
aktywności, które trudno jest monitorować ilo-
ściowo (np. budowanie zasobów) 
 

Źródło: Proceedings of the workshop “Agricultural Risk Management: practices and lessons 
learned for development”, 25 October 2017, International Fund for Agricultural Develop-
ment (IFAD) za (Tedesco, 2018, pp. 5–10). 

4.3. Regulacje UE 

4.3.1. Wprowadzenie 

W Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) szczególne 
znaczenie przypisuje się kwestii zarządzania ryzykiem. Od 2001 r., kiedy to 
podjęto w sposób intencjonalny dyskusję w tym zakresie, ostatecznie skonklu-
dowaną wydaniem w 2006 r. pierwszego stosownego rozporządzenia 
(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 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 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
70/2001 )8 wskazuje się na instrumenty zabezpieczające fluktuację dochodu oraz 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

  

                                                           
8 Zostało ono później uzupełnione przez Rozporządzenie Rady (WE) 73/2009 
(Rozporzązdzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 Stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne 
asady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej 
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003). 



                                                                                                                                                                                     
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003





4.3.2. Regulacje WPR na lata 2014-2020 

                                                           



Źródło: (Bardají et al., 2016, p. 28). 



Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach 
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 
204/01)

Rozporządzenie 
Komisji (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 zastosowaniuaArt. 107 i 108 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r.w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 16

Rozporządzenie Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

                                                           



107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym

                                                           



                                                           



Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

                                                           



                                                           



4.3.3. Nowa perspektywa WPR na lata 2021-2027

A Modern 
Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends, the Multiannual 
Financial Framework for 2021-2027. Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of

green-box
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Źródło (European Comission, 2018b, p. 30). 



W porównaniu 
do scenariusza 
bazowego sprzed 
Brexit-u

W porównaniu do scenariusza bazowego po Brexicie

Po Brexicie 3a 3b 4a 4b 5
Płatności 
bezpośrednie
Pomoc cał-
kowita
Dochód

Źródło: (European Comission, 2018b, p. 32). 

Działanie Obszar Wartość finansowania w mln 
EUR

Koperta dostępna dla instrumen-
tów zarządzania ryzykiem
EU wymagania kompensacji jeśli 
zastosowanie IST dla wszystkich 
rolników

Wymóg kompensacji jeśli zasto-
sowano IST dla dużych gospo-
darstw (> 50 000 EUR przycho-
dów)
Kompensata wymagana dla IST 
w poszczególnych sektorach (do-
chód w ramach określonego sek-
tora, spadek o co najmniej 20%

(European Commission, 2018, p. 25).
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4.4. Regulacje krajowe 

4.4.1. Regulacje w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zarzą-
dzania ryzykiem w tych podmiotach 









Źródło: opracowanie własne na podstawie [ustawa z 11 września 2015 art. 223-276] 





Ibidem

SCR - kapitałowy wymóg wypłacalności, BSCR - podstawowy kapitał, 
SCRop- wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne i korekta Adj na pokrycie 
ewentualnych strat, które mogą pojawić się w wyniku jednoczesnego zmniejsze-
nia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub odroczonych podatków lub ich 
połączenia . W podanym wzorze podstawowy kapitał rozpuszczalnikowy oblicza 
się jako:



4.4.2. Regulacje w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
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Źródło: opracowanie własne na bazie danych KNF
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Źródło: opracowanie własne na bazie danych KNF 
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Global consumer insurance survey 2014

Źródło: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-2014-global-customer-insurance-
survey/$FILE/ey-global-customer-insurance-survey.pdf [dostęp: 15.04.2019] 
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proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpiecze-
niowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej



4.4.3. Inne regulacje planowane do wdrożenia 







4.5. Wnioski dla polityki publicznej 



Napotkane problemy w realizacji prac i sposób ich rozwiązania
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Michał Soliwoda, Barbara Wieliczko, Marcin Gospodarowicz, Cezary Klimkow-
ski, Zbigniew Floriańczyk, Grzegorz Konat, Samuele Trestini, Elisa Giampietri  
 

5. Przegląd międzynarodowy procesów i tendencji oraz prze-
mian w sektorze ubezpieczeń rolnych 
 
5.1. Wprowadzenie  

Nie ma w środowisku ekspertów – praktyków i naukowców akceptowanej 
powszechnie definicji systemu ubezpieczeń rolnych. Wynika to ze złożoności 
interakcji między komponentami tego systemu, tj. rządem, sektorem rolnym i 
firmami ubezpieczeniowymi 1 . Iturioz (2009) dokonał klasyfikacji systemów 
ubezpieczeń rolnych według zaangażowania państwa w dostarczanie produktów 
ubezpieczeniowych: 
1. systemy kontrolowane przez państwo (często określane jako systemy z 
pełnym zaangażowaniem państwa),  
2. partnerstwa publiczno-prywatne, 
3. systemy „czystorynkowe”.  
Ad. 1. Znamienny dla tego systemu jest wysoki poziom  wsparcia rządowego i 
istnieniem jednego pojedynczego produktu ubezpieczeniowego, który zwykle 
jest sprzedawany przez państwowy monopol ubezpieczeniowy.  
Ad. 2. Systemy partnerstwa publiczno-prywatnego są systemami najbardziej 
zrównoważonymi, zarówno pod względem wsparcia rządowego, jak i dostępno-
ści produktów. Partnerstwa publiczno-prywatne są preferowanym modelem 
udanego rynku ubezpieczeń rolnych. wysokie koszty administracyjne i transak-
cyjne przekładają się na wysoki poziom składki, co sprawia, że ubezpieczenie 
jest niedostępne dla wielu małych dostawców. Udział sektora publicznego we 
wspieraniu ubezpieczeń rolnych jest kluczem do opracowania i zwiększenia 
programów ubezpieczeń rolnych, a udział sektora prywatnego wnosi know-how 
marketignowy i technologiczny, umożliwiający zwiększanie innowacyjności 
oferty. 

                                                           
1 Przydatne wydaje się podejście systemowe, wypracowane przez nauki o zarządzaniu, jed-
nakże wywodzące się już z cybernetyki. Istota tego podejścia tkwi w traktowaniu organizacji 
jako systemu posiadającego system wejść i wyjść, a we wewnątrz podsystemy umożliwiające 
przetwarzanie zgodnie z celami organizacji. Regulacja obejmuje strukturę organizacyjną, war-
tości i cele a także systemy zadania. Systemy ubezpieczeń rolnych są składowe systemów 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Agricultural Risk Management), w szerszym ujęciu – w 
gospodarce żywnościowej. 
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Ad.3. Systemy czystego rynku charakteryzują się niskim lub nieistniejącym 
wsparciem rządowym dla ubezpieczeń rolnych i kilkoma firmami ubezpiecze-
niowymi komercjalizującymi różne rodzaje produktów.  

Bardzo zbliżoną do ujęcia Iturioza (2009) typologię systemów ubezpie-
czeń rolnych przestawili Mahul i Stutley (2010), którzy  wyeksponowali jako 
podstawowe kryterium podziału  stopień interwencji państwa (tj. wysoki, średni 
i niski). W ślad za tym ww. kryterium pojawiły się pochodne cechy „funkcjo-
nalne” systemów, np.   stopień dywersyfikacji portfela (tabela 1).  
 

Tabela 1. Typologia systemów ubezpieczeń rolnych według stopnia interwencji państwa 
Kryteria Systemy I Systemy II Systemy III 

Stopień interwencji 
państwa 

Wysoki Średni Niski 

Stopień penetracji rynku Wysoka (obo-
wiązkowy cha-
rakter ubezpie-
czeń) 

Średni Niski 

Dywersyfikacja portfela Wysoka Średnia Niska dywersyfika-
cja ryzyka 

Kryteria technicz-
ne/społeczne 

Prymat kryte-
riów społecz-
nych  

Równowaga kryteriów 
społecznych i technicz-
nych 

Kryteria efektywno-
ściowe (perspekty-
wa firm ubezpie-
czeniowych) 

Struktura rynku Monopol pu-
bliczny 

Oligopol/konkurencja 
oligopolistyczna 

Konkurencja niedo-
skonałą 

Obciążenia dla budżetu 
centralna 

Wysokie  Średnie Bardzo ni-
skie/znikome 

Inne cechy Państwo jako 
asekurator ostat-
niej szansy 

Państwo odpowiada za 
stabilność i długotermi-
nowe zrównoważenie, 
firmy ubezpieczeniowe – 
know how (zaplecze 
technologiczne, innowa-
cje z zakresu  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mahul i Stutley (2010). 

Zdaniem M. Soliwody, system ubezpieczeń rolnych należy zdefiniować 
jako zbiór powiązanych ze sobą regulacji i instytucji je kształtują-
cych/wykonujących/kontrolujących. System ubezpieczeń rolnych należy uznać 
za komponent systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Systemy ubezpie-
czeń rolnych są zdeterminowane przez zbiór determinant  o charakterze przy-
rodniczym, instytucjonalnym, społecznym, demograficznym, politycznym. W 
ustawodawstwie europejskim częściej używa się określenia „agricultural insu-
rance schemes”, a w przypadku krajów rozwijających się bardzo często stoso-
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wane jest określenie „agricultural insurance programmes”. System ubezpieczeń 
rolnych jest komponentem systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie, który 
obejmuje instrumenty prywatne, publiczne i mieszane. Błędem z punktu widze-
nie polityki publicznej jest zawężenia polityki w zakresie zarządzania ryzykiem 
w rolnictwie do usprawnień w zakresie systemu ubezpieczeń rolnych.   

Według IFAD, systemy zarządzania ryzykiem rolnym (Agricultural 
Risk Management, ARM)), mogą być innowacyjnym podejściem do poprawy 
odporności „wrażliwych” gospodarstw wiejskich,  wykorzystania finansowania 
dłużnego i inwestycji.  Przykładem inicjatywy państw G20 jest Platform for 
Agricultural Risk Management (PARM)2, koordynowana przez IFAD.  Koncep-
cja ARM została szczególnie rozwinięta przez World Bank. Ta organizacja mię-
dzynarodowa przypisuje sprawnemu zarządzaniu ryzykiem istotną rolę w po-
prawie dynamiki wzrostu gospodarczego, zachowaniu bezpieczeństwa żywno-
ściowego i zmniejszenia ubóstwa. Chociaż poziomy ryzyka różnią się w po-
szczególnych krajach i między nimi, kraje o niższych dochodach i kraje silnie 
uzależnione od rolnictwa są bardziej narażone na zagrożenia związane z rolnic-
twem. W tych krajach istnieje pilna potrzeba lepszej oceny ryzyka, zrozumienia 
powiązań między różnymi rodzajami ryzyka i udoskonalenia strategii zarządza-
nia ryzykiem w rolnictwie (World Bank, 2018).  

Przykładem operacjonalizacji koncepcji Banku Światowego jest 
tzw.zintegrowane zarządzanie ryzykiem w wiejskich systemach gospodarki 
żywnościowej (the Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial 
System Project. Do tej koncepcji odwołują się założenia projektu  The World 
Bank Board of Executive Directors,  o wartości 150 mln USD, skierowanego do 
próby 20 tys.  producentów w Argentynie. Celem projektu jest poprawa zarzą-
dzania ryzykiem w sektorze rolnym, aby zwiększyć ich odporność na ekstre-
                                                           
2 PARM można określić jako przedsięwzięcie konsorcjalne, współfinansowane przez Komisję 
Europejską, krajowe agencje ds. rozwoju odpowiednio z Francji, Włoch, Niemiec (the French 
Development Agency, the Italian Development Cooperation, the German Cooperation) czy 
IFAD. Wartością dodaną PARM jest (PARM, 2018): 
 promowanie rygorystyczną i  kompleksowej metodologię oceny ryzyka rolnictwa i zarzą-

dzania nim w krajach rozwijających się.  
 przedstawianie empirycznych dowodów dotyczących ryzyka w rolnictwie i udostępnia 

narzędzia ARM. 
 tworzenie platformy dialog między rządami i zainteresowanymi stronami w celu włącze-

nia ARM do polityk i praktyk rolniczych oraz pobudzenia inwestycji w rolnictwie. 
Wprowadzony na rynek w 2013 r. PARM koncentruje się przede wszystkim na Afryce Sub-
saharyjskiej. Współpracuje z New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) Agency w 
ramach Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP). 
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malne warunki pogodowe, takie jak susze i powodzie. Zintegrowane zarządza-
nie ryzykiem w wiejskim systemie rolno-przemysłowym obejmie poprawę do-
stępu do informacji o ryzyku, przyjęcie inteligentnych technologii w zakresie 
inteligencji klimatycznej i  praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, a także 
reformę rolnego systemu awaryjnego (World Bank, 2018). 

Celem rozdziału jest przedstawienie szczegółowego przeglądu międzyna-
rodowego procesów i tendencji oraz przemian w sektorze ubezpieczeń rolnych 
w szerszym kontekście, tzn. jako komponentu systemu zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie. Najpierw zarysuje się założenia metodyczne badań, następnie przed-
stawi się studia przypadków systemów ubezpieczeń rolych, zarówno w krajach 
UE (Włochy, Hiszpania, Francja, Niderlandy Austria i Niemcy), jak i spoza UE 
(USA, Kanada, Szwajcaria). Dokonana się charakterystyki podejść organizacji 
międzynarodowych (tj. FAO, OECD, Bank Światowy i WTO) do zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie. Egzemplifikację stanowić będą przykłady z rolnictwa 
Australii i Nowej Zelandii. Zarysuje się przykładowe formy interwencji pu-
blicznej w ramach systemu zarządzania ryzykiem w kontekście pandemii CO-
VID-19. Całość rozdziału kończy próba syntezy (w formie zestawienia tabela-
rycznego), a także rekomendacje (tzw. lessons learnt) dla polskiego rolnictwa. 

5.2. Założenia metodyczne 

Studia systemów ubezpieczeń rolnych, a także podejść organizacji naro-
dowych  można potraktować jako integralne studia przypadków (case studies), 
które są syntezą różnych metod badawczych, jak „obserwacji (uczestniczącej i 
ustrukturyzowanej), metody dokumentacyjnej i szerokiego  instrumentarium 
metod sondażowych, jak i innych metod (…) (Pizło, 2009, s. 250). Zdaniem Pi-
zło (2009), „metoda studium przypadku zaliczana jest do metod jakościowych 
lecz wskazuje się, powinna być  uzupełniona o liczne metody ilościowe”. 

Jak słuszniej zauważają S. Flejterski i  J.K. Solarz (2015, s. 12), „w nauce 
o finansach szeroko stosuje się analizę przypadków oraz analizę zdarzeń, która 
pozwala na wzbogacenie wiedzy o relacjach badanego obiektu oraz o zmien-
nych ich modelu formalnego”.  Metoda komparatystyki finansowej  jest bardzo 
użyteczna przy prezentacji finansowych aspektów finansowania systemów spo-
łeczno-gospodarczych, jak w naszym przypadku, systemów zarządzania ryzy-
kiem, czy ubezpieczeń rolnych jako składowych. Osią są następujące pytania 
badawcze: 
1) jakie są różnice i podobieństwa między systemami ubezpieczeń rolnych w 

analizowanych krajach? 
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2) czy pewne rozwiąznia mogą być zaadaptowane do specyfiki polskiego rol-
nictwa? 

Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, kierowanego do eksper-
tów (administracja rządowa – pracownicy ministerstw ds. rolnictwa, środowisko 
naukowe, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych3). Należy jednak zaznaczyć, 
że część wywiadów z ekspertami przeprowadzona została online ze względu na 
pandemię COVID-19. Dodakowo dane dotyczące systemów ubezpieczeń rol-
nych uzupełniono korzystając z metody desk search.  Opracowano kwestiona-
riusz wywiadu eksperckiego, przyjmując jako podstawowe składowe  problemy 
wyeksponowane przez Stutleya i Mahula z 2010 jako część pracy eksperckiej. 
W przypadku organizacji międzynarodowych zastosowano modyfikacje, odpo-
wiednio uwypuklając  aspekty związane z ich funkcjami (np. WTO – klasyfika-
cja instrumentów ubezpieczeniowych do green/amber box, OECD – kierunki 
badań w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie).  

Zakres merytoryczny kwestionariusza wywiadu kierowanego do eksper-
tów (w wersji podstawowej)  obejmował następujące problemy: 

 ogólna charakterystyka systemu ubezpieczeń rolnych 
 zasady subsydiowania ubezpieczeń 
 ryzyko suszy 
 mutual funds 
 podaż  i organizacja dystrybucji produktów ubezpieczeniowych 
 reasekuracja 
 kierunki rozwoju systemu ubezpieczeń rolnych – wnioski dla Polski 

 
Do ogólnej charakterystyki systemu ubezpieczeń rolnych wprowadzono ma-
cierz, której wierszem były typy ubezpieczeń rolnych (poczynając od single-
risks, a kończąc na ubezpieczeniach dochodów), a kolumnami przedmiot ubez-
pieczenia (por. tabela 2).  

                                                           
3 Listę ekspertów zestawiono w Ramce A.1 (Załącznik). 
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Tabela 2. „Macierz dostępności” ubezpieczeń rolnych 

Typ ubezpie-
czenia 

TYP 
Uprawy 
polowe 

Trwałe 
użytki zie-

lone 
Zwierzęta 

Budynki i in-
wentarz mar-

twy 
OC 

Klasyfikacja  NS S NS S NS S NS S NS S 
Pojedyncze I           

G           
All risks I           

G           
Stabilizacja 
przychodów* 

I           
G           

Ubezpieczenie 
przychodów* 

I           
G           

Stabilizacja 
dochodów* 

I           
G           

Ubezpieczenie 
dochodów* 

I           

Objaśnienie: I – indywidualne, G – grupowe, S – subsydiowane, NS – niesubsydiowane. 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zastosowano pytania zamknięte (dotyczące m.in. oceny danych rozwią-
zań) i otwarte, szczególnie istotne z punktu widzenia transferu rozwiązań do na-
szego kraju). Bardziej szczegółowej odpowiedzi wymagano w przypadku nastę-
pujących kwestii: 
 wskazanie 3 kluczowych obszarów/wyzwań  dotyczące rozwoju ubezpieczeń 

rolnych w danym kraju i przedstawienia najbardziej istotnego obszaru; 
 identyfikacja głównej bariery w rozwoju systemu ubezpieczeń rolnych w da-

nym kraju; 
 przedstawienie zmian  w zakresie systemu ubezpieczeń rolnych dla krajów, 

których rolnictwo jest zdominowane przez drobnotowarowe rodzinne gospo-
darstwa rolnicze, nie mające obowiązku ewidencji księgowej (np. Polska) i 
szczegółowe omówienie najbardziej istotnej zmiany.  

 

5.3.  Systemy ubezpieczeń rolnych – studia przypadków 

5.3.1. Kraje UE 

Włochy  
Rolnictwo odpowiada za 2,1% wartości dodanej brutto generowanej we 

Włoszech. Wartość produkcji rolnej Włoch wyniosła w 2018 roku ponad 51,9 
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mld euro (European Commision, 2019, tab. 1). Największy udział w produkcji 
miały:  
 wino – 20%; 
 warzywa i produkty ogrodnicze – 18,8%; 
 mleko – 10,3%; 
 owoce – 9,8%; 
 zboża – 7,8% (European Commission, 2019, tab. 4.1). 

W 2016 roku we Włoszech funkcjonowało 1 145 710 gospodarstw rol-
nych, czyli o prawie 0,5 mln mniej niż w roku 2010. Jednocześnie przeciętna 
powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się w tym okresie z 7,9 ha UR do 11 ha 
UR. Należy również dodać, że w jednocześnie odsetek gospodarstw o wielkości 
ekonomicznej poniżej 4 tys. euro spadł z 48,3% do 34,1%4 (European Commis-
sion, 2019, tab. 6.1). 
 Ponad 60% włoskich gospodarstw rolnych to gospodarstwa o powierzchni 
mniejszej niż 5 ha UR, zaś gospodarstwa większe niż 50 ha UR stanowią jedy-
nie 4,1% (tab. 3). W 2010 roku odsetek gospodarstw poniżej 5 ha UR był 
znacznie większy i wynosił 72,9%, zaś tych większych niż 50 ha UR sięgał je-
dynie 2,8%. 
 

Tabela 3. Struktura włoskich gospodarstw rolnych według wielkości UR 
Wielkość UR Liczba Struktura 

< 5 ha 709 560 61,9 
5-10 ha 179 960 15,7 
10-20 ha 119 540 10,4 
20-30 ha 47 180 4,1 
30-50 ha 42 670 3,7 
50-100 ha 29 960 2,6 
> 100 ha 16 840 1,5 
Źródło: European Commission (2019), tab. 6.1. 
 

Ponad 1/3 gospodarstw rolnych stanowią te, których wielkość ekono-
miczna nie przekracza 4 tys. euro (tab. 4). Łącznie ponad połowa gospodarstw 
rolnych to te o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 8 tys. euro. 
  

                                                           
4 Dla porównania w Polsce gospodarstwa te stanowią 48% gospodarstw. 
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Tabela 4. Struktura włoskich gospodarstw rolnych według wielkości UR 
Wielkość ekonomiczna (euro) Liczba Struktura 

< 4000 390 870 34,1 
4000-8000 188 500 16,5 
8000-15000 152 830 13,3 
150000-25000 108 430 9,5 
25000-50000 117 560 10,3 
50000-100000 89 890 7,8 
1000000-250000 65 800 5,7 
250000-500000 18 790 1,6 
> 5000000 13 040 1,1 
Źródło: European Commission (2019), tab. 6.1. 
 

W przypadku struktury wieku właścicieli gospodarstw rolnych we Wło-
szech, podobnie jak w innych państwach UE, występuje problem starzenia się 
rolników. Ponad 2/5 właścicieli gospodarstw to osoby, które ukończyły 64. rok 
życia (tab. 5). 
 

Tabela 5. Struktura wieku właścicieli gospodarstw rolnych we Włoszech 
Wiek Liczba Struktura 

< 35 46 510 4,1 
35-44 113 680 9,9 
45-54 241 280 21,1 
55-64 275 390 24 
> 64 468 850 40,9 
Źródło: European Commission (2019), tab. 6.1. 
 

Rolnictwo we Włoszech boryka się z coraz większymi problemami zwią-
zanymi ze zmianami klimatyczni dotyczy to zarówno występowania susz, jak i 
rozprzestrzenianiem się chorób roślin i zwierząt. W związku z tym kwestia za-
rządzania ryzykiem nabiera coraz większego znaczenia. 

System zarządzania ryzykiem we włoskim rolnictwie obejmuje cztery 
elementy: 
 ubezpieczenia – zarówno tradycyjne, jak i indeksowane; 
 działanie „Zarządzanie ryzykiem” wdrażane w ramach programu rozwoju 

obszarów wiejskich 2014-2020; 
 monitorowanie – bazy danych i systemy wczesnego ostrzegania; 
 pomoc techniczna dla rolników służąca ograniczaniu ryzyka oraz zarządzaniu 

nim. 
We Włoszech większość rolników, którzy się ubezpieczają, robi to za po-

średnictwem dobrowolnych stowarzyszeń rolników zwanych Condifesa. Są to 
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stowarzyszenia wzajemne. Należy wyraźnie podkreślić, iż nie są to towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych. Stowarzyszenia te nie prowadzą działalności ubez-
pieczeniowej. Pełnią jedynie rolę grupowego klienta wobec firm ubezpiecze-
niowych, dzięki czemu mogą łatwiej negocjować korzystniejsze warunki ubez-
pieczenia niż pojedynczy rolnik. Stowarzyszenia te mają formę podmiotów 
prywatnych nienastawionych na zysk lub spółdzielni. Obecnie ponad 80 tys. 
rolników należy do takich stowarzyszeń. 

Poza negocjowanie warunków ubezpieczenia stowarzyszenia Condifesa oferują 
stowarzyszonym rolnikom również wsparcie przy szacowaniu poniesionych strat. 
Umowy ubezpieczeniowe negocjowane przez te stowarzyszenia zawierają procedurę 
podważania szacunku wielkości strat dokonanej przez firmę ubezpieczeniową. 

Co więcej, stowarzyszenia wypłacają rolnikom pomoc publiczną z wy-
przedzeniem dzięki korzystaniu z kredytów lub ze środków własnych stowarzy-
szeń. Zmniejszają też ciężar administracyjny związany z ubieganiem się o 
wsparcie publiczne do ubezpieczeń, które dostępne jest we Włoszech od lat 70. 
XX wieku, gdy na mocy ustawy z 1970 roku powołano Fondo di Solidarietà Na-
zionale, czyli narodowy fundusz solidarności. 

Ponadto podmioty te tworzą sieć współpracy – Asnacodi, do której obec-
nie należy 50 podmiotów. Ciało to powstało w 1982 roku i zajmuje się poszuki-
waniem nowych rozwiązań ubezpieczeniowych w oparciu o potrzeby rolników. 
Pozwoliło to na rozszerzenie zakresu ryzyk, w odniesieniu do których oferowa-
ne są ubezpieczenia. Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem ubez-
pieczeń dotyczących chorób roślin oraz ubezpieczenia przychodów brutto. 

Od 2009 roku Asnacodi zarządza funduszami inwestycyjnymi. Służą one 
przede wszystkim pokryciu strat ponoszonych przez rolników, które nie przekraczają 
określonego przez instrumentów ze wsparciem UE minimalnego poziomu strat wy-
noszącego 30% oraz strat wywołanych przez dzikie zwierzęta lub ograniczenie sto-
sowania pestycydów. Ponadto sieć stowarzyszeń w ostatnich latach prowadziła prace 
nad wdrożeniem instrumentu stabilizacji dochodów producentów mleka. 

Obecnie istotnym przedmiotem działalności stowarzyszeń są kwestie 
związane ze zmianami klimatycznymi oraz ze zwiększeniem odporności rolnic-
twa na skutki tych zmian. Przykładem podjętych w tym zakresie działań jest 
rozszerzenie integrowanej ochrony roślin o dwa priorytety: 1) zwiększenie 
zrównoważenia produkcji rolnej poprzez ograniczenie stosowania pestycydów; 
2) wsparcie rolników odnotowujących spadek dochodów w związku z ograni-
czeniem stosowania pestycydów. 

Sieć stowarzyszeń Condifesa rozwinęła również nowe formy szacowania 
strat w produkcji roślinnej z użyciem tak innowacyjnych narzędzi, jak drony, 
satelity (w tym satelity Copernicus) i modele matematyczne. Asnacodi i niektóre 
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stowarzyszenia Condifesa biorą udział w realizacji wdrażanego w ramach pro-
gramu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 działania „Współpraca” w celu 
rozwijania nowych metod szacowania strat, ryzyka i instrumentów ubezpiecze-
niowych oraz ograniczania kosztów ochrony ubezpieczeniowej. 

Warto zaznaczyć, iż ważnym elementem działania sieci stowarzyszeń jest 
gromadzenie danych na temat produkcji i ponoszonych strat przez rolników 
zrzeszonych w stowarzyszeniach. Oznacza to, znaczne ograniczenie asymetrii 
informacji między nabywcami polis ubezpieczeniowych i firmami ubezpiecze-
niowymi, co ułatwia proces negocjowania warunków ubezpieczenia. Ponadto, 
stanowi to ułatwienie dla obsługi wsparcia ubezpieczeń ze środków publicz-
nych. Dane gromadzone są przez lokalne stowarzyszenia Condifesa, które prze-
kazują dane do centrów wsparcia odpowiadających za zarządzanie dokumentami 
związanymi ze wsparciem rolnictwa ze środków UE. 

Asnacodi współpracuje również z instytucjami publicznymi zaangażowa-
nymi w określanie warunków wsparcia zarządzania ryzykiem ze środków pu-
blicznych. Współpraca na umożliwia ograniczanie wąskich gardeł i nadmiernie 
zbiurokratyzowanych procedur, co zwiększa efektywność wsparcia. Asnacodi 
przekazuje również dane ze stowarzyszeń Condifesa i przekazuje je do odpo-
wiednich instytucji publicznych, co przyspiesza proces wypłaty świadczeń i po-
zwala na monitorowanie procesu ich transferu. 

Według przedstawicieli Asnacodi misją system stowarzyszeń Condifesa  
jest solidarność i innowacyjność w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie (Asnaco-
di, 2020), co sprzyja wszystkim interesariuszom. 

Ważnym elementem systemu zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym 
jest prowadzona od 2003 baza danych SicurAgro dotycząca ryzyk w rolnictwie. 
Budowaniem tej bazy zajmuje się Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA). Baza służy do analizy zmian w skali i strukturze ryzyka 
oraz do tworzenia nowych instrumentów zarządzania ryzykiem.  Baza zawiera 
wszelkie dane statystyczne, ubezpieczeniowe, ekonomiczne i regulacyjne doty-
czące ryzyka w rolnictwie i metod zarządzania nim. 

Należy dodać, iż ISMEA zaangażowana jest również w działania z zakresu 
reasekuracji i zarządza specjalnym funduszem reasekuracyjnym. Ponadto jest człon-
kiem konsorcjum publiczno-prywatnego Italiano di Coriassicurazione contro le Ca-
lamità Naturali in Agricoltura, które zajmuje się kwestią katastrof naturalnych w rol-
nictwie Włoch. Pozostałymi członkami konsorcjum są firmy ubezpieczeniowe.  

We Włoszech co roku przyjmowany jest plan zarządzania ryzykiem  
w rolnictwie. W jego przygotowaniu udział biorą różne podmioty, w tym Ana-
codi. Określa on zakres możliwego ubezpieczania w rolnictwie oraz zakres 
ubezpieczeń subsydiowanych, jak i wyznacza podstawowe zasady funkcjono-
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wania ubezpieczeń rolniczych w danym roku. Plan wymienia zarówno gatunki 
roślin i zwierząt, które mogą być ubezpieczane, jak i rodzaje zdarzeń, których 
dotyczy ubezpieczenie. W dokumencie wskazuje się również na rodzaje polis, 
które mogą być oferowane. Chodzi tu o kombinacje zdarzeń, które powinny 
wchodzić w zakres ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych rodzajów polis. 

We włoskim systemie zarządzania ryzykiem w rolnictwie podstawo-
wym narzędziem są ubezpieczenia (tab. 6). System ubezpieczeń rolniczych 
zaczął się rozwijać we Włoszech w latach 70. XX wieku i początkowo obejmo-
wał jedynie ubezpieczenia od gradu. W latach 80. ubiegłego stulecia pojawiły 
się ubezpieczenia bydła w związku z chorobą BSE.  

 
Tabela 6. Instrumenty zarządzania ryzykiem we włoskim rolnictwie 

Typ 
ubezpieczenia TYP Uprawy 

polowe 

Trwałe 
użytki 
zielone 

Zwierzęta 
Budynki  

i inwentarz 
martwy 

OC 

Klasyfikacja  NS S NS S NS S NS S NS S 
Pojedyncze I X          

G X          
Wszystkie  
Ryzyka 

I  X  X  X X  X  
G  X  X  X X  X  

Stabilizacja 
przychodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
przychodów 

I           
G           

Stabilizacja 
dochodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
dochodów 

I  X         
G  X         

Objaśnienie: I – indywidualne, G – grupowe, S – subsydiowane, NS – niesubsydiowane. 
Źródło: badania ankietowe (skierowane do ekspertów). 
 

Wsparcie ze środków publicznych jest kluczowe dla systemu zarządzania 
ryzykiem we włoskim rolnictwie. W pierwszych dekadach funkcjonowania 
wsparcia publicznego w tym zakresie podstawą było wypłacanie odszkodowań 
po wystąpieniu zdarzenia objętego wsparciem. Obecnie kluczowym elementem 
jest wkład finansowy do składem ubezpieczeniowych. Ważnym elementem jest 
wykorzystanie środków UE (tab. 7).  
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Tabela 7. Instrumenty wsparcia zarządzania ryzykiem w rolnictwie we Włoszech (2019) 
Instrument Minimalny poziom strat Źródło finansowa-

nia 
Wkład 

Składki z tytułu ubezpie-
czenia upraw, zwierząt i 
roślin   

>20% 
- produkcja warzywnicza 
- produkcja zwierzęca 
(utrata dochodu, wymuszona 
eliminacja zwierząt itd.) 

EFRROW (PROW 
2014-2020) 
Narodowy Fundusz 
Solidarności 

Max. 
70%  
 

> 20% 
- produkcja warzywnicza 

EFRROW (PROW 
2014-2020) 

Max. 
65% 

Bez limitu strat: 
- utylizacja padłych zwierząt 
- zniszczona infrastruktura pro-
dukcyjna 

Narodowy Fundusz 
Solidarności 

Max. 
50% 

Składki na ubezpieczenia 
indeksowane (zboża, 
pasze, rośliny oleiste) 

>30% 
 

Narodowy Fundusz 
Solidarności 

Max. 
65% 

Składki na ubezpieczenia 
przychodów (pszenica 
zwykła i durum) 

> 20% Narodowy Fundusz 
Solidarności 

Max. 
65% 

Fundusze wzajemne – 
zła pogoda, choroby ro-
ślin i zwierząt 

>30% EFRROW (PROW 
2014-2020) 

Max. 
70%  
 

Fundusze wzajemne – 
spadek dochodów w 
sektorze 

> 20% EFRROW (PROW 
2014-2020) 

Max. 
70% 

Źródło: De Ruvo et al., 2019, tab. 1.1. 
 

Włochy zdecydowały się na wdrażanie instrumentu „Zarządzanie ryzy-
kiem”, którego stosowanie w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich 
2014-2020 umożliwia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1305/2013. Instrument ten wdrażany jest w ramach krajowego PROW, a nie w 
ramach programów regionalnych we Włoszech, gdyż uznano, iż kwestia zarzą-
dzania ryzykiem jest wspólna dla rolnictwa całych Włoch.  

Na instrument ten przeznaczono znaczną kwotę środków – ponad 1,5 mld 
euro (tab. 8). Jednakże większość środków przeznaczono na składki ubezpie-
czeniowe. Jedynie niespełna 13% środków ma służyć wsparciu tworzenia fun-
duszy wzajemnych oraz być wykorzystane na narzędzie stabilizacji dochodów 
(Income Stabilisation Tool, IST). Podziałania te w związku z tym mają charak-
ter pilotażowy5. Dodatkowo, w przypadku narzędzia wsparcia dochodów in-
strument ten jest przeznaczony jedynie dla producentów mleka. Trudno wskazać 

                                                           
5 Por. ramka A.2 – Załączniki, materiał autorstwa S. Trestini’ego i E. Giampietri. 
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na wpływ tego instrumentu, gdyż został uruchomiony fundusze wzajemne i na-
rzędzie stabilizacji dochodów zostały uruchomione dopiero w 2019 roku. Jedno-
cześnie należy podkreślić, iż w kolejnym okresie programowania planowana jest 
kontynuacja wdrażania tych instrumentów zarządzania ryzykiem6. 

 
Tabela 8. Wydatki publiczne przeznaczone na realizację działania „Zarządzanie ryzykiem” w 

ramach włoskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Poddziałanie Wydatki 
publiczne 

Środki 
EFRROW 

Środki 
krajowe 

Podział 
środków 

(%) 
17.1. Wkład finansowy na rzecz 
składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw, zwierząt i roślin   

1 341 534 479 603 690 516 737 843 963 87,4 

17.2. Wkład finansowy na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania 
w celu wypłacania rolnikom rekom-
pensat finansowych z tytułu strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi lub wy-
stąpieniem choroby zwierząt lub 
roślin lub inwazją szkodników    

97 000 000 43 650 000 53 350 000 6,3 

17.3 Narzędzie stabilizacji  
dochodów 

97 000 000 43 650 000 53 350 000 6,3 

Łącznie 1 535 534 479 690 990 516 844 543 963 100,0 
Źródło: De Ruvo et al., 2019, tab. 1.2. 
 

Należy zaznaczyć, iż plan zarządzania ryzykiem w rolnictwie przewiduje 
polisy wykorzystujące ubezpieczenia indeksowane. Tego rodzaju instrumenty 
określono mianem eksperymentalnych. W tym przypadku chodzi zarówno  
o straty w ilości, jak i jakości produkcji spowodowane niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, gdy warunki pogodowe odbiegały od poziomu wyznaczonego in-
deksu biologicznego lub meteorologicznego. Drugim rodzajem polis o charakterze 
eksperymentalnym są policy dotyczące poziomu uzyskiwanych przychodów. To 
ubezpieczenie odnosi się jedynie do produkcji pszenicy zwykłej oraz durum. 

Choć system zarządzania ryzykiem we włoskim rolnictwie jest nieustan-
nie rozwijany nadal dotyczy jedynie nieznacznej części sektora rolnego. Ubez-
pieczenia obejmują ok. 20% wartości upraw i jedynie 10% ich powierzchni 
(Spagna, 2020). Łączna suma ubezpieczeń we włoskim rolnictwie w ostatnich 
latach ulegała zmianom, zaś przekroczyła w 2018 roku osiągnęła najwyższą 
wartość 8,1 mld euro (tab. 9). 

                                                           
6 Warto dodać, iż wdrażanie tych instrumentów ułatwiło przyjęcie zmian w unijnych rozpo-
rządzeniach w tym zakresie, które zawarto rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2017/2393, zwanego Omnibusem. 
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Tabela 9. Łączna suma ubezpieczenia w rolnictwie włoskim w latach 2010-2018 (w mln euro) 
Rok Uprawy Budynki* Zwierzęta Łącznie 

2010 4 805 520 541 5 866 
2011 5 314 628 620 6 562 
2012 5 454 696 672 6 822 
2013 5 873 729 674 7 276 
2014 6 422 804 698 7 924 
2015 5 705 830 976 7 511 
2016 5 103 804 970 6 877 
2017 5 156 917 1 334 7 407 
2018 5 680 851 1 323 7 854 
2019* 5 779 996 1 337 8 112 
2018/2017 8,7% -7,2% -0,8% 5,0% 
2019/2018 1,8% 17,0% 1,1% 3,3% 
*Budynki i inne element infrastruktury produkcyjnej; **Szacunek. 
Źródło: De Ruvo et al., 2019, tab. 2.1 i Bonelli, 2020, p.  
 

Liczba podmiotów korzystających z ubezpieczeń rolniczych we Włoszech 
ulegała licznym zmianom w okresie 2012-2019 i przekracza obecnie 80 tys. 
(tab. 10). W większości są to podmioty zajmujące się produkcją roślinną. Liczba 
ubezpieczonych znacznie zmniejszyła się w ostatnich latach w odniesieniu do 
produkcji roślinnej znacznie spadła w ostatnich latach (rys. 1). 

 
Tabela 10. Wartość produkcji i wysokość odszkodowań w ramach ubezpieczeń z subsydiami 

we Włoszech w latach 2012-2019 (kwoty w tys. euro) 

Rok Gospodarstwa Ubezpieczona wartość 
produkcji Składki Wypłacone 

ubezpieczenia 
2012 81 894 6 826 557 321 658 231 022 
2013 92 742 7 282 590 376 892 268 254 
2014 82 791 7 951 793 485 623 316 362 
2015  82 695 7 064 075 384 679  216 696 
2016 81 334  6 840 467      363 424      233 859  
2017 78 435 7 046 370 364 788     663 081  
2018 82 294 7 688 187 473 948     264 937  
2019 82 000 8 243 281 516 615     452 697  

Źródło: Asnacodi (2020). 
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Rysunek 1. Zmiana liczby ubezpieczonych gospodarstw rolnych specjalizujących się w pro-
dukcji roślinnej we Włoszech w latach 2010-2018 

 
2018 r. – prognoza 
Źródło: De Ruvo et al., 2019, fig. 2.7. 
 

W ostatnich latach najwyższa kwota wypłaconych odszkodowań była 
skierowana producentów warzyw (tab. 11). W 2019 roku odszkodowania wy-
płacone producentom winogron i warzyw stanowiły ponad 98,5% łącznej kwoty 
odszkodowań, które wypłacono w 2019 roku. 
 

Tabela 11. Kwota odszkodowań wypłaconych dla wybranych typów produkcji rolnej we 
Włoszech w latach 2015-2019 (w euro) 

Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 

Warzywa 232 895 348 232 492 280 463 851 492 250 277 085 
445 954 257 

Winogrona 48 656 436 44 519 418 126 010 157 54 749 679 

Zwierzęta 908 254 6 513 425 8 275 492 9 635 270 5 227 454 

Szkółki leśne 2 463 589 1 512 712 2 799 088 3 003 752 1 516 054 

Łącznie 284 923 627 285 037 836 600 936 229 317 665 786 452 697 765 

Źródło: Asnacodi (2020). 
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Ważnym wskaźnikiem zadowolenia ze stosowania ubezpieczeń jako ele-
mentu zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym jest kontynuacja ubezpie-
czania produkcji rolnej. Jak pokazują dane mniej niż połowa ubezpieczonych 
systematycznie ubezpiecza swoje gospodarstwa (tab. 12). Ponadto widać znacz-
ne różnice w zachowaniach groducentów różnych roślin. Wyraźnie widać, iż 
podmioty specjalizujące się w zbożach są mniej skłonne do kontynuowania 
ubezpieczenia niż inne grupy rolników. 
 

Tabela 12. Kontynuacja ubezpieczenia dla różnych typów upraw w latach 2013-2017 

Uprawa 
Liczba gospodarstw 

ubezpieczonych  
w 2013 r. 

Kontynuacja 
ubezpieczenia* Rezygnacja** 

Liczba % Liczba % 

Winogrona na wino 32 338 15 248 47,2 2 707 8,4 
Kukurydza 13 723 3 676 26,8 3 001 21,9 
Jabłka 12 396 7 416 59,8 843 6,8 
Pszenica zwykła 10 853 1 761 16,2 3 069 28,3 
Soja 4 995 1 301 26,0 1 034 20,7 
Gruszki 4 169 2 434 58,4 359 8,6 
Pszenica durum 3 557 665 18,7 1 221 34,3 
Ryż 3 510 2 235 63,7 240 6,8 
Pomidory przemysłowe 3 237 790 24,4 464 14,3 
Aktinidia 2 627 1 273 48,5 283 10,8 
Tytoń 928 549 59,2 53 5,7 
Łącznie 81 994 38 815 47,3 8 800 10,7 
*Podmioty ubezpieczone w każdym roku w okresie 2013-2017. 
** Rezygnacja w roku 2014 i brak ubezpieczenia w każdym z kolejnych lat. 
Źródło: De Ruvo et al., 2019, tab. 2.10. 
 

W ostatnich kilkunastu latach stawki ubezpieczeń rolnych we Włoszech 
sięgały ok. 7% wartości ubezpieczonej produkcji (rys. 2). Jedynie dzięki wspar-
ciu publicznemu sięgającemu do 70% stawki rolnicy mogli zdecydować się na 
skorzystanie z ubezpieczenia (Spagna, 2020). 
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Rysunek 2. Przeciętne stawki ubezpieczeń rolnych we Włoszech w latach 2005-2018 (w %) 

 
Źródło: Asnacodi, 2020. 
 

W latach 2005-2018 poziom szkodowości oscylował w okolicach 70%. 
Jedynie w roku 2017 szkodowość przekroczyła sumę składek (rys. 3). 
 

Rysunek 3. Poziom szkodowości portfela ubezpieczeń 

 
Źródło: Asnacodi, 2020. 
 

Warto zwrócić uwagę, iż zarządzanie ryzykiem we włoskim rolnictwie 
rozwija się bardzo dynamicznie. Poza wdrażaniem innowacyjnych instrumentów 
znajdujących się w zestawie działań, które mogą być wdrażane w ramach pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich przy unijnym wsparciu ze środków EF-
FROW, następuje szybki rozwój zakresu możliwych ubezpieczeń, co pokazuje 

7,4 7,5 

7,2 

6,8 6,7 

5,8 

6,2 

5,7 

6,2 

7,4 

6,9 6,8 
7 

8,2 

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

60 

55 

64 

81 

75 
60 

65 

72 

72 

65 

59 54 

144 

61 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.



319 

zestawienie wartości ubezpieczonej produkcji oraz liczby ryzyk, które podlegały 
ubezpieczeniu w 2010 i 2017 roku (tab. 13). 

 
Tabela 13. Wartość ubezpieczonej produkcji rolnej i składki ubezpieczeniowe we Włoszech 

w 2010 i 2017 roku 
 Wyszczególnienie 2010 2017 

Zdarzenia losowe Tylko grad 11 różnych zdarzeń 

Wartość ubezpieczonej produkcji (w mld euro) 5,6 8,1 
Składki (w mln euro) 268 513 
Źródło: Asnacodi, 2020. 
 

We Włoszech występuje ogromne zróżnicowanie regionalne w skali ko-
rzystania z ubezpieczeń w rolnictwie. Aż 80% ubezpieczonej produkcji znajduje 
się w północnej części kraju (Spagna, 2020). To zróżnicowanie jest bezpośred-
nio związane ze strukturą produkcji rolnej i strukturą gospodarstw rolnych we 
Włoszech. Na południu występuje najwięcej gospodarstw o najmniejszej wiel-
kości ekonomicznej, dlatego gospodarstwa z tego regionu najrzadziej się ubez-
pieczają (tab. 14). 
 
Tabela 14. Struktura regionalna ubezpieczonych gospodarstw rolnych we Włoszech w latach 

2010-2019 
Rok Północ Centrum Południe 

2010 77,6% 8,2% 14,2% 
2011 78,3% 8,6% 13,0% 
2012 78,4% 8,4% 13,2% 
2013 78,7% 8,2% 13,1% 
2014 78,1% 8,6% 13,3% 
2015 80,8% 9,0% 10,1% 
2016 83,8% 9,0% 7,2% 
2017 83,4% 9,6% 7,0% 
2018 83,2% 8,6% 8,2% 

2019* 81,3% 8,3% 10,4% 
Źródło: Bonelli, 2020. 

 
Rozwój włoskiego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie nabiera w 

ostatnich dekadach coraz większego tempa i obejmuje stosowanie najnowszych 
technologii do pomiaru skali zagrożeń oraz strat, jak i do stosowania innowacyj-
nych form ubezpieczeń, jak ubezpieczenia indeksowane. Jest to związane z po-
stępującymi zmianami klimatycznymi wpływającymi negatywnie na stabilność 
skali i jakości produkcji rolnej.  
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Włochy korzystają z możliwości przewidzianych we Wspólnej Polityce 
Rolnej do szerszego wsparcia zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym, w tym 
korzystają z możliwości stosowania instrumentu stabilizacji dochodów. Warto 
zaznaczyć, iż wprowadzenie tego instrumentu nie było łatwe w związku z tym, 
że większość gospodarstw rolnych we Włoszech nie ma obowiązku prowadze-
nia rachunkowości. Sposobem na poradzenie sobie z tym ograniczeniem było 
skorzystanie z danych na temat zwrotów podatku VAT.  

Należy jednak podkreślić, iż zarządzanie ryzykiem w formie ubezpiecza-
nia gospodarstw i produkcji rolnej nie jest powszechne we Włoszech. Spośród 
ponad 1,1 mln gospodarstw rolnych funkcjonujących w tym kraju jedynie ponad 
80 tys., co oznacza, że tylko ok. 7% gospodarstw korzysta z ubezpieczeń. Sta-
nowi to poważne ograniczenie w rozwijaniu systemu zarządzania ryzykiem. 
Jednakże należy mieć na uwadze to, że ok. 1/3 włoskich gospodarstw rolnych 
stanowią gospodarstwa o zbyt małej sile ekonomicznej, aby mogły stanowić 
podstawę dochodu właścicieli tych podmiotów. 

*** 
Wśród wyzwań stojących przed włoskim system zarządzania ryzykiem w 

rolnictwie znajduje się również konieczność rozbudowy systemu reasekuracji. 
Jest to bardzo trudne zadanie zwarzywszy na rosnące zagrożenie występowa-
niem zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Z tego względu Włochy silnie lobbują 
za zmianami w systemie dotyczącym kwalifikacji w ramach WTO różnych form 
wsparcia publicznego kierowanego do rolnictwa w związku z tym, że kwestie 
zarządzania ryzykiem stały się ważniejsze niż do tej pory. 

Dopóki pożądane zmiany w systemie kwalifikacji nie nastąpią, w opinii 
przedstawicieli Asnacodi, unijne instrumenty wsparcia zarządzania ryzykiem 
powinny znajdować się w pomarańczowym, a nie zielonym koszyku, gdy 
zwiększyłoby to elastyczność wsparcia, co jest niezbędne dla utrzymania konku-
rencyjności produkcji rolnej i stabilności w Unii Europejskiej.  

Wydaje się, że ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zarządzania 
ryzykiem we włoskim rolnictwie jest zaangażowanie rolników i ich dobrowolne 
zrzeszanie się w stowarzyszeniach Condifesa, które współpracują ze sobą oraz z 
innymi interesariuszami, w tym administracją publiczną, firmami ubezpiecze-
niowymi i naukowcami wspólnie wypracowując nowe rozwiązania służące wło-
skiemu rolnictwu. Niezbędne jest jednak zwiększenie środków na badania doty-
czące ubezpieczeń rolnych orz intensyfikacja zaangażowania firm ubezpiecze-
niowych w tworzenie nowych produktów służących zarządzani ryzykiem. 
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Hiszpania 
 

Sektor rolny Hiszpanii należy do jednego z największych krajowych sek-
torów na świecie. W 2018 roku wartość wytworzonej produkcji w hiszpańskim 
sektorze rolnym wynosiła ponad 41,5 miliarda dolarów (w cenach stałych z roku 
2010), co czyniło go 12. największym sektorem na świecie i drugim – po Francji 
– największym sektorem rolnym w Unii Europejskiej. Rolnictwo w Hiszpanii 
wytwarzało w 2018 roku blisko 2,8% produktu krajowego brutto. Warto zazna-
czyć, że jest to sektor rolny o wyjątkowo wysokim poziomie wartości dodanej 
brutto na zatrudnionego, który wyniósł w 2018 roku ponad 50 tysięcy dolarów. 
W tej kategorii Hiszpania plasuje się w połowie drugiej dziesiątki państw o naj-
wyższym poziomie tego wskaźnika, pomiędzy Belgią a Wielką Brytanią. W sek-
torze rolnym Hiszpanii w 2018 roku pracowało około 4,2% wszystkich zatrud-
nionych, czyli mniej od średniej dla całej UE (4,5%)7. 

W roku 2016 w Hiszpanii funkcjonowało 945 tysięcy gospodarstw rol-
nych8. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 24,6 ha użytków rolnych, przy 
czym powierzchnia ponad 51% gospodarstw nie przekraczała 5 ha. Powierzch-
nia ponad 100 tysięcy gospodarstw (czyli blisko 11%) przekraczała zaś 50 ha. 
W Hiszpanii istnieje znaczne zróżnicowanie regionalne w tym zakresie. Średnia 
powierzchnia gospodarstw na Wyspach Kanaryjskich jest mniejsza niż 4 ha9, 
podczas gdy we wspólnotach autonomicznych położonych w centrum Hiszpanii 
takich jak Estremadura czy Aragonia przekracza 70 ha. Na podstawie danych 
gromadzonych w ramach FADN, które przedstawiają dane dla wszystkich go-
spodarstw o wielkości ekonomicznej przekraczającej 8 000 euro i są reprezenta-
tywne dla blisko połowy gospodarstw rolnych w Hiszpanii, średnia wartość pro-
dukcji ogółem wynosiła w 2018 roku ok. 83 000 euro i była minimalnie niższa 
od średniej UE. Tu też zauważa się znaczne zróżnicowanie regionalne. Wartość 
produkcji we wspólnotach autonomicznych Wyspy Kanaryjskie i Katalonia 
przekracza 115 000 euro podczas gdy w Galicji i Wspólnocie Walenckiej wyno-
si ok. 60 000 euro (Baza danych europejskiego FADN, 2020).  

                                                           
7 Wszystkie prezentowane w tym akapicie dane pochodzą z bazy danych Banku Światowego 
(https://data.worldbank.org/). 
8 To o 45 tysięcy mniej niż w roku 2010, co oznacza spadek ilości gospodarstw o blisko 5% w 
okresie 6 lat (European Commision 2020). 
9 Ponad połowę powierzchni użytków rolnych na Wyspach Kanaryjskich stanowią uprawy 
trwałe. 
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Pewnym wyróżnikiem rolnictwa hiszpańskiego jest duże znaczenie pro-
dukcji ogrodniczej oraz owoców i oliwek. Średnio w latach 2017-2019 produk-
cja ogrodnicza i warzywna odpowiadała za 19,4% wartości produkcji końcowej. 
Produkcja owoców to 18,7% całkowitej produkcji końcowej. Pewne znaczenie 
odgrywała też produkcja winiarska (3%) oraz oliwek (5,5%). Wartość produkcji 
zbóż to jedynie 7,4% całej wartości produkcji. Najważniejszy kierunek produk-
cji zwierzęcej to produkcja żywca wieprzowego (15,5% całkowitej produkcji). 
Istotne znaczenie odgrywa również produkcja żywca wołowego (6,3%) oraz 
produkcja mleka (6,2%).  

Hiszpania jest światowym potentatem w produkcji oliwek (w 2018 odpo-
wiadała za 46,6% globalnej podaży). Jest też znaczącym producentem ziaren 
maku, wyki, karczochów oraz winogron (odpowiednio 16,2%, 14,5% 12,4% 
oraz 8,4% światowej produkcji). Jest też kluczowym a czasami jedynym produ-
centem wielu rodzajów owoców i warzyw w Unii Europejskiej. W skali euro-
pejskiej jest również znaczącym producentem mięsa wieprzowego, drobiowego, 
koziego, owczego i króliczego10. 

Wspieranie ubezpieczeń produkcji rolniczej w Hiszpanii ma bardzo 
długą tradycję. Już w 1919 powołano do życia Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych dla Rolnictwa, którego nigdy niespełnionym celem było zapew-
nienie rolnikom ochrony ubezpieczeniowej przed wszelkimi rodzajami ryzyk. W 
kolejnych latach powoływano kolejne instytucje, które miały wspierać rozwój 
ubezpieczeń produkcji rolniczej także przez zapewnienie ubezpieczycielom 
usług reasekuracji. Koszty wsparcia rynku ubezpieczeniowego wiązały się jed-
nak z ogromnymi kosztami, pod naporem których przeprowadzono kolejne re-
formy. Zwracanie dużej uwagi na minimalizację ryzyka produkcyjnego w Hisz-
panii jest zapewne wynikiem tego, że z uwagi na uwarunkowania klimatyczno-
pogodowe, produkcja rolnicza w tym kraju zawsze cechowała się znaczną 
zmiennością. Podobnie jest obecnie. Zmienność plonów dla większości upraw 
jest w przypadku Półwyspu Iberyjskiego znacznie większa niż dla pozostałych 
części Europy (Study on risk… 2017). Ponadto, ocenia się, że wraz ze zmianami 
klimatycznymi, ryzyko produkcyjne będzie w Hiszpanii w najbliższych deka-
dach rosnąć (JRC-EC 2012).  

Obecny system powstał w roku 1978. Za datę jego powstania przyjmuje 
się uchwalenie ustawy nr 87/1978 z 28 grudnia 1978 r. o mieszanych (łączo-

                                                           
10 Wszystkie informacje pochodzą z bazy danych FAO. 
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nych) ubezpieczeniach rolnych. Głównym celem systemu jest zapewnienia pro-
ducentom rolnym ochrony ubezpieczeniowej. Od samego początku podkreślano 
jednak, że system ma być możliwie jak najbardziej wydajny finansowo.  Tym, 
co wyróżnia hiszpański program wspierania ubezpieczeń produkcji rolniczej, 
jest system powiązań pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Współpraca 
rządu z prywatnymi ubezpieczycielami od samego początku była jednym z naj-
ważniejszych założeń systemu ubezpieczeń dotowanych. Ze strony rządowej 
najważniejszą instytucją jest Państwowa Agencja ds. Ubezpieczeń Rolnych 
ENESA (Entidad Estatal  de  Seguros  Agrarios). Jest to organ koordynujący 
wszelkie działania strony rządowej w ramach systemu. Ustala on corocznie pla-
ny, w których wyspecyfikowane są najważniejsze elementy polis oferowanych 
w ramach systemu. Dotyczy to m.in. przedmiotu ubezpieczenia (poszczególne 
uprawy i gatunki zwierząt), zakresu ubezpieczanych typów ryzyka, rozpiętości 
wysokości płaconych składek, poziomu dotacji czy okresu nabywania polis. To 
poprzez ENESA ministerstwo rolnictwo przekazuje do systemu fundusze na do-
płaty do składek ubezpieczeniowych. Wartość dotacji w roku 2020 wyniosła 
ponad 211 milionów euro. 

ENESA ściśle współpracuje z poolem prywatnych ubezpieczycieli 
AGROSEGURO (Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Se-
guros Agrarios Combinados), zreszającym firmy zainteresowane sprzedażą do-
towanych ubezpieczeń produkcji rolniczej. AGROSEGURO, poza głosem do-
radczym, zajmuje się doprecyzowaniem regulacji określanych przez ENESA a 
także różnicowaniem składki dla poszczególnych regionów zgodnie z dyspro-
porcjami w poziomie ryzyka. Firmy zrzeszone w AGROSEGURO zajmują się 
przede wszystkim sprzedażą i obsługą polis, w tym również likwidacją szkód. 
AGROSEGURO jest też odpowiedzialne za obowiązkowe nawiązywanie umów 
reasekracyjnych z państwowym Konsorcjum Reasekuracyjnym CCS (Consorcio  
de Compensación de Seguros). Do poolu Agroseguro należało w roku 2020 
dwadzieścia podmiotów.  

Dużą rolę odgrywają też rządy wspólnot autonomicznych. Komisje teryto-
rialne w każdej ze wspólnot (jest ich w Hiszpanii 17) oceniają działanie progra-
mu w podległym im regionie, a także stanowią ciało doradcze w zakresie wdra-
żania specjalnych linii ubezpieczeń, uwzględniających lokalną specyfikę (41 
Plan… 2020). Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku rolnictwa na sta-
nowiących część Hiszpanii wyspach (Wyspy Kanaryjskie i Baleary), które ce-
chuje się znaczną odrębnością w stosunku do sektora rolnego na kontynencie. 
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Ponadto, rządy wspólnot autonomicznych mogą przyznawać dodatkowe środki 
na subsydiowanie składek płaconych przez rolników, niezależnie od płatności 
przyznanych przez ENESA.  

Na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń dotowanych wpływ mają także 
stowarzyszenia branżowe, które mają swych przedstawicieli w komitecie gene-
ralnym ENESA. Poza rolą doradczą, stowarzyszenia takie mogą odgrywać rolę 
ubezpieczycieli poprzez istniejące towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ich 
rolą jest także promocja ubezpieczeń w środowisku producentów rolnych.  

Filozofia systemu wspierania powszechności ubezpieczeniowej w Hisz-
panii pozostaje w pewnym stopniu zgodzie z holistycznym podejściem do ryzy-
ka. Zakłada się w ramach tej filozofii pozostawienie producentów rolnych z ra-
dzeniem sobie z niewielkimi stratami, co uzyskuje się poprzez stosowanie fran-
szyz redukcyjnych. Przy wystąpieniu większych strat, z pomocą przychodzą 
ubezpieczyciele, którzy są wspierani przez państwo poprzez zasilanie dodatko-
wymi środkami kierowanymi do systemu w ramach dopłat do składek. Do za-
rządzania ryzykiem wystąpienia kumulacji roszczeń, która zazwyczaj związana 
jest w przypadku produkcji rolniczej z oddziaływaniem klęsk żywiołowych, 
wykorzystuje się w większym stopniu środki państwowe. Działa to na zasadzie 
korzystania z usług reasekuracyjnych oferowanych przez państwową jednostkę 
CCS. Dodatkowe ryzyko związane z koniecznością radzenia sobie z konse-
kwencjami strat o jeszcze większych rozmiarach jest natomiast zarządzane wy-
łącznie przy użyciu środków państwowych, to znaczy pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych (Pro, 2014). Nie jest to oczywiście w pełni podejście holistyczne, 
gdyż abstrahuje się tu od większości źródeł ryzyka dochodowego w rolnictwie. 
Mowa tu o raczej o wąskim aspekcie takiego podejścia do zarządzania ryzy-
kiem, w ramach którego uwaga koncentrowana jest wyłącznie na ryzyku pro-
dukcyjnym. 

Warto też zwrócić uwagę, że zarządzanie ryzykiem produkcyjnym jest w 
przypadku Hiszpanii oparte praktycznie wyłącznie na działaniach rządu. Z uwa-
gi na wysoki poziom wsparcia, instrumenty krajowej polityki wobec rolnictwa 
wypierają działania oparte na wolnorynkowych transakcjach pomiędzy produ-
centami rolnymi a prywatnymi ubezpieczycielami. System ten, inaczej niż ma to 
miejsce w przypadku państw, takich jak USA czy Kanada, ogranicza się wy-
łącznie do minimalizowania zmienności wyników finansowych związanych z 
przychodami z produkcji. Ryzyko cenowe pozostaje poza obszarem oddziały-
wania systemu hiszpańskiego. 
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Trwający od początku lat 80. XX wieku rozwój systemu ubezpieczeń do-
towanych w Hiszpanii polegał w głównej mierze na zwiększaniu skali wsparcia 
poprzez oferowanie polis dla coraz szerszej grupy odbiorców. W kolejnych la-
tach ENESA wspólnie z AGROSEGURO i dodatkowymi ciałami eksperymen-
towało z kolejnymi liniami polis i wprowadzało na stałe te, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem producentów rolnych. Na rysunku 4 przedstawiono 
zmiany wartości całkowitej sumy ubezpieczenia w programie ubezpieczeń do-
towanych w Hiszpanii. Zauważyć można, jak wraz z rozwojem systemu i ofe-
rowaniem ubezpieczeń dla coraz szerszego grona producentów rolnych rosła 
suma ubezpieczenia. O ile po dziesięciu latach funkcjonowania systemu wartość 
ta wyniosła 2 miliardy euro, to w ciągu kolejnej dekady wartość ta wzrosła bli-
sko trzykrotnie. W roku 2010 suma ubezpieczenia przekroczyła 11 miliardów 
euro. Także w drugiej dekadzie XXI wieku odnotowywano ciągły wzrost tego 
miernika powszechności stosowania ochrony ubezpieczeniowej przez hiszpań-
skich producentów rolnych. W roku 2019 suma ubezpieczenia wynosiła ponad 
14 miliardów euro. 

Rysunek 4. Zmiana całkowitej sumy ubezpieczenia w ramach hiszpańskiego systemu ubezpieczeń 
produkcji rolniczej w latach 1980-2018 [w milionach euro] 

 

Źródło: Agricultura… 2020. 
 

W roku 2020 w ramach systemu ubezpieczeń dotowanych producent 
rolny może wybierać spośród 28 rodzajów polis adresowanych do rolników 
prowadzących produkcję roślinną oraz 12 rodzajów polis kierowanych dla pro-
wadzących produkcję zwierzęcą. Poza tym w ramach systemu oferowane są 
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ubezpieczenia produkcji leśnej oraz trzy rodzaje polis z ochroną ubezpieczenio-
wą akwakultury. 

Duża liczba rodzajów polis oferowanych rolnikom prowadzącym produk-
cję roślinną jest w dużej mierze wynikiem szerokiego spektrum polis oferowa-
nych ogrodnikom i sadownikom. Oddzielne linie polis oferowane są m.in. pro-
ducentom persymony (kaki), orzechów czy wiśni. Oprócz tego istnieją linie 
ubezpieczeń w ramach których można ubezpieczyć produkcję wielu różnych 
owoców. Przykładowo linia o nr 300 jest adresowana dla producentów m.in. 
moreli, śliwek, jabłek deserowych i przemysłowych, brzoskwini, nektarynek, 
gruszek. Ogólnie ponad połowa rodzajów polis jest bezpośrednio adresowana do 
rolników podejmujących produkcję ogrodniczą i sadowniczą. Istnieją też polisy 
dla właścicieli gajów oliwnych a także rolników zajmujących się produkcją wi-
niarską. Niektóre linie polis – tak jak ma to miejsce w przypadku produkcji wa-
rzywnej – obejmują ograniczony obszar geograficzny, stąd inne polisy dotyczą 
produkcji na kontynencie, a inne – produkcji na Balearach czy Wyspach Kana-
ryjskich.  

Ochronę ubezpieczeniową oferuje się również produkcji szkółkarskiej, 
producentom kwiatów ciętych, uprawiającym rośliny pastewne, czy przemysło-
we (tak tekstylne, jak i inne). Można również ubezpieczyć uprawy energetyczne. 

W przypadku polis przeznaczonych dla produkcji rolniczej ochroną ubez-
pieczeniową objęta jest zarówno produkcja bieżąca, jak również plantacja i 
urządzenia służące produkcji. Zakres ryzyk, przed jakimi chroni polisa w przy-
padku strat w produkcji jest dość szeroki i obejmuje m.in. szkody spowodowane 
przez szereg niekorzystnych zjawisk pogodowych taki jak grad, przymrozki, 
deszcze nawalne, wiatr, ogień, nadmierne upały, śnieg, a także inne rodzaju stra-
ty jak te spowodowane przez dzikie zwierzęta, choroby wirusowe, niezawiąza-
nie się owoców itp. Duża lista ryzyk dotyczy specyficznych chorób i szkód 
związanych z produkcją sadowniczą i ogrodniczą. W przypadku strat dotykają-
cych plantacje oraz urządzenia służące produkcji ryzyko obejmuje różnego ro-
dzaju zagrożenia klimatyczne oraz ogień (41 Plan…, 2020). 

Dotacja na składki płacone przez producentów rolnych obejmuje kilka 
elementów. Podstawą jest tu główna składka przysługująca producentom rolnym 
bez względu na cechy prowadzonej produkcji. Oprócz tego elementu, rolnicy 
mogą jednak liczyć na dodatkowe profity. Jeżeli o ubezpieczenie zabiega nie 
pojedynczy producent rolny, ale grupa producentów zrzeszona w związku zare-
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jestrowanym w rejestrze gromadzonym przez ENESA, to wartość dotacji zwięk-
sza się o dodatkowe 5% wartości składki.  

Dodatkowe 5% wartości składki przyznawane jest także tym producen-
tom, którzy kontynuują zakup ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to tych pro-
ducentów, którzy w roku poprzednim posiadali polisę zakupioną w ramach sys-
temu. Ten element przysługuje także w przypadku, gdy polisę nabywa rolnik, 
którzy odziedziczył (w przypadku śmierci właściciela gospodarstwa rolnego) 
lub przejął gospodarstwo i zalicza się do grupy młodych rolników11.   

W określonych przypadkach możliwe jest również uzyskanie dodatkowej 
dotacji w wysokości 2% składki w przypadku działań mających na celu ograni-
czania ryzyka w gospodarstwie rolnym12. W przypadku polis przeznaczonych 
dla rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą dotacja to może wynieść 5% 
składki.  

Istnieje poza tym szereg obostrzeń i dodatkowych przepisów szczegóło-
wych regulujących wartość dotacji w zależności od linii polis oraz wybranego 
modułu ubezpieczeniowego. W ramach każdej polisy producent rolny może wy-
brać – najczęściej spośród trze głównych – moduł ochrony. Co do zasady, im 
większa ochrona gwarantowana przez dany moduł, tym mniejsza dotacja ze 
środków publicznych. 

Przykładowo, polisy (linia 309) adresowane do producentów zbóż jarych 
(m.in. kukurydza, proso, sorgo) i ozimych (m.in. pszenica, żyto, jęczmień, 
owies), roślin strączkowych (m.in. bób, fasola, groch, soja) oraz oleistych (m.in. 
rzepak, słonecznik, len) oferowane są w trzech wariantach (moduł 1; moduł 2, 
moduł P13). W zależności od wybranego modułu maksymalny poziom dotacji 
wynosi od 75% dla modułu 1 przez 48% dla modułu 2 do 28% dla modułu P. 
Każdy z modułów różni się nie tylko zakresem ryzyk, w wyniku zaistnienia któ-
rych szkody są pokrywane w ramach odszkodowania, ale także poziom franszy-
zy. W przypadku modułu 1 poziom franszyzy wynosi 30%. W przypadku modu-
łu 2 oraz 3 zakres franszyzy wynosi od 10% do 20% w zależności od rodzaju 

                                                           
11 Dotacja za kontynuację dotyczy też sytuacji, gdy doszło do połączenia gospodarstwa lub w 
przypadku szeregu innych zdarzeń związanych przykładowo z połączeniem spółek zajmują-
cych się produkcją rolniczą, co reguluje art. 6. Dekretu królewskiego 425/2016 z 11 listopada 
2016 r. (Real Decreto, 2016).  
12 Dotyczy to wybranych kierunków produkcji i wybranych modułów zabezpieczenia w ra-
mach zakupionej polisy.  
13 Dodatkowo istnieje jeszcze moduł P wyłącznie dla producentów ryżu i fasoli. 
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uprawy, tego czy pole jest nawadniane oraz wybranych innych charakterysyk 
produkcji.  

Podobne rozwarstwienie w zakresie stopnia franszyzy (zarówno reduk-
cyjnej, jak i integralnej), listy ubezpieczanych ryzyk czy szczegółowych regula-
cji odnoszących się do szkód w instalacjach i urządzeniach używanych w pro-
dukcji ogrodniczej i sadowniczej dotyczy także innych polis. Co do zasady mak-
symalny poziom dotacji wynosi 75% dla najniższego zakresu ochrony. W więk-
szości pozostałych polis maksymalna dotacja dla modułu 2 wynosi 44% a dla 
największego zakresu ochrony (moduł P) – 28%. Z uwagi na duże zróżnicowa-
nie w charakterystykach produkcji różnych gatunków upraw, w poszczególnych 
liniach ubezpieczeń istnieją także moduły dodatkowe, uwzględniające specyfikę 
ubezpieczanej produkcji. 

Odrębnym rodzajem ubezpieczenia jest polisa przeznaczona dla organiza-
cji producenckich. W przypadku wystąpienia strat u ubezpieczonych członków 
danej grupy, w ramach polisy ubezpieczane są koszty stałe ponoszone przez ta-
kie grupy. Ma to na celu zminimalizować straty, jakie są konsekwencją spadku 
produkcji u członków grupy, które prowadzą do zmniejszenia produkcji w ra-
mach danej grupy. Niezależnie bowiem od spadku produkcji dana grupa cały 
czas musi ponosić koszty stałe (koszty pracy, odsetki od zaciągniętych pożyczek 
itp.) i to właśnie na pokrycie tych kosztów otrzymuje się odszkodowanie. W 
przypadku tych ubezpieczeń jest jedna stawka dotacji wynosząca 48% wartości 
składki.   

Poza produkcją roślinną, ochronę ubezpieczeniową w ramach programu 
hiszpańskiego oferuje się również producentom prowadzącym produkcję zwie-
rzęcą. W roku 2020 w ramach ubezpieczeń produkcji zwierzęcej oferowano na-
stępujące rodzaje polis: 

- ubezpieczenia bydła opasowego14, 
- ubezpieczenia kóz i owiec, 
- ubezpieczenie koni, 
- ubezpieczenie trzody chlewnej, 
- ubezpieczenie drobiu, 
- ubezpieczenie kur niosek, 
- ubezpieczenie pozostałych zwierząt gospodarskich (obejmuje takie gatunki jak 
króliki, ślimaki, kury, strusie, kuropatwy, bażanty, kaczki i gęsi) 
                                                           
14 W sumie są to trzy różne linie ubezpieczeń z uwagi na wyróżnienie wybranych ras bydła. 
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- ubezpieczenia pastwisk, 
- ubezpieczenia pszczelarskie, 
- ubezpieczenia pokrycia wydatków związanych z ubojem z konieczności. 

W przypadku większości wymienionych powyżej polis maksymalny po-
ziom wsparcia wynosi 45% wartości składki. Stała część tej dotacji – czyli mi-
nimalny poziom wsparcia – wynosi 16%. Zwiększenie zakresy wsparcia zależy 
już takich elementów jak fakt, czy mamy do czynienia z kontynuowaniem ubez-
pieczenia, czy ubezpieczenie zawarte jest w ramach grupy producenckiej, z 
uwagi na poziom ryzyka w danym gospodarstwie rolnym itp.  

W przypadku każdej polisy istnieje wybór pomiędzy zakresem ochrony, 
który tak jak w przypadku polis dla produkcji roślinnej, różni się zakresem 
ubezpieczanych ryzyk, jak i wielkością stosowanych franszyz. W zależności od 
wybranego wariantu, zmienia się tak wartość płaconej składki, jak i stopnia jej 
dotowania ze środków publicznych. 

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie pastwisk, gdzie 
ocena stopnia poniesionych przez producenta rolnego strat przeprowadzana jest 
nie w drodze tradycyjnej likwidacji szkody na polu rolnika, ale poprzez wyli-
czenie indeksu mierzącego zaawansowanie procesów wegetacji roślin przy wy-
korzystaniu systemu NDVI (Normalized Difference Vegetation System), gdzie 
dane pobierane są ze zdjęć satelitarnych (Study on…,  2017). Ubezpieczenie jest 
kierowane do tych producentów rolnych, którzy na skutek strat w zasobach pa-
stwiskowych zmuszeni są ponieść koszty związane z zakupem pasz. W tym 
przypadku maksymalny poziom dotacji wynosi 39% wartości składki. Również 
w tym przypadku producent rolny ma do wyboru różne rodzaje zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej. 

Ciekawym elementem hiszpańskiego systemu jest zastosowanie w przepi-
sach mechanizmu modulacji dotacji dla największych producentów rolnych. Je-
śli na skutek zawartych w latach poprzednich umów ubezpieczeniowych jeden 
producent rolny otrzyma wsparcie przekraczające 5 000 euro, wówczas, od kwo-
ty przekraczającej ten próg odliczone zostanie 5% wartości otrzymanych dotacji. 
Wynika to z faktu, że środki przeznaczone na dotowanie składek ubezpieczeń 
produkcji rolniczej są w każdym państwie w największym stopniu wykorzysty-
wane przez największych producentów rolnych.  
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Przegląd rodzajów ochrony ubezpieczeniowej oferowanej w ramach hisz-
pańskiego systemu warto wzbogacić o liczby przedstawiające skalę tej formy 
wsparcia zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych Hiszpanii.  

W 2019 roku zaplanowano przeznaczenie na wsparcie systemu ubezpie-
czeń dotowanych 216,43 mln euro, z czego 211,27 mln przeznaczono na dotacje 
do składek ubezpieczeniowych. Wysoki popyt na ochronę ubezpieczeniową 
sprawił, że kwotę tę trzeba było zwiększyć do poziomu 244,67 mln euro. 

Największy udział w zagospodarowaniu dotacji na składki ubezpiecze-
niowe mają polisy przeznaczone dla sadowników. Drugą w kolejności kosztów 
dla budżetu linią polis jest ta adresowana dla producentów zbóż, roślin oleistych 
i strączkowych. Duży udział w całości dotacji na program ubezpieczeń mają 
także polisy dla hodowców bydła oraz polisy chroniące przed kosztami związa-
nymi z ubojem z konieczności (Informe de… 2019). 

Należy jednak pamiętać, że wsparcie hiszpańskiego programu nie polega 
wyłącznie na dotowaniu składek. Drugim kanałem transferu środków publicz-
nych są usługi reasekuracyjne świadczone przez CCS, co jest szczególnie istotne 
w latach zwiększonej szkodowości w sektorze rolniczym. Przykładowo, w sa-
mym tylko roku 2019 wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła blisko 600 
milionów euro. Było to mniej niż w dwóch latach poprzednich, kiedy wartość 
tych świadczeń przekraczała 700 milionów euro. Ocenia się, że straty w roku 
2019 dotknęły produkcji na powierzchni blisko 1,9 miliona hektarów. Najwięk-
sze straty dotknęły produkcji zbóż, owoców i warzyw. Około 75 mln euro zosta-
ło również wypłacone producentom rolnym w ramach ubezpieczenia od uboju  

W roku 2019 sprzedano ponad 397 tysięcy polis, dla których suma ubez-
pieczenia przekroczyła 14 miliardów euro (czyli 26% rocznej wartości produkcji 
w Hiszpanii). Nawet uwzględniając fakt, że jeden producent rolny może naby-
wać kilka polis ubezpieczeniowych w ciągu roku, to liczba ta w porównaniu do 
liczby gospodarstw w Hiszpanii jest znacząca. Zgodnie z informacjami zawar-
tymi w bazie danych europejskiego FADN w Hiszpanii funkcjonuje ok. 230 ty-
sięcy gospodarstw, dla których suma produkcji przekracza 25 tysięcy euro. 
Mniejsze gospodarstwa tylko sporadycznie potrzebują się ubezpieczać.  

Na rysunku 5 przedstawiono udział produkcji ubezpieczanej w ramach 
systemu w całości produkcji podlegającej ubezpieczeniu w podziale na wybrane 
kierunki produkcji rolniczej. W przypadku bananów pokrycie ochroną ubezpie-
czeniowa jest pełne. Cała produkcja jest asekurowana. Wysoki udział – przekra-
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czający 50% - udziału produkcji ubezpieczonej w produkcji podlegającej ubez-
pieczeniu dotyczy także zbóż, strączkowych i oleistych czy winogron. Istnieją 
jednak kierunki produkcji, gdzie stosunkowo nieduży jej udział jest objęty 
ochroną ubezpieczeniową. Dotyczy to między innymi warzyw szklarniowych, 
orzechów czy oliwek. Także ubezpieczenie oferowane grupom producenckim 
cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Warto też zwrócić uwagę na niski po-
ziom pokrycia ochroną ubezpieczeniową produkcji zwierzęcej, przy jednocze-
snym powszechnym nabywaniu polis chroniących przed kosztami związanymi z 
ubojem z konieczności (Agricultura…, 2020).   

Rysunek 5. Udział produkcji ubezpieczonej w stosunku do produkcji podlegającej ubezpie-
czeniu dla wybranych kierunków produkcji rolniczej w 2019 [w %] 

 

Źródło: 41 Plan 2020. 
 

*** 

Hiszpański program ubezpieczeń subsydiowanych należy do najbardziej 
rozbudowanego systemu tego typu w Europie. W wielu rozmowach z eksperta-
mi z Polski i wielu państw europejskich podawany jest jako przykład tego, jak 
należy efektywnie minimalizować ryzyko produkcyjne w sektorze rolniczym. 
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Wynika to w głównej mierze z wysokiego poziomu zaangażowania finansowego 
ze strony rządowej. Sam system nie należy do specjalnie skomplikowanych od 
strony technicznej. W jego ramach główny nacisk położony jest na klasyczną 
asekurację strat w procesie produkcji. Zdecydowana większość polis chroni wy-
łącznie przed stratami produkcyjnymi, co oznacza, że nie ma tu – tak powszech-
nych w ramach systemów ubezpieczeniowych w USA czy Kanadzie – ubezpie-
czeń przychodów czy dochodów. Ryzyko cenowe nie jest uwzględnione w ra-
mach zakresu ryzyk, przed którymi system ten chroniłby producentów rolnych.  

Hiszpański system ma jednak kilka niezaprzeczalnych zalet. Na wyróż-
nienie zasługuje tu przede wszystkim bardzo szeroki zakres przedmiotowy 
ubezpieczeń. Producenci mogą wybierać spośród długiej listy polis, które 
zmniejszają ryzyko dochodowe w wielu różnych gałęziach produkcji rolniczej. 
Dotyczy to tak produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Z uwagi na charakterystykę  
sektora rolnego Hiszpanii dużą uwagę w systemie subsydiowanych ubezpieczeń 
poświęcono produkcji ogrodniczej i sadowniczej. Warto też podkreślić, że 
ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tu nie tylko produkcji bieżącej, lecz także 
części środków trwałych służących produkcji rolniczej.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy systemu ubezpieczeń w Hiszpanii 
można sformułować następujące rekomendacje: 
 Warto skopiować z rozwiązań hiszpańskich sposób współpracy sektora pry-

watnego ze stroną rządową. Sposób ustalania nowych rodzajów polis, zakre-
su ryzyk, przed którymi chronią, czy uszczegóławiania wariantów ochrony z 
pewnością jest bardziej efektowny, gdy proces negocjacyjny ma jasno usta-
lone ramy i szerokie grono uczestników.  

 Warto też wziąć pod uwagę rozwiązanie mające na celu zachęcanie produ-
centów rolnych korzystających z systemu ubezpieczeń dotowanych do po-
dejmowania określonych działań poprzez obejmowanie ich dodatkowym 
wsparciem. W ten sposób można by promować chociażby współpracę produ-
centów rolnych w ramach grup producenckich, aczkolwiek możliwości są tu 
znacznie szersze. Z pewnością też należy cały czas dbać o takie rozszerzanie 
zakresu przedmiotowego systemu ubezpieczeniowego, by jego działaniem 
można obejmować coraz szerszą grupęproducentów rolnych. 

Francja 

Na północy Francji dominuje wilgotny klimat umiarkowany (chłodne lata, 
dość ciepłe zimy). Na południu lata są suche, a temperatura często przekracza 
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30°C. Występują silne burze i grad. Zimy są łagodne (temperatury na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego rzadko spadają poniżej 10 °C) i często deszczowe. Wiele 
obszarów Francji ma jednak odrębny mikroklimat. Rolnictwo dominuje w za-
chodniej części kraju (na zachód od linii Hawr–Marsylia) – uboższej i słabiej 
zaludnionej. Cechuje je jednak wysoka mechanizacja  i daleko posunięta specja-
lizacja. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 40 ha. Użytki 
rolne zajmują niespełna  55% powierzchni kraju, w tym grunty orne i sady – 
61%, a łąki i pastwiska – ok. 35%. Na nizinnych obszarach północnej 
i zachodniej części kraju dominuje uprawa pszenicy, jęczmienia, kukurydzy 
(średnie plony zbóż ok. 75 q/ha), ziemniaków, buraków cukrowych, rzepaku, 
słonecznika i roślin pastewnych, natomiast w strefach podmiejskich i Alzacji 
występuje intensywna uprawa warzyw, a na Wybrzeżu Lazurowym – kwiatów. 
Rozwinięte jest również sadownictwo (jabłonie, grusze, brzoskwinie, kasztan 
jadalny i oliwka na wybrzeżu Morza Śródziemnego). Wielką rolę odgrywa 
uprawa winorośli (Francja zajmuje 1. miejsce na świecie w produkcji wina). W 
2011 r. rolnictwo Francji odpowiadało za 1,8% wytworzonego PKB i 3,8% za-
trudnienia (Encyklopedia. PWN. Francja, 2019). 

Istnieją zasadniczo dwa produkty ubezpieczeniowe dedykowane rolnic-
twu. Pierwszy to istniejące od połowy XIX w. ubezpieczenie od skutków grado-
bicia (od pojedynczego ryzyka), aktualnie będące ubezpieczeniem grupowym i 
nigdy nie subsydiowane. Drugi produkt, to wprowadzone w 2005 r. nieobo-
wiązkowe, subsydiowane (w zakresie i formie dopuszczalnej uregulowaniami 
traktatowymi Unii Europejskiej) ubezpieczenie od wielu (17) ryzyk klimatycz-
nych, obejmujące uprawy i użytki zielone (we Francji nie było i nie ma subsy-
diowanych produktów ubezpieczeniowych dedykowanych inwentarzowi żywe-
mu). 

Ubezpieczenia upraw i żywego inwentarza oferowane są przez podmioty 
sektora prywatnego (100%). Chodzi tu  o ubezpieczenia od pojedynczych ryzyk, 
a także all-risks (od 17 ryzyk klimatycznych), dodatkowo występują ubezpie-
czenia typu business interuption, które stabilizują utracone dochody. Wszystkie 
ubezpieczenia dedykowane rolnictwu oferują wyłącznie podmioty sektora pry-
watnego. 

Ubezpieczenie od wielu ryzyk klimatycznych jest subsydiowane na zasa-
dzie dopłat do składek ubezpieczeniowych (decyzuje o tym uregulowanie na 
poziomie legislacyjnym). Od czasu przeprowadzonej w 2015 r. reformy instru-
ment ten jest przy tym 3-poziomowy: subsydium do kontraktu bazowego jest na 
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poziomie 65%, subsydium do ubezpieczenia dodatkowego – na poziomie 45%, 
natomiast trzeci poziom ubezpieczenia jest niesubsydiowany. 

Dotacje do składek ubezpieczeniowych dostępne są dla upraw i użytków 
zielonych, nie dla inwentarza. Jako główne typy roślin uprawnych objętych do-
płatami Respondenci wymienili zboża, warzywa i winorośl. Nie ma przy tym 
ograniczeń, którzy producenci mogą korzystać z tego typu ubezpieczeń. W 
szczególności, na zasadach ogólnych mogą z tego instrumentu korzystać rolnicy 
drobnotowarowi. 

Francuski system zarządzania ryzykiem zostały oceniony przez ekspe-
rów ministerstwa jako „niezły” (not so bad), gdyż – poza instrumentami ubez-
pieczeniowymi – istnieją również nieubezpieczeniowe programy rządowe nakie-
rowane na ten obszar. Jako główny problem wskazano, iż ubezpieczeniem od 
wielu ryzyk klimatycznych, które obejmuje również ryzyko suszy, objętych jest 
we Francji zaledwie ok. 1/3 rolników.  

Formy interwencji państwa w system zarządzania ryzykiem suszy są 
następujące: 

 Ulgi podatkowe (np. w PIT, jeśli dotyczy rolnictwa). 
 System rządowego wsparcia w wypadku klęski klimatycznej (funkcjonujący 

od 1964 r.). 

Program wsparcia w wypadku wystąpienia klęski pogodowej we Francji 
obejmuje te gospodarstwa rolne, których szkoda wyniesie co najmniej 30% pro-
dukcji. Nie są nim objęte gospodarstwa ubezpieczone, nie dotyczy też upraw. W 
wypadku zajścia zdarzenia (w tym przypadku – suszy), od 22 do 35% strat zo-
staje pokryte przez rząd francuski. 

We Francji funkcjonują dwa  towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (nie 
są one mutual funds) działające na obszarze rolnictwa: jeden oferujący ubezpie-
czenia wzajemne od chorób zwierząt i roślin oraz drugi- ubezpieczający od ry-
zyk sanitarnych i środowiskowych. Respondenci z FFA zwrócili przy tym uwa-
gę, że z formalnoprawnego punktu widzenia ubezpieczenia wzajemne nie są 
ubezpieczeniami. 

We Francji ubezpieczenia mogą oferować przede wszystkim spółki prawa 
handlowego. Podobne produkty oferują również TUWy (z zastrzeżeniem opisa-
nym w poprzedniej części). We Francji spółdzielnie w systemie ubezpieczeń w 
rolnictwie często pełnią funkcję pośrednika między ubezpieczanym a ubezpie-
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czycielem. Firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia rolne we Francji nie 
korzystają z żadnych form współdziałania, w szczególności nie występują na 
tym obszarze koasekuracja ani risk pooling. Głównymi kanałami dystrybucji 
sprzedaży ubezpieczeń rolnych są we Francji, według Respondentów regionalne 
oddziały firm ubezpieczeniowych, spółdzielnie, izby rolnicze oraz związki za-
wodowe. 

We Francji występują programy reasekuracji dla ubezpieczeń upraw. 
Wszystkie one są prywatne, wiele z nich – zagraniczne. Nie ma w tym wzglę-
dzie żadnych szczególnych regulacji ani restrykcji. 

Od 2016 r. funkcjonuje pilotaż ubezpieczenia indeksowego użytków zie-
lonych. Przewidywany jest  wzrost popularności tego typu rozwiązań we Fran-
cji, aczkolwiek uważają, że w całej Europie, gdzie penetracja rynku ubezpieczeń 
rolnych jest i tak już dość wysoka, wzrost ten będzie w pewnym stopniu ograni-
czony. Do pilotażu a ubezpieczeń indeksowych w rolnictwie nieprzypadkowo 
wybrano użytki zielone, gdyż trudno jest odróżnić szkodę wynikającą z ubez-
pieczonego ryzyka od szkody spowodowanej jakąkolwiek inną przyczyną. 

*** 

Zidentyfikowane zostały kluczowe obszary/wyzwania  dotyczące rozwoju 
ubezpieczeń rolnych we Francji: 

 Brak skłonności rolników do płacenia za ubezpieczenia oraz do ubezpie-
czania się w ogóle (tylko niewiele ponad 60% rolników we Francji podjęło 
jakieś działania na obszarze zarządzania ryzykiem: albo uczestnicząc w pro-
gramie ubezpieczenia od 17 ryzyk klimatycznych, albo też wykupując – 
wspomniane wcześniej – niesubsydiowane ubezpieczenie od pojedynczego 
ryzyka: gradobicia). 

 System zarządzania ryzykiem w rolnictwie francuskim wymaga pew-
nych ulepszeń, bez których trudno będzie podnieść wspomniany wcześniej 
odsetek ubezpieczonych. Problemem dla rolników może być w tym wzglę-
dzie bariera biurokratyczna, którą trzeba pokonać, by zastosować instrument 
subsydiowany. Inny problem to kwestia finansowa, a konkretnie – fakt nie-
dopasowania czasowego: rolnicy najpierw muszą wykupić kontrakt za pełną 
cenę, a subsydium dociera do nich z pewnym opóźnieniem. Ubezpieczenie 
od wielu ryzyk klimatycznych w obecnej formie funkcjonuje dopiero od 
2015 r. – rolnicy potrzebują zatem przede wszystkim czasu, żeby się o nim 
dowiedzieć i je poznać. 
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 Niski poziom dofinansowania publicznego badań w zakresie ubezpieczeń 
rolnych. Jako jeden z głównych problemów są ograniczenia budżetowe rzą-
du w zakresie finansowania programów ubezpieczeniowych. Inną barierą jest 
okoliczność, iż od wprowadzenia we Francji ubezpieczenia od wielu ryzyk 
klimatycznych w 2005 r. prywatni ubezpieczyciele konsekwentnie tracą fi-
nansowo na tym produkcie. Dla całego okresu relacja damages/premiums 
wyniosła 103% (ale w najgorszym 2016 roku aż 231%), podczas gdy celem 
ubezpieczycieli jest stosunek na poziomie 70-75%. Jeszcze inną kwestią pro-
blematyczną są nieporozumienia kompetencyjne, dotyczące zwłaszcza fun-
duszy z przeznaczeniem na pomoc w wypadku klęsk – niekiedy nie jest ja-
sne, czy rolnikom pomagać powinien fundusz specjalny czy ‘zwyczajny’ 
(ubezpieczyciel). 
 

Niderlandy 

Rolnictwo niderlandzkie charakteryzuje się wysoką intensywnością i 
orientacją na produkcję przemysłową. Użytki rolne zajmują  niespełna 60% po-
wierzchni państwa. Najsilniej wyspecjalizowane są gospodarstwa rolne 
o średniej powierzchni  10–50 ha. Bardzo wysoki jest stopień mechanizacji (1 
ciągnik na ok. 5 ha użytków rolnych). Produkcja zwierzęca  stanowi ponad 70% 
wartości produkcji rolnej ogółem. O wysoce intensywnym charakterze produkcji 
rolnej w Holandii wskazuje chociażby najwyższa obsada trzody chlewnej (> 700 
szt.) i bydła (> 200 szt.) na 100 ha upraw rolnych. Bardzo wysoka jest wydaj-
ność mleczna (szczególnie bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej) – nawet pow. 
6500 l mleka od sztuki. Występuje także uprawa pszenicy, jęczmienia, buraków 
cukrowych, ziemniaków i roślin pastewnych; a na nadmorskich polderach roz-
winięta jest uprawa kwiatów (a także produkcja cebulek kwiatowych), warzyw 
w szklarniach, zwłaszcza w Ranstad Holland. Klimat Holandii sprzyja inten-
sywnemu rolnictwu w typie zwierzęcym: klimat morski, umiarkowany i ciepły, 
a także średnia temperatury. Dodatkowo, mała amplituda roczna temperatur jest 
wynikiem zachodnich i południowo-zachodnich wiatrów, które łagodzą upały i 
chłody zimowe. Średnia roczna suma opadów wynosi 750 mm. Często występu-
ją też mgły (Encyklopedia PWN. Holandia, 2020). 

W Niderlandach dominującym instrumentem zarządzania ryzykiem były 
ubezpieczenia od pojednycznych ryzyk, spośród których popularne były 
ubezpieczenia od gradu (całkowita suma ubezpieczeniowa. Sytuacja zmieniła 
się w 2010 r. , gdy kilka firm ubezpieczeniowych na podstawie umowy, będącej 
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w istocie umową partnerstwa publiczno-prywatnego, zaczęło oferować 
subsydiowane ubezpieczenia od wielu ryzyk (MPCI). Instrumenty te 
funkcjonują zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (w 
skrócie Rozporządzenie PE i Rady UE nr 1305/2013) od 2015 r. 

Cztery firmy ubezpieczeniowe (Achmea, Agriver, OFH i Vereinigte 
Hagel) oferowały (według stanu na wrzesień 2019 r.)  ubezpieczenia pakietowe 
MPCI. Warto dodać, że Achmea tymczasowo wycofała się z rynku MPCI z 
powodu opóźnionego popytu, ale ponownie pojawiła się na nim od 2017 r. 
Udziały w rynku nie są podawane do wiadomości publicznej ze względu na  
silny stopień konkurencyjny rynku ubezpieczeń rolnych. Konkurencyjność 
oferty dotyczy nie tylko sposobu likwidacji szkód, ale także elastyczności 
umowy (w zakresie czynników ryzyka i poziomu franszyzy redukcyjnej). 
Ponieważ większość ubezpieczycieli rolnych w Holandii opiera się na modelu 
biznesowym “mutual firms” (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych), który nie 
jest zorientowany na maksymalizację korzyści netto. Holenderscy rolnicy 
holenderscy mogą wybierać poziom franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczeń od 
gradu od 3% do 10% wartości szkody rolnika. W przypadku ubezpieczenia 
dotowanego przez państwo franszyza ustalona jest na relatywnie wysokim  
poziomie (aż 30%).  

Van Asseldonk i in. (2018, s. 264-266) przedstawili trudności i wyzwania 
związane z wprowadzeniem subsydiowanych ubezpieczeń MPCI (zgodnie z re-
gulacjami WPR) w 2010 r. Przyświecała temu idea odejścia od dotkliwego dla 
budżetu centralnego finansowania doraźnej pomocy klęskowej i dotowania rea-
sekuracji. Dotacja mogła dotyczyć nawet 65% skladki ubezpieczniowej, o ile 
straty przekraczają 30% średniorocznej wartości produkcji (kryterium dla Green 
Box WTO). Franszyza redukcyjna został ustalona na poziomie 30% dla upraw 
polowych, a w przypadku drzew owocowych zależy od ekpozycji na ryzyko. W 
2010 r. wyjściowy system ubezpieczeń MPCI został opracowany wspólnie przez 
organizacje rolników i firmy ubezpieczeniowe. Aby rolnik kwalifikował się do 
wypłaty odszkodowania, muszą być obecne dwa czynniki uruchamiające (tri-
ggers):  

 muszą być spełnione parametry pogodowo-klimatyczne (np. odpowiednia 
suma  opadów [mm] x liczba dni, aby uznać je deszcz nawalny),  
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 poniesione straty muszą wynosić co najmniej 30% w stosunku do produkcji 
referencyjnej, zgodnie z wymogami rozporządzenia UE. 

Przed wprowadzeniem subsydiowanych MPCI ochrona ubezpieczeniowa zasad-
niczo polegała na ubezpieczeniu od ryzyka gradu, które oferowane było tylko 
przez kilka firm (Van Asseldonk i in., 2018). Należy zauważyć, że w rzeczywi-
stości ubezpieczyciele wprowadzający na rynek MPCI oferowali wcześniej 
ubezpieczenie  od ryzyka gradu. Całkowita suma ubezpieczniowa wyniosła oko-
ło 1,5 mld euro, co stanowi około 50% ogólnej wartości upraw polowych (Me-
lukihina, 2011). Składka ubezpieczeniowa zróżnicowana w zależności od podat-
ności upraw (np. wyższa składka za owoce, ponieważ utrata jakości jest waż-
nym czynnikiem determinującym wysokość strat po burzy gradowej). Analiza 
zaagregowanych statystyk dotyczących ubezpieczeń od ryzyka gradu wskazuje, 
że wartość ok. 2/3 zgłoszonych szkód wyniosła poniżej 30% sumy ubezpiecze-
niowej. Ogólna średnia stawka wyniosła ok. 0,50% sumy ubezpieczeniowej dla 
roślin uprawnych (Melyukhina, 2011), ok. 10 i 15 procent  dla sadów (odpo-
wiednio dla ubezpieczenia od gradobicia i MPCI). System dotowanych ubezpie-
czeń MPCI rozwijał się stopniowo i wymagał adaptacji do nowych uwarunko-
wań. Ponieważ rolnicy byli szczególnie zainteresowani ubezpieczeniem tylko 
wybranych roślin uprawnych (np. okopowych), w 2012 r. możliwość ubezpie-
czania tylko określonych upraw stała się wykonalna (początkowo ubezpieczy-
ciele wskazywali, że ubezpieczenie na poziomie gospodarstwa jest pożądane, 
aby zapobiec niekorzystnej selekcji). Ponadto rolnicy byli zobowiązani do pła-
cenia z góry pełnej kwoty składki. Od 2014 r. dotacja jest wypłacana bezpośred-
nio ubezpieczycielowi zamiast zainteresowanemu rolnikowi. Netherlands Enter-
prise Agency we współpracy z Ministerstwem ds. Gospodarki  przekazuje dota-
cje do ubezpieczeń MPCI i wykonuje wymagane zadania administracyjne w ra-
mach WPR. Jak wynika z danych z tabeli 15, w 2015 r. z dotowanych ubezpie-
czeń MPCI korzystało ok. 22% producentów owoców i 7% polowych gospo-
darstw rolnych (w porówaniu do roku „bazowego”, tj. 2010). 
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Tabela 15. Ubezpieczenia MPCI w Holandii – podstawowa charaktertstyka 
Rok Liczba gospo-

darstw polowych  
Składka 

netto  (eu-
ro/rok) 

Dotacaja 
do składki 
(euro/rok) 

Liczba pro-
ducentów 
owoców  

Składka 
netto  (eu-

ro/rok 

Dotacaja 
do 

składki 
(euro/rok 

2015 494 2612 3032 320 12954 15036 
2014 307 3246 3767 300 11074 12 854 
2013 211 3865 4486 293 11575 13 435 
2012 219 3176 3686 264 11914 13 829 
2011 258 2703 3138 202 11962 13 884 
2010 247 2627 3050 137 12845 14 910 
Źródło: Van Asseldonk et al. (2018, s. 266).  

 
Choć ubezpieczenia rolne mają długą historię w Niderlandach (w 

szczególności od ubezpieczenia upraw od ryzyka gradu) i był oferowane 
zarowno przez “uniwersalnych ubezpieczycieli”, jak i firmy ubezpieczeniowe 
wyspecjalizowane w ofercie dla sektora rolnego. Historycznie firmy oferujące 
ubezpieczenia rolną miały formę prawną spółdzielni, co wynikało też z 
powszechności tej formy prawno-organizacyjnej w gospodarce żywnoścowej. 
Pomoc klęskowe udzielona jako wsparcie dla gospodarstw dotkniętych 
deszczami nawalnymi w 1998 r. stanowiła asumpt do uruchomienia ubezpieczeń 
subsydiowanych od pojedynczych ryzyk, które zostało uruchomione w 2002 r. 
Cześć farmerów zostało zobligowanych do udziału w programie ubezpieczeń od 
pojedynczych ryzyk przez 5 lat. Kolejnym programem były ubezpieczenia od 
przymrozków, wprowadzonych jako wsparcie dla gospodastw sadowniczych. 
Umożliwiło to uzyskanie pomocy klęskowej przez farmerów.   

W Holandii skladki ubezpieczeniowe (dotyczące ubezpieczeń od poje-
dynczych ryzyk) są zróżnicowane w zależności od podatności danej uprawy na 
uszkodzenia w wyniku uderzania gradzin. Przykładowo, wyższe są stawki ubez-
pieczeniowe dla owoców miękkich (upraw nie będące pod osłonami). Jak zau-
ważył Asseldonk i in. (2002), generalnie, dla regionów nadmorskich (np.  Ho-
landia Południowa) stawka ubezpieczeniowa była niższa (maksymalna obniżka  
podstawowej stawki ubezpieczeniowej wynosi 65%) niż w przypadku regionów 
o charakterze kontynentalnym (np. Geldria, w których zachowany został bazo-
wy poziom składki ubezpieczeniowej). Ogólna średnia stawka ubezpieczeniowa 
dla jedno ryzyko w ramach MPCI wynosi około 0,50% sumy ubezpieczeniowej. 
W 2010 r. średnia stawka ubezpieczeń MPCI została ustalona na poziomie 1% 
sumy ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczniowe stosują różne strategie jej różni-
cowania w zależności od rodzaju uprawy i położenia geograficznego gospodar-
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stwa. Łączna wartość składek ubezpieczeniowych dla MPCI wyniosła 14,5 mln 
EUR w 2015 r., z czego 62% pochodziło z dotacji publicznej (9 mln EUR). Ze 
względu na konkurencję bardziej szczegółowe informacje nie są ujawniane pu-
blicznie. 

Z obszernego studium Ecorys i Wageningen Economic Research dla Ko-
misji Europejskiej (European Commission, 2017) wynika, że Holandia należy do 
takiej grupy państw, w których gospodarstwa rolne generowały dodatni dochód 
rolniczy nawet po ostrym szoku. Do grupy tej zaliczają się również Belgia, Niem-
cy, Finlandia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Bułgaria, Cypr, 
Czechy, Słowenia i Słowacja. Odnotowano istotne powiązanie między ryzykiem 
finansowym a skalą  (duże gospodarstwa są bardziej czułe na ryzyko finansowe 
niż małe gospodarstwa) i kapitałochłonnością produkcji (większe zapotrzebowa-
nie na kapitał implikuje większą wrażliwość tych podmiotów na ryzyko finanso-
we).  

Zdaniem eksperta, K. van Drunnen’a (2018), dotkliwa susza w 2018 r. 
stanowiła przesłankę skłaniającą niderlandzkie ministerstwo rolnictwa do podję-
cia działań związanych ze zwiększeniem popytu na ubezpieczenia MPCI: 

 obniżenie składki netto, 
 zmniejszenie poziomu franszyzy integralnej warunkowej.  

W tym celu rozważono następujące opcje: 
 zwolnienie zakupu polisy  ubezpieczeń MPCI z podatku VAT dla produk-

tów ubezpieczeniowych (tj. 21% w Holandii), 
 obniżenie poziomu franszyzy z 30 do 20%, 
 zwiększenie stopnia subsydiowania ubezpieczeń rolnych, tzn. udziału  do-

tacji publicznej w kwocie składki brutto (obecnie z 65% do 70%). 

Susza w 2018 r. stanowiła asumpt dla administracji publicznej do rozważenia 
następujących propozycji (Van Drunnen, 2018): 

 Chodzi o podejście zarządzania ryzykiem opierający się na instrumentach 
„skrojonych na miarę” (na wzór systemu funkcjonującego w USA). Zmiana 
podejścia wiązać się będzie ze zwiększeniem liczby oferowanych instrumen-
tów. 

 Rozważa się wprowadzenie instrumentów od wielu ryzyk, również od ryzyk 
katastroficznych „multi calamity” risk management tool. 
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 Ze względu na niedobory płynności finansowej (niedobór kapitału obroto-
wego netto) np. w przypadku np. gospodarstw ogrodniczych niezbędne też 
wydaje się przemyślenie instrumentów zarządzania ryzykiem poza ubezpie-
czeniami (w tym rachunki oszczędnościowe, bardziej preferencyjnie opro-
centowane). 

 Utworzenie tzw. banku ziemi rolnej.  

Niemożliwe jest utworzenie systemu ubezpieczeń MPCI (o udziale rolników > 
50%) bez komponentu publicznego. Pokazują to doświadczenia z dojrzałych 
rynków ubezpieczeń upraw od pojedynczego ryzyka (single-risk) w krajach 
członkowskich UE i na świecie. W Holandii podtrzymana została (pomimo bar-
dzo liberalnej opcji politycznej) dotacja do składek ubezpieczeniowych. Było to 
możliwe dzięki osiągnięciu kompromisu między decydentami politycznymi i 
społecznością rolników.  

Można zidentyfikować następujące problemy i wyzwania związane z funkcjo-
nowaniem z systemu MPCI: 

 Ubezpieczenia MPCI wymagają stałego wsparcia ze strony państwa w for-
mie subsydiowania składki ubezpieczniowej. 

 Gospodarstwa, które zakupiły polisy ubezpieczniowe MPCI miały wyższy 
potencjał produkcji (areał, liczba zwierząt) niż podmioty nie korzystające z 
tej formy ochrony ubezpieczeniowej. 

 Subsydiowanie MPCI wpłynęło na ogranicznie pomocy klęskowej, nawet 
mimo nacisków organizacji rolniczych. 

System holenderski ewoluował z czasem, w którym początkowo rolnicy byli zo-
bowiązani do zapłaty pełnej kwoty składki przed siewem, podczas gdy wniosko-
wane dotacje otrzymywano po sezonie zbiorów. Dotacja była wypłacana bezpo-
średnio od 2014 r. Ubezpieczycielowi zamiast zainteresowanemu rolnikowi w celu 
zwiększenia popytu. Rolnicy muszą częściowo opłacić składkę, ponieważ ubezpie-
czyciel żąda drugiej części bezpośrednio od właściwego organu. Nieznana stopa 
subsydiowania (z powodu ustalonego pułapu) spowodowała jednak niepewność, 
ale ponieważ pułap został zwiększony od 2017 r.  

Dostępność mutual funds (MF) zależy od systemu społeczno-gospodarczego 
danego państw, a także specyfiki rolnictwa, w tym jego roli w PKB i jego inte-
rakcji z gospodarką narodową. Mutual funds wyspecjalizowane w produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej dostępne są dostępne w Austrii, Belgii, Danii, Francji, 
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Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, Holandii i we Włoszech. W ramce 1 scha-
rekteryzowano zalety i wady mutual funds w Holandii. Zwrócono uwagę także 
na determinanty liczby członków w tych organizacjach. 

Ramka 1. Mutual Funds w Niderlandii – zalety, trudności i wyzwania 
Zalety  
 Relatywnie niskie koszty prowadzenia działałalności (organizacja non-profit)  
 Stymulacja do stosowania dobrych praktyk rolniczych (na etapie wyceny polisy i likwidacji szkód)) 
 Niewielkie rozmiary ekonomiczne 
 Wyższa  solidarność między członkami niż w przypadku firm ubezpieczeniowych 
 Dwa typy wsparcia publicznego: dotowanie składek ubezpieczeniowych, dokapitalizowanie 

Wady  
 Mały homogenny pool  nie jest  postrzegany jako finansowo odporny 
 Trudności z rozłożeniem ryzyka i ogólną odpornością finansową na wstrząsy 
 Brak odpowiedniej liczby członków, tak aby zapewnić odpowiednią penetrację rynku  
 Możliwe zawieszenie i wygaszenie działalność MF  

Liczba członków zależy od: 
 percepcji ryzyka występującego i powodującego szkodę 
 prawdopodobieństwa  materializacji ryzyka 
 przekonanie rolników w dostępność płatności klęskowych (disaster relief) 

Wyzwania 
 silnie zróżnicowane portfolio nie może istnieć łącznie z celem uzyskania homogennej względem ryzyka 

grupy rolnika, 
 projektowanie MF (legislacyjne, organizacyjne) musi być bardzo dokładne i uwzględniać szereg czynni-

ków oddziałujących na liczbę uczestników 
 ograniczenie kosztów stałych, np. jedno centrum rozliczeniowe, np. MF ziemniaczane i dotyczące owoców 
 większa integracja kapitałowa w celu spełnienia wymagań Solvency II i krajowych regulacji związanych z 

nadzorem finanoswym  
1. MF od fitochorób i chorób zwierzęcych – ryzyko niskie 
2. MF szklarniowe: brak przekonania rolników  w odporność finansową  
3. MF  upraw polowych – w 2012 r. przestał działać MF powstały 2004 (zróżnicowane profile ryzyka rolni-

ków w Holandii, niezbyt silnie zróżnicowane portfolio), dostępność ubezpieczeń indeksowych 
Determinanty liczba członków MF 
 Zaufanie w finansową odporność MF 
 Solidarność między członkami  
 Akceptowalność poziomu składek dla rolnika  
 Przekonanie rolników, że ryzyko może wydarzyć się i spowodować szkodę 
 Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka 
 Dostępność płatności klęskowych  
 Rozkład składek w czasie 
 Underwriting i opłaty nieobjęte przez ubezpieczenie  
 Dostępność reasekuracji 
 Dodatkowy kapitał (start-up,  stock) 
 Dywersyfikacja przestrzenna 
 Jednorodne (homogenne) grupy rolników 
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission (2017), Meuwissen i in: 
(2008), Meuwissen i in: (2011), Meuwissen i in: (2013). 
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Wartość pomocy  klęskowa  (disaster relief) w Holandii dla rolników sza-
cowana jest na kwotę 12 mld euro rocznie w okresie 25 lat poprzedzającym 
wprowadzenie MPCI. Początkowo programy pomocy klęskowej dotyczyły ryzy-
ka suszy, mrozów i nawalnych deszczów.  Ocena kosztów różych epidemii zwie-
rzęcych wskazuje, że koszty pośrednie znaczenie przewyższaja koszty bezpo-
średnie (tabela 16). Są one trudne do oszacowania na etapie wybuchu epidemii. 

Tabela 16. Przegląd epidemii zwierzęcych w Niderlandach 
Zaraza Liczba gospodarstw 

objętych zarazą 
Liczba sztuk zwie-
rząt dotkniętych 

epidemią 

Straty 

Klasyczny pomór 
świń (1997-1998)  

492  1,8 mln szt. 1269 mln EUR  

Pryszczyca (2001)  26  270 tys. Szt. 900 mln EUR 

Ptasia grypa (2003)  255  1 349  farm towaro-
wych i 16 490 go-
spodarstw hobbi-
stycznych  

270 mln EUR 

Choroba niebieskiego 
języka/pryszczyca 
rzekoma (2006-2007)  

470 (2006)  
11 017 (2007)  

Nie było obowiązku 
uboju sanitarnego 

200 mln EUR, z 
czego 86%  

Źródło: European Commission (2017, s. 85).  
 

W Holandii funkcjonuje na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego 
fundusz zoosanitarny (Animal Health Fund, AHF), którego wyróżnikami są 
następujące cechy (Van Drunnen, 2018): 

 AHF utworzony ze składek rządu i rolników, 
 obowiązkowy udział wszystkich producentów drobiu (kurczęta, kaczki, in-

dyki), owiec, kóz, trzody chlewnej i bydła,  
 celem funduszu AHF jest prewencja i bezpośrednie zwalczanie chorób zwie-

rzęcej zapisanych w ustawach dotyczących epizoocenoz i dobrostanu zwie-
rząt (np. Pryszczyca, ptasia grypa, pomór świń), 

 z AHF wypłacane jest odszkodowanie za ubój zwierząt w wyniku zwalczania 
chorób zakaźnych,  

 wkład rolników jest stały, rząd holenderski płaci, gdy koszty operacyjne w 
danym roku przekraczają zaplanowany poziom. 
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Zdaniem Van Drunnena (2018), ważnym instrumentem zarządzania ryzy-
kiem w rolnictwie są rówież narzędzia podatkowe (fiscal measures): 

 W prawie podatkowych Holandii obecny jest mechanizm rozliczania straty 
podatkowej (tzw. carry forward). Biorąc pod uwagę, iż indywiudalni rolnicy 
objęci są opodatkowaniem dochodowym PIT, mechanizm carry back umoż-
liwa odliczenia odnotowanej straty podatkowej w kolejnych aż 9 latach po-
datkowych. 

 Z kolei mechanizm carry back daje podstawy do odliczenia odnotowanej 
straty podatkowej z zysku z ubiegłego roku. 

 Jest to rozwiązania ogólne, kierowane do większości branż gospodarki, gdyż 
rolnictwo w Holendii, w przeciwieństwie np. do Polski czy Austrii, nie jest 
uprzywilejowane podatkowo. 

*** 

Na podstawie analizy systemu ubezpieczeń rolnych w Niderlandach, a 
także opinii ekspertów, można sformułować następujące wnioski dla Polski: 

 Potrzeba niezależnego kompleksowego audytu systemu ubezpieczeń rolnych, 
zwracając uwagę na aktuarialną zasadność kalkulowanych stawek ubezpie-
czeniowych dla produktów subsydiowanych. 

 Subsydiowane ubezpieczenia MPCI wymagają stałego wsparcia publicznego, 
tak więc, ich podtrzymywanie „na siłę” w przypadku silnych ograniczeń bu-
dżetowych jest wątpliwe,  

 System ubezpieczeń rolnych należy traktować jako element systemu za-
rządzania ryzykiem w rolnictwie, administracja publiczna i decydenci 
polityczni powinni wspierać wszelkie formy integracji (zarówno piono-
wej, jak i poziomej), a także usieciowania z pozostałymi aktorami sieci i 
łańcuchów rolno-spożywczych.  
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Austria 

Zgodnie z danymi Statistik Austria15 w 2016 r. w Austrii funkcjonowało 
około 162 tys. gospodarstw rolnych, o średniej wielkości nie przekraczającej 20 
ha (19,8 ha). Udział zatrudnionych w rolnictwie w łącznej liczbie zatrudnionych 
był bliski 4% (3,7% ) zaś wytworzona przez sektor wartość dodana brutto  wy-
niosła około  3307 mln € (Landwirtschaftskammer Österreich, 2016). W odnie-
sieniu zarówno do liczby gospodarstw w Austrii, jak i liczby zatrudnionych w 
nich można wskazać na dominujący trend spadkowy na przestrzeni ostatnich lat, 
choć jednocześnie podkreślić należy istotne zróżnicowanie regionalne w tym 
zakresie. Rysunek 6 prezentuje statystyki dotyczące liczby zatrudnionych w rol-
nictwie w Austrii w latach 1951-2016. Gwałtowny trend spadkowy obserwowa-
no w szczególności w latach 1960-1990. W trzydziestoleciu liczba zatrudnio-
nych zmniejszyła się z około 1,5 miliona do 0,5 mln pracowników. W roku 2016 
liczba zatrudnionych w rolnictwie wyniosła ok. 400 tys.  

 

Rysunek 6. Zatrudnienie (w mln) w rolnictwie Austrii w latach 1951-2016 

 

Źródło: Statista.com. 

  

                                                           
15 Tj. głównego urzędu statystycznego kraju. 
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Wśród 160 tys. gospodarstw rolnych w Austrii niemal 2/3 ogółu skoncen-
trowanych jest na obszarze trzech krajów związkowych, tj. Dolna Austria, Styria 
i Górna Austria (por. rys. 7). Wartość produkcji sektora rolniczego w Austrii w 
2019 roku wyniosła około 7,6 mld €. Na przestrzeni ostatnich 20 lat (od roku 
2000) odnotowano w tym zakresie lekki trend wzrostowy, choć jednocześnie 
statystyka ta w ujęciu rocznym charakteryzuje się dość istotną zmiennością w 
okresie analizy (por. rys. 8). Udział produktów roślinnych w tej wartości pro-
dukcji sprzedanej to 42,9 %, produktów zwierzęcych 47,5%, zaś usług rolni-
czych i działalności dodatkowej 9,6%. 

 

Rysunek 7. Liczba gospodarstw rolnych i leśnych w Austrii w podziale na kraje związkowe w 
2016 r. (w tys. i %) 

 

Źródło: Statista.com. 
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W ujęciu rodzajowym dla poszczególnych kategorii produktów rolniczych 
najwyższym udziałem charakteryzują się mleko i produkty mleczne (niemal 
18%), następnie trzoda chlewna (ponad 11%), zboża oraz bydło i cielęta (niemal 
11%), warzywa i produkty ogrodnicze (niemal 10%). Istotne znaczenie mają 
również wino i rośliny pastewne – około 7% (por. rysunek 9). 

 

Rysunek 8. Wartość produkcji rolnej w Austrii w latach 2000-2019 (w mld €) 

 

Źródło: Statista.com. 
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Rysunek 9. Produkcja sprzedana produktów rolnych w Austrii wg rodzajów (%) w 2019 

 

Źródło: Statista.com. 

 

W 2019 r. eksport austriackiego rolnictwa i żywności osiągnął rekordowy 
poziom. Zgodnie z danymi Agrarmarkt Austria (AMA)16 eksport wzrósł o 6,5 
p.p., do 12,3 mld € w porównaniu z rokiem poprzednim. Import wzrósł o 4,6 
p.p. do 12,7 mld € w tym samym okresie porównawczym. Deficyt w handlu za-
granicznym w sektorze rolno-spożywczym wyniósł więc około 400 milionów €. 
(rys. 10). 

 

 

 

                                                           
16 AgrarMarkt Austria (AMA) – instytucja publiczna, której zadaniem jest  sprawozdawczość 
rynkowa i cenowa na rynkach krajowych i zagranicznych w zakresie produktów rolnych, 
działania na rzecz poprawy jakości, opracowywanie i stosowanie wytycznych dotyczących 
jakości produktów rolnych i wytwarzanych z nich produktów, marketing i pomoc we wpro-
wadzaniu do obrotu produktów rolnych z Austrii. Jest także instytucją płatniczą dla krajo-
wych i europejskich narzędzi wsparcia sektora rolnego w Austrii. 
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Rysunek 10. Wartość eksportu i importu produktów rolniczych w Austrii w latach 1995-2019 
(w mld €) 

 

Źródło: Statista.com. 
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wartościowym, istotne znaczenie ma również ser, które eksport wyniósł w 2019 
74 tys. ton o wartości 371 mln €. 

Rysunek 11. Wartość (mln € – lewa oś) i udział (% – prawa oś) poszczególnych kategorii 
produktów rolno-spożywczych w Austrii w eksporcie w roku 2019 

 

Źródło: Statista.com. 
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Rysunek 12. Eksport i import produktów rolnych w Austrii w 2019 wg krajów (w mln €) 

 

Źródło: Statista.com. 
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Rysunek 13. Liczba w tys. (lewa oś) i udział % (prawa oś) gospodarstw ekologicznych w po-
pulacji podmiotów w Austrii w wybranych latach od 1970 do 2019 r. 

 

Źródło: Statista.com. 
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Izby Rolniczej dotycząca perspektyw krajowego sektora rolnego w horyzoncie 
czasowym roku 2025 (Landwirtschaftskammer Österreich 2016)   prezentuje wy-
niki analizy SWOT opisującej mocne i słabe strony branży, a także szanse i wy-
zwania przed nią stojące. Wskazuje się, iż szans dla sektora upatrywać należy w 
wysokim poziomie satysfakcji i optymizmu wśród producentów rolnych oraz po-
wiązanym z tym pozytywnym wizerunkiem austriackiego rolnictwa i leśnictwa 
(również dzięki rozwiniętemu systemowi certyfikacyjnemu – m.in. za sprawą 
działań AMA) indukującym najwyższe zaufanie konsumentów. Istotna jest rów-
nież struktura sektora promująca gospodarstwa rodzinne, nowoczesne standardy 
gospodarowania pozwalające na systematyczne podnoszenie udziału produktów 
ekologicznych oraz zapewnienie samowystarczalności i bezpieczeństwa żywno-
ściowego. Dodatkowo rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania problemu 
zmian klimatycznych. Słabości sektora rolnego w Austrii raport upatruje przede 
wszystkim w nadmiernych obowiązkach biurokratycznych, niskim poziomie pro-
fesjonalizacji gospodarstw wyrażającym się relatywnie niewysokim (globalnie) 
poziomem penetracji kierunkowego wykształcenia kierowników i powiązanym z 
tym niskim poziomem przedsiębiorczości, niedostatecznym poziomem wykorzy-
stania narzędzi rachunkowości w gospodarstwach, powodującym brak przejrzy-
stości prowadzonych działań, trudności z planowaniem i oceną efektów, a także 
możliwością przypisania osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania.  

Sektor rolny wykazuje również szereg słabości systemowych związanych z 
czynnikami wewnętrznymi np. wysokimi kosztami pracy (wynagrodzenia i koszty 
pozapłacowe) oraz zewnętrznymi wynikającymi z wysokiego poziomu koncentracja 
sektora sprzedaży detalicznej żywności, powodującego osłabienie pozycji konkuren-
cyjnej producentów rolnych oraz ich zdolności do realizacji i podnoszenia przycho-
dów z działalności, jak również słabości systemu doradztwa rolniczego. Szanse roz-
wojowe sektora rolnego w Austrii są przede wszystkim efektem potencjalnych syste-
mowych modyfikacji w branży w zakresie szerszego zastosowania oznaczeń geogra-
ficznych i produktów bio oraz bezpośrednich działań marketingowych bazujących na 
tym, większej dywersyfikacji i specjalizacji (w sensie poszukiwania niszy rozwojo-
wych), ograniczaniu odpadów w produkcji, zmianę zachowań żywieniowych konsu-
mentów, właściwe ukierunkowanie funduszy publicznych oraz wykorzystanie aktual-
nych trendów rozwojowych np. w zakresie bioekonomii. Szansą powinien również 
być dialog pomiędzy rolnictwem i leśnictwem a społeczeństwem oraz próba ekspansji 
na rynki światowe bądź wzrost udziałów w rynkach specjalistycznych. Wyzwania sto-
jące przed sektorem rolnym w nadchodzących latach zostały przez autorów raportu 
usystematyzowane i podzielone na osobne bloki tematyczne.  



354 

Niezwykle istotnym punktem jest problem stabilizacji przychodów w rol-
nictwie, na co wpływ mają czynniki, takie jak zmienność uwarunkowań rynko-
wych, w szczególności w zakresie cen, w tym również wysokości czynszów grun-
towych i związanego z tym aktywnego wykorzystania użytków rolnych, a także 
struktura rynku odbiorców produktów rolnych (wspomniana wyżej kwestia wyso-
kiej koncentracji branży handlu detalicznego i związanej z tym możliwości narzu-
cania warunków ekonomicznych producentom rolnym). Bardzo duże znaczenie 
mają również zmiany technologiczne w rolnictwie, problem niestabilności warun-
ków pogodowych indukowanych niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, co ze 
względu na uwarunkowania geograficzne ma w Austrii pierwszorzędne znaczenie, 
zrównoważony rozwój ekologiczny, dbanie o dobrostan zwierząt oraz komunikacja 
i współpraca z organizacjami pozarządowymi a szerzej ze społeczeństwem. 

Charakterystyka sektora rolnego w Austrii, szczególnie w zakresie struktury 
gospodarstw oraz warunków obiektywnych w odniesieniu do klimatu wskazują na 
istotne znaczenie przeciwdziałania ryzykom, na które narażone są gospodarstwa rolne.  
Straty w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi podlegają 
silnym fluktuacjom. Na obszarze niemieckojęzycznym (Niemcy i Austria) u zarania 
XXI w. (2002/2003) powodzie i susze  spowodowały wysokie straty w zbiorach.  

Po okresowym spadku, w ciągu ostatnich dziesięciu lat straty związane z 
pogodą ponownie znacznie wzrosły. Przykład Austrii (tab. 17) wskazuje, iż przy-
czyny szkód nie są jednorodne, a raczej zmienne w czasie. W okresie analizy do 
wystąpienia strat w rolnictwie przyczyniły się grad (2009), mróz i burza (2011), 
przymrozki (2012), ulewne deszcze i powodzie (2013), susza (2015), ulewne desz-
cze i powodzie (2016), mróz (2017). Zmiany pogodowe w Austrii są bardzo wi-
doczne i znaczące. Dynamicznie rośnie liczba dni w roku, w których odnotowuje 
się temperaturę przekraczającą 30°C (tzw. dni upalne), oraz wydłuża się przeciętna 
długość tzw. fali upałów (tj. dni z nieprzerwanym pomiarem temperatury przekra-
czającym 30°C), następuje niekorzystne przesunięcie początku okresu wegetacji 
powodujące większe narażenie na ryzyko przymrozków, zmniejszeniu ulega suma 
opadów, bądź ich rozkład przestrzenny i czasowy podlega niekorzystnym fluktua-
cjom, jednocześnie rośnie ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych np. deszczy 
nawalnych. Negatywne czynniki  w zakresie zjawisk klimatycznych, które generują 
ryzyko dla rolnictwa w Austrii dotyczą zatem przede wszystkim intensyfikacji i 
wzrostu nieprzewidywalności zagrożeń związanych z przymrozkami, gradobiciem, 
zalaniami i podtopieniami, upałami i suszami (Winkler, 2020).  
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Tabela 17. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne w rolnictwie w wybranych krajach UE w la-
tach 2007-2017 

Rok Zjawisko 
pogodowe Data 

Czas 
trwania 
zjawiska 

Dotknięte kraje 

2017 Przymrozki 20-22 kwietnia 3 dni Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat, 
Bawaria, Austria, Południowy Tyrol, Polska 

2016 Niż (burzo-
wy) Elvira i 
Friederike 

27 maja - 9 
czerwca 

14 dni Niemcy, zwłaszcza Badenia-Wirtembergia, 
Bawaria i Nadrenia-Palatynat 

2016 Przymrozki 26-28 kwietnia 3 dni Austria, zwłaszcza Styria 
2015 Fala upałów Od czerwca do 

sierpnia 
3 miesią-
ce 

Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, 
Polska, Hiszpania 

2015 Burza zimo-
wa Niklas 

od 30 marca do 
1 kwietnia 

3 dni Austria, Republika Czeska, Belgia, Niemcy, 
Holandia, Polska, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania 

2014 sztormy, gra-
dobicia 

Od 7 do 10 
czerwca 

4 dni Francja, Belgia, Niemcy 

2013 Burza zimo-
wa Christian 

27. do 30 paź-
dziernika 

4 dni Dania, Francja, Niemcy, Niderlandy, Rosja, 
Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Belgia 

2013 gradobicia, 
burze 

27-28 lipca 2 dni Badenia-Wirtembergia, Dolna Saksonia, 
Szlezwik-Holsztyn, Nadrenia Północna-
Westfalia 

2013 powodzie od 30 maja do 
19 czerwca 

21 dni Austria, Republika Czeska, Niemcy, Węgry, 
Polska, Szwajcaria 

2012 Przymrozki Kwiecień/maj 5 dni Austria, zwłaszcza Styria 
2011 Przymrozki Od 3 do 5 maja 3 dni Frankonia, Palatynat, Nadrenia,Hesja, pół-

nocna Badenia-Wirtembergia 
2010 powodzie 6. do 16 sierpnia 11 dni Saksonia, Saksonia-Anhalt, Bawaria, Bran-

denburgia 
2010 powodzie 2-12 czerwca 11 dni Niemcy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Repu-

blika Czeska, Polska, Austria 
2010 Burza zimo-

wa Cyntia, 
fala burzowa 

26. do 28 lutego 3 dni Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Ni-
derlandy, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria 

2009 sztormy, gra-
dobicia 

Od 23 do 24 
lipca 

2 dni Austria, Niemcy, Republika Czeska, Polska, 
Szwajcaria 

2009 Uszkodzenia 
spowodowane 
przez zimę, 
fala mrozu 

Styczeń 1 miesiąc Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Por-
tugalia, Węgry, Polska, Rumunia 

2008 Burza Hilal, 
gradobicie 

od 28 maja do 2 
czerwca 

6 dni Badenia-Wirtembergia, Nadrenia Północna-
Westfalia, Hesja, Nadrenia-Palatynat, Sak-
sonia 

2008 Burza zimo-
wa Emma 

1 do 2 marca 2 dni Nadrenia Północna-Westfalia, Hesja, Ham-
burg, Berlin, Brandenburgia 

2007 Burza zimo-
wa Kyrill 

18 do 20 stycz-
nia 

3 dni Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, 
Niderlandy, Belgia, Dania, Austria 

Źródło: Landtag von Baden-Württemberg (2017). 
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Austria jest przykładem kraju wdrażającego progresywne polisy ubezpie-
czenia rolniczego. Kraj ten posiada jeden z najbardziej kompleksowych syste-
mów ubezpieczeń od ryzyka dla sektora rolnego na świecie. Struktura wydat-
ków na instrumenty zarządzania ryzykiem w Austrii w latach 2007-2013 (ponad 
85% środków na subwencjonowanie ubezpieczeń wobec 33% przeciętnie w UE) 
świadczy o świadomym odejściu od systemu finansowania reaktywnego (po-
krywanie ad-hoc poniesionych strat) na rzecz rozbudowy zinstytucjonalizowa-
nego systemu ubezpieczeń rolniczych (tab. 18). Wsparcie państwa austriackiego 
w zakresie przeciwdziałania ryzykom w gospodarstwach rolnych przyjmuje za-
tem postać sformalizowanych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń oraz tzw. pomo-
cy ad-hoc, która jednak przyznawana jest wyłącznie w przypadku gdy ryzyko 
będące przyczyną szkody nie jest objęte ubezpieczeniem. Od tej generalnej za-
sady istnieją wyjątki np. w roku 2018 płatności ad hoc w formie pomocy de mi-
nimis zostały przyznane gospodarstwom hodowlanym bydła, owiec lub kóz, 
pomimo istnienia subsydiowanej przez państwo oferty ubezpieczeniowej. Po-
wodem była niedostateczna (< 15% ubezpieczonej powierzchni) penetracja ryn-
kowa nowo wprowadzonych ubezpieczeń indeksowych dla użytków zielonych. 
Był to jednak raczej wyjątek, w sytuacji gdy oferta ubezpieczeniowa była dopie-
ro w fazie wprowadzania na rynek17. 
  

                                                           
17  Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Federalne ministerstwo polityki 
żywnościowej i rolnictwa) Amtschef- und Agrarministerkonferenz vom 25. bis 27. September 
2019 in Mainz, Bericht des BMEL unter Beteiligung der Länder, der Versicherungswirtschaft 
und des Thünen-Instituts zu Versicherungslösungen mit und ohne staatliche Unterstützung, 
(Beschluss der AMK am 28.09.2018 in Bad Sassendorf  – TOP 27 + 28 + 29) 
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Tabela 18. Wydatki państw finansujące narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie UE 
(2007–2013) 

Kraj 
Pomoc ad-hoc – fundusze kata-

stroficzne 
Subwencje do systemu ubezpieczeń rolni-

czych 

mln € % mln € % 
Austria 42 14,36 250,5 85,64 
Belgia 185,6 97,44 4,9 2,57 
Bułgaria 31,8 87,94 4,4 12,17 
Cypr 126,3 81,02 29,6 18,99 
Czechy 150,3 65,56 79 34,46 
Dania 61 100 0 0 
Estonia 4,9 100 0 0 
Finlandia 27,1 100 0 0 
Francja 1941,9 79,47 501,6 20,53 
Grecja 1144 100 0 0 
Hiszpania 538,4 20,23 2123 79,77 
Holandia 210,4 84,19 39,5 15,81 
Irlandia 311,2 100 0 0 
Litwa 48,8 54,71 40,4 45,29 
Luksemburg 13,6 61,26 8,6 38,74 
Łotwa 3 45,45 3,6 54,55 
Niemcy 807,4 97,68 19,2 2,32 
Polska 733,3 78,29 203,3 21,71 
Portugalia 117,8 93,78 7,8 6,21 
Rumuni 641 97,31 17,7 2,69 
Słowacja 18,2 64,49 10 35,44 
Słowenia 87,4 65,22 46,6 34,78 
Szwecja 297,6 100 0 0 
Węgry 233,4 93,96 15 6,04 
Wielka Brytania 1245,3 99,97 0,4 0,03 
Włochy 707,9 34,43 1348 65,57 
Unia Europejska 9729,6 67,18 4753 32,82 
Źródło:  Odening et al. (2018). 

 

W Austrii ubezpieczenie od ryzyka pogodowego oferowane jest przez 
Österreichische Hagelversicherung VVaG (ÖHV). ÖHV zostało założone w 
1947 r. w wyniku fuzji szeregu działów ubezpieczeń od gradobicia należących 
do różnych austriackich towarzystw ubezpieczeniowych. Przyjęło postać prawną 
„towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych”18. Po utworzeniu ÖHV licencja na ofe-

                                                           
18 Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (Versicherung auf Gegenseitigkeit) to forma praw-
na, gdzie podmiot jest w całości własnością ubezpieczających. Ewentualne zyski są zatrzy-
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rowanie ubezpieczeń przeciwgradowych scedowana została na ten podmiot, 
jednak poszczególne zakłady ubezpieczeniowe nadal sprzedawały polisy. Przed-
siębiorstwo to jest zatem jedynym usługodawcą w zakresie dotowanych produk-
tów ubezpieczeniowych, choć dostęp do rynku ubezpieczeń na zasadach komer-
cyjnych jest również otwarty dla krajowych (austriackich) i międzynarodowych 
firm ubezpieczeniowych.  

Legislacja dotycząca wsparcia państwa w zakresie składek ubezpieczenia 
roślin uprawnych od złych warunków pogodowych (gradobicia) obecna jest w 
ustawodawstwie austriackim od połowy lat 50 XX w. od przyjęcia ustawy o 
pomocy w ubezpieczeniu zdrowotnym (Federalny Dziennik Ustaw nr 64/1955). 
Początek rozbudowy sformalizowanego nowoczesnego systemu ubezpieczeń 
rolniczych można datować na połowę lat 90 XX w. (rys. 14). Wówczas wpro-
wadzone zostały subsydia na ubezpieczenia od mrozu dla winorośli i roślin 
uprawnych (Federalny Dziennik Ustaw nr 130/1997). 

Rysunek 14. Chronologia rozwoju ubezpieczeń rolnych w Austrii w latach 1995-2020 

 

Źródło: Winkler (2020). 

Zakres wsparcia był stopniowo w kolejnych latach rozszerzany na kolejne 
rodzaje ryzyka i typy upraw rolnych (m.in szkody spowodowanych niekorzyst-

                                                                                                                                                                                     
mywane w spółce lub zwracane ubezpieczającym w formie wypłat dywidend lub obniżonych 
składek. 



359 

nymi warunkami pogodowymi spowodowanymi suszą, burzami oraz obfitymi 
lub długotrwałymi opadami deszczu)19 od roku 2016 obejmuje wszystkie typy 
upraw rolnych (Federalny Dziennik Ustaw nr 46/2016). Celem rozbudowy sys-
temu jest ograniczenie zakresu wypłacania pomocy rolnikom ad-hoc, często  
pod naciskiem politycznym, na rzecz kompleksowego zagwarantowania w sytu-
acjach kryzysowych niezbędnej płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych 
poprzez ustalony schemat ubezpieczeń, z jednoczesnym wsparciem indywidual-
nego zapobiegania ryzyku.  

Specjalizując się w rozwiązaniach w zakresie ubezpieczeń rolniczych, 
ÖHV jest wiodącym wyspecjalizowanym ubezpieczycielem w dziedzinie za-
bezpieczania upraw rolnych przed ryzykiem pogodowym (grad, susza, mróz, 
itp.). W 2003 r. ÖHV zaczęło oferować rozwiązania dla rynku ubezpieczeń by-
dła, a w 2008 r. rozszerzyło swoją działalność o ubezpieczenia koni, dzięki 
czemu jest obecnie największym ubezpieczycielem zwierząt w Austrii. Rease-
kuracja ÖHV ma charakter prywatnej działalność reasekuracyjnej, przy czym 
ÖHV jest reasekurowany przez międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe. 

Głównym przedmiotem działalności ÖHV pozostaje nadal ryzyko grado-
bicia (Hagel), jednak oprócz tego ryzyka, od 1995 r. uprawy rolne są również 
ubezpieczone od wielu innych zagrożeń, takich jak mróz, burza, susza, powódź, 
znoszenie, kiełkowanie lub szkodniki zwierzęce. ÖHV posiada zatem jeden z 
najbardziej wszechstronnych asortymentów produktów w Europie (Offermann 
et al., 2017). 

Portfel produktów ÖHV obejmuje ponad 200 typów upraw i zróżnicowa-
ną gamę produktów ubezpieczeniowych dla 13 różnych rodzajów ryzyka w sek-
torze roślinnym i zwierzęcym. Jest ona  regularnie modyfikowana, rozwijana i 
dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Ponadto ÖHV 
oferuje rozwiązania ubezpieczeniowe w przypadku hodowli zwierząt w postaci 
tzw. ubezpieczenia na wypadek śmierci (ubezpieczenie od wypadków, chorób, 
konieczności uśmiercenia, martwych urodzeń i niemożności wykorzystania tusz) 
oraz ubezpieczenia od chorób zwierząt. Warunki indywidualnych ofert ubezpie-
czeniowych dla poszczególnych upraw mogą często znacząco różnić w odnie-

                                                           
19 W 1995 r. wprowadzono pierwsze ubezpieczenie od wielokrotnych ryzyk, które – oprócz 
gradobicia – obejmowało szkody spowodowane mrozem w przypadku niektórych upraw. Od 
tego czasu ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o kolejne uprawy i zagrożenia po-
godowe. W 2000 r. uwzględniono ryzyko suszy w przypadku pszenicy i dyni, w 2003 r. rów-
nież ubezpieczenie ryzyka zwierząt, a w 2015 r. wdrożono ubezpieczenie indeksowe od su-
szy. 
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sieniu do wysokości udziału własnego, progu szkód inicjującego wypłatę od-
szkodowania, wielkości franszyzy redukcyjnej i sumy ubezpieczenia oraz dłu-
gości okres ubezpieczenia. Na przykład zróżnicowanie udziału własnego dla po-
szczególnych upraw i produktów ubezpieczeniowych i ich wariantów może do-
tyczyć wartości w przedziale od 0% do 70%. 

Dobór ryzyk objętych pojedynczym kontraktem ubezpieczeniowym nie 
jest arbitralny, ponieważ zbyt intensywna selekcja negatywna obciążyłaby rów-
nowagę ryzyka w zakładzie ubezpieczeń i wymagałaby zakupu kosztownej rea-
sekuracji. ÖHV ustala wymogi dotyczące możliwości łączenia polis ubezpie-
czeniowych w formie pakietów ubezpieczeniowych. Podstawą w każdym przy-
padku jest ryzyko gradobicia (Hagel); które można uzupełnić tzw. ubezpiecze-
niem od wielu ryzyk (susza, mróz, burza, powódź itp.). Ponadto, dla zbilanso-
wania ryzyka i uniknięcia negatywnej selekcji, dopuszczalne jest ubezpieczenie 
wyłącznie całego areału upraw w danym gospodarstwie, a nie jedynie wybra-
nych obszarów. Ważnym instrumentem upraszczającym jest możliwość bezpo-
średniego przekazania danych AgrarMarkt Austria (AMA)20 dotyczących cha-
rakterystyk gospodarstw, w tym jego powierzchni, do towarzystwa ubezpiecze-
niowego. Z usługi tej korzystają niemal wszyscy (98%) rolnicy ubezpieczający 
uprawy. Pozwala ona  ÖHV na wygodne przejęcie i porównanie danych doty-
czących obszaru. Dane te są również wykorzystywane w elektronicznym (tj. 
bezpapierowym) badaniu szkód. 

Penetracja rynku w przypadku szeregu rodzajów ubezpieczenia dla róż-
nych typów upraw, oferowanego przez ÖHV kształtuje się na wysokim pozio-
mie. (tab. 19). Jak wspomniano powyżej, w 2016 roku w Austrii funkcjonowało 
ponad 160 tys. przedsiębiorstw rolnych, zaś liczba aktywnych polis różnego ty-
pu oscylowała około 65 tys.. Poziom pokrycia ubezpieczeniowego zależny jest 
w Austrii bardzo istotnie od działu produkcji rolnej. W ogrodnictwie ochrona 
ubezpieczeniowa jest niemal całkowita (100%), w przypadku uprawy owoców i 
gruntów ornych obejmuje niemal ¾ podmiotów (70-75%), ale w przypadku 
użytków zielonych i hodowli bydła wynosi jedynie około 30%. 

                                                           
20 AgrarMarkt Austria (AMA) – instytucja publiczna, której zadaniem jest  sprawozdawczość 
rynkowa i cenowa na rynkach krajowych i zagranicznych w zakresie produktów rolnych, 
działania na rzecz poprawy jakości, opracowywanie i stosowanie wytycznych dotyczących 
jakości produktów rolnych i wytwarzanych z nich produktów, marketing i pomoc we wpro-
wadzaniu do obrotu produktów rolnych z Austrii. Jest także instytucją płatniczą dla krajo-
wych i europejskich narzędzi wsparcia sektora rolnego w Austrii. 
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Najniższą popularność odnotowano w przypadku ubezpieczeń indekso-
wych od suszy dla użytków zielonych i buraków cukrowych. W tym przypadku 
decydującym czynnikiem jest relatywnie krótki okres oferowania produktu od 
2015 roku (wówczas jedynie dla użytków zielonych).  
Tabela 19. Stopień penetracji rynkowej ubezpieczeń od ryzyka pogodowego w Austrii (jako 

% udział w całości upraw) 
Typ ryzy-

ka Rodzaj upraw Penetracja rynku 
(%) Uwagi 

Gradobicie Uprawy polowe 80%  
Uprawa winorośli 74%  
Uprawa owoców 79%  
Ogrodnictwo 98%  

Susza Pszenica 59% w tym 14 % ubezpieczenia indek-
sowe 

Kukurydza 68% w tym 26 % ubezpieczenia indek-
sowe 

Użytki zielone 14% tylko ubezpieczenie indeksowe, 
łącznie ok. 25 % intensywnie użyt-
kowanych użytków zielonych 

Buraki cukrowe 9% Wyłącznie ubezpieczenie indekso-
we 

Źródło: Österreichische Hagelversicherung (2018). 

 

Od 2019 r. składki ubezpieczenia od ryzyka pogodowego w Austrii są 
bezpośrednio subwencjonowane na poziomie 55% (poprzednio 50%). Koszty 
subwencji dzielone są w relacji 50/50 przez rząd federalny i rządy krajów 
związkowych. Ze względu na rosnący potencjał ryzyka w hodowli zwierząt, 
subwencjonowaniem objęto również ryzyko chorób zwierząt podlegających ob-
owiązkowi zgłoszenia (np. afrykańskiego pomoru świń) i chorób zwierzęcych. 

W 2019 r. wdrożone zostały nowe regulacje w zakresie opodatkowania 
ubezpieczeń rolnych. W przypadku ubezpieczenia produkcji roślinnej (upraw) 
stawka podatku w odniesieniu do ubezpieczenia od ryzyka gradobicia szacowa-
na była na podstawie wartości sumy ubezpieczenia objętej ryczałtowym obcią-
żeniem w wysokości 0,2 ‰. Od 1 stycznia 2019 r. opłatą tej samej wysokości 
objęte zostały wszystkie kontrakty ubezpieczeniowe w dla produkcji roślinnej  
tj. ubezpieczenia od mrozu, suszy i innych niekorzystnych warunków pogodo-
wych. oraz ubezpieczenia zwierząt gospodarskich podlegają również rocznej 
stawce podatkowej w wysokości 0,2 ‰ od sumy ubezpieczenia. Wcześniej 
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ubezpieczenia te podlegały ogólnemu podatkowi ubezpieczeniowemu w wyso-
kości 11% składki ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczeni rolnicy obciążani są na rzecz firmy ubezpieczeniowej 
(ÖHV) jedynie obniżoną składką, skorygowaną o naliczoną subwencję. Rozli-
czenie pomiędzy ÖHV a rządem federalnym i rządami krajów związkowych 
oparte jest o coroczną (na koniec roku) refundację potrąconej z góry wartości 
dopłaty. Rząd federalny finansuje swój udział z funduszu katastroficznego. Dla 
celów planowania budżetowego zapotrzebowanie finansowe na subwencje do 
składek jest szacowane corocznie. Wysokość składki jest stosunkowo stabilna w 
czasie. W 2018 wydatki rządu federalnego i rządów krajów związkowych na 
dopłaty do składek wyniosły łącznie około 63 mln €. 

Ubezpieczenie upraw rolnych przy pomocy ÖHV wymaga złożenia pi-
semnego wniosku. Można to zrobić zdalnie, korzystając z formularzy interneto-
wych na stronie www.hagel.at lub stacjonarnie w ramach konsultacji z właści-
wym przedstawicielem terenowym ubezpieczyciela lub brokerem. Zawarcie 
umowy ubezpieczeniowej następuje jednorazowo, na czas nieokreślony, podlega 
ona corocznie automatycznemu odnowieniu oraz może zostać wypowiedziana w 
interwałach rocznych. Po wystawieniu polisy składka ubezpieczeniowa powinna 
zostać opłacona w ciągu 14 dni. Ochrona pomostowa funkcjonuje już w okresie 
pomiędzy złożeniem wniosku a wystawieniem polisy zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia. W celu uproszczenia zgłaszania obszarów i upraw, które mają 
być objęte ubezpieczeniem, ubezpieczający mają możliwość przekazania swoich 
danych z systemu Agrarmarkt Austria, AMA do ÖHV w drodze pisemnej dekla-
racji zgody. Następnie AMA przesyła dane niezbędne do przygotowania polisy, 
z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dla ponad 98% 
przypadków, polisa jest tworzona na podstawie danych AMA, a zaoszczędzone 
w ten sposób koszty administracyjne są przenoszone na ubezpieczających w 
formie rabatu. W przypadku wystąpienia roszczenia, dla wszystkich typów ry-
zyk warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia badania szkody przez biegłych 
rzeczoznawców, a tym samym dla wypłaty odszkodowania, jest zgłoszenie 
szkody do ÖHV. Zgłoszenie szkody musi nastąpić w ciągu 4 dni od wystąpienia 
szkody i może być złożone zdalnie poprzez stronę www.hagel.at lub na piśmie. 
Jeśli uprawa ma być wkrótce zebrana, szkoda musi być zgłoszona natychmiast 
po jej stwierdzeniu, aby biegli ÖHV mogli ocenić zakres uszkodzeń. Badanie 
szkód przez biegłych (zwykle praktykujących rolników) przeprowadzane jest w 
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porozumieniu z producentem rolnym. Czas oceny szkód na miejscu zależy od 
uprawy i postępu wegetacji. 

Kontrola systemu ubezpieczeń rolniczych ma charakter trójstopniowy i 
wykonywana jest przez firmy audytorskie (w zakresie prawidłowości rozliczeń 
pieniężnych), urząd nadzoru nadzór nad rynkiem finansowym (Finanzmark-
taufsicht) oraz organy kontrolne rządu federalnego i rządów krajów związko-
wych. Legislacyjnie wsparcie państwa dla składek ubezpieczeń rolnych uregu-
lowane zostało pierwotnie w ustawie o wsparciu dla ubezpieczeń od gradobicia 
(Hagelversicherungs-Förderungsgesetz z 1955, nowelizowany w 1961, 1963, 
1994, 1997, 2016 i 2018). Zgodnie z prawem UE przepisy te są dozwolone na 
mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE). 

Dominującą formą ubezpieczeń rolnych w Austrii ubezpieczenie ilościo-
we związane z ryzykiem, gdzie spadek dochodów wywołany jest określonym 
rodzajem ryzyka objętego ubezpieczeniem (np. gradobicie). Produkty ubezpie-
czeniowe ÖHV obejmują również ubezpieczenie od wielu ryzyk (multirisk) 
gdzie poza gradem uwzględniane są jednocześnie inne rodzaje ryzyk pogodo-
wych (przymrozki, powodzie, susze). Jeżeli w tym samym okresie ubezpiecze-
nia na jednym i tym samym mieniu wystąpi kilka strat podlegających ubezpie-
czeniu, odszkodowanie za ryzyko, które wystąpiło jako pierwsze, jest zazwyczaj 
odliczane od sumy ubezpieczenia za ryzyko, które wystąpiło później. W ramach 
całego pakietu można ubezpieczyć wiele rodzajów ryzyka. Przyczynia się to 
wzrostu współczynnika penetracji, pozwala również uniknąć negatywnej selek-
cji ryzyka (tzn. ubezpieczania nie tylko miejsc bardzo zagrożonych). Rolnik 
(ubezpieczony) może określić dowolnie wysokość sumy ubezpieczenia powią-
zanie tej wielkości z wartością składki ubezpieczeniowej obniża motywację do 
nadmiernie wysokiej ochrony ubezpieczeniowej. 

Aktualnie producenci rolni w Austrii mogą dobrowolnie ubezpieczać pro-
dukcję rolną od rozbudowanej listy ryzyk (tab. 20) za pomocą klasycznego opar-
tego na odszkodowaniach w odniesieniu do faktycznie poniesionej straty pro-
duktu ubezpieczeniowego funkcjonującego pod nazwą AGRAR Universal (w 
wersji podstawowej Standard oraz rozszerzonej Plus). 
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Tabela 20. Ryzyka w produkcji rolnej podlegające ubezpieczeniu wg ÖHV 
Uprawy polowe Użytki zielone i 

hodowla zwierząt 
Ogrodnictwo Uprawa winorośli Owoce 

Grad/gradobicie Grad/gradobicie Grad/gradobicie Grad/gradobicie Grad/gradobicie 
Susza, klasyczne 
i oparte o indeks 

Susza, oparte o 
indeks 

Burza Mróz Mróz 

Burza Powódź Ciśnienie śniegu Dodatkowy wysi-
łek 

Susza/klasyczne 

Mróz Błoto Zepsucie Zepsucie powstałe 
z gradu 

Burza/dodatkowo 
ubezpieczenie 
urządzeń ochron-
nych (siatki) 

Osunięcia ziemi Mobilne folie 
kiszonkowe – 
uszkodzenia 

Mróz Burza/dodatkowo 
ubezpieczenie 
urządzeń ochron-
nych (siatki) 

Ciśnienie śnie-
gu/dodatkowo 
ubezpieczenie 
urządzeń ochron-
nych (siatki) 

Powódź/z ogra-
niczeniami 

Folie do bel 
okrągłych – 
uszkodzenia 

Osunięcia ziemi   

Uszkodzenie 
spowodowane 
szkodnikami 

Śmierć (bydło), 
Awaria wentyla-
cji (świnie) 

Powódź   

Fuzaria tłokowa 
po gradobiciu 

Nienadające się 
do spożycia tusze 
wołowe 

Intensywne opady 
deszczu 

  

Ciśnienie śniegu Śmierć (konie) Uszkodzenie 
spowodowane 
szkodnikami 

  

Zakażenie grzy-
bicze 
kukurydzy 

Epidemie zwie-
rząt 
(bydło/świnie) 

Choroby i epide-
mie roślin 

  

Uszkodzenie 
kiełków 

Martwy poród 
(bydło) 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 

 

Ubezpieczający są zobowiązani do ubezpieczenia całości produkcji dla 
każdej ubezpieczonej uprawy. Ubezpieczenie na wypadek suszy jest dostępne 
dla wszystkich upraw zbóż, kukurydzy, ziemniaków, dyni do produkcji oleju z 
nasion, soi, słonecznika i grochu. Aktualnie nie ma możliwości ubezpieczenia 
od suszy użytków zielonych, buraków cukrowych, winnic i owoców. Ubezpie-
czenie pokrywa szkody, pod warunkiem łącznego spełnienia obu poniższych 
warunków: 
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(1) Opady w okresie wegetacyjnym wynoszą mniej niż 90% średnich opadów 
w ciągu ostatnich 10 lat lub opady w ciągu 30 kolejnych dni wynoszą mniej niż 
10 mm. 

(2) Plony z hektara spadają poniżej określonej wartości progowej. 

W przypadku zaspokajania roszczeń związanych ze zgłaszanymi szkodami 
ÖHV wykorzystuje trzy podejścia. W przypadku szkód spowodowanych gra-
dobiciem stosowana jest procedura szacunkowa w celu określenia kwoty od-
szkodowania, która w kombinacji z sumą ubezpieczenia jest podstawą wypłaty 
odszkodowania. W przypadku typów ryzka: mrozu, powodzi, gradobicia i plag 
szkodników koszty odtworzenia rekompensowane do wysokości ustalonej kwo-
ty maksymalnej W przypadku suszy, burzy i ziarna porośniętego utrata plonów 
jest rekompensowana zgodnie z ustaloną tabelą rekompensat. W przypadku 
szkód spowodowanych suszą opracowana została specjalna procedura odszko-
dowawcza będąca częścią rozwiązania ubezpieczeniowego opartego na indek-
sach. Podejście ubezpieczeniowe ÖHV dla szkód wyrządzonych przez suszę 
oparte jest na dwustopniowym mechanizmie uruchamiania, indukowanym tzw. 
równowagą (bilansem) wodną uprawy Wi szacowaną dla trzech etapów (okre-
sów): rozkrzewienia (1), strzelania w źdźbło (2) i wykształcenia nasion (3): 

 

gdzie w okresie i = 1, 2, 3: 

Ni – suma opadów, 

Bi – zasób wody potrzebnej do wytworzenia suchej masy roślinnej, 

Vi – współczynnik parowania, zależnego od temperatury, wilgotności, wiatru i 
promieniowania słonecznego 

W ten sposób uzyskiwana jest wartość całkowitej równowagi wodnej (W) w 
okresie wegetacyjnym: 
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Wartość indeksu (I) określa deficyt opadów, definiowany jako relacja równowa-
gi wodnej kultury do poziomu całkowitego zapotrzebowania na wodę z 
uwzględnieniem współczynnika parowania, przy pomocy formuły:  

 

 

 

Określenie poziomu równowagi wodnej wymaga zatem znajomości 
dwóch parametrów: sumy opadów skorygowanej o etap rozwoju upraw w da-
nym regionie, raportowany przez ekspertów, którzy są biorą udział w procesie 
szacowania i pokrywania strat ubezpieczeniowych (Keller, 2010). 

W odniesieniu do wartości indeksu niedoboru opadów I, określono dwa 
poziomy uruchomienia procedury wyrównywania strat – 10% oraz 55% (Stan-
dard) stosowane również w wariancie 45% (Plus). Poniżej pierwszego poziomu 
indeksu I (10%) nie dochodzi do wypłaty żadnych odszkodowań. Po jego prze-
kroczeniu  następuje oszacowanie przez biegłych oczekiwanego dochodu, który 
jeśli znajduje się poniżej ustalonych wartości granicznych stanowi podstawę 
wypłaty zryczałtowanych rekompensat (tab. 21). W przypadku przekroczenia 
drugiego poziomu indeksu (55%/45%) wypłata następuje również w postaci 
zryczałtowanych rekompensat, które jednak nie mają powiązania z ustalonymi 
granicznymi poziomami dochodu. Przy ocenie zastosowanego rozwiązania war-
to wskazać na dwie istotne kwestie. Korzyścią podejścia kombinowanego jest 
połączenie zalet obu modeli składowych.  Z jednej strony, możliwe jest skorzy-
stanie z ugruntowanego podejścia  wykorzystującego aktualną ocenę rzeczywi-
stych szkód przez biegłego (taksatora) – jak w przypadku ubezpieczenia od gra-
du, co pozwala ubezpieczycielowi na przeprowadzenie wizji lokalnej, zebranie 
doświadczeń i nawiązanie ścisłego kontaktu z klientem (ubezpieczonym). W 
przypadku upraw wielkoobszarowych można dodatkowo wykorzystać zalety 
podejścia opartego na indeksach.  

  



367 

Tabela 21. Limity wielkości plonów uruchamiające wypłaty z tytułu ubezpieczenia od ryzyka 
suszy 

Wyszczególnienie Wielkość plonów (kg/ha) Rekompensata (€/ha) 
Standard Plus Standard Plus 

Zimowe odmiany pszenicy, 
żyta, jęczmień, pszenżyto, 
itp. 

<3000 (2250) 200 300 

Zimowe odmiany owsa, du-
rum, einkorn, emmer, orkisz, 
itp. 

<2000 (1500) 200 300 

Kukurydza <4500 (3375) <6000 (4500) 400 500 
Sorgo <3500 (2625) 4500 (3375) 400 500 
Słonecznik <1000 (850) 200 300 
Soja, bób <1000 (850) <1500 (1275) 200 400 
Dynie do produkcji oleju z 
nasion/produkcja 

<300 (225)/ <150 (110) 400 500 

Uprawy 
ziemniaków 

Do 25 tygo-
dnia 

<8000 (6000) <12000 
(9000) 

750 1000 

Tygodnie 26-
34 

+1,000 (750)/tydzień 

Powyżej 35 
tygodnia 

<18000 
(13500) 

<22000 
(16500) 

Liczby w nawiasach odnoszą się do rolnictwa ekologicznego.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 
 

Istotne jest odpowiednio wczesne zgłaszanie szkód spowodowanych suszą 
(gdy zbiory nie osiągną ustalonego plonu) były zgłaszane co najmniej 14 dni 
przed zbiorami, przy czym rodzaj szkody to „susza”. Odszkodowanie za straty 
w wydajności spowodowane suszą jest możliwe dopiero po zgłoszeniu szkody. 
Zbierane pola nie mogą być dłużej badane, a tym samym nie mogą być rekom-
pensowane. Odliczenia z tytułu ryzyka suszy mają zastosowanie do całego ob-
szaru objętego ubezpieczeniem dla danego typu upraw i zależą od wybranego 
produktu oraz tzw. współczynnika strat (Loss Ratio – LR) z 10 lat poprzedzają-
cych, rozumianego jako łączna kwota wypłaconych rekompensat w relacji do 
zatrzymanych/zachowanych wartości składek netto tj. tej części wpłaconych 
składek, która nie została wykorzystana na wypłatę odszkodowania, czyli łącz-
nej kwoty składek, którą ubezpieczyciel zatrzymuje po upływie okresu ubezpie-
czenia (tab. 22). Składki zatrzymane mogą być nadal wykorzystywane do wy-
płaty odszkodowania. 
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Tabela 22. Odliczenia z tytułu ryzyka suszy (w zależności od typu produkcji rolnej) 
 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 
Współczynnik 
szkód (LR) 

Odliczenie w % powierzchni na uprawę w przypadku ryzyka suszy 

LR ≤ 50% 0 0 0 0 
50% < LR ≤ 
100% 

10 0 0 0 

100% < LR ≤ 
200% 

20 10 0 0 

200% < LR 30 20 0 0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 

 

Produkt ubezpieczeniowy AGRAR Universal (wariant uprawy polowe) 
– franszyza redukcyjna 2% dla 8% progu współczynnika szkodowości. Oznacza 
to, że lokalny współczynnik szkodowości musi przekraczać 8%, aby możliwe 
było odliczenie 2% franszyzy. Straty poniżej 8% wskaźnika szkodowości nie są 
rekompensowane.  

Parametry:  

Pole pszenicy ozimej (2 ha), suma ubezpieczenia 1100 €/ha (tj. łączna suma 
ubezpieczenia 2200 €), oszacowane szkody 30%.  Przy przekroczeniu współ-
czynnika progowego szkodowości (30% > 8%) następuje wypłata odszkodowa-
nia. Oszacowany współczynnik szkodowości przy uwzględnieniu franszyzy re-
dukcyjnej – 30% – 2% = 28%. Wartość odszkodowania – 28% x 2200€ = 616€.  
Dzięki ubezpieczeniu od gradobicia, to przykładowe gospodarstwo rolne było w 
stanie zmniejszyć szkody finansowe spowodowane gradem o ponad 600€ 
(Hambrusch i in., 2020). 

W przypadku ubezpieczenia indeksowego wypłata odszkodowania na-
stępuje w sytuacji, gdy ustalony parametr, na przykład intensywność opadów 
deszczu, odbiega od założonego poziomu. Produkcja jest zatem ubezpieczona 
od zdarzeń, które wywołują straty, takich jak susza, a nie od bezpośredniej kwo-
ty strat. W Austrii pierwsze ubezpieczenie na wypadek suszy oparte o wartość 
indeksu zostało wprowadzone dla użytków zielonych w 2015 roku. Użytki zie-
lone są zwykle niełatwe do ubezpieczenia w sposób klasyczny ze względu na 
różną liczbę zbiorów w ciągu roku i niewielkie różnice w szkodach; ubezpie-
czenia oparte na indeksie są w tym wypadku alternatywą pomagającą w rozwią-
zaniu tego problemu. Od roku 2016 i 2017 roku udostępniono również ubezpie-
czenia indeksowe od suszy dla kukurydzy, pszenicy ozimej i buraków cukro-
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wych, a w przyszłości planowane jest  dodanie większej liczby produktów. Ak-
tualnie ochrona przed suszą w ramach klasycznego uniwersalnego ubezpiecze-
nia zbiorów AGRAR i produktów ubezpieczeniowych opartych o indeksy pro-
wadzona jest równolegle. Ubezpieczenie indeksowe można nabyć jedynie jako 
rozszerzenie pakietu AGRAR Universal. Indeks suszy oparty jest na 10-letniej 
średniej opadów (Vroege i in., 2019). Roszczenia są wypłacane, jeśli opady po-
zostają poniżej ustalonej średniej w określonym oknie czasowym. Można w tym 
kontekście wyróżnić dwa okresy: 

 

(1) Tzw. „krótki” okres dotyczący kilku kolejnych dni z określonym deficytem 
opadów. W tym okresie za „gorące dni” uważa się dni z maksymalną tem-
peraturą powyżej pewnego poziomu (najczęściej 30°C). Każdy z gorących 
dni zwiększa deficyt opadów o jeden punkt procentowy. Deficyt opadów, 
przy którym wartość spada poniżej 70% średniej rocznej intensywności 
opadów powoduje wypłatę odszkodowania. 
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(2) „Pełny” okres odnosi się do ustalonego z góry okresu wegetacyjnego, pod-
czas którego wypłacane są rekompensaty, jeżeli deficyt opadów osiągnie 
36% średniej 10-letniej sumy opadów. Dni gorące nie są tutaj brane pod 
uwagę (Winkler, 2017). 

 

 

 

 

W przypadku spełnienia warunków w obu okresach, wykorzystywany jest 
schemat wypłaty z wyższym odszkodowaniem. Dane Instytutu Meteorologii i 
Geodynamiki są podstawą do obliczania niedoborów opadów, a każda gmina 
dysponuje własnym punktem referencyjnym, w którym dokonuje się pomiaru 
opadów (ich lokalizacja znajduje się na stronie ÖHV). Przykładowe wartości 
rekompensat w zależności od wartości niedoboru opadów w przypadku wybra-
nych upraw dla ubezpieczenia indeksowego zaprezentowane zostały w tabeli 23. 
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Tabela 23. Tabela rekompensat indeksu suszy dla użytków zielonych/kukurydzy/pszenicy 
ozimej/buraka cukrowego 

 

Źródło: Dürreindex Tabelle 2018. 

 

 

60/30 70/36 60/30 70/36 60/30 70/36 60/30 70/36

0–29 0 0 0 0 65 21 0 37 31
30 0 0 2 0 66 24 0 38 32
31 0 0 3 0 67 26 0 39 34
32 0 0 4 0 68 28 0 40 36
33 0 0 5 0 69 30 0 41 38
34 0 0 6 0 70 33 10 42 40
35 0 0 7 0 71 35 13 43 42
36 0 0 8 2 72 37 16 44 44
37 0 0 9 3 73 39 19 46 46
38 0 0 10 4 74 42 22 48 48
39 0 0 11 5 75 44 25 50 50
40 0 0 12 6 76 46 28 52 52
41 0 0 13 7 77 48 31 54 54
42 0 0 14 8 78 51 34 56 56
43 0 0 15 9 79 53 37 58 58
44 0 0 16 10 80 55 40 60 60
45 0 0 17 11 81 57 43 62 62
46 0 0 18 12 82 60 46 64 64
47 0 0 19 13 83 62 49 66 66
48 0 0 20 14 84 64 52 68 68
49 0 0 21 15 85 66 55 70 70
50 0 0 22 16 86 69 58 72 72
51 0 0 23 17 87 71 61 74 74
52 0 0 24 18 88 73 64 76 76
53 0 0 25 19 89 75 67 78 78
54 0 0 26 20 90 78 70 80 80
55 0 0 27 21 91 80 73 82 82
56 0 0 28 22 92 82 76 84 84
57 0 0 29 23 93 84 79 86 86
58 0 0 30 24 94 87 82 88 88
59 0 0 31 25 95 89 85 90 90
60 10 0 32 26 96 91 88 92 92
61 12 0 33 27 97 93 91 94 94
62 15 0 34 28 98 96 94 96 96
63 17 0 35 29 99 98 97 98 98
64 19 0 36 30 100 100 100 100 100

Deficyt opadów w % 
(w okresie 'krótkim' 

uwzględnienie 
dziennych temp. 

maks.)

Odszkodowanie w % sumy ubezpieczenia
Okres 'krótki' Okres 'pełny'

Wariant WariantWariantWariant
Okres 'krótki' Okres 'pełny'

Odszkodowanie w % sumy ubezpieczeniaDeficyt opadów w 
% (w okresie 

'krótkim' 
uwzględnienie 

dziennych temp. 
maks.)
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Charakterystyki ubezpieczenia indeksowego dla wybranych upraw pre-
zentuje tabela  24. 

Tabela 24. Wskaźniki i suma ubezpieczenia dla wybranych upraw dla ubezpieczenia indek-
sowego 

Uprawa Krótki okres Pełny okres Suma ubezpieczenia 
 Czas trwania 

Liczba dni gorących 
Limit temperatury 

Czas trwania  

Użytki zielone 1 kwietnia – 31 sierpnia 
42 kolejne dni 30°C 

1 kwietnia – 
31 sierpnia 

Jest równa wybranej sumie 
ubezpieczenia przeciwko 
gradobiciu w podstawowym  
wariancie AGRAR Univer-
sal. 

Kukurydza 15 maja – 31 sierpnia  
42 kolejne dni 33°C 

1 kwietnia – 
31 sierpnia 

Jest równa wybranej sumie 
ubezpieczenia od suszy (kla-
syczne ubezpieczenie zbio-
rów) w podstawowym wa-
riancie AGRAR Universal. 
 

Buraki cukro-
we 

1 czerwca – 31 sierpnia  
42 kolejne dni 30°C 

1 kwietnia – 
31 sierpnia 

Dodatkowe ubezpieczenie 
indeksowe od  suszy jest 
dostępne tylko jako dodatek 
do produktu „Universal 
Zuckerrübe”. Suma ubezpie-
czenia wynosi 20% wybra-
nej sumy klasycznego ubez-
pieczenia od gradobicia 

Zimowe od-
miany pszeni-
cy, durum, 
pszenicy em-
mer i pszenicy 
einkorn 

1 kwietnia – 10 czerwca 
35 kolejnych dni 30°C – 
regiony najbardziej na 
wschód 

1 marca – 10 
czerwca 

Jest równa wybranej sumie 
klasycznego ubezpieczenia 
na wypadek suszy (ubezpie-
czenie plonów) w ramach 
polisy AGRAR Universal. 14 kwietnia – 23 czerwca 

35 kolejnych dni 30°C – 
niziny austriackie 

14 marca – 23 
czerwca 

28 kwietnia – 7 lipca  
35 kolejnych dni 30°C – 
regiony alpejskie i najbar-
dziej wysunięte na północ 

28 marca – 7 
lipca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 
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Podstawową techniką szacowania składek ubezpieczeniowych dla no-
wych umów jest multiplikacja sumy ubezpieczenia i taryfy. Taryfa zależna jest 
od wrażliwości upraw na ryzyko podlegające ubezpieczeniu (np. szkody spowo-
dowane gradem lub suszą) oraz lokalne prawdopodobieństwo zagrożenia (np. 
prawdopodobieństwo wystąpienia gradobicia lub suszy) i narażenie na nie (pro-
ducenci rolni mogą je minimalizować, stosując na przykład siatki przeciwgra-
dowe w celu ochrony upraw). Aby móc reagować na różnice regionalne, taryfy 
są ustalane na poziomie gminy, tzn. wszyscy ubezpieczeni w danej gminie mają 
tę samą taryfę podstawową dla tego samego ryzyka. W kolejnych latach składki 
ustalane są według systemu bonus-malus21  w oparciu o wskaźnik szkodowości z 
poprzednich 10 lat ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli odszkodowanie zostało 
wypłacone w poprzednim okresie ubezpieczenia, składka może wzrosnąć o 
maksymalnie 20% składki podstawowej. Jeżeli wskaźnik szkodowości spadnie 
poniżej faktycznego poziomu składki, składka jest obniżana automatycznie. 
Najniższy poziom składki (60% składki podstawowej) może być osiągnięty po 
minimum trzech latach ubezpieczenia. Niektóre środki redukcji ryzyka w go-
spodarstwie, takie jak siatki przeciwgradowe, są uwzględniane przy obliczaniu 
składki. To samo miejsce odniesienia, które służy jako punkt odniesienia dla 
ryzyka gradobicia, jest wykorzystywane dla wskaźnika suszy. W przypadku 
składek w ramach wskaźnika suszy system premii-malus jest stosowany do obli-
czania składek niezależnie od innych ubezpieczonych rodzajów ryzyka. Pod-
kreślmy, że współczynnik szkodowości dla polisy szacowany jest jako wartość 
rekompensaty w relacji do wartości składki, bez podatku ubezpieczeniowego 
(tabela 25). 

  

                                                           
21 System bonus-malus oparty jest o korektę składek zgodnie z historią roszczeń. Bonus ozna-
cza redukcję składki po odnowieniu polisy w przypadku, gdy przez pewien okres nie wystąpi-
ło roszczenie. Malus oznacza wzrost składki, jeżeli roszczenia zostały zgłoszone w określo-
nym okresie. 
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Tabela 25. Współczynnik szkodowości dla polisy szacowany jako wartość rekompensaty w 
relacji do wartości składki (bez podatku ubezpieczeniowego) 

Współczynnik strat LR Procentowa wartość premii bazowej 
LR=0% 60% 
LR<=70% 70% 
70%<LR<=80% 80% 
80%<LR<=90% 90% 
90%<LR<=100% 100% 
100%<LR<=120% 110% 
120%<LR<=140% 120% 
140%<LR<=160% 130% 
160%<LR<=180% 140% 
180%<LR<=200% 150% 
LR>200% 160% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 

Rolnik może wykupić ubezpieczenie od gradobicia jako ryczałtowe ubez-
pieczenie powierzchni dla całego gospodarstwa w produkcie Agrar Pauschal. W 
przypadku ryczałtowej polisy rolnej, ubezpieczający musi określić sumę ubez-
pieczenia dla każdej uprawy jako wartość w odniesieniu do hektara w rocznym 
wniosku. Jest to oczekiwana wartość pieniężna uprawy. Suma ubezpieczenia 
produktu glebowego, który ma być ubezpieczony, jest iloczynem powierzchni o 
wartości na hektar. Składka ubezpieczeniowa jest iloczynem sumy ubezpiecze-
nia i stawki taryfowej, która zależy od wrażliwości regionu na gradobicie i ro-
dzaju upraw. Składka jest dostosowywana do średniego doświadczenia szkodo-
wego o jedną dziesiątą stopnia, w zależności od doświadczenia szkodowego z 
poprzednich lat ubezpieczenia. Doświadczenie ubezpieczającego w zakresie 
roszczeń oblicza się na podstawie stosunku wypłat odszkodowań do składek. 
Zmiana w dziesiątej klasyfikacji obowiązuje na początku każdego okresu ubez-
pieczenia. Warunkiem koniecznym do podwyżki jest pokrycie straty. 

W Austrii rząd federalny i kraje związkowe wykorzystują środki zgroma-
dzone w ramach  krajowego funduszu na rzecz przeciwdziałania klęskom 
żywiołowym (funduszu katastroficznego) do finansowania pomocy ad hoc 
oraz środków zapobiegawczych, a także  promowania ubezpieczania zbiorów 
od strat spowodowanych klęskami żywiołowymi i niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi.  

Ustawa o dopłatach do ubezpieczenia od gradu (Hagelversiche-
rungsförderungsgesetz) przyjęta została w 1955 roku (IIASA 2017, Hochrainer-
Stigler e.a. 2017). Rozległe szkody spowodowane gradobiciem wymagały wów-
czas od rządu doraźnych wypłat odszkodowań. Ustawa przewidywała, że dopła-
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ty do składek ze strony rządu federalnego zostaną ustalone na poziomie 25% i 
będą uzupełniane przez dopłaty krajów związkowych o równej wysokości. 
Ustawa została zmodyfikowana w 1995 r., a w 1998 r. rozszerzona na dopłaty 
do składek na ubezpieczenie od mrozu. 

Od początku lat 90. rząd austriacki zmuszony był do regularnych inter-
wencji w celu wspierania rolników dotkniętych suszą; w szczególności wydał 
(w przeliczeniu) 57 i 21 mln € odpowiednio w 1992 i 1994 r., 32 mln € w 2003 
r. i 35 mln € w 2013 r. Wdrożone narzędzia można podzielić na cztery grupy: 
środki techniczne, takie jak budowa kanału Marchfeldkanal – systemu sztucz-
nych kanałów kierujących wodę z Dunaju do jałowych regionów we wschodniej 
Austrii, środki regulacyjne, takie jak zezwolenie na wykorzystanie obszarów 
chronionych do produkcji pasz: lub wydłużenie uprzednio określonych okresów 
zbiorów;  środki fiskalne i podatkowe; na przykład pożyczki na kapitał obroto-
wy tj. pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsię-
biorstwa, lub gospodarstwa rolnego, które nie mogą być wykorzystywane do 
zakupu aktywów lub dokonywania inwestycji długoterminowych; oraz bezpo-
średnie wypłaty odszkodowań  

Takie działania, jak również dopłaty do składek na ubezpieczenia rolne, 
są finansowane z funduszu na rzecz przeciwdziałania klęskom żywiołowym 
(Katastrophenfonds). Fundusz katastroficzny jest elementem budżetu federal-
nego i a jego finansowanie oparte jest o ustalony udział w dochodach z podat-
ków (od dochodów podmiotów indywidualnych, zysków kapitałowych oraz po-
datku dochodowego od osób prawnych). Aktualny udział funduszu katastroficz-
nego wynosi 1,1% całkowitych dochodów budżetu z podatków tego typu. Środ-
ki niewykorzystane w danym roku podatkowym zwracane są do budżetu fede-
ralnego. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi od 2008 w przypad-
ku niedoboru środków funduszu w wyniku wyczerpania rezerw do ich uzupeł-
nienia wymagane jest rozporządzenie rządu federalnego. Zgodnie z danymi 
Statistik Austria w 2017 r. przychody funduszu wyniosły 420,1 mln €, zaś wy-
płacone kwoty osiągnęły poziom 360,9 mln €, z czego 27,9 mln € przypadło na 
udział rządu federalnego w dopłatach do składek na ubezpieczenia rolnicze.  
Fundusz ten jest tworzony corocznie z dochodów, zysków kapitałowych i po-
datku dochodowego od osób prawnych. Fundusz ten jest wykorzystywany prze-
de wszystkim na ograniczanie ryzyka katastrof, na tworzenie infrastruktury 
ochronnej na dużą skalę i zakup wyposażenie np. dla straży pożarnej, ale także 
na odszkodowania dla prywatnych gospodarstw domowych i rolników za szko-
dy spowodowane przez klęski żywiołowe. Odszkodowania z funduszu są wy-
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równywane przez samorządy krajów związkowych, co znajduje odzwierciedle-
nie w ustawie o dopłatach do ubezpieczenia od gradobicia. Podczas gdy dotacje 
do ubezpieczeń mają podstawę prawną, nie ma prawa do odszkodowań z fundu-
szu po wystąpieniu klęski żywiołowej. 

W odpowiedzi na susze w 2013 i 2015 roku oraz znaczne szkody spowo-
dowane mrozem wiosną 2016 roku rząd austriacki ponownie zmienił ustawę, 
wymagając, aby istniejące dotacje na ubezpieczenie od gradu i mrozu zostały 
rozszerzone na dodatkowe ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susza, 
nadmierne opady deszczu i burze. Celem jest zastąpienie wszelkich doraźnych 
wypłat z funduszu kryzysowego ryzykiem podlegającym ubezpieczeniu, zgod-
nie z wymogami nowelizacji ustawy o funduszu kryzysowym. 

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem w rolnictwie, w niektórych kra-
jach stosowane są rozwiązania w zakresie tzw. mutual funds. Wspólną cechą 
podmiotów tego typu  jest ich lokalność i sektorowość oraz powstawanie na za-
sadzie inicjatywy oddolnej animowanej przez samych rolników. Fundusze za-
kładane są np. przez rolników zrzeszonych w grupach producentów rolnych w 
celu na przykład w celu zrekompensowania strat w przypadku padnięcia zwie-
rząt w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń w gospodarstwie  (np. awarii sys-
temu wentylacyjnego, zalania itp.). Fundusze MF to zatem dobrowolne stowa-
rzyszenia producentów rolnych, którzy wspólnie tworzą rezerwy finansowe w 
celu pełnej lub częściowej rekompensaty straty poniesionej przez podmiot zrze-
szony. Członkowie funduszu ponoszą ryzyko gospodarcze, które w przypadku 
strat musi być pokryte ze składek członkowskich, opłat lub dodatkowych skła-
dek; jednakże są również uprawnieni do udziału we wszelkich nadwyżkach 
rocznych lub nadwyżkach płynności. Składki są zazwyczaj szacowane ryczał-
towo, ale muszą również pokrywać koszty administracyjne funduszu. Zaletą 
funduszy jest to, że rolnicy zazwyczaj się znają, co może zmniejszyć problemy 
związane z pokusą nadużyć lub negatywną selekcją ryzyka. Ponadto członkowie 
funduszu wspólnego inwestowania są nie tylko klientami w tradycyjnym zna-
czeniu tego słowa, ale również udziałowcami spółki, a zatem mają prawo głosu. 
W Austrii działają tak zwane „małe towarzystwa”. Jako jedna z najstarszych 
form ubezpieczeń kontraktowych podlegają one przepisom ustawy o nadzorze 
ubezpieczeniowym oraz kontroli austriackiego urzędu ds. rynku finansowego. 
W tych stowarzyszeniach rolnicy są zarówno członkami (a więc i ubezpieczo-
nymi), jak i udziałowcami; nie dążą do maksymalizacji zysków, lecz raczej do 
wspólnego zarządzania ryzykiem w rozumieniu idei spółdzielczości. Wynikają-
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ce z tego korzyści strukturalne małych towarzystw powierniczych polegają 
głównie na ich efektywnej kosztowo organizacji i zarządzaniu. 

W 2017 r. Urząd ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym w Austrii nadzo-
rował łącznie 49 małych towarzystw powierniczych. Wśród nich było 33 stowa-
rzyszeń ubezpieczeń od ognia i 16 stowarzyszeń ubezpieczeń zwierząt (Österre-
ichische Finanzmarktaufsicht, 2018). W roku 2016 stowarzyszenia ubezpiecze-
niowe od szkód wyrządzonych przez pożary liczyły około 47 tys. członków, 
którzy wpłacili ponad 18,1 mln € składek. Towarzystwa ubezpieczeń inwentarza 
żywego liczyły około 0,6 tys. członków, a suma wpłaconych składek wyniosła 
niemal 200 tys. €.  

Dane zamieszczone w tabeli 26 wskazują na dynamiczny przyrost po-
wierzchni użytków rolnych objętych ubezpieczeniem w przypadku produktów 
indeksowanych. Tradycyjne ubezpieczenia od gradobicia utrzymują się na sta-
łym poziomie. Liczba beneficjentów ubezpieczeń w 2016, 2017, 2018 roku wy-
niosła odpowiednio 54 392, 53 644 oraz 52 594. Dotacja publiczna na składki 
ubezpieczeniowe w sektorze upraw roślin w latach 2016-2018 wyniosła odpo-
wiednio 45,6  54,5 oraz 62 mln € (tabela 27). Koszty dzielone są po połowie na 
rząd federalny i kraje związkowe. Gros dofinansowania dotyczy klasycznego 
ubezpieczenia od gradobicia jednak dynamicznie rośnie również wartość dopłat 
do ubezpieczeń indeksowych. 

Tabela 26. Powierzchnia użytków rolnych objętych wsparciem w ujęciu rodzajowym 
Powierzchnia użytków rolnych objętych wsparciem (w ha) 

Rok Ubezpieczenie 
od wielu ry-
zyk dla upraw 
rolnych, 
ogrodnictwa i 
użytków zie-
lonych 

Ubezpieczenie 
indeksowe 
Użytki zielone 
indeksowane 
suszą 

Indeks suszy 
– uprawy 
rolne 
 

Susza i mróz 
Uprawa 
owoców 

Gradobicie 

2016 966.868 90.053 49.674 842 1.205.555 
2017 994.584 110.193 102.637 6.021 1.214.901 
2018 1.007.799 126.338 117.705 8.367 1.220.541 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 
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Tabela 27. Podział dotacji federalnych i związkowych według produktów ubezpieczeniowych 
w latach 2016-2017 

Rok Ubezpieczenie 
od gradobicia 

Ubezpieczenie 
od wielu ry-
zyk od szkód 

takich jak 
mróz, susza, 

burze lub 
powodzie 

Wskaźnik 
suszy 

Użytki zie-
lone 

Wskaźnik 
suszy 

Uprawy 
rolne 

Ubezpieczenie 
Susza/mróz w 

Uprawach 
owoców 

2016 74,61% 20,22% 2,89% 1,80% 0,48% 
2017 69,12% 21,97% 2,79% 3,12% 3,01% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 

Ubezpieczenie od suszy oferowane jest w ramach ubezpieczenia od wielu 
ryzyk, które stanowi ubezpieczenie utraty dochodów. Ubezpieczenie od wielu 
zagrożeń jest ofertą ryczałtową. W 2017 r. posiadaczami tego typu polisy było 
niemal 43 tys. producentów rolnych, którzy zapłacili niemal 19 mln € składek 
ubezpieczeniowych (por. tabela 28). Przeciętna wartość składki w przeliczeniu 
na gospodarstwo wyniosła niemal 450 € rocznie. Podobne wartości przeciętnych 
składek odnotowano w przypadku ubezpieczeń indeksowych. 

Tabela 28. Podział składek ubezpieczeniowych według produktów (2017) 

Typ ubezpiecze-
nia 

Ubezpieczenie 
od wielu ryzyk 
od szkód takich 
jak mróz, susza, 
burze lub powo-

dzie 

Wskaźnik suszy/ 
Użytki zielone 

Wskaźnik suszy/ 
Uprawy rolne 

Ubezpieczenie 
Susza/mróz w 

Uprawach owo-
ców 

Liczba produ-
centów rolnych 42991 6661 7832 941 

Łączny wolu-
men składek (w 
mln €) 

18,97 3,06 3,38 3,27 

Przeciętna war-
tość składki dla 
ubezpieczonego 
gospodarstwa (w 
€) 

441,3 459,4 431,6 3475,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ÖHV. 

*** 

System ubezpieczeń rolniczych w Austrii należy do najbardziej zaawan-
sowanych i rozbudowanych w Unii Europejskiej. Co istotne, jego konstrukcja i 
finansowanie odbywa  się w przeważającym zakresie na bazie uregulowań kra-
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jowych a nie w ramach instrumentów EFROW. Finansowanie krajowe ma dwie 
główne zalety w porównaniu z finansowaniem w ramach rozporządzenia EFR-
ROW (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005). Oznacza ułatwienie w 
dostępie do dofinansowania dla rolników oraz zdjęcie z nich szeregu obowiąz-
ków administracyjnych i sprawozdawczych. W ramach regulacji EFRROW rol-
nik zobowiązany jest najpierw do zapłaty całej składki ubezpieczeniowej, a na-
stępnie do złożenia wniosku o indywidualną refundację. W tym względzie au-
striackie przepisy krajowe oznaczają istotne uproszczenie administracyjne za-
równo po stronie beneficjentów (rolników) jak i instytucji odpowiedzialnych za 
wypłatę ubezpieczeń. Dodatkowo zapisane w EFRROW wymogi dotyczące pro-
jektowania polis ubezpieczeniowych są znacznie bardziej restrykcyjne, w szcze-
gólności w odniesieniu do wysokości udziału własnego. W przeciwieństwie do 
tego Austrii nie istnieją żadne szczegółowe wymogi w zakresie projektowania 
polis ubezpieczeniowych na poziomie federalnym. Dwie inne ważne opcje 
ubezpieczeniowe, którym poświęca się coraz więcej uwagi, obecnie nie są do-
stępne w Austrii. Dotyczy  to ubezpieczenia dochodów i narzędzi stabilizacji 
dochodów. Rolnicy decydujący się na ubezpieczenie dochodów otrzymują od-
szkodowanie, gdy rzeczywista produkcja rolna spadnie poniżej pewnego pro-
centu docelowego poziomu dochodów dla danej uprawy, niezależnie od tego, 
czy niedobór wynika z niskich cen, czy z niskiego poziomu produkcji (Sinabell 
et.al,  2017). 

Niemcy 

Według danych Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w roku 
2019 w Niemczech działało około 267 tys. gospodarstw rolnych. W zakresie 
liczby producentów rolnych już od dłuższego czasu obserwowany jest wyraźny 
trend spadkowy, którego dynamika jednak spadła w latach 2010-2019 w porów-
naniu do lat wcześniejszych. W wymienionym okresie liczba gospodarstw rol-
nych spadła o 32 tys. do (z 299 tys. do 267 tys.) co odpowiada procentowemu 
spadkowi o około 11 p.p. i rocznej stopie spadku wynoszącej około 1,1 p.p. 
Oznacza to relatywne wyhamowanie zmian strukturalnych w rolnictwie. We 
wcześniejszych dekadach (na rys. 15 podane wskazano na interwał rozpoczyna-
jący się w 1975 r.) średnie roczne tempo spadku gospodarstw wynosiło około 2 
p.p., co statystycznie odpowiada zmniejszeniu o połowę liczby gospodarstw co 
25 lat. Spadek liczby gospodarstw dotyczył głównie podmiotów rodzinnych w 



380 

zachodniej części kraju (tzw. „stare” kraje związkowe). Liczba gospodarstw rol-
nych we wschodnich Niemczech pozostała niemal niezmieniona i wynosiła oko-
ło 30 tys. (rys. 15). 

Rysunek 15. Liczba gospodarstw rolnych w Niemczech w latach 1975 do 2019 (w tys.) 

 

Źródło: Statista.com na podstawie danych Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa. 

Ponad połowa łącznej powierzchni Niemiec (357 tys. km2) wykorzysty-
wana jest na cele rolnicze (52,4%) pozostałą część zajmują tereny leśne 
(30,1%), osadnicze i transportowe (13,3%), wodne (2,4%) oraz inne obszary 
górnicze (1,6%), takie jak odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego i kamienio-
łomy.  W ostatnich  latach udział gruntów rolnych w ogólnej powierzchni kraju 
odnotowuje ujemną dynamikę, podczas gdy rośnie znacznie i udział obszarów 
pod zabudowę i transport. Spadek udziału gruntów rolnych jest szczególnie wi-
doczny na obszarach otaczających obszary osadnictwa miejskiego. Dodatkowo 
trend ten powiązany jest ze wzrostem udziału obszarów leśnych i regionalnego 
górnictwa odkrywkowego, ponieważ obszary rekultywowane mogą być wyko-
rzystywane do celów rolniczych tylko w ograniczonym zakresie.  Największa 
liczba gospodarstw funkcjonuje w Bawarii, Dolnej Saksonii, Badenii-
Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim 
i Brandenburgii.  Na terenie czterech pierwszych wymienionych krajów związ-
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kowych w 2019 znajdowało się niemal 75% (195 tys.) łącznej populacji gospo-
darstw rolnych kraju. (rys. 16). 

 

Rysunek 16. Populacja gospodarstw rolnych w Niemczech w podziale na kraje związkowe  
(w %) – 2019 

 

Źródło: Statista.com na podstawie danych Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa. 

Spadek liczby gospodarstw rolnych odnotowany w ostatnich latach nie 
jest równomierny. W latach 2017-2019 liczba gospodarstw rolnych w Niem-
czech spadła o około 0,8 p.p. Jednak ujemna dynamika dotyczyła niemal wy-
łącznie podmiotów położonych na obszarach byłych Niemiec Zachodnich (spa-
dek o 1,8 p.p). W przypadku pięciu krajów związkowych utworzonych na ob-
szarze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Saksonia, Brandenburgia, 
Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia-Anhalt i Turyngia) liczba gospo-
darstw rolnych pozostała na stałym poziomie, bądź odnotowała niewielki przy-
rost (rys. 17). 
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Rysunek 17. Liczba gospodarstw rolnych w Niemczech w podziale na kraje związkowe latach 
2017-2019 (w tys.) 

 

Źródło: Statista.com na podstawie danych Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa. 

 

W 2019 roku łączna powierzchnia gruntów rolnych w Niemczech wynosi-
ła 16,7 mln ha, co w połączeniu z liczbą funkcjonujących gospodarstw rolnych 
wyznacza przeciętną wielkość podmiotu na około 60 ha. Analiza rozkładu prze-
strzennego  powierzchni użytków rolnych wskazuje, iż na terenie krajów związ-
kowych Bawarii i Dolnej Saksonii powierzchnia użytków rolnych wynosi prze-
ciętnie około 3 mln ha, zaś na terenie Nadrenii Północnej-Westfalli, Badenii- 
Wirtembergii, Meklemburgii Pomorze-Przednie, Brandenburgii, Saksonii-
Anhalt i Szlezwiku-Holsztyna oscyluje przeciętnie wokół 1 mln ha. Najmniejsza 
powierzchnia użytków rolnych odnotowana została nominalnie na terenie Kraju 
Saary oraz miast na prawach krajów związkowych tj. Berlina, Bremy i Hambur-
ga (rys. 18). W ujęciu względnym tj. w odniesieniu do łącznego areału użytków 
rolnych w kraju oznacza to, iż  ponad połowa powierzchni użytków znajduje się 
w czterech krajach związkowych, tj. Bawaria, Dolna Saksonia, Nadrenia Pół-
nocna-Westfalia, Badenia-Wirtembergia (rys. 19). 
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Rysunek 18. Powierzchnia użytków rolnych w Niemczech w krajach związkowych w latach 
2017-2019 (w mln ha) 

 

Źródło: Statista.com. 
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Rysunek 19. Areał użytków rolnych w Niemczech w podziale na kraje związkowe (w %) – 
2019 

 

Źródło: Statista.com. 

 

Charakterystyczna jest rozbieżność pomiędzy strukturą przestrzenną licz-
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wschodnich – 246 ha. Tego rodzaju struktura jest pozostałością po uspołecznio-
nym rolnictwie w czasach NRD. Należy przy tym wskazać, iż wielkość dostęp-
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spodarstw, którą można osiągnąć również przy wykorzystaniu mniejszej ilości 
gruntów, na przykład poprzez uprawy specjalne, specjalne formy handlowe lub 
intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich. 

Struktura obszarowa gospodarstw w Niemczech podlegała w ostatnim 
okresie istotnym przemianom. W szczególności w latach 1995-2016 zaobser-
wować można było znaczący spadek liczby gospodarstw rolnych o małej po-
wierzchni (poniżej 5 ha), oraz wzrost liczby większych gospodarstw o po-
wierzchni przekraczającej 100 hektarów (tab. 29). Udział w populacji gospo-
darstw najmniejszych spadł w latach 1995-2016 z 33,1% do niecałych 9% zaś 
gospodarstw dużych wzrósł z 3,4% do 13,3%. Wskazuje to na funkcjonujący w 
sektorze rolnym w Niemczech imperatyw koncentracji, który w zamyśle ma się 
przyczynić do uzyskania zwiększonych efektów skali. W tym podejściu gospo-
darstwa o powierzchni poniżej 75 ha nie są już uznawane za konkurencyjne 

Tabela 29. Liczebność gospodarstw rolnych w Niemczech według klas wielkości (w latach 
1995-2016) 

Wielkość 
gospodarstwa 

w ha 

Rok 

1995 1999 2003 2007 2010 2013 2016 

Liczba gospodarstw (w tys.) 
<5 194,5 117,6 103,2 85,9 27,4 24,6 24,1 
5-10 88,1 73,9 62,2 52,7 47,3 44,6 43,7 
10-20 100,6 87,4 77,5 67,8 63,2 59,0 56,6 
20-50 132,9 114,3 94,4 82,8 76,1 71,5 66,7 
50-100 51,7 54,3 54,9 53,4 51,6 50,2 47,7 
>100 19,9 24,4 28,5 31,9 33,6 35,2 36,6 
Ogółem 587,7 472,0 420,7 374,5 299,1 285,1 275,4 
% udział w populacji 
<5 33,1% 24,9% 24,5% 22,9% 9,1% 8,6% 8,7% 
5-10 15,0% 15,7% 14,8% 14,1% 15,8% 15,6% 15,9% 
10-20 17,1% 18,5% 18,4% 18,1% 21,1% 20,7% 20,6% 
20-50 22,6% 24,2% 22,4% 22,1% 25,4% 25,1% 24,2% 
50-100 8,8% 11,5% 13,1% 14,3% 17,3% 17,6% 17,3% 
>100 3,4% 5,2% 6,8% 8,5% 11,2% 12,3% 13,3% 
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 

 

W odniesieniu do podmiotów o największych rozmiarach można wyka-
zać, iż w 2019 roku proporcje udziału poszczególnych grup obszarowych go-
spodarstw rolnych kształtowały się następująco < 5 ha – 8%, 5-10 ha – 17,1%, 
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10-20 ha – 20,1%, 20-50 ha – 23,4%, 50-100 ha – 17%, 100-200 ha – 9,4%, 
200-500 ha – 3,4%, 500-1000 ha – 0,9%, > 1000 ha – 0,6% (rys. 20).  

 

Rysunek 20. Liczba gospodarstw rolnych w Niemczech według powierzchni użytkowej,  
w latach 2007 do 2019 (w tys.) 

 

Źródło: Statista.com na podstawie danych Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa. 

 

W odniesieniu do statystyk zróżnicowania wykorzystania powierzchni 
użytków rolnych w Niemczech według klas wielkości gospodarstw rolnych w 
latach 1995-2016 można wykazać wspomniany powyżej trend koncentracji 
gruntów. W jego wyniku w 2016 r. na około 17 mln ha użytków rolnych gospo-
darstwa o łącznej powierzchni poniżej pięciu hektarów zajmowały łącznie nieco 
ponad 42 tys. ha, zaś gospodarstwa większe o powierzchni przekraczającej 100 
ha zajmowały łącznie obszar niemal 10 mln ha. W ujęciu względnym zanotowa-
na tendencja doprowadziła do spadku udziału najmniejszych gospodarstw w 
łącznym areale użytków rolnych z 2,4% do 0,3% oraz wzrostu udziału gospo-
darstw powyżej100 ha z około 40% do 60% (tab. 30).  
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Tabela 30. Areał gospodarstw rolnych w Niemczech według klas wielkości (w latach 1995-
2016) 

Wielkość 
gospodarstwa 

w ha 

Rok 

1995 1999 2003 2007 2010 2013 2016 

Areał gospodarstw (w tys. ha) 
<5 417,0 297,0 262,5 223,8 54,0 44,7 42,1 
5-10 633,3 534,3 450,0 382,3 343,9 325,8 318,7 
10-20 1 463,8 1 284,0 1 150,2 1 013,2 945,8 886,2 847,5 
20-50 4 239,9 3 707,7 3 116,0 2 749,1 2 535,0 2 378,6 2 228,0 
50-100 3 514,9 3 738,6 3 823,2 3 740,6 3 628,4 3 550,0 3 367,8 
>100 6 978,0 7 589,9 8 206,0 8 845,3 9 196,9 9 514,3 9 854,9 
Ogółem 17 246,9 17 151,6 17 008,0 16 954,3 16 704,0 16 699,6 16 659,0 
% udział w populacji 
<5 2,4% 1,7% 1,5% 1,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
5-10 3,7% 3,1% 2,6% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 
10-20 8,5% 7,5% 6,8% 6,0% 5,7% 5,3% 5,1% 
20-50 24,6% 21,6% 18,3% 16,2% 15,2% 14,2% 13,4% 
50-100 20,4% 21,8% 22,5% 22,1% 21,7% 21,3% 20,2% 
>100 40,5% 44,3% 48,2% 52,2% 55,1% 57,0% 59,2% 
Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 

 

W wyniku tej zmiany strukturalnej 13% gospodarstw gospodaruje 60% 
powierzchni rolnej (2016), natomiast 87% gospodarstw zajmuje jedynie 40% 
powierzchni, i ta tendencja się utrzymuje. Na rozszerzonym poziomie granula-
cji, szczególnie w odniesieniu do podmiotów o największych rozmiarach w 
2019 roku proporcje udziału poszczególnych grup obszarowych gospodarstw 
rolnych kształtowały się następująco < 5 ha – 0,24%, 5-10 ha – 2%, 10-20 ha – 
4,8%, 20-50 ha – 12,5%, 50-100 ha – 19,2%, 100-200 ha – 20,5%, 200-500 ha – 
16%, 500-1000 ha – 10%, > 1000 ha – 14,7% (rys. 21). Szczególnie wyraźnie 
rysuje się dysproporcja pomiędzy udziałem wartościowym grupy gospodarstw 
rolnych o największej powierzchni w łącznej powierzchni użytków rolnych, a 
ich ilościowym wkładem w całkowitą populację podmiotów rolniczych. Pod-
mioty o powierzchni przekraczającej 100 ha, których łączna liczba w populacji 
niewiele przekracza 0,5% zajmują łącznie niemal 15% całkowitej powierzchni 
użytków rolnych. 
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Rysunek 21. Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych w Niemczech według klas wiel-
kości gospodarstw rolnych w latach 2007-2019 (w %) 

 

Źródło: Statista.com. 

 

Powyższe uzewnętrznia się również w poziomie współczynnika koncen-
tracji gruntów oszacowanego na bazie formuły miary Giniego, gdzie w odpo-
wiadających sobie przedziałach wartości cechy (w tym wypadku wielkości go-
spodarstwa) skumulowana liczba podmiotów zestawiana jest ze skumulowaną 
powierzchnią użytków rolnych. (rys. 22). 
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Rysunek 22. Współczynnik Giniego koncentracji użytków rolnych w Niemczech w latach 
2007-2019 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Federalnego ministerstwa polityki żywno-
ściowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de).  

 

W latach 2007-2019 współczynnik koncentracji wzrósł o niemal 1,5p.p. z 
64% do 65,3%. Przy pomocy graficznej reprezentacji krzywych Lorenza możli-
we jest również ustalenie źródeł wzrostu współczynnika koncentracji w anali-
zowanym okresie (rys. 23). Odwzorowanie skumulowanej procentowej liczby 
podmiotów na tle procentowych udziałów skumulowanej powierzchni gruntów 
w poszczególnych klasach wielkości wskazuje, iż za wzrost poziomu koncentra-
cji odpowiedzialne są przede wszystkim przemiany strukturalne w obrębie gru-
py gospodarstw o średniej powierzchni tj. pomiędzy 50 a 200 ha. Na wykresie 
na obszarze obejmującym grupy widoczne jest prawostronne przesunięcie krzy-
wej opisującej rok 2019 w stosunku do danych roku 2007, wskazujące na odda-
lanie się wartości od linii 45 stopni obrazującej równomierność rozkładu obser-
wowanej cechy. Wskazuje to zatem na postępujące odchodzenie od rozdrobnie-
nia rolnictwa na rzecz jego zwiększonej koncentracji obszarowej. 
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Rysunek 23. Krzywe Lorenza dla skumulowanej powierzchni gruntów rolnych w Niemczech 
w latach 2007-2019 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Federalnego ministerstwa polityki żywno-
ściowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de).  

 

Wkład sektora rolnego w tworzenie PKB Niemiec podlegał w latach 
2000-2017 fluktuacjom, kształtował się jednak przeciętnie w obszarze zbliżo-
nym do około 1%. W roku 2017 wartość statystyki wyniosła niecałe 0,8%. Na 
tle przeciętnych wartości w Unii Europejskiej i innych krajów ekonomicznie 
wysoko rozwiniętych, gdzie rolnictwo wypracowuje średnio około 1,5% PKB 
rolnictwo Niemiec ma relatywnie niewielkie znaczenie dla gospodarki kraju. 
Obecnie w odniesieniu do raportowanej statystyki w krajach UE-27 niższy 
udział rolnictwa w PKB odnotowywany jest jedynie w Luksemburgu, nieznacz-
nie wyższym udziałem charakteryzują się Belgia, Dania, Szwecja i Austria. Dla 
zobrazowania skali najwyższego znaczenia sektora rolnego dla tworzenia PKB 
można przytoczyć statystyki Bułgarii, Rumunii i Łotwy budujących przeciwny 
koniec krzywej zmienności, gdzie udział sektora rolnego w PKB waha się pomię-
dzy 4 a 6%. Dla porównania rolnictwo Polski wypracowuje (2017) około 3% 
PKB kraju.  
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Rysunek 24. Udział sektora rolnego w PKB Niemiec w latach 2000-2017 

 

Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 
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w zagregowanej wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe 
i zagraniczne czynniki produkcji na terenie Niemiec nie powinien przesłaniać 
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ców, grzybów, winorośli, chmielu, tytoniu, kwiatów i roślin ozdobnych, produk-
tów szkółkarskich i innych, które odpowiedzialne były za ponad 17% wartości 
produkcji sprzedanej w 2019 roku. Dynamika udziału wymienionych działów 
produkcji w ogóle produkcji sprzedanej odnotowywała w latach 2014-2019 do-
datni przyrost. 

Tabela 31. Produkcja sprzedana produktów rolnych w Niemczech wg rodzajów (mln €)  
w latach 2014-19 

Rodzaj produktu Rok 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pszenica zwyczajna 3 551 3 310 2 968 3 363 2 444 3 113 
Żyto 288 231 185 296 192 311 
Jęczmień browarniczy 
i gorzelniczy 199 207 178 197 370 243 

Jęczmień paszowy 584 736 614 779 400 764 
Owies 28 28 31 29 55 42 
Ziarna kukurydzy 266 228 201 286 171 200 
Łącznie zboża 5 080 4 920 4 299 5 071 3 736 4 834 
Łącznie ziemniaki 1 475 1 615 2 195 1 842 1 973 2 680 
Rośliny białkowe 17 33 . 39 15 21 
Buraki cukrowe 1 455 688 826 939 707 . 
Nasiona oleiste 2 123 1 853 1 716 1 496 1 209 1 060 
Warzywa 2 256 2 462 2 808 2 873 2 986 3 675 
Owoce 736 691 684 685 1 005 838 
Wino moszczowe / 
wino 1 447 1 285 1 224 1 431 1 593 856 

Chmiel 174 129 223 226 232 286 
Tytoń 18 19 17 19 17 16 
Kwiaty i rośliny oz-
dobne 1 143 1 111 1 133 1 273 1 179 1 179 

Produkty szkółkarskie 829 781 829 835 763 763 
Pozostałe produkty 
roślinne 150 132 122 143 142 142 

Łącznie produkcja 
roślinna 17 029 15 850 16 213 17 025 15 742 17 294 

Bydło 3 623 3 790 3 589 3 735 3 712 3 558 
Cielęta 272 276 278 232 322 307 
Trzoda chlewna 8 141 7 259 7 573 8 181 7 357 8 626 
Drób 2 776 2 748 2 640 2 440 2 366 2 352 
Pozostałe zwierzęta 397 440 456 478 505 509 
Konie 65 72 54 77 69 100 
Owce 149 152 159 154 150 96 
Mleko 11 831 9 250 8 995 11 702 10 411 11 073 
Jajka 966 1 043 954 1 347 1 257 1 150 
Pozostałe produkty 
zwierzęce 213 255 236 319 343 343 

Łącznie produkcja 
zwierzęca 28 434 25 286 24 934 28 664 26 493 28 115 

Łącznie produkcja 
rolnicza 45 463 41 136 41 146 45 689 42 235 45 408 

Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 
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Analiza charakterystyk ekonomicznych różnych typów produkcyjnych 
gospodarstw rolnych obecnych na rynku niemieckim w roku 2016 (tab. 32) 
wskazuje, iż największą przeciętną powierzchnię użytków rolnych posiadały 
podmioty o charakterze mieszanym (uprawy i zwierzęta) – 113 ha oraz miesza-
ne hodowle zwierząt (80 ha). Przeciętna wielkość gospodarstw z uprawami po-
lowymi wyniosła około 71 ha, podmiotów specjalizujących się w chowie zwie-
rząt różnych gatunków około 50 ha, zaś gospodarstw ogrodniczych i gospo-
darstw upraw trwałych około 11 ha. Wielkość gospodarstwa mierzona zasobem 
ziemi nie ma bezpośredniego przełożenia na jego siłę ekonomiczną, gdyż jak 
wskazują szacunki dla struktury rodzajowej gospodarstw w Niemczech jednost-
kowy wskaźnik Standardowej Produkcji (SO) był w 2016 roku najwyższy w 
przypadku ferm drobiowych (856 €) oraz gospodarstw uprawy warzyw (842 €). 
W przedziale 400-600 € mieściła się również jednostkowa standardowa produk-
cja w przypadku kwiatów i roślin ozdobnych (409 €), upraw szkółkarskich (442 
€), ferm świńskich (452 €). Najniższą wielkością ekonomiczną charakteryzowa-
ły się podmioty upraw polowych zbóż, nasion oleistych i roślin białkowych (111 
€), uprawa winorośli (88 €), hodowla i tucz bydła (62 €) oraz hodowla owiec i 
kóz (23 €). Bardzo dużą zmiennością w obrębie typów produkcyjnych charakte-
ryzował się wskaźnik wielkości obsady zwierząt wyrażony w postaci dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza (LSU). 
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Tabela 32. Wybrane charakterystyki ekonomiczne gospodarstw rolnych w Niemczech wg 
typu produkcji (2016) 

Typ produk-
cyjny 

Gospodarstwa 
rolne Areał 

Standardowa 
Produkcja 

(SO) ogółem 

Jednostkowa 
Standardowa 

Produkcja 
(SO) 

Obsada zwie-
rząt 

w tys. w tys. ha w tys. € w € sztuk dużych 
Uprawy polo-
we w tym: 

83,9 6015,4 9925,1 118,2 237,6 

Gospodarstwa 
ogrodnicze  

6,4 70,1 3213,5 505,3 2,8 

Gospodarstwa 
upraw trwałych 

19,8 216,2 2215,1 112,1 6,3 

Chów zwierząt 
żywionych 
paszami obję-
tościowymi 

114 5946,5 16105,7 141,3 7843,5 

Chów zwierząt 
żywionych 
paszami tre-
ściwymi w 
tym: 

16 823,8 8609,6 538,3 2613,8 

Trzoda chlew-
na 

12,6 659,9 5673,2 451,8 1930,3 

Drób 3,1 131,6 2615,2 856,3 589,6 
Mieszane – 
różne uprawy 

3,4 180 899,4 260,9 20,7 

Mieszane – 
różne zwierzęta 
w tym: 

6 473,5 1813,9 300,7 664,7 

Mieszane – 
różne uprawy i 
zwierzęta 

25,9 2933,3 6225,9 240,6 1565 

Gospodarstwa 
rolne ogółem 

275,4 16658,9 49 008,3 178 12 954,4 

Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 

 

W 2016 roku w Niemczech branża rolno-spożywcza razem z powiązany-
mi sektorami gospodarki zatrudniała ok. 4,5 mln ludzi. Co dziewiąty zatrudnio-
ny w Niemczech jest pośrednio bądź bezpośrednio związany z sektorem rolni-
czym, który szczególnie na obszarach wiejskich jest głównym pracodawcą w 
takich dziedzinach jak gastronomia, budownictwo i handel detaliczny oraz sta-
nowi podporę rozwoju obszarów wiejskich i ochrony gruntów. Bezpośrednio 
rolnictwem zajmowało się blisko 1 mln osób, co stanowiło niemal 1,5% ludno-
ści aktywnej zawodowo. Zatrudnienie w rolnictwie odnotowało w latach 1991-
2016 bardzo silną tendencję spadkową (por. rysunek 25). Liczba osób pracują-
cych zmniejszyła się o połowę (z niemal 2 mln do 1 mln).  Jednocześnie zmalały 
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również w tym okresie nakłady pracy mierzone w rocznych jednostkach pracy 
(AWU)22, lecz dynamika spadku wartości wskaźnika była niższa niż dla miary 
liczby zatrudnionych. W kategorii nominalnych łącznych nakładów pracy w kra-
jach Unii Europejskiej (EU-28) w 2013 roku Niemcy z wartością 522 tys. znala-
zły się na 6 miejscu (po Polsce – 2101 tys., Rumunii – 1560 tys., Włoszech – 
1064 tys., Hiszpanii – 856 tys. i Francji – 776 tys.). W zestawieniu z wartościa-
mi sprzedanej produkcji wynik ten świadczy o relatywnie wysokiej produktyw-
ności sektora rolnego w Niemczech w porównaniu do innych krajów Wspólno-
ty. 

Rysunek 25. Zatrudnienie (w tys.) i łączne nakłady pracy (tys. AWU) w rolnictwie Niemiec w 
latach 1991-2016 

 

Źródło: Federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (BMEL-Statistik.de) 2020. 

 

Według danych Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa i Żywności (BLE) 
całkowita powierzchnia upraw ekologicznych w Niemczech w roku 2018 wzro-
sła w porównaniu z rokiem poprzednim o 15 p.p., osiągając 1,25 mln hektarów.  
Stanowiło to 7,5 % wszystkich gruntów ornych. (rys. 26). Dla porównania, w 

                                                           
22 1 AWU gdy 1 osoba pełnozatrudniona pracuje w gospodarstwie rolnym 2120 godzin w 
ciągu roku, tj. 265 dni roboczych po 8 godzin dziennie. 
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2016 roku 6,5 % wszystkich gruntów ornych było uprawianych ekologicznie, w 
porównaniu z 3,2 % na przełomie tysiąclecia. Również w 2018 liczba gospo-
darstw ekologicznych wzrosła o 9,6 p.p. do 31,5 tys. (rys. 26). W porównaniu z 
rokiem 2000 liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła niemal trzykrotnie z 
12.740. Udział gospodarstw ekologicznych w łącznej liczbie podmiotów w 
Niemczech wynosi około 11,5%.  

Rysunek 26. Liczba gospodarstw rolnictwa ekologicznego w Niemczech według krajów 
związkowych w latach 2016-2018 

 

Źródło: Statista.com. 

 

Niemcy są największym rynkiem zbytu dla rolnictwa ekologicznego w 
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profil na rolnictwo ekologiczne. W Niemczech powierzchnia upraw ekologicz-
nych przekroczyła obecnie 10%, a w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 50 p.p. 
(por. rysunek 27). W 2019 roku 107 tys. ha uległo przekształceniu i adaptacji do 
potrzeb rolnictwa ekologicznego (wzrost o 6,6 p.p. w skali roku). W sumie w 
Niemczech obecnie 1,6 mln ha uprawianych jest ekologicznie. 

Rysunek 27. Udział powierzchni uprawnych w rolnictwie ekologicznym w procentach po-
wierzchni użytków rolnych w Niemczech wg krajów związkowych w latach 2016-2018 

 

Źródło: Statista.com. 
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warunki atmosferyczne upraw warzyw i owoców. W Niemczech uprawa owo-
ców odbywa się głównie w Badenii-Wirtembergii, Dolnej Saksonii, Nadrenii-
Palatynacie i Bawarii. W tych pierwszych trzech krajach związkowych znajduje 
się ponad 63% całkowitej powierzchni upraw drzew owocowych. Najważniejsze 
regiony uprawy owoców znajdują się nad Jeziorem Bodeńskim, na równinie 
środkowego i południowego Renu oraz w Dolnej Saksonii i Hamburgu. W 
Niemczech funkcjonuje około 5 tys. wyspecjalizowanych gospodarstw sadowni-
czych. Główną rośliną uprawną są jabłka (73%), a następnie truskawki (13%). 
Pozostałe uprawy owocowe mają znaczenie marginalne (por. rysunek 28). 

Rysunek 28. Wielkość zbiorów upraw owoców w Niemczech w latach 2002-2019 według 
odmian (w tys. ton) 

 

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2020). 

 

Problemy, z jakimi w ostatnich latach borykali się plantatorzy upraw spe-
cjalnych, można ocenić na podstawie wielkości zbiorów w ostatnich latach (rys. 
28). Dla sadowników rok 2017 zakończył się prawie całkowitą stratą. Zbiory 
owoców spadły o niemal połowę w stosunku do roku poprzedniego, co spowo-
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dowane było niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. W komunikacie praso-
wym Niemieckiego Związku Rolników z dnia 22 sierpnia 2017 r. szkody spo-
wodowane przez mróz w uprawie owoców na wiosnę oszacowano na około 200 
mln € (Deutscher Bundestag, 2018). Oprócz szkód wyrządzonych przez mróz, w 
uprawach roślin wystąpiły również szkody spowodowane gradem i obfitymi 
opadami deszczu (250 mln €). Obok mrozu i obfitych opadów odnotowano rów-
nież masowy pomór pszczół, co miało swoje konsekwencje dla plonów owo-
ców. Zgodnie z informacją rządu federalnego w 2017 r. przedsiębiorstwa sa-
downicze w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, południowej Nadrenii-
Palatynacie, Nadrenii, Saksonii i Brandenburgii zostały dotknięte późnym 
przymrozkiem. Stopień wpływu zjawiska był różny m.in. w zależności od re-
gionu uprawy i odmiany (ze względu na różny okres kwitnienia). Wysokie straty 
odnotowano w Nadrenii-Palatynacie w szczególności w przypadku upraw wiśni, 
gruszek, jabłek i truskawek. Dotknięte zostały również uprawy winorośli poło-
żone wzdłuż Mozeli i Renu. W Brandenburgii prawie całkowicie zniszczone 
zostały uprawy owoców pestkowych. W przypadku wiśni i czereśni utracono   
95-100% zbiorów, a w przypadku jabłek 50-70%. W Saksonii utrata plonów 
czereśni przekroczyła 50% areału. Bardzo wysokie straty odnotowano również 
w przypadku owoców ziarnkowych. W Nadrenii Północnej-Westfalii zareje-
strowano szkody w przypadku owoców ziarnkowych, pestkowych i jagód, a tak-
że roślin ozdobnych i szkółkarskich. W Dolnej Saksonii szkody spowodowane 
przez mróz były niższe ze względu na powszechne stosowanie systemów na-
wadniania chroniącego przed mrozem. W Saksonii-Anhalt odnotowano lokalne 
zróżnicowanie strat spowodowanych przez mróz, szczególnie w przypadku 
owoców ziarnkowych i pestkowych. Również w Hesji uprawy winorośli i owo-
ców były dotknięte szkodami w różnym stopniu. W przypadku Bawarii znaczne 
szkody wywołane  mrozem w uprawie winorośli i owoców odnotowano we 
wszystkich regionach, a w szczególności w obszarach upraw we Frankonii i nad 
Jeziorem Bodeńskim (Hartung, 2020). 

Aby zilustrować sytuację rynkową w Republice Federalnej Niemiec - jeśli 
chodzi o ubezpieczenie zbiorów – rozróżnia się klasyczne ubezpieczenie od 
gradobicia, które istnieje w Niemczech od końca XVIII wieku, oraz jego roz-
szerzenia oferowanego od pewnego czasu.  Ubezpieczenia od gradobicia (Hage-
lversicherung) to specjalna gałąź ubezpieczeń majątkowych i osobowych. 
Ubezpieczenie od gradobicia jest formalnie ubezpieczeniem zbiorów lub ubez-
pieczeniem od utraty zarobków. Ubezpieczenie od gradobicia to ubezpieczenie 
plonów brutto z przyszłych zbiorów od częściowych lub całkowitych strat spo-
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wodowanych gradobiciem, które dotykają produkty glebowe w trakcie ich wzro-
stu lub w stanie dojrzałym przed lub po ich oddzieleniu, ale przed ich ścięciem 
lub zmłóceniem. Podstawą prawną dla ubezpieczenia od gradu w Niemczech 
jest niemiecki kodeks handlowy (HGB), ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym 
(VAG) i ustawa o umowie ubezpieczenia (VVG) lub ogólne warunki ubezpie-
czenia od gradu (AHagB). AHagB wyjaśnia, w jaki sposób należy określać war-
tość ubezpieczeniową, przy czym produkty rolne są ubezpieczane tylko pod 
względem ilościowym. Na przykład, ubezpieczający musi określić sumę ubez-
pieczenia dla każdej działki w każdym roku w tzw. rejestrze upraw, który jest 
oparty na wartości ubezpieczonego zbioru. Trzy czynniki: powierzchnia (ha), 
spodziewany plon (dt) z hektara oraz spodziewany przychód z dt mają decydu-
jące znaczenie dla wartości plonu. Iloczyn dwóch ostatnich czynników jest rów-
nież określany jako tzw. wartość z hektara, dla której ubezpieczyciel może co 
roku ustalić wartości minimalne i maksymalne. Konieczność corocznego po-
nownego zdefiniowania zakresu ubezpieczenia, nawet w przypadku umów wie-
loletnich, wynika z płodozmianu na polach. Aby ułatwić ubezpieczającym, któ-
rzy nie znają perspektyw plonów i możliwych do osiągnięcia cen wczesną wio-
sną, oszacowanie wartości na hektar, przyznaje się im czas do 31 maja w przy-
padku okresu ubezpieczenia rozpoczynającego się 1 stycznia, na złożenie wyka-
zu upraw (tzw. deklaracji). Osoby ubezpieczone otrzymują tymczasową ochronę 
ubezpieczeniową do momentu zgłoszenia (lub najpóźniej do 31 maja) - jako 
środek tymczasowy. Ta tzw. zaliczkowa ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do 
ubezpieczonych wartości z roku poprzedniego, lub w pierwszym roku ubezpie-
czenia do sum ubezpieczenia ustalonych we wniosku o ubezpieczenie. (Schaff-
ner, 2018) Roszczenie należy zgłosić do firmy ubezpieczeniowej w ciągu czte-
rech dni. Niedopełnienie tego obowiązku przez ubezpieczającego zasadniczo 
zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania. Ponieważ wiel-
kość szkód można ostatecznie ocenić dopiero po pełnym rozwinięciu się uszko-
dzonej rośliny, ocenę przeprowadza się w miarę możliwości tylko na krótko 
przed rozpoczęciem zbiorów. W przypadku bardzo wczesnych uszkodzeń spo-
wodowanych przez gradobicie, po otrzymaniu protokołu szkody, przeprowadza-
na jest również tzw. kontrola wstępna. Oceniając szkody, eksperci ustalają naj-
pierw, czy cała uprawa, której dotyczą szkody, jest ubezpieczona i czy wielkość 
pola została prawidłowo wskazana. Następnie określają, która część powierzch-
ni jest dotknięta i jak duża (w procentach) jest ilościowa strata plonów (określe-
nie wskaźnika strat). Szacowana jest również wartość ubezpieczenia, której 
można by oczekiwać bez gradu. Opiera się ona na podanej sumie ubezpieczenia, 
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którą ubezpieczający wpisał do rejestru upraw. Wypłata odszkodowania jest na-
stępnie obliczana poprzez pomnożenie współczynnika szkodowości przez (sko-
rygowaną) wartość ubezpieczeniową. Ostatecznie obliczona wysokość straty 
może zostać pomniejszona o ewentualne potrącenia. W związku z tym, jeśli 
uzgodniony zostanie udział własny (zazwyczaj w wysokości 8% sumy ubezpie-
czenia), roszczenia poniżej tego progu nie będą rekompensowane. Straty, które 
są wyższe niż ten próg strat, są natomiast w pełni rekompensowane. Głównym 
celem franszyzy integralnej jest ograniczenie niewielkich strat w celu zmniej-
szenia kosztów administracyjnych związanych z zaspokojeniem roszczeń. (De-
ter 2018).  

Ubezpieczenia przeciwgradowe, napotykały początkowo liczne przeciw-
ności. Najstarsza niemiecka firma ubezpieczeń od gradu, Braunschweigische 
Hagelversicherungsgesellschaft, założona w 1792 roku, została zamknięta zale-
dwie kilka lat później. Główną przyczyną szybkiego niepowodzenia było nie-
prawidłowe oszacowanie składek, co dotknęło również wielu innych ubezpie-
czycieli gradowych w historii. Najstarszą istniejącą do dziś firmą ubezpiecze-
niową od gradobicia jest Meklemburskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych (Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit), dlate-
go firma ta uważana jest za pioniera niemieckich ubezpieczeń od gradobicia. 
Kolejnym punktem zwrotnym w ubezpieczeniach przeciwgradowych było zało-
żenie w Berlinie (1822 r.) pierwszego towarzystwa ubezpieczeń przeciwgrado-
wych – Berliner Hagelassekuranzgesellschaft, które od początku starało się roz-
szerzyć swoją działalność na dużą część Niemiec. Ponadto była to pierwsza fir-
ma, która zaoferowała ubezpieczenie od gradobicia za stałą składkę, rezygnując 
tym samym z systemu przedpłat towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Kolej-
nym punktem zwrotnym było założenie w 1869 r. Norddeutsche Hagelversiche-
rungsgesellschaft a.G. Dzięki bliskim relacjom ze stowarzyszeniami zawodo-
wymi i działalności w całych Niemczech od samego początku, w ciągu zaledwie 
siedmiu lat udało się tej firmie ubezpieczeniowej zająć czołową pozycję wśród 
niemieckich ubezpieczycieli od gradobicia. Szczególna sytuacja powstała na 
południu Niemiec ze względu na szczególnie duże zagrożenie gradobiciem 
spowodowane przez klimat. Ta szczególna ekspozycja na ryzyko doprowadziła 
do tego, że nawet zakłady ubezpieczeń działające na dużą skalę nie oferowały 
ochrony ubezpieczeniowej lub wycofały się po krótkim czasie. W 1884 r. pro-
blem ten został rozwiązany przez pierwszą na świecie publiczną instytucję 
ubezpieczenia od gradobicia, Bayerische Landeshagelversicherungsanstalt znaną  
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obecnie, jako Versicherungskammer Bayern. To były narodziny trzeciej korpo-
racyjnej formy prawnej w ubezpieczeniu od gradu. 

Po II wojnie światowej nastąpiła silna koncentracja rynku ubezpieczeń 
przeciwgradowych. Wartość portfela ubezpieczeń wzrosła ponad dziesięcio-
krotnie od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, z nieco poniżej 1,5 mld € do 
około 20 mld € sumy ubezpieczenia obecnie. W tym samym okresie całkowity 
dochód ze składek wzrósł z około 21 mln € do niemal 200 mln €. W 1993 r. do-
szło do największego jak dotąd połączenia dwóch towarzystw ubezpieczeń od 
gradobicia. Fuzja Norddeutsche Hagelversicherung i Leipziger Hagelversiche-
rung doprowadziła do utworzenia Vereinigte Hagelversicherung VVaG (Offer-
mann 2017). 

W Niemczech istnieje ugruntowany rynek kilku konkurujących ze sobą 
firm zajmujących się ubezpieczeniem upraw, opierający się głównie na rozwią-
zaniach w zakresie ubezpieczenia od gradobicia, które jest najszerzej ubezpie-
czonym zagrożeniem w Niemczech (ok. 70% wszystkich upraw). Podczas gdy 
ubezpieczenie od gradobicia zostało wprowadzone w XVIII wieku, ubezpiecze-
nie od wielokrotnego ryzyka zostało wprowadzone dopiero niedawno. Ubezpie-
czenia na wypadek suszy w Niemczech są jedynie umiarkowanie popularne. 
Wskaźniki penetracji są niskie: w 2015 roku tylko 0,5% wszystkich gruntów 
ornych było ubezpieczonych od wielu ryzyk, w tym od suszy. W Niemczech 
rynek ubezpieczeń od ryzyka pogodowego koncentruje się na ograniczonej licz-
bie specjalistycznych firm ubezpieczeniowych i niektórych ubezpieczycieli, któ-
rzy oferują również specjalne ubezpieczenia rolne, aby uzupełnić swój portfel. 
Powodem tego jest fakt, że prywatne systemy ubezpieczeń od ryzyka pogodo-
wego wymagają wysokiego stopnia specjalistycznej wiedzy. Z jednej strony, jak 
w przypadku wszystkich systemów ubezpieczeniowych, należy zarządzać przy-
czynami i konsekwencjami asymetrycznej dystrybucji informacji (pokusa nadu-
życia i negatywna selekcja). Z drugiej strony, trudno jest wiarygodnie przewi-
dzieć i obliczyć koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych lub chorób roślin. 
W szczególności ryzyko odpowiedzialności ubezpieczyciela znacznie wzrasta w 
przypadku wystąpienia ryzyka systemowego. Niemcy, gdzie funkcjonuje prężny 
i konkurencyjny rynek ubezpieczeń, są jednym z niewielu krajów członkow-
skich Unii Europejskiej, który nie dotuje bezpośrednio ubezpieczeń upraw. W 
Niemczech dostępne są różne finansowane ze środków publicznych doraźne 
środki wyrównawcze na wypadek suszy i innych klęsk klimatycznych (Deut-
scher Bundestag, 2018). 
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W 2017 roku VereinigteHagel VVaG wraz z Gartenbauversicherung, spe-
cjalizującą się w ubezpieczeniach upraw szklarniowych i szkółek drzew, posia-
dała 65,1% udziału w rynku pod względem wielkości składki. Największą kor-
poracją ubezpieczeniową od gradobicia jest Münchner und Magdeburger 
Agrarversicherungs-AG z udziałem 16,9%, a następnie Versicherungskammer 
Bayern z udziałem w rynku wynoszącym 12,4%. Funkcjonują również małe to-
warzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Istnieje kilka przedsiębiorstw, z których 
część to mniejsze i/lub działające jedynie regionalnie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych (VVaG), których udziały w każdym przypadku wynoszą mniej niż 
2,5% całkowitej wielkości składek (rys. 29). 
Rysunek 29. Podział rynku ubezpieczeń rolniczych (wg kwoty płaconych składek) w odnie-

sieniu do podmiotów oferujących ubezpieczenia 2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.vereinigte-hagel.net/. 

Spółki zazwyczaj oferują umowy na okres od jednego do pięciu lat, z ra-
batami (około 10% na okres trzech lat). Rolnicy mogą zaoszczędzić na skład-
kach ubezpieczeniowych, uzgadniając franszyzę redukcyjną w wysokości, na 
przykład, od 1 do 5% sumy ubezpieczenia. W tym przypadku rolnik płaci samo-
dzielnie za drobne szkody. Zgodnie z analizą ofert lidera rynku ubezpieczeń rol-
niczych w Niemczech, firmy Vereinigte Hagel, w przypadku upraw sadowni-
czych dostępne są opcje ubezpieczenia przez wpływem warunków atmosferycz-
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nych w odniesieniu do szkód wywołanych mrozem, gradobicia, burz i ulewnych 
deszczy. Szkody wywołane mrozem można ubezpieczyć w przypadku upraw 
winorośli oraz upraw truskawek w tym drugim przypadku jednak koszty ubez-
pieczenia są relatywnie wysokie. Firma ubezpiecza uprawy truskawek również 
od szkód spowodowanych gradobiciem. Są to klasyczne ubezpieczenia od utraty 
przychodów spowodowanych zmniejszeniem plonów. Możliwe jest dodatkowe 
ubezpieczenie upraw z tytułu zwiększonych kosztów sortowania i innych kosz-
tów. W przypadku owoców ziarnkowych ubezpieczenie upraw pokrywa szkody 
spowodowane gradobiciem, burzą i ulewnymi deszczami. Jest to również kla-
syczny produkt ochrony od utraty przychodów. W przypadku upraw pod siatką 
gradową możliwe jest jedoczesne ubezpieczenie konstrukcji. Uprawy owoców 
pestkowych można ubezpieczać od gradu i burzy. Również w tym przypadku 
dotyczy to klasycznego produktu przychodowego, podobnie jak w przypadku 
krzewów jagód. W przypadku upraw bzu czarnego i żurawiny możliwe jest je-
dynie wykupienie ubezpieczenia przeciw gradowi (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft 2016). 

W 2013 r. podatek od ubezpieczeń od ryzyka pogodowego, takiego jak 
grad, burza, obfite opady deszczu, mróz i powódź, został obniżony z 19% do 
0,03% sumy ubezpieczenia. Jednak produkty ubezpieczeniowe na wypadek su-
szy są nadal opodatkowane w wysokości 19%, płaconych przez ubezpieczo-
nych. 

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, zwłaszcza w Unii Europej-
skiej, w Niemczech nie ma publicznego wsparcia dla systemów ubezpieczeń 
rolniczych. Składki nie są subsydiowane (Neuerer, 2018). Mimo, że rząd nie-
miecki nie interweniuje w rozwiązania w zakresie zapobiegania ryzyku i ubez-
pieczeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i państwowym, dostępne są fun-
dusze i środki nadzwyczajne na pokrycie strat wynikających z klęsk żywioło-
wych (w tym trzęsień ziemi, lawin, osunięć ziemi, powodzi, tornad i huraganów, 
wybuchów wulkanów i pożarów) oraz równoważnych niekorzystnych czynni-
ków pogodowych, takich jak susza, mróz, grad, obfite opady deszczu i burze 
(tabela 33). 
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Tabela 33. Dostępne środki zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy w rolnictwie w Niem-
czech 

Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń 
prywatnych 

Publiczne środki nadzwyczajne 

Vereinigte Hage-
lversicherung 
VVaG 

Versicherungskammer 
Bayern 

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warun-
kami pogodowymi odpowiadające klęskom 
żywiołowym 
maksymalne pokrycie strat w wysokości 80% 
dla przedsiębiorstw zagrożonych upadłością i 
rentowności obniżonej średnio o 30% 
Narzędzia zapewnienia płynności 
dostarczone przez "Landwirtschaftliche Ren-
tenbank" 

Greensurance Munich Re Upoważnienie do korzystania z obszarów 
ochrony środowiska 
na paszę dla zwierząt i międzyplony 
Dodatkowe możliwości odroczenia płatności 
podatków, ubezpieczeń społecznych i dzierża-
wy gruntów 

Źródło: www.vereinigte-hagel.de, www.vkb.de. 

 

Od stycznia 2019 r. wszystkie dostępne w Niemczech produkty ubezpie-
czeniowe na wypadek suszy są oparte na wskaźnikach. Ubezpieczenia oparte na 
indeksie wypłacają odszkodowanie, jeśli ustalony parametr - na przykład opady 
deszczu - odbiega od określonego wcześniej poziomu. Innymi słowy, uprawy są 
ubezpieczone od zdarzeń, które powodują straty, takich jak susza, a nie od bez-
pośrednich strat na polu. Do firm ubezpieczeniowych oferujących obecnie pro-
dukty ubezpieczeniowe na bazie indeksu suszy należą:  

(1) Vereinigte Hagelversicherung VVaG („Vereinigte Hagel”) jest wiodącym 
na rynku towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych upraw w Niemczech Ubez-
pieczenie indeksowe przeciw  suszy oferowane jest dla pszenicy ozimej, rzepa-
ku ozimego, żyta ozimego i kukurydzy kiszonkowej. Indeks stosowany w Vere-
inigte Hagel jest oparty na ilości wody w glebie dostępnej dla roślin obliczonej 
jako różnica między aktualną wydajnością pola a punktem trwałego więdnięcia 
(= potencjalna wydajność pola). Wartość ta jest określana i publikowana przez 
Niemiecką Służbę Meteorologiczną. Gdy aktualne plony osiągane z pól spadają 
poniżej założonego progu, możliwe jest zgłaszanie roszczeń z tytułu strat spo-
wodowanych suszą (por. rys. 30). Faktyczne wypłaty rekompensat opierają się 
na różnicy między plonami w danym regionie a uprzednio określonym progiem 
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plonów. Wypłaty są niezależne od indywidualnych strat w zbiorach. Ubezpie-
czenie na wypadek suszy można wykupić dodatkowo do produktu podstawowe-
go (tzw. „Secufarm/ Secufarm Garant”), które obejmuje pierwotnie gradobicie i 
może być indywidualnie rozszerzone na szkody związane z mrozem, burzami, 
obfitymi opadami deszczu i suszą. Obecnie ubezpieczenie na wypadek suszy 
odgrywa jednak relatywnie niewielką rolę, ponieważ dotyczy jedynie około 
0,1% ubezpieczonych gruntów ornych. 

Rysunek 30. Schemat wypłat z tytułu strat związanych z suszą w Vereinigte Hagelversiche-
rung VVaG 

 

Źródło:  www.vereinigte-hagel.net. 

 

(2) Versicherungskammer Bayern Versicherungskammer Bayern (VKB) 
jest znacznie mniej wyspecjalizowane i oferuje szerszą gamę produktów dla 
przedsiębiorstw, prywatnych gospodarstw domowych, jak również gospodarstw 
rolnych. W zakresie ubezpieczenia upraw VKB oferuje produkt ubezpieczenio-
wy obejmujący wiele ryzyk o nazwie „ErnteSchutz Vario”. Produkt ten składa 
się z modułów podstawowych (grad, burza, obfite opady deszczu, mróz i susza) 
i może być rozszerzony o bardziej specjalistyczne, uzupełniające moduły dla 
upraw polowych dotkniętych szkodnikami i chorobami roślin (akceptacja, kwa-
rantanna i pogorszenie jakości). Warunkiem wstępnym jest zakup modułu pod-
stawowego „grad”, a  pozostałe moduły mogą być zakupione indywidualnie (ta-
bela 34). Ubezpieczenie na wypadek suszy jest dostępne dla zbóż, kukurydzy, 
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buraków, rzepaku i ziemniaków. Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona od 
1 marca do 30 września. Krytyczny poziom opadów atmosferycznych służy jako 
wskaźnik suszy. Ten krytyczny poziom opadów zależy od specyficznego dla 
danej uprawy zapotrzebowania na wodę i jest określany dla każdej uprawy na 
poziomie lokalnym. Gdy ilość opadów spadnie poniżej poziomu krytycznego, 
można ubiegać się o wypłatę odszkodowań. Pieniężny zakres ochrony ubezpie-
czeniowej jest arbitralny. Ryczałtowe odszkodowanie jest wypłacane do wyso-
kości zakontraktowanej sumy ubezpieczenia dla każdej dotkniętej działki. (IIA-
SA 2019).  

Tabela 34. Dostępne produkty ubezpieczenia upraw w VKB 
Grad Burza Mróz Silne deszcze Susza 
Moduły podstawowe 
Akceptacja Kwarantanna Pogorszenie 
Moduły zaawansowane 
Źródło: VKB. 

 

Podczas gdy Vereinigte Hagel i VKB dominują na rynku, ze względu na 
dużą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych i 
zwiększonych szkód spowodowanych suszą w ostatnich latach, pojawiają się 
inne przedsiębiorstwa oferujące produkty ubezpieczeniowe na wypadek suszy, 
w tym: - Müncher und Magdeburger Agrarversicherung AG - Greensurance, 
fundacja non-profit. Według Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa 
zarządzanie ryzykiem operacyjnym leży przede wszystkim w gestii samego pro-
ducenta (rolnego) i dlatego produkty ubezpieczeniowe (rolne) nie są dotowane 
ze środków publicznych. Rząd niemiecki jest skłonny wspierać wszystkie sekto-
ry gospodarki w równym stopniu. Filozofia działania, zakłada że koszty admini-
stracyjne doraźnych płatności nie przekroczą kosztów regularnego wspierania 
narzędzi ubezpieczeniowych. W przypadku suszy podejmowane są następujące 
działania nadzwyczajne  wspierane publicznie:  

 Płatności z tytułu ryzyka niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwią-
zanych z klęskami żywiołowymi. Podczas gdy powodzie i huragany uważa-
ne są za klęski żywiołowe, susza, mróz i obfite opady deszczu wchodzą w 
zakres „zagrożeń związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
równoważnymi z klęskami żywiołowymi”. Straty wynikające z tych wyjąt-
kowych zdarzeń pogodowych mogą zostać pokryte w maksymalnie w 80%. 
Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi dotyczącymi podziału kompetencji 
między rządami krajów związkowych i rządem federalnym w Niemczech, 
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wsparcie dla równoważnych z klęskami żywiołowymi zagrożeń związanych 
z niekorzystnymi warunkami pogodowymi leży w gestii państwa. Wsparcie 
finansowe po suszy może zostać przyznane: małym i średnim gospodar-
stwom rolnym, gospodarstwom rolnym doświadczającym zmniejszenia plo-
nów o co najmniej 30% w porównaniu z trzema poprzednimi latami oraz go-
spodarstwom rolnym narażonym na ryzyko upadłości.  Jeśli zdarzenie pogo-
dowe jest klasyfikowane jako „zdarzenie o zasięgu krajowym”, rząd federal-
ny przekazuje 50% całkowitego pokrycia powstałych strat, pozostałe 50% 
pokrywają kraje związkowe. Aby można było zaklasyfikować zdarzenie po-
godowe jako wydarzenie krajowe, należy ocenić ogólne okoliczności na po-
ziomie krajowym. W połowie 2017 roku rząd federalny doprecyzował, zasa-
dy na których w przypadku katastrof na skalę krajową może pod pewnymi 
warunkami udzielać pomocy w ramach reprezentacji państwa jako całości. W 
Niemczech ocena i rekompensata szkód w rolnictwie uregulowana jest przy 
pomocy Federalnego ramowego rozporządzenia w sprawie przyznawania 
pomocy państwa z tytułu wyrównania szkód w rolnictwie i leśnictwie spo-
wodowanych klęskami żywiołowymi lub niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi. Rozporządzenie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów związanych ze szkodami o zasięgu regionalnym i krajowym. Jednocze-
śnie podkreśla ono, że zapewnienie zabezpieczenia przed ryzykiem w celu 
naprawienia szkody należy pierwotnie do obowiązków poszczególnych pro-
ducentów rolnych. W razie potrzeby kraje związkowe lub rząd federalny 
ustalają wysokość własnego dofinansowania ad-hoc w przypadku wystąpie-
nia szkód. Wysokość subwencji może jednak zostać ograniczona m.in. w 
przypadku producentów rolnych, którzy nie wykupili ubezpieczenia obejmu-
jącego najczęstsze ryzyka związane z klimatem. Od tej zasady obowiązują 
wyjątki, jeżeli istnieją dowody na to, że w odniesieniu do określonego ryzyka 
klimatycznego ochrona ubezpieczeniowa nie występuje, lub jej ceny nie są 
konkurencyjne. Kraje związkowe Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Branden-
burgia i Nadrenia-Palatynat przewidziały między innymi rekompensatę za 
szkody spowodowane warunkami pogodowymi w 2017 roku. Bawaria udzie-
lała wsparcia przedsiębiorstwom sadowniczym i winiarskim dotkniętym 
późnymi przymrozkami w kwietniu 2017 r. w ramach programu pomocy 
Frost Aid. Warunki programu pomocy dla Bawarii są podobne jak dla są-
siedniego kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, ponieważ obszary sa-
downicze wokół Jeziora Bodeńskiego łączą się. Kraj związkowy Badenia-
Wirtembergia wprowadził w życie rozporządzenie administracyjne Minister-
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stwa Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w sprawie przyznawania dotacji 
państwowych na usuwanie szkód spowodowanych przez mróz w rolnictwie 
Badenii-Wirtembergii (Frost Aid). Zgodnie z tym rozporządzeniem  maksy-
malnie do 50% (netto) całkowitych szkód może być pokryte w formie dota-
cji. Dolna granica wypłacanych odszkodowań to 3 tys. €, zaś maksymalna 
kwota jednostkowego dofinansowania to 50 tys. €, z możliwością podniesie-
nia w uzasadnionych przypadkach do 150 tys. €. W budżecie państwa na lata 
2018/19 dla Badenii-Wirtembergii przewidziano łącznie niemal 50 mln € na 
pomoc związaną z mrozem. Według Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska 
i Rolnictwa Brandenburgii ten kraj związkowy wydał odpowiednią dyrekty-
wę, która obejmuje nie tylko zjawiska mrozu, ale także ulewne deszcze i su-
sze. Jak dotąd nie wypłacono żadnych środków. Kraj związkowy Nadrenia-
Palatynat udziela pomocy w związku z zagrożeniami naturalnymi zgodnie z 
zasadami umowy ubezpieczeniowej dotyczącej szkód spowodowanych przez 
zagrożenia naturalne. Maksymalna jednostkowa kwota odszkodowania wy-
nosi 10 tys. € (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2018). 

 Zapewnienie płynności. Niemiecki rząd federalny zapewnia rolnikom 
wsparcie finansowe  w formie zabezpieczenia płynności finansowej poprzez 
Landwirtschaftliche Rentenbank. Ta instytucja prawa publicznego oferuje 
rolnikom specjalistyczne programy pożyczkowe w celu poprawy struktur 
rolniczych. Oferowane są zarówno standardowe kredyty dla rolnictwa i ob-
szarów wiejskich, jak i specjalne kredyty na konkretne cele i  działania po-
mocowe. Zabezpieczenie płynności finansowej jest przyznawane gospodar-
stwom rolnym, które poniosły wyjątkowo wysokie straty w dochodach lub 
wzrost kosztów z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, chorób 
roślin lub zwierząt. Program jest oferowany na żądanie w sytuacjach kry-
tycznych, na przykład podczas suszy.  

 Zatwierdzenie użytkowania obszarów ochrony ekologicznej. W przypad-
kach, gdy susza prowadzi do niewystarczających plonów pasz, rządy państw 
mogą zezwolić na koszenie obszarów ochrony środowiska w celu zwiększe-
nia dostępności pasz. W przypadku zagrożenia suszą te obszary ochrony 
przyrody mogą być dodatkowo wykorzystane do uprawy międzyplonów, 
również na cele paszowe. Oprócz wyżej opisanych środków rząd niemiecki 
może również przyznać wcześniejszą wypłatę płatności bezpośrednich oraz 
odroczenie płatności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i opłat 
za dzierżawę gruntu w celu zmniejszenia kosztów stałych w gospodarstwie 
rolnym w przypadku suszy. 
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5.3.2. Kraje spoza UE 

USA 

Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych (USA – United States of America) 
jest trzecim największym na świecie sektorem rolnym, po rolnictwie Chin i In-
dii. W roku 2017 – ostatnim, dla którego dostępne są niezbędne dane – wartość 
wytworzonej produkcji w amerykańskim sektorze rolnym równała się około 178 
miliardów dolarów (w cenach stałych z roku 2010) i przekraczała wartość PKB 
całej gospodarki takich państw jak Wietnam, Węgry czy Ukraina (odpowiednio 
175, 155 i 127 miliardów dolarów liczone wedle tej samej metodologii). Dla 
porównania wartość wytworzona w rolnictwie Polski to ok. 12 miliardów dola-
rów. Jednocześnie rolnictwo USA należy do dziesięciu sektorów rolnych o naj-
wyższym poziomie wartości dodanej na zatrudnionego na świecie (blisko 80 
tysięcy dolarów). Jest to też najwyższy poziom efektywności pracy w rolnictwie 
wśród piętnastu gospodarek posiadających największe sektory rolne na świecie. 
W Chinach poziom wartości dodanej na zatrudnionego na świecie wynosi nieca-
łe 3700 dolarów a w Indiach ok. 1800 dolarów23. Powierzchnia użytków rolnych 
w USA wynosi ponad 405 milionów hektarów. Tylko rolnictwo Chin posiada 
użytki rolne o większej powierzchni (blisko 530 milionów hektarów). Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku Chin użytki rolne to przede wszystkim łąki i 
pastwiska. USA pozostają zaś wspólnie z Indiami światowym liderem w zakre-
sie posiadanych gruntów ornych, których powierzchnia wynosi w obu tych pań-
stwach ponad 160 milionów hektarów. W USA znajduje się także największy 
areał gruntów pod uprawami trwałymi o powierzchni ponad 135 milionów hek-
tarów, co stanowi blisko dwukrotność areału o takim przeznaczeniu w drugiej w 
kolejności Rosji24.  

Zgodnie ze spisem rolnym przeprowadzonym w roku 2017 liczbę gospo-
darstw rolnych w USA szacuje się na około 2 miliony 
(https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/index.php). Od dekad 
obserwuje się systematyczny spadek ilości gospodarstw rolnych 25 . Tym, co 
zwraca uwagę, a także jest jednym z ważniejszych przyczyn wysokiego pozio-
mu efektywności pracy w rolnictwie USA, jest wysoka szacowana wartość ryn-
                                                           
23 Wszystkie prezentowane w tym akapicie dane pochodzą z bazy danych Banku Światowego 
(https://data.worldbank.org/). 
24  Dane dotyczące struktury użytków rolnych pochodzą z bazy danych FAO 
(http://www.fao.org/faostat/en/#home) 
25 Dwie dekady wcześniej w roku 1997 liczba gospodarstw rolnych w USA była o 173 tysiące 
większa i przekraczała 2,2 miliona.  
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kowa posiadanych maszyn i urządzeń. W roku 2017 wyniosła ona średnio ponad 
133 tysięcy dolarów na gospodarstwo26. Najwyższa wartość na poziomie stanu 
dotyczyła Dakoty Północnej – 376 tysięcy dolarów, zaś najniższa Wirginii Za-
chodniej – 56 tysięcy dolarów. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi oko-
ło 180 ha. Z uwagi na duże zróżnicowanie warunków naturalnych obserwuje się 
znaczące zróżnicowanie tak głównych kierunków produkcji jak i wybranych 
charakterystyk tamtejszych farm. Średnia powierzchnia farmy położonej w sta-
nie Massachusetts, Connecticut, czy Rhode Island to odpowiednio 28, 27,5 oraz 
22 hektary, podczas gdy w stanach Nevada, Montana i Wyoming średnia po-
wierzchnia to odpowiednio 724, 870 i 983 hektary. Podobnie, w przypadku skali 
prowadzonej produkcji obserwuje się znaczące zróżnicowanie tak na poziomie 
całego państwa jak i w rozbiciu terytorialnym. Dla blisko miliona producentów 
rolnych w USA roczna wartość sprzedaży nie przekracza 5000$. Z drugiej stro-
ny około 150 tysięcy farm sprzedaje w ciągu roku produkty o wartości przekra-
czającej pół miliona dolarów.  

Rolnictwo USA jest kluczowym producentem na rynku wielu niezmiernie 
ważnych rynków produktów rolnych w skali globalnej. W roku 2018 wedle da-
nych FAO USA produkowało blisko 30% światowej podaży kukurydzy na ziar-
no. Rolnictwo tego kraju odpowiada również za ponad 28% globalnej produkcji 
zbóż paszowych, na co największy wpływ ma wytwarzanie ponad 35% global-
nej produkcji soi. USA jest również światowym potentatem w produkcji owo-
ców miękkich zapewniając znaczący udział globalnej podaży w przypadku ta-
kich produktów jak: żurawina – 56%, borówka – 37,4%, malina – 11,4% czy 
truskawka – 15,5%. USA jest też znaczącym producentem bawełny i szeregu 
mniej istotnych z punktu widzenia globalnego spożycia produktów takich jak 
migdały, chmiel, fasolka szparagowa, pistacje (odpowiednio 58,8%, 32,5%, 
42,6%, 32,5% światowej produkcji). Podobnie w zakresie produktów odzwie-
rzęcych USA jest znaczącym wytwórcą globalnym. W roku 2018 producenci 
rolni w USA odpowiadali za wytworzenie ponad 18% światowej produkcji mię-
sa wołowego, ponad 17%  mięsa kurcząt, blisko 10% mięsa wieprzowego i po-
nad 45% mięsa indyczego. W USA wytworzono również blisko 15% światowej 
produkcji mleka krowiego i ok. 8% jaj. Wielość kierunków produkcji rolniczej, 
w których USA jest kluczowym lub znaczącym producentem na świecie, jest 
jedną z przyczyn decydujących o fakcie, że USA jest największym eksporterem 
produktów rolniczych na świecie. W roku 2017 USA odpowiadało za blisko 
                                                           
26 Wartość ta była ponad dwukrotnie wyższa od tej odnotowanej dla roku 2002, gdy średnia 
wartość maszyn i urządzeń wyniosła 66,5 tysiąca dolarów.  
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10% światowej wartości eksportu produktów rolniczych. Wartość eksportu wy-
rażona w dolarach wyniosła ponad 141 miliardów i była wyższa od wartości dla 
drugich w kolejności Niderlandów o ponad 45 miliardów. USA należą również 
do największych eksporterów netto produktów rolniczych. W 2017 roku ich 
eksport netto wyniósł blisko 11 miliardów dolarów i był niższy od eksportu net-
to tylko 10 innych państw27.  

Kształt polityki rolnej w USA określany jest przez kolejne ustawy nazy-
wane Farm Bill. W ostatnich latach są one uchwalane co 5 lat. Ustanawiają one 
instrumentarium polityki na najbliższe lata i określają budżet przeznaczony na 
poszczególne działania. Obecnie funkcjonująca polityka rolna została zdefinio-
wana przez Farm Bill 2018, którego zapisy będą obowiązywać do roku 2023. 
Suma wydatków przeznaczanych na politykę rolną w latach 2019-2023 ma wy-
nieść 428 miliardów dolarów. Tak wysoka kwota – przekraczająca o ponad 30% 
średnie wydatki w ostatnich latach przeznaczane na wspólną politykę rolną – 
wskazywać by mogła na wysoki poziom wsparcia rolnictwa w USA. Jest ona 
jednak wynikiem wliczania do polityki rolnej instrumentów z zakresu polityki 
społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o Program Dodatkowej Pomocy Żyw-
nościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP), w ramach 
którego przyznawane są najbiedniejszym środki pieniężne na zakup produktów 
żywnościowych. Ten i szereg innych pokrewnych programów odpowiadają za 
ponad 75% środków przeznaczanych na narzędzie realizowane w ramach Farm 
Bill 2018.  

Z grup działań ściśle odnoszących się do sektora rolnego i kreujących fe-
deralną politykę rolną w USA wymienić należy trzy: ubezpieczenia rolnicze, 
wsparcie produkcji, działania rolno-środowiskowe. Odpowiadają one odpo-
wiednio za 9%, 7% i 7% całości środków przeznaczanych na politykę w ramach 
Farm Bill 2018. Na pozostałe działania, wśród których są zestawy narzędzi 
wspierających m.in. rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo ekologiczne, energię 
odnawialną, czy badania i rozwój, przeznacza się zaledwie ok. 1% środków. W 
ramach trzech powyżej wymienionych grup działań realizuje się szereg różno-
rodnych zadań. Jednak nawet pobieżna ich analiza pozwala dostrzec, że duża ich 
ilość odnosi się pośrednio bądź bezpośrednio do zarządzania ryzykiem. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę, że największa pod względem przeznaczanych 
środków grupa działań to ubezpieczenia rolne. Są one bezpośrednio związane ze 

                                                           
27  Dane dotyczące wielkości produkcji pochodzą z bazy danych FAO 
(http://www.fao.org/faostat/en/#home) 
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wsparciem zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych. Także działania z 
grupy wsparcia produkcji są mocno związane z zarządzaniem ryzykiem. W 
przypadku trzech najważniejszych programów, czyli w programach Agicultural 
Risk Coverage (ARC), Price Loss Coverage (PLC) oraz Dairy Margin 
Coverage (DMC) wsparcie producentów jest uzależnione od występowania  
niekorzystnych warunków na rynkach rolnych. W szczególności dotyczy to nie-
korzystnych warunków rynnowych i spadku cen surowców rolnych bądź nieko-
rzystnego kształtowania się stosunku cen pomiędzy surowcami a środkami pro-
dukcji. Można je więc określić jako pozaubezpieczeniowe instrumenty transferu 
ryzyka. Także część instrumentów z grupy działań rolno-środowiskowych jest 
związanych pośrednio z zarządzaniem ryzyka, gdyż są to instrumenty mające na 
celu wsparcie producentów dotkniętych skutkami katastrof naturalnych. Mecha-
nizm działania wszystkich powyżej wymienionych instrumentów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ubezpieczeń, zostanie poniżej przybliżony. Starano się nie 
skupiać się na szczegółach i celowo pominięto szereg ważnych elementów poli-
tyki wspierania zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych w USA. Nie-
mniej pobieżne nawet przedstawienie polityki rolnej nakierowanej na minimali-
zowanie ryzyka dochodowego producentów rolnych wymaga przedstawienia 
sporej ilości informacji. W dużym stopniu wynika to z faktu, że sednem polityki 
rolnej w USA są działania zmniejszające ryzyko spadku dochodów.  

Jednym z ważniejszych elementów polityki rolnej USA w ostatnich deka-
dach były programy wspierające dochody farmerów prowadzących produk-
cję roślinną. Na szerszą skalę zostały one wdrożone w połowie lat 90. XX w. i 
odgrywają do dziś niezmiernie istotną rolę. Do roku 2014 były to głównie pro-
gramy podobne do stosowanych przez UE płatności bezpośrednich, czyli wypła-
cane w tej samej wielkości niezależnie od aktualnie panującej koniunktury na 
rynkach rolnych. Wraz z implementacją regulacji zawartych w Farm Bill 2014 
wsparcie to zostało całkowicie uzależnione od sytuacji na rynkach surowców 
rolnych. Obecnie stosowane instrumenty również koncentrują się na udzielaniu 
pomocy producentom rolnym w okresach, gdy warunki cenowe są dla nich nie-
korzystne. Stałe wsparcie zamieniono na pomoc warunkową, gdy trendy cenowe 
obniżają dochodowość produkcji rolniczej. Są to więc nie tylko instrumenty 
wspierające dochody producentów rolnych, ale przede wszystkim narzędzia 
wsparcia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Szczegółowiej rzecz ujmując są to 
instrumenty mające na celu minimalizowanie ryzyka cenowego, na którego 
działanie wystawieni są producenci rolni w USA. Do najważniejszych filarów 
tego rodzaju wsparcia zalicza się Agicultural Risk Coverage (ARC) i Price 
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Loss Coverage (PLC). Jako pierwsze omówione zostaną programy ARC i PLC. 
Oba te programy są zarządzane przez Farm Service Agency (FSA). Uczestnic-
two w tych programach nie wiąże się z żadną opłatą. Ich celem jest wypłata 
płatności w okresach spadku cen surowców rolnych (w programie PLC) lub 
spadku średniej dochodowości w regionie (program ARC). Cele te są więc w 
dużym stopniu tożsame z tymi, które są stawiane przed programem dotowania 
ubezpieczeń rolnych. Jednak omawiane programy nie kolidują z ubezpiecze-
niami a jedynie je uzupełniają. O ile bowiem zdecydowaną większość typów 
polis ubezpieczeniowych stworzono by pokrywały szkody znacznej wielkości, 
to zarówno ARC jak i PLC są programami skupiającymi się na zapobieganiu 
niewielkich obniżek plonów czy przychodów. Oferują one płatności już w przy-
padku stosunkowo niewielkich spadków przychodów, jednak wartość płatności 
otrzymywanych z tytułu uczestnictwa w tych programach jest z założenia niedu-
ża28. Poniżej przedstawione zostaną mechanizmy działania obu tych programów. 
Farmer może w danym roku uczestniczyć tylko w jednym z tych dwóch pro-
gramów. Od 2020 roku decyzja producentów rolnych może być jednak co roku 
zmieniana. Wcześniej wybór ten dotyczył dłuższego okresu29. Do posiadanych 
przez każdego farmera parceli przypisany jest odgórnie – na bazie wykazywanej 
historii prowadzonej produkcji – kierunek produkcji rolniczej, od którego uza-
leżnione będzie prawdopodobieństwo wypłaty stawki oraz jej wysokość. Aktu-
alnie prowadzona produkcja nie ma na to wpływu. Ma to na celu oddzielenie tej 
płatności od produkcji.  

W programie PLC otrzymanie płatności jest uzależnione od zmian cen na 
rynkach surowców rolnych. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o średnią roczną 
cenę wybranego surowca rolnego. Jeżeli cena ta jest niższa od efektywnej ceny 
referencyjnej (Effective Reference Price – ERP), wówczas dochodzi do uru-
chomienia płatności. Efektywna cena referencyjna jest określana na podstawie 
ustalonej administracyjnie ceny referencyjnej. Wysokość efektywnej ceny refe-
rencyjnej waha się pomiędzy 100% a 115% ceny referencyjnej i jest zależna od 
średniej olimpijskiej (średnia z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej w 
analizowanym zbiorze) ceny danego surowca rolnego w ostatnich pięciu latach.  

Wartość płatności równa jest 85% wartości iloczynu ustalonych na pod-
stawie wyników historycznych indywidualnych plonów w danym gospodar-
                                                           
28 Ten typ wsparcia nazywany jest po angielsku Shallow Loss Programme, czyli instrument 
mający na celu pokrywanie niewielkich strat.  
29 W poprzednich latach decyzja co do wyboru programu obowiązywała przez cały okres 
trwania Farm Bill 2014.  
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stwie30 oraz różnicy pomiędzy średnią roczną ceną w ostatnim roku obrotowym 
i efektywną ceną referencyjną. Ponieważ jak już wspomniano PLC jest progra-
mem typu „shallow loss”, komponent cenowy nie może przekroczyć określonej 
wartości, która jest różna dla różnych surowców rolnych. Maksymalną wartość 
płatność osiąga, gdy średnia cena roczna równa się ustalonej administracyjnie 
wartości ceny progowej (Nonrecourse Marketing Loan rate). Spadek ceny poni-
żej tej wartości nie skutkuje dalszym zwiększaniem wartości płatności.  

Przykładowo w roku 2018 (rok obrotowy od 1 czerwca 2018 do 31 maja 
2019) cena referencyjna na pszenicę wynosiła 5,50 USD za buszel. Była to jed-
nocześnie efektywna cena referencyjna, gdyż średnia olimpijska cen z lat ubie-
głych była niższa niż ustalony próg. Średnia cena w tym roku wynosiła 5,16 
USD za buszel. Oznaczało to, że płatności były uruchamiane dla wszystkich 
tych producentów, którzy posiadali działki przypisane do produkcji pszenicy. 
Wartość płatności wynosiła zaś 0,29 USD za buszel (85% różnicy cen) pomno-
żone przez wielkość plonów ustaloną indywidualnie dla każdego z producentów. 
W tym samym roku minimalna cena progowa równała się 2,94 USD za buszel, 
co znaczyło, że maksymalna wielkość płatności byłaby iloczynem indywidual-
nego poziomu plonów i wartości 2,17 USD za buszel.  

W programie ARC otrzymanie płatności nie jest bezpośrednio uzależnio-
na od poziomu ceny na rynku krajowym, lecz od średniej wysokości przycho-
dów notowanych w danym regionie (hrabstwie). Średni poziom przychodów 
rozumiany jest jako iloczyn średniej rocznej ceny krajowej oraz średnich plo-
nów w regionie z zastrzeżeniem, że średnia cena roczna nie może być niższa od 
takiej samej jak w programie PLC ceny progowej. Do wypłat dochodzi, gdy 
średni poziom przychodów jest niższy od 86% wartości benchmarku. Ben-
chmarkiem jest zaś iloczyn średniej olimpijskiej ceny krajowej z 5 ostatnich lat i 
średniej olimpijskiej plonów w regionie w tym samym okresie.  

Płatności w ramach programu ARC są więc wypłacane, gdy w danym roku 
średnie przychody w regionie są niższe od 86% średnich przychodów historycz-
nych. Maksymalną wartość płatność przyjmuje, gdy w danym roku średnie przy-
chody są równe 76% średnich przychodów z produkcji danego surowca w regio-
nie. Niezależnie od tego, o ile niższe byłyby średnie przychody w regionie od po-
ziomu 76% benchmarku, to wartość płatności wynosi wówczas zawsze 10% 
średnich historycznych przychodów w regionie. Farmer wybiera, w którym z dwu 
                                                           
30 Wielkość plonów jest ustalana dla danego producenta rolnego w momencie przystąpienia 
do programu a następnie nie jest aktualizowana. 
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opisanych programów chce uczestniczyć. Zapewne na decyzje producentów rol-
nych wpływa wiele czynników. Do najważniejszych czynników zaliczyć z pew-
nością należy prognozy cen surowców rolnych (niższe ceny to większa szansa na 
płatności w ramach PLC), czy ocenę korelacji plonów w regionie z plonami na 
poziomie krajowym (im niższa korelacja, tym większa szansa na płatności w ra-
mach ARC). Istotna jest również charakterystyka produkcji w poszczególnych 
farmach. Warto w tym miejscu nadmienić, że 88% powierzchni objętych progra-
mem dotyczy wyłącznie trzech upraw: kukurydzy, soi i pszenicy.  

Jednym z poważniejszych zastrzeżeń kierowanych w stronę obu tych pro-
gramów jest nieprzewidywalność kosztów związanych z ich prowadzeniem 
dla środków publicznych (Boussios O’Donoghue, 2019). Choć ich celem jest 
ochrona przed szkodami innego rozmiaru niż te kompensowane przez ubezpie-
czenia, to w praktyce działają one podobnie do ubezpieczeń, z zastrzeżeniem, że 
nie generują przychodów, gdyż nie wymaga się płacenia przez rolników składki.  
Z uwagi na działanie progów ograniczających wysokość płatności, państwo mo-
że oszacować jedynie maksymalny poziom wypłat w danym roku. W okresie 
pierwszych czterech lat funkcjonowania tych programów, producenci otrzymali 
w ramach płatności 22,5 miliarda USD, jednak wsparcie w poszczególnych la-
tach oscylowało pomiędzy wartościami 2,5 miliardów a 7,5 miliardów USD 
(Boussios O’Donoghue, 2019). 

W omawianej kategorii narzędzi polityki rolnej USA programy PLC i 
ARC odgrywają kluczową rolę. Nie są to jednak jedyne instrumenty. Spośród 
pozostałych tym, który należy wyróżnić, z racji faktu, że również jest narzę-
dziem wspierania zarządzania ryzykiem, jest program NAP (Noninsured Crop 
Disaster Assistance Program). Program ten jest skierowany do producentów 
tych gatunków upraw, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej w ramach 
programu dotowanych ubezpieczeń produkcji rolniczej. Program NAP oferuje 
ograniczoną ochronę na poziomie ochrony ubezpieczeń typu katastroficznego 
(CAT). Wypłata odszkodowań następuje dopiero w momencie strat w produkcji 
na poziomie 50% i przy uwzględnieniu 55% ceny rynkowej wytwarzanego su-
rowca rolnego. By uczestniczyć w tym programie producent rolny musi uiścić 
opłatę administracyjną, której górny limit wysokości określony został na pozio-
mie 325 USD na uprawę lub 825 USD na producenta. Wraz z wejściem Farm 
Bill 2018 ustanowiono możliwość zwiększenia ochrony tak, by płatność była 
wypłacana już od poziomu 35% utraty produkcji 65% i przy uwzględnieniu ce-
ny surowca do 100% ceny rynkowej. W tym przypadku farmer musi jednak ui-
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ścić dodatkową opłatę uzależnioną od rodzaju wytwarzanej uprawy. Z racji na-
tury upraw podlegających temu programowi, program ten nie należy do znaczą-
cych w ogóle programów wspierających produkcję roślinną. 

Kolejnym instrumentem niebędącym ubezpieczeniem, ale ściśle nakiero-
wanym na wsparcie zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych w USA 
jest program Farm Safety Net: Dairy Margin Coverage Program (DMC). 
Jest to program gwarancji marży producentów mleka (DMC – Dairy Margin 
Coverage), będący dobrowolnym programem zarządzania ryzykiem dla produ-
centów mleka w Stanach Zjednoczonych USA (FSAa, 2019). Program ten funk-
cjonuje od roku 2018 i zastąpił program ochrony marży dla producentów mleka 
(Margin Protection Program for Dairy – MPP-Dairy) (Moore, 2019). Podobnie 
jak poprzednio program zapewnia wsparcie producentom mleka, w przypadku 
gdy różnica między średnią krajową przychodów z produkcji mleka a kosztami 
jego produkcji (marża) jest mniejsza od wskazanej przez producenta uczestni-
czącego w programie. W przypadku wyboru marży bazowej (4 USD za 100 fun-
tów mleka, tj. 45,5 kg) określanej jako katastrofalna, producent ponosi jedynie 
koszt rocznej opłaty administracyjnej w wysokości 100 USD. Zwiększenie wy-
sokości marży (maksymalnie do 9,5 USD) wymaga wniesienia rocznych skła-
dek, których wysokość obliczana jest w oparciu o stawkę przypisaną do wartości 
podwyższonej marży oraz wielkości produkcji zgłoszonej do programu. Mak-
symalnie producent może zgłosić 95% wielkości historycznej produkcji rapor-
towanej do lokalnego FSA. W celu optymalizacji wielkości postulowanej mar-
ży, produkcji zgłaszanej do programu oraz związanych z nimi składek produ-
cenci mogą korzystać z narzędzia (DMC Decision Tool). Narzędzie w oparciu o 
wskazane parametry określa obok kosztów uczestnictwa w programie, wielkość 
i prawdopodobieństwo wypłat. Przy czym, dopuszcza się zmniejszenie wypłaty 
świadczeń w ramach programu w warunkach przekroczenia limitów budżetu 
federalnego. W pierwszej połowie 2020 roku blisko 51% producentów mleka 
(13,5 tys.) w Stanach Zjednoczonych zarejestrowało swoje uczestnictwo w pro-
gramie ze spodziewaną przeciętną wartością wypłat z programu w wysokości 
14,5 tys. USD. Obserwowane w pierwszym kwartale 2020 roku silne wzrosty 
cen mleka przy relatywnie stabilnych cenach paszy skutkowały niewielkim zain-
teresowaniem udziału w programie (Nepveux, 2020). Niemniej mimo wyższej 
marży rynkowej od maksymalnej gwarantowanej programem cześć producen-
tów kontynuowała uczestnictwo w programie. Był to efekt wieloletniego zobo-
wiązania do uczestnictwa w programie umożliwiającym redukcję składek o 
25%.  
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Program gwarancji marży producentów mleka ma na celu ograniczanie 
wahań dochodów producentów mleka, głównie z uwagi na fluktuację cen mleka. 
Z definicji pełni także funkcję wsparcia producentów rolnych w sytuacjach o 
charakterze katastroficznym tj. gdy nożyce cen dla producentów mleka nie po-
zwalają na realizację minimalnej marży. Możliwości zwiększania przez produ-
centa rolnego poziomu marży pozwalają na podejmowanie indywidualnych de-
cyzji ochrony przed ryzykiem cenowym i służą stabilizacji poziomu dochodów. 

Programy wsparcia powszechności nabywania ochrony ubezpiecze-
niowej stanowią od wielu lat jeden z filarów amerykańskiej polityki wobec 
rolnictwa. Początki federalnych ubezpieczeń rolnych sięgają lat 30. XX w31. Od 
samego początku celem były ubezpieczenia od wielu ryzyk, które jednak wpro-
wadzono w charakterze pilotażowym w niewielu hrabstwach i dla mocno ogra-
niczonego rodzaju upraw (Federal Crop…, 2018). Na rozwój ubezpieczeń nie-
korzystnie wpływało wówczas stosowanie pomocy poklęskowej (Soliwoda,  
2013). Dopiero zmiany, do jakich doszło w roku 1980, zapoczątkowały ubez-
pieczenia rolne w kształcie zbliżonym do tego jaki prezentują one obecnie. Na 
mocy The Federal Crop Insurance Act of 1980 powołano do życia system, któ-
rego głównymi wyznacznikami było funkcjonowanie na bazie partnerstwa rzą-
dowej instytucji z prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi, dotowanie ze środ-
ków publicznych składek płaconych przez producentów rolnych oraz wyrugo-
wanie z pakietu pomocy rządowej darmowej pomocy poklęskowej32. Współpra-
ca z prywatnymi ubezpieczycielami polega przede wszystkim na pozostawieniu 
w gestii tych podmiotów dystrybucji oraz obsługi polis. Kształt ochrony ubez-
pieczeniowej w tym ich wycena oraz sposób ochrony, czyli takie kwestie jak 
zakres ryzyka, przedmiot ubezpieczenia, czy zasięg terytorialny jest natomiast 
określany przez stronę rządową33.  

W pierwszej dekadzie działania federalnego programu ubezpieczenia 
upraw (Federal Crop Insurance Program – FCIP), farmerzy niechętnie ko-
rzystali z subsydiowanej ochrony ubezpieczeniowej. Do roku 1986 ochronie 
ubezpieczeniowej podlegało jedynie 20% powierzchni. W konsekwencji, wbrew 

                                                           
31 W roku 1938 powołano do życia państwową instytucję zarządzającą do dziś dotowanymi 
ubezpieczeniami rolnymi w USA Federal Crop Insurance Corporation (FCIC).   
32 Rezygnacja ze świadczeń pomocowych gospodarstwom rolnym, które ucierpiały wskutek 
katastrof naturalnych początkowo była tylko deklaracją. Z uwagi na niski stopień partycypacji 
w systemie, szczególnie w latach 80. XX w., pomoc tego rodzaju była wciąż udzielana w 
znacznym zakresie.  
33 Podmioty prywatne pełnią rolę doradczą. 
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wcześniejszym zapowiedziom, rząd udzielał pomocy farmerom poszkodowa-
nym przez klęski żywiołowe34, co było jednym z kluczowych czynników niskie-
go tempa wzrostu zakupu polis. Co warte zauważenia, niski poziom uczestnic-
twa w programie wiązał się zapewne z negatywną selekcją, co oznaczało, że do-
towane polisy nabywali w większym zakresie producenci rolni doświadczający 
już wcześniej stosunkowo dużej zmienności wyników produkcyjnych. Efektem 
tego, była wysoka szkodowość ubezpieczeń. W latach 1980-89 wartość wypła-
conych odszkodowań blisko dwukrotnie przekraczała wartość płaconych skła-
dek (Skees i in.,1999)35. W kolejnych latach przeprowadzono szereg reform 
programu FCIP, które znacząco wpływały na zwiększenie powszechności ko-
rzystania z dotowanej ochrony ubezpieczeniowej przez amerykańskich farme-
rów. Jednymi z ważniejszych były te z roku 1994 zawarte w Crop Insurance Re-
form Act. Podniesiono wówczas poziom dopłat do składek tak, by średnio po-
łowa składki pochodziła ze środków państwowych. Wprowadzono również ob-
owiązek ubezpieczenia dla tych producentów rolnych, którzy chcą korzystać z 
szeregu innych form wsparcia36. Między innymi w celu zmniejszenia obciążeń 
w dużym stopniu przymusowych od tego momentu ubezpieczeń wprowadzono 
również nowy, najniższy i zarazem najtańszy poziom zakresu ochrony. Mowa tu 
o ochronie typu CAT. Ochrona ta od początku wyróżniała się dwoma wspo-
mnianymi cechami. Pierwsza z nich, to niski koszt zakupu, który w pierwszych 
latach wynosił 50 USD za uprawę i maksymalnie do 150 USD za całe gospodar-
stwo. Druga, to niewielki zakres ochrony, który początkowo dotyczył wyłącznie 
strat przekraczających 50% spodziewanych zbiorów, przy wycenie straty liczo-
nej na poziomie 60% ceny oczekiwanej przez RMA (Risk Management Agency 
– Agencja Zarządzania Ryzykiem przy USDA). 

Kolejną reformę, której wynikiem również był znaczący wzrost ilości za-
kupionych polis, wzrost powierzchni upraw będących przedmiotem ubezpiecze-
nia czy zwiększenie całkowitej sumy ubezpieczenia, przeprowadzono na prze-
łomie tysiącleci. Na mocy ustawy Agricultural Risk Protection Farm z roku 
2000, ponownie zwiększono poziom subsydiowania polis. Zwiększono również 
rolę sektora prywatnego w konstruowaniu i pilotażowym wprowadzaniu nowych 
linii ubezpieczeń dla upraw czy regionów pozbawionych dotychczas możliwości 
                                                           
34 W roku 1988 i 1989 wartość udzielonej pomocy przekroczyła kwotę 5 miliardów dolarów 
(Glauber i in., 2002). 
35 W kolejnych dekadach wartość wskaźnika szkodowości nie uległa znaczącemu obniżeniu 
(Glauber i in., 2002; Mahul i Stutley 2010). 
36 Obowiązek ten zniesiono rok później, niemniej w następnych latach ubezpieczenia CAT 
były wymagane do ubiegania się o pomoc poklęskową (Smith, 2020).  
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nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Wprowadzono również przepisy ułatwiające 
rozwój ubezpieczeń produkcji zwierzęcej. Spośród szeregu innych zmian warto 
wspomnieć o wprowadzeniu nowego instrumentu nazwanego Harvest Price 
Option (HPO). Przy wyliczaniu wartości produkcji standardowo wykorzystuje 
się przewidywany w momencie siewu poziom cen określany na podstawie no-
towań na giełdzie terminowej. Rozszerzenie ubezpieczenia o HPO pozwalało na 
wybór wyższej z dwóch cen – przewidywanej bądź faktycznie notowanej w 
okresie zbiorów. Wybór wyższej ceny pozwalał zaś na znaczący wzrost wyso-
kości odszkodowania w przypadku uzyskania niskich plonów ubezpieczonych 
upraw. Rozszerzenie polis o HPO, działanie którego podobne jest do mechani-
zmu zakupu opcji call na ubezpieczaną uprawę, stało się bardzo popularne 
wśród producentów rolnych. W kolejnych latach modyfikowano listę dostęp-
nych rodzajów polis ubezpieczeniowych a także rozszerzano zasięg dostępności 
ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczyło to zarówno wzrostu liczby rodzajów 
upraw i zwierząt podlegających ubezpieczeniu dotowanemu jak i rozwój teryto-
rialny. 

Rozwój dotowanych ubezpieczeń produkcji rolniczej warto zilustrować 
graficznie. Rysunek 31 przedstawia wzrost powierzchni upraw ubezpieczanych 
w ciągu trzech dekad począwszy od roku 1989. Najnowsze dane wskazują na 
objęcie ochroną ubezpieczeniową upraw na powierzchni blisko 160 milionów 
hektarów, co oznacza, że ponad 90% upraw jest ubezpieczona. Do najdyna-
miczniejszych zmian doszło w roku 1995, kiedy to wprowadzono wymóg wy-
kupienia ubezpieczenia dla korzystających z innych form pomocy. Ten wzrost 
był jednak praktycznie w 100% wywołany masowym wykupywaniem ochrony 
ubezpieczeniowej na najniższym poziomie (poziom CAT – czerwony obszar). 
W późniejszym okresie rosła popularność ochrony w większym zakresie, a po-
pyt na ochronę na poziomie CAT stopniowo wygasał, by w roku 2019 stanowić 
zaledwie 2,6% ubezpieczonego areału37. 

 

 

 

 

                                                           
37 W roku 1995 na poziomie CAT ubezpieczono ponad 50% ogółu areału objętego ochroną w 
ramach FCIP.  



421 

Rysunek 31. Powierzchnia upraw objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach FCIP w latach 
1989-2019 w tym objęte ochroną na poziomie CAT [w tysiącach ha] 

 

Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 

 
Wzrost ubezpieczonej powierzchni był skutkiem szeregu zmian w ramach 

FCIP, spośród których za najważniejszą uznać należy wzrost poziomu subsy-
diowania składek ubezpieczeniowych. Wzrost ten można pośrednio zauważyć 
na rysunku 32, gdzie przedstawiono zmiany całkowitej wartości płaconej skład-
ki (kolor czerwony) oraz ich subsydiowanej części (kolor zielony). O ile do roku 
1994 stosunek ten oscylował w granicach 25%, to w roku 1995 wyniósł ponad 
50%. Wraz z odchodzeniem od ubezpieczeń CAT, które były subsydiowane w 
największym zakresie (farmerzy płacili wyłącznie opłatę administracyjną), sto-
sunek subsydiów do całości płaconych składek malał (w roku 2000 udział sub-
sydiów w całości składek był mniejszy niż 40%). W ramach kolejnych reform 
udział dotacji w składkach wzrastał, by w roku 2019 osiągnąć poziom 62,9%.  
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Rysunek 32. Wartość płaconej składki oraz udzielanych subsydiów, oraz sumy ubezpieczenia   
w ramach FCIP w latach 1989-2019  

 

Objaśnienie: wartość płaconej składki oraz udzielanych subsydiów – w tysiącach dolarów – 
lewa oś; suma ubezpieczenia – w tysiącach dolarów – prawa oś. 

Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 

 
Wartość sumy ubezpieczenia przekracza obecnie 100 miliardów dolarów, 

podczas gdy dopiero w roku 1995 przekroczyła 20 miliardów dolarów. Fluktua-
cje dotyczące wzrostu zarówno sumy ubezpieczenia, jak i wartości płaconej 
składki są znacząco wyższe niż te dotyczące zmian powierzchni upraw objętych 
ochroną ubezpieczeniową. Wynika to w głównej mierze, z faktu, że zarówno 
wartość ubezpieczanych upraw i zwierząt, jak i pochodna tych wartości, wyso-
kość opłacanej składki, zależy od zmian cenowych na rynkach rolnych. Zauwa-
ża się więc znaczące wzrosty odpowiadające globalnym wzrostom cen produk-
tów rolnych w roku 2008 oraz 2011 (rysunek 33). Skrócenie perspektywy cza-
sowej wynika ze stosowania odmiennych typów polis przed rokiem 2011 (por. 
rysunek 33). W roku 2010 najpowszechniej nabywanym typem ochrony ubez-
pieczeniowej były polisy Crop Revenue Coverage, Revenue Assurance oraz Ac-
tual Production History z odpowiednio 53,6%, 20,1% oraz 18,5% wartości ze-
branych składek w ramach FCIP. Tylko ostatni z trzech typów wymienionych 
polis jest dostępny obecnie.  
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Rysunek 33. Wartość zebranej składki z podziałem na typy polis ubezpieczeniowych w latach 
2011-2019 [w milionach USD] 

 

Objaśnienia: 
* Polisy Revenue Protection odnoszą się do ich wersji podstawowej polis jak i ich rozszerze-
nia Harvest Price Exclusion (HPE) 
** Do polis Area Risk Protection Insurance (ARPI) zaliczono polisy Area Revenue Protection 
(ARP) wraz z rozszerzeniem HPE oraz polisy Area Yield Protection (AYP) 
*** Do polis Group Risk Income Protection (GRIP) zaliczono te z rozszerzeniem HRO i poli-
czono je wraz z polisami typu Group Risk Plan (GRP)   
Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

W okresie, z którego pochodzą dane, doszło również do pewnych zmian. 
Polisy typu Whole Farm Revenue Protection są dostępne dopiero od roku 2015. 
Wcześniej ich odpowiednikiem były polisy typu Adjusted Gross Revenue oraz 
Adjusted Gross Revenue-Lite. Natomiast do roku 2013 farmerzy mogli nabywać 
polisy typu Group Risk Income Protection (GRIP) oraz Group Risk Plan (GRP), 
które w kolejnym roku zostały zastąpione polisami typu Area Revenue Protec-
tion (ARP) wraz z rozszerzeniem HPE oraz polisami Area Yield Protection 
(AYP), które zbiorczo wskazano na rysunku 33 pod nazwą Area Risk Protection 
Insurance (ARPI). 
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Z uwagi na fakt, że szczegóły poszczególnych instrumentów ubezpiecze-
niowych będą przybliżone dopiero w kolejnej części opracowania, najważniej-
szym wnioskiem jest, że największą popularnością niezmiennie od 9 lat cieszą 
się polisy typu Revenue Protection (RP), na które przypadało w tym okresie od 
74,1% w roku 2018 do 80,7% w roku 2013 wartości zebranej składki w ramach 
całego systemu FCIP (rysunek 34). Drugim pod względem wartości zebranej 
składki typem polisy jest ubezpieczenie Actual Production History (APH), od-
powiadające za około 8% ogółu zebranej składki. Średnio w ostatnich pięciu 
latach ponad 100 milionów rocznie zebranej składki dotyczyło również polis 
typu Rainfall Index (RI), Yield Protection (YP) oraz Whole Farm Revenue Pro-
tection (WFRP). 

Rysunek 34. Udział zebranej składki w podziale na kierunki produkcji rolniczej w roku 2019 [w %] 

 
 

Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

W raportach rocznych przygotowywanych przez RMA wskazuje się na 
ponad 110 różnych kierunków produkcji rolniczej, które są ubezpieczane w ra-
mach FCIP. Wiele spośród nich jest całkowicie marginalna. Przykładowo w ro-
ku 2019 zakupiono 4 polisy chroniące produkcję bananów czy 13 polis dla 
ochrony produkcji papai. Dla sporej grupy upraw (ok. 15 rodzajów) roczna war-
tość zebranej składki nie przekracza 100 000 dolarów. Tylko 10 rodzajów od-
powiada za blisko 90% wartości zebranej składki (rysunek 34). Warto również 
pamiętać, że pewna część składki – przykładowo płacona na ubezpieczenia typu 
WFRP – nie może być przypisana do żadnego poszczególnego kierunku pro-
dukcji. 
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Najważniejszymi rodzajami upraw z uwagi na wartość zebranej składki są 
kukurydza, soja, bawełna i pszenica. To na te rodzaje upraw przypada ponad ¾ 
zebranej składki. Uprawy te są ubezpieczane w ramach różnych typów polis, 
jednak podobnie jak dla całego systemu ubezpieczenia typu RP są najistotniej-
szymi38. Jedynie w przypadku uprawy łąk, pastwisk i użytków paszowych areał 
ten w całości jest objęty ochroną w ramach ubezpieczeń indeksowych typu RI.  

Obecnie w ramach systemu FCIP producent rolny ma możliwość nabycia 
szeregu różnorodnych polis, które znacznie różnią się między sobą zarówno za-
kresem ochrony jak i mechanizmem działania. Niektóre z instrumentów ofero-
wanych w ramach systemu zmniejszają wyłącznie ryzyko produkcyjne. Inne do-
tyczą zarówno ryzyka produkcyjnego jak i cenowego, gdyż przedmiotem ubez-
pieczenia są przychody. Zdecydowana większość polis oferuje ochronę przed 
wieloma ryzykami (Multi-Peril Crop Insurance – MPCI). Co oznacza, że ubez-
pieczany jest spadek wartości uzyskanych plonów lub przychodów, nie zaś stra-
ty wynikłe z wystąpienia wyszczególnionych zjawisk. Z uwagi na szereg szcze-
gólnych cech poszczególnych rodzajów polis, istnieje szereg możliwości ich 
kategoryzowania. Najważniejszym pozostaje jednak ten odnoszący się do 
przedmiotu ubezpieczenia oraz sposobu określania kiedy i w jakiej wysokości 
wypłacane jest odszkodowanie. Pierwszy podział odnosi się więc do podziału 
pomiędzy polisy chroniące przed spadkiem uzyskiwanych wyników produkcyj-
nych (chroniące przed ryzykiem produkcyjnym) a polisy, gdzie ubezpieczana 
jest określona wartość przychodu (chroniące zarówno przed ryzykiem produk-
cyjnym jak i cenowym), oraz polisy chroniące wyłącznie przed negatywnymi 
skutkami zmian cen (chroniące wyłącznie przed ryzykiem cenowym). Kolejny 
podział odnosi się do sposobu określania odszkodowania. W tym przypadku po-
lisy dzielą się na te, w których wypłata odszkodowania zależy od indywidual-
nych wyników produkcyjnych uzyskanych przez producenta rolnego (ryzyko 
indywidualne) oraz tych, w których uzyskanie odszkodowania jest uzależnione 
od średnich wyników uzyskanych w danym regionie (najczęściej jest to hrab-
stwo)39.  

  

                                                           
38 W przypadku kukurydzy na polisę typu RP przypada 93% zebranej składki a w przypadku 
soi – 94%. 
39 Najczęściej za region przyjmuje się w tym przypadku pojedyncze hrabstwo. 
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Podział poszczególnych rodzajów polis oferowanych w ramach FCIP w 
podziale przedstawionym powyżej zaprezentowano w tabeli 35. Warto zazna-
czyć, że informacje zawarte w tabeli nie wyczerpują całej złożoności programu 
ubezpieczeń w USA. Wymieniono tu tylko najważniejsze z instrumentów i zre-
zygnowano z prezentacji szeregu opcji dodatkowych.  

Tabela 35. Udział zebranej składki w podziale na kierunki produkcji rolniczej  w roku 2019 [w %]  
Rodzaj ryzyka Ryzyko indywidualne Ryzyko grupowe 

Ryzyko produkcyjne Actual Production History 
Yield Protection 

Dollar Plan 

Area Yield Protection 
Rainfall Index 

Ryzyko produkcyjne i 
cenowe 

Actual Revenue History 
Revenue Protection 

Whole-Farm Revenue Protection 

Area Revenue Protection 
Stacked Income Protection Plan 

Margin Protection 

Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

By móc w pełni korzystać z dofinansowania do polis oferujących ochronę 
przed spadkiem indywidualnych plonów uzyskanych na farmie producent rolny 
musi wykazać ich średni historyczny poziom. To od tego poziomu uzależniona 
będzie wypłata odszkodowań w przyszłości. W przypadku większości polis 
ubezpieczeniowych odszkodowanie należy się nie w przypadku wystąpienia 
konkretnego zdarzenia szkodowego, lecz gdy wysokość uzyskanych plonów – 
bądź przychodów – spadnie poniżej określonego poziomu, którego wysokość 
jest funkcją historycznego poziomu uzyskanego w latach ubiegłych. Do wyka-
zania historycznego poziomu plonów niezbędne jest przedstawienie odpowied-
nich dokumentów z lat ubiegłych. Dotyczyć one powinny wartości i ilości 
sprzedanych surowców rolnych, ilości zmagazynowanych na lub poza farmą, 
czy poświadczających ilości surowców przeznaczonych na spasanie. Posiadanie 
tego rodzaju dokumentów wynika z konieczności opłaty podatku dochodowego 
przez rolników w USA. 

Historia wyników produkcyjnych musi obejmować co najmniej 4 lata dla 
wybranej uprawy. Musi to być historia ciągła, tak by producent nie wykluczał 
lat, gdy plony były dużo niższe40. Zawyżałoby to średnią historyczną i zwiększa-
ło prawdopodobieństwo otrzymania odszkodowania w latach kolejnych. W 
przypadku, gdy producent rolny nie jest w stanie wykazać historii uzyskiwanych 
wyników produkcyjnych za okres co najmniej 4 lat, do ustalenia poziomu histo-
rycznego, wykorzystuje się średni obserwowany poziom plonów w regionie. 
                                                           
40 Nie dotyczy to sytuacji, gdy w którymś roku nie prowadzono danego kierunku produkcji.  
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Gdy producent nie wykaże żadnej historii uzyskiwanych wyników produkcyj-
nych, zakłada się, że w ostatnich latach jego plony równe były 65% wielko-
ściom średnim dla regionu. Wraz ze wzrostem liczby udokumentowanych lat 
produkcji rośnie stosunek wysokości plonów przyjmowanych za uzyskane przez 
producenta w odniesieniu do średniego poziomu w regionie41. Mechanizm ten 
nie dotyczy rolników, którzy dopiero stali się posiadaczami farmy lub tych, któ-
rzy nigdy wcześniej nie prowadzili danej produkcji. Jeżeli brak wykazanej histo-
rii wyników produkcyjnych wynika ze wspomnianych przyczyn, to za średni 
poziom przyjmuje się średni poziom plonów w regionie.  

W ramach systemu FCIC zadbano również, by pojedyncze obserwacje – 
to znaczy plony z konkretnego roku – nie wpływały zbyt mocno na średni histo-
ryczny poziom plonów. Brak takich ograniczeń mógłby prowadzić do celowego, 
sztucznego zaniżania poziomu plonów cechującego dane gospodarstwo. Gdy 
wyznaczony jest już średni historyczny poziom plonów, nie jest możliwe jego 
obniżenie o więcej niż 10% w wyniku słabych wyników produkcyjnych w roku 
kolejnym. Ponadto, w przypadku, gdy producent ma udokumentowaną historię 
osiąganych plonów dłuższą niż 5 lat, jego średni historyczny poziom plonów nie 
może być niższy niż 80% średnich plonów w regionie.  

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że uzyskane plony dotyczą nie całego 
gospodarstwa – których powierzchnia w USA często jest bardzo duża – ale 
określonej parceli. Producent rolny ma prawo wydzielić dowolną ilość osobno 
ubezpieczanych parceli, aczkolwiek należy pamiętać, że wiąże się to ze wzro-
stem płaconej składki. Uznanie całego gospodarstwa za jedną parcelę jest ko-
rzystne z punktu widzenia kosztów nabywania polisy, aczkolwiek nie zawsze 
możliwe. W szczególności nie można objąć tą samą polisą pól upraw nawadnia-
nych i nienawadnianych. Także w przypadku, gdy pola leżą w obrębie różnych 
hrabstw zazwyczaj brak jest możliwości ubezpieczania gruntów jako całość. W 
przypadku polis oferujących ochronę przed następstwem spadku plonów obser-
wowanych w całym regionie, informacje dotyczące wielkości plonów ustalane 
są na podstawie danych publikowanych przez NASS (National Agricultural 
Statistics Service – Narodowy System Statystyk Rolniczych). Od roku 2020 
wskutek zmniejszania zakresu danych dostępnych w bazach danych NASS, 
                                                           
41 Gdy producent udokumentuje wysokość plonów w jednym roku, dla pozostałych trzech lat 
przyjmuje się wartość 80% średnich plonów w regionie. Gdy udokumentuje plony dla dwóch 
lat, zakłada się, że dla brakujących dwóch lat poziom ten wynosił 90% średnich plonów w 
regionie. Przy trzech udokumentowanych latach, przyjmuje się, że ostatnia wartość wynosi 
średni poziom plonów w danym regionie.  
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część danych pochodzić będzie z własnych statystyk RMA i docelowo to wła-
śnie RMA będzie odpowiedzialna za gromadzenie, przetwarzanie i publikowa-
nie informacji odnoszących się do średniego poziomu plonów w regionach, w 
których oferowane są polisy tego rodzaju.  

Stosunkowo najmniej kosztowne jest zbieranie informacji o cenach pro-
duktów rolniczych. Z uwagi na dobrze funkcjonujący rynek terminowy w przy-
padku większości produktów o najwyższym udziale w wartości produkcji glo-
balnej dostępne są notowania cen bieżących oraz przewidywanych w horyzoncie 
kilku i kilkunastu miesięcy. Oznacza to, że można szacować poziom oczekiwa-
nych przychodów wykorzystując historyczny poziom produkcji oraz przewidy-
wany poziom cen, będący ceną terminową wybranych surowców rolnych.  
Z uwagi na ograniczoną listę towarów, stanowiących bazę dla kontraktów noto-
wanych na giełdach terminowych42, istnieją również alternatywne źródła infor-
macji o cenach. Ceny służące wyznaczeniu uzyskanego dochodu pochodzą rów-
nież z baz danych NASS i RMA. W wielu przypadkach do wyznaczenia docho-
du wykorzystuje się ceny uzyskane przez poszczególnych producentów, o ile nie 
odbiegają one znacząco od średnich cen rynkowych w danym czasie i miejscu.  

Jako pierwszy zostanie przybliżony mechanizm działania ochrony ubez-
pieczeniowej oferowany przy zakupie polisy typu Revenue Protection (RP). 
Wynika to z faktu, że odpowiada on w ostatnich latach za ponad ¾ zebranej 
składki czy wartości sumy ubezpieczenia chronionej w ramach FCIP. Ten typ 
polisy należy do polis chroniących przed wieloma ryzykami (Multi-Peril Crop 
Insurance – MPCI). Jest to również polisa, w której zarówno wysokość składki 
jak i wypłata oraz suma odszkodowania jest uzależniona od wyników produk-
cyjnych uzyskiwanych przez poszczególnych producentów rolnych. Z uwagi na 
fakt, że polisa RP opisywana jest w pierwszej kolejności, przy okazji wyjaśnia-
nia mechanizmów jej działania, tłumaczone będą zasady obowiązujące również 
w wybranych innych rodzajach polis, stąd charakterystyka tej polisy zajmuje 
stosunkowo najwięcej miejsca.  

Powstanie polisy RP było wynikiem polityki upraszczania zasad funkcjo-
nowania systemu ubezpieczeń i unifikacji ochrony ubezpieczeniowej oferowa-
                                                           
42 Na giełdzie terminowej CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) w roku 2020 
notowano kontrakty m.in. na mleko i produkty mleczne, wybrane nawozy, kukurydzę, soję, 
pszenicę, ryż, owies, olej palmowy, żywiec wołowy i wieprzowy. W ramach systemu FCIP 
wykorzystuje się także notowania z następujących giełd: Kansas City Board of Trade 
(KCBOT), the Minneapolis Grain Exchange, Inc. (MGEX) oraz Intercontinental Exchange 
(ICE).  
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nej przed 2011 rokiem w ramach czterech odrębnych polis 43 . Przedmiotem 
ubezpieczenia jest w przypadku tej polisy przychód producenta wynikający z 
prowadzenia konkretnej uprawy. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od 
wielkości uzyskanych plonów oraz poziomu ceny. Jest to jednoczesne zabezpie-
czenie przed ryzykiem produkcyjnym oraz cenowym.  

Mechanizm działania polisy jest prosty. Jeżeli zrealizowany przychód bę-
dzie niższy o pewną ustaloną wartość od przychodu gwarantowanego, wówczas 
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. Drugi etap 
ma miejsce, gdy znane są już ceny w okresie zbiorów (Harvest Price). Wówczas 
oblicza się wysokość przychodu gwarantowanego przy użyciu tychże cen. Gwa-
rantowany 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 równy 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. Należy bowiem pamiętać, że prak-
tycznie we wszystkich najbardziej popularnych polisach w systemie amerykań-
skim stosuje się franszyzę redukcyjną. Od wyboru jej wysokości uzależniona 
jest cena polisy oraz stopień subsydiowania składki. Najniższa franszyza to 15% 
gwarantowanego dochodu, zaś najwyższa – 50%44. Oznacza to, że przy wyborze 
wariantu RP gwarantującego najwyższy poziom ochrony, odszkodowanie  
wypłacane jest, gdy uzyskany dochód jest niższy od 85% dochodu gwarantowa-

                                                           
43 Były to polisy Crop Revenue Coverage (CRC), Revenue Assurance (RA), Income Protec-
tion (IP) oraz Indexed Income Protection (IIP). CRC była w roku 2010 pod względem warto-
ści 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. 
44 Standardowo poziom franszyzy można wybrać dowolnie pomiędzy poziomem najwyższym 
a najniższym ze skokiem równym 5%.  
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nego. Im wyższy poziom przychodu gwarantowanego, tym większe prawdopo-
dobieństwo uzyskania odszkodowania. Podwyższenie poziomu przychodu gwa-
rantowanego w wyniku wzrostu cen w okresie zbiorów jest szczególnie istotne 
dla tych farmerów, którzy kontraktują wcześniej sprzedaż swej produkcji po ce-
nie notowanej wówczas na rynku terminowym i którzy nie korzystają na wzro-
ście cen w okresie zbiorów. Także w przypadku farmerów zajmujących się pro-
dukcją zwierzęcą, którzy oprócz produkcji także nabywają ziarno na paszę, od-
grywa to istotne znaczenie.  

W przypadku farmerów, którzy sprzedają wyprodukowane artykuły rolne 
po cenie obowiązującej na rynku w okresie żniw, już sam wzrost cen pomiędzy 
okresem planowania a realizacji produkcji jest czynnikiem znacznie zmniejsza-
jącym ryzyko drastycznego spadku przychodów nawet w przypadku obniżenia 
plonów. Dla farmerów, 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 cenę 
prognozowaną. Wzrost ceny w okresie zbiorów nie zwiększa wówczas wartości 
gwarantowanego dochodu, co oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo 
uzyskania odszkodowania. Korzyścią dla nabywającego polisę jest wówczas 
obniżenie składki. W ostatnich latach popularność tej opcji polisy RP była jed-
nak ograniczona. W ostatnich trzech latach wartość składki gromadzonej po-
przez sprzedaż polisy RP-HPE odpowiadała za mniej niż 0,5% całości składki 
przypisanej do ubezpieczeń typu RP. 

Warto w tym miejscu przybliżyć, w jaki sposób określa się przewidywaną 
cenę surowca rolnego. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu wyceny kon-
traktów terminowych. Niemniej mechanizm określania tych cen jest dość zróż-
nicowany w zależności od poszczególnej uprawy45.  

Przewidywane ceny najprościej jest wyznaczyć dla tych produktów, które 
stanowią przedmiot kontraktów terminowych notowanych na giełdach. Przykła-
dowo, w przypadku kukurydzy, wykorzystuje się średnią cenę kontraktów ter-

                                                           
45 W ramach polisy RP w 2020 roku można było ubezpieczyć produkcję następujących arty-
kułów rolnych: jęczmień, rzepak, kukurydza, fasola, groch, sorgo, orzeszki ziemne, ryż, soja, 
słoneczniki, pszenica.  
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minowych w lutym, których przedmiotem jest dostawa kukurydzy w grudniu46. 
Nie wszystkie surowce rolne, których produkcję można ubezpieczyć w ramach 
polisy RP, są notowane na terminowych rynkach rolnych w USA. Przykładowo, 
w przypadku cen rzepaku RMA wprowadziło mechanizm wyznaczania cen pro-
gnozowanych na podstawie wartości kontraktów na rzepak z dostawą na terenie 
kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Ceny tych kontraktów podawane są w 
dolarach kanadyjskich. Kontrakty te notowane są na giełdzie Intercontinental 
Exchange (ICE)47.  

W przypadku towarów, które nie są przedmiotem kontraktów termino-
wych notowanych na giełdach towarowych, bądź notowania te z racji niewiel-
kiego obrotu nie zostały uznane za wiarygodne źródło informacji (tak jak ma to 
miejsce w przypadku jęczmienia), wykorzystuje się podobieństwo trendów ce-
nowych tych surowców z trendami cen towarów notowanych na rynkach termi-
nowych. Notowania kontraktów na kukurydzę są, przykładowo, wykorzystywa-
ne przy wyznaczaniu prognozowanych cen jęczmienia i sorga48. Prognozowane 
ceny pszenicy durum są zaś uzależnione od kontraktów terminowych na pszeni-
cę zwykłą. Gdy brak jest możliwości takiego wykorzystania notowań instrumen-
tów terminowych, stosuje się inne mechanizmy. Przykładowo, w przypadku wy-
znaczania oczekiwanych cen słonecznika wykorzystuje się metodę wygładzania 
wykładniczego Holta i dane dotyczące cen tego surowca zbierane przez NASS. 

Wyznaczanie ceny w okresie zbiorów jest znacząco prostsze, aczkolwiek 
w celu ujednolicenia metody ich określania, tu również korzysta się – o ile jest 
to możliwe – z notowań na terminowych rynkach rolnych. Przykładowo, cena w 
okresie zbiorów dla kukurydzy, to średnia cena w październiku kontraktów na 
dostawę kukurydzy w grudniu. Podobnie jest w przypadku soi, gdzie również 
wykorzystuje się notowania tych samych kontraktów, które służyły do określa-
nia ceny przewidywanej, tylko w okresie, gdy znany jest już poziom zbiorów w 
danym roku. Należy również dodać, że w ramach systemu ubezpieczeń rolni-

                                                           
46 W przypadku soi mechanizm jest podobny, ale dotyczy cen kontraktów na dostawę soi w 
listopadzie.  
47 Na the Intercontinental Exchange składa się bardzo duża ilość różnego rodzaju rynków. 
Kontrakty na rzepak zaczęły być tam notowane wraz z przejęciem kanadyjskiego rynku ter-
minowego Winnipeg Commodity Exchange. 
48 Przy okazji przedstawiania cen jęczmienia, warto dodać, że w przypadku zbóż ozimych, 
gdzie polisy można nabywać do końca września, ceny przewidywane wylicza się na podsta-
wie średnich cen w okresie pomiędzy 15 sierpnia a 14 września na kontrakty z dostawą we 
wrześniu roku następnego. 
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czych w USA ustalono, że cena w okresie zbiorów nie może być wyższa niż 
dwukrotność ceny prognozowanej.  

Warto w tym miejscu dodać, że notowania na rynkach terminowych służą 
nie tylko do wyznaczania ceny przewidywanej, lecz są pomocne również w 
określaniu poziomu zmienności cenowej na danych rynkach. Informacje te 
wpływają zaś na koszt nabycia polisy. Im większa zmienność cenowa na danym 
rynku, tym wyższy koszt nabycia ochrony ubezpieczeniowej, w ramach której 
farmer jest chroniony również przed ryzykiem cenowym.   

Jak już wspomniano nabywca polisy może dowolnie określić wielkość 
franszyzy redukcyjnej w zakresie od 15% do 50% z przyrostem co 5%. Zależy 
od tego nie tylko cena polisy, zgodnie z zasadą, że im wyższy poziom franszyzy 
tym niższa cena, lecz również poziom ich subsydiowania. Najniższy poziom 
dotowania ceny polisy dotyczy ubezpieczeń z najniższym poziom franszyzy, 
gdy państwo subsydiuje 38% wartości zakupu. Wraz ze wzrostem poziomu 
franszyzy, poziom subsydiowania rośnie tak, jak wskazano to w tabeli 36. 

 
Tabela 36. Poziom dotowania polis typu RP oraz  RP-HPE w zależności od wysokości franszyzy 

redukcyjnej w roku 2020  
Kategoria Poziom franszyzy redukcyjnej 

50% 45-40% 35-30% 25% 20% 15% 
Ubezpieczenia pojedynczych parceli 67% 64% 59% 55% 48% 38% 
Ubezpieczenie całej farmy 80% 80% 80% 80% 71% 56% 

Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

Jak przedstawiono to w tabeli 36, istnieje znacząca różnica w poziomie 
dofinansowania składek ubezpieczeniowych w zależności od faktu, czy ubez-
pieczana jest cała farma, czy tylko pewna jej część. Amerykański system ubez-
pieczeń, poprzez konstrukcję mechanizmu dopłat, promuje ubezpieczanie całych 
farm. Jest to korzystne z wielu przyczyn. Dla producentów rolnych to przede 
wszystkim niższe składki i ubezpieczenie całej produkcji roślinnej. Dla systemu 
ubezpieczeniowego całościowe ubezpieczenie całego areału oznacza zaś dużo 
niższe prawdopodobieństwo wypłacenia odszkodowania. Wynika to niejako z 
prawa wielkich liczb i założenia, że brak jest pełnej korelacji wyników produk-
cyjnych na parcelach położonych nawet w dużej bliskości.  

Omawiając funkcjonowania polis RP, warto również wskazać na stosunek 
płaconych składek do wypłacanych odszkodowań w trakcie 9 lat ich funkcjono-
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wania. Na rysunku 35 przedstawiono wartości zebranych składek oraz wypłaco-
nych odszkodowań w poszczególnych latach. Warto zauważyć, że tylko w roku 
2016 wypłacone odszkodowania były niższe od składek płaconych przez produ-
centów rolnych. W pozostałych latach farmerzy w sumie otrzymywali w ramach 
odszkodowań większe kwoty niż przeznaczali na zakup tych polis. W roku 2012 
wartość odszkodowań przekroczyła czterokrotność wartości składek płaconych 
przez farmerów. Jedynie w latach 2015-2018 wartość odszkodowań wypłaco-
nych producentom rolnym była mniejsza niż dwukrotność sumy składek przez 
nich płaconych. Biorąc pod uwagę całość składki gromadzonej przez ubezpie-
czycieli, czyli składki płaconej przez farmerów wraz z subsydiami, współczyn-
nik szkodowości przekraczał wartość 1 w latach 2012, 2013 oraz 2019. Najwyż-
szą wartość osiągnął on w roku 2012, gdy wyniósł 1,64, zaś najniższą w roku 
2016 – 0,32. Sumując wartości z poszczególnych lat współczynnik szkodowości 
wyniósł 0,87 dla składek powiększonych o subsydia. W tym samym okresie 
farmerzy otrzymali w odszkodowaniach 234% tego, co zapłacili nabywając po-
lisy RP.  

Rysunek 35. Zebrane składki i wypłacone odszkodowania dla polis RP w latach 2011-2019  
[w milionach USD] 

 Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

Oczywiście istnieje znaczące zróżnicowanie pomiędzy szkodowością 
określaną dla poszczególnych kierunków produkcji. Wynika to w pewnej mierze 
z różnic warunków klimatycznych oddziałujących na poszczególne uprawy, któ-
re w przypadku tak dużego państwa jak USA są znaczące. Wskazuje jednak na 
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pewne systemowe niedopasowanie wysokości składek do obserwowanej szko-
dowości. W celu ilustracji tego zagadnienia na rysunku 36, przedstawiono 
wskaźniki szkodowości dla trzech wybranych upraw. Nie są to z pewnością war-
tości skrajne. Ma to na celu wskazanie, że do pewnego stopnia można tu mówić 
o systemowych przepływach pieniężnych od producentów upraw cechujących 
się mniejszym ryzykiem, do tych bardziej ryzykownych, co zresztą zauważa się 
także w systemach ubezpieczeń produkcji rolniczej w innych krajach.  

Rysunek 36. Wskaźnik szkodowości ubezpieczeń jęczmienia, ryżu, soi oraz średnio dla wszystkich 
polis RP w latach 2011-2019  

 Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

Drugim pod względem wartości zebranej składki typem polisy w amery-
kańskim systemie rolniczych ubezpieczeń dotowanych jest Actual Production 
History (APH). Ta polisa zostanie w tej części przybliżona wspólnie z polisą 
Yield Protection (YP). Mechanizm działania tych polis jest bardzo do siebie 
zbliżony. Wspólnie w roku 2019 na te dwie polisy przypadało blisko 13% war-
tości zebranej składki, co oznacza, że jest to druga w hierarchii ważności grupa 
polis w omawianym systemie.  

Obie te polisy, podobnie jak polisa RP, należą do ubezpieczeń chronią-
cych przed wieloma ryzykami. Tak samo też odnoszą się do indywidualnego 
ryzyka ponoszonego przez farmera. Inaczej jednak niż w przypadku polis RP, w 
obu typach omawianych polis przedmiotem ubezpieczenia nie jest przychód, zaś 
wartość produkcji. Polisy te zapewniają ochronę przed stratami związanymi z 
realizacją ryzyka produkcyjnego. 
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Mechanizm działania tych polis jest następujący. Na podstawie indywidu-
alnej historii osiąganych plonów ustalany jest plon oczekiwany. Jeżeli wskutek 
którejś z szerokiej listy wymienionych w regulacjach przyczyn plony w trakcie 
podlegania ochronie ubezpieczeniowej osiągną poziom niższy od plonu gwaran-
towanego, czyli plonu oczekiwanego pomniejszonego o poziom franszyzy re-
dukcyjnej, farmer otrzymuje odszkodowanie. Jest ono równe iloczynowi ceny 
wytwarzanego surowca rolnego i różnicy pomiędzy plonem uzyskanym w da-
nym roku a plonem gwarantowanym.  

Najistotniejszą różnicą pomiędzy omawianymi polisami jest sposób wy-
znaczania ceny surowców, których produkcja objęta jest ochroną ubezpiecze-
niową. W przypadku polis APH cena ustalana jest przez RMA, natomiast w 
przypadku polis YP metodyka jest tożsama z tą opisywaną przy polisie RP. To 
jest również przyczyną różnic odnośnie zakresu upraw podlegających ubezpie-
czeniu w ramach tych dwóch polis. W ramach polisy YP można ubezpieczyć 
wyłącznie te uprawy, które podlegają ubezpieczeniu RP. Ustalono bowiem dla 
nich metodykę wyznaczania ceny. Natomiast w ramach polisy APH można 
ubezpieczyć o wiele szerszy zakres upraw.   

W przypadku obu polis istnieje możliwość wyboru poziomu franszyzy re-
dukcyjnej w zakresie takim samym jak w przypadku polisy RP, czyli od 50% do 
15%. W zależności od poziomu wybranej franszyzy, różne są stawki dotowania 
składki ubezpieczeniowej. Największa dotacja dotyczy polis z najwyższym po-
ziomem franszyzy, a także tych, w których polisa obejmuje produkcję na całej 
farmie. Dokładne informacje przedstawiono w tabeli 37.   

Tabela 37. Poziom dotowania polis typu YP oraz APH w zależności od wysokości franszyzy re-
dukcyjnej w roku 2020  

Wyszczególnienie Poziom franszyzy redukcyjnej 
50% 45-40% 35-30% 25% 20% 15% 

Ubezpieczenia pojedynczych parceli 67% 64% 59% 55% 48% 38% 
Ubezpieczenie całej farmy 80% 80% 80% 77% 68% 53% 

Źródło: https://www.rma.usda.gov. 

 
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku najpopularniejszej polisy RP, 

także ubezpieczenia plonów mogą być traktowane jako pewna forma wsparcia 
dochodów rolniczych. Wynika to z faktu, że składki płacone przez farmerów są 
najczęściej niższe niż suma wypłacanych im odszkodowań. Średnio dla całego 
okresu pomiędzy rokiem 2011 a 2019 wartość wypłaconych odszkodowań była 
wyższa od składek płaconych przez farmerów o blisko 2,5 raza w przypadku 
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polis APH i blisko trzy razy dla polis YP. Wartości dla poszczególnych lat róż-
nią się od siebie w stosunkowo niewielkim zakresie i w żadnym roku wartość 
odszkodowań nie była niższa niż 150% sumy wartości składek płaconych przez 
rolników. Jeżeli weźmie się pod uwagę składki powiększone o rządowe subsy-
dia, to wówczas zauważa się, że średnio dla całego okresu 2011-2019 suma tych 
wartości wynosi 99% wartości odszkodowań dla polis YP i 95% – dla polis 
APH.  

Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest polisa Whole Farm Revenue 
Protection (WFRP). Nabywając tę polisę producent rolny otrzymuje całościową 
ochronę ubezpieczeniową dochodów z produkcji rolniczej. Nie dotyczy ona bo-
wiem dochodów z produkcji jednej uprawy, lecz chroni przed spadkiem docho-
dów z wielu rodzajów upraw. Jest ona adresowana przede wszystkim do farme-
rów, którzy prowadzą zdywersyfikowaną produkcję i promuje te farmy, które 
uzyskują dochody z wytwarzania wielu surowców rolniczych. 

WFRP jest jedynym typem polisy, który dostępny jest na terenie całych 
USA. Podobnie jak w przypadku polis RP, czy APH, jest polisą od wielu ryzyk. 
Różnicą jest zaś, że przedmiotem ubezpieczenia jest całkowity dochód uzyski-
wany przez producenta rolnego. Ubezpieczenie zawiera się na okres roku podat-
kowego. Podobnie jak w przypadku innych polis nabywca polisy ma wybór 
wielkości franszyzy redukcyjnej. Najtańsze polisy jednocześnie z najwyższym 
poziom dotowania to te, w których odszkodowanie wypłacane jest przy spadku 
całkowitych dochodów o 50% w stosunku do średniej z zeszłych pięciu lat. Naj-
niższy poziom franszyzy to 15%, przy czym należy nadmienić, że zarówno ten 
poziom jak i poziom 20% franszyzy dostępny jest tylko dla tych producentów, 
którzy wykażą, że uzyskują dochody ze sprzedaży co najmniej 3 różnych su-
rowców rolnych. Poziom finansowania polis w zależności od poziomu franszyzy 
jak i stopnia dywersyfikacji produkcji przedstawiono w tabeli 38.  

Tabela 38. Poziom dotowania polis typu WFRP w zależności od wysokości franszyzy redukcyjnej i 
stopnia dywersyfikacji w roku 2020  

Wysokość franszyzy reduk-
cyjnej 

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 

1 sprzedawany surowiec 67% 64% 64% 59% 59% 55% brak brak 
2 sprzedawane surowce 80% 80% 80% 80% 80% 80% brak brak 
3 i więcej surowców 80% 80% 80% 80% 80% 80% 71% 56% 

Źródło: https://www.rma.usda.gov. 
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Przy obliczaniu liczby sprzedawanych surowców rolniczych stosuje się 
formułę, która wyklucza te surowce, z których dochód jest bardzo niski. Mini-
malny dochód dla każdego surowca musi wynosić  

Dmin=1/3(CD/m), 

gdzie: Dmin – dochód minimalny, CD – dochód całkowity, m – liczba sprzeda-
wanych surowców rolnych.  

Promowanie producentów z bardziej zdywersyfikowaną produkcją wyni-
ka z niższego poziomu prawdopodobieństwa obniżenia wartości całkowitych 
dochodów dla tych farmerów, którzy uzyskują dochody ze sprzedaży wielu róż-
nych surowców. Niezbędnym warunkiem wdrożenia tego rodzaju polisy jest 
przede wszystkim prowadzenie księgowości przez producentów rolnych. 
Tylko w ten sposób można wiarygodnie przedstawić poniesione koszty jak i 
uzyskane przychody. W przypadku tej polisy, prowadzenie księgowości jest w 
jeszcze większym stopniu potrzebne, niż w przypadku wielu innych polis. Bez 
tego nie byłaby możliwa kontrola chociażby wartości sprzedanej produkcji, a w 
każdym przypadku wymagane jest, by ceny uzyskane przez farmera nie odbie-
gały znacząco od obowiązujących na rynku lokalnym. Ponadto, należy pamię-
tać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są dochody wyłącznie uzyskane w da-
nym roku. Dotyczy to między innymi przyrostu masy zwierząt gospodarskich. 
Innym ważnym elementem tej polisy jest możliwość zwiększenia poziomu do-
chodów oczekiwanych, jeżeli wykaże się, że farma się rozwija. Wymaga to 
między innymi porównania dochodów historycznych. Każdy producent nabywa-
jący tę polisę, musi przedstawić swoje zeznania podatkowe. Ubezpieczenie to 
nie jest dostępne dla farm, których historyczny poziom dochodów przekroczył 
ustalony w regulacjach próg. Jest on zależny od poziomu wybranej franszyzy 
redukcyjnej. W przypadku ochrony gwarantującej wypłatę odszkodowania przy 
spadku dochodów już o 15%, próg ten wynosił w 2020 roku 10 milionów USD. 
Dla najniższego poziomu ochrony gwarantującego wypłatę świadczeń dopiero 
przy spadku przychodów o połowę, próg ten wynosił 17 milionów USD. Polisa 
ta dostępna jest od roku 2015. Pomimo bardzo wysokiego poziomu jej subsy-
diowania, w pierwszym roku nabyło ją około 1000 producentów rolnych, a w 
kolejnych latach lista nabytych polis oscylowała w granicach 2500. Stanowi to 
około promila wszystkich sprzedanych polis w ramach systemu FCIP. Z racji 
charakterystyki tej polisy, zarówno suma ubezpieczenia jak i wartość składek są 
stanowczo wyższe niż w przypadku pozostałych polis. W roku 2019 ponad 1,3% 
zebranej składki w ramach całego systemu przypadało na ubezpieczenia WFRP. 
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Średnio w latach 2015-2019 ponad 71% wartości zebranej składki przy-
padało na subsydia. W całym tym pięcioletnim okresie wartość wypłaconych 
odszkodowań o 7% przewyższyła wartość zebranej składki. Jeśliby wziąć pod 
uwagę wyłącznie część opłacaną przez producentów rolnych, to odszkodowania 
były o ponad 370% wyższe od sumy składek płaconych przez farmerów. W 
każdym roku rolnicy średnio otrzymywali więcej w wartości odszkodowań niż 
przeznaczali na składki. W roku 2016 odszkodowania wyniosły blisko 5 razy 
więcej niż wartość składki płaconej przez producentów rolnych (por. 
https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness).  

Kolejnym interesującym rozwiązaniem są polisy zbiorczo przypisane do 
grupy Rainfall Index. Do tego typu polis zalicza się przede wszystkim ubezpie-
czenia Annual Forage. Są one kierowane do rolników, którzy prowadzą produk-
cję zwierzęcą w oparciu o wyprodukowane we własnym zakresie pasze i użytki 
zielone (RMA 2018). Program ten bazuje na informacjach o ilościach opadów 
gromadzonych przez Krajową Administrację ds. Oceanów i Atmosfery (Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) w celu określenia ewen-
tualnych niedoborów wody na użytkach rolnych przeznaczonych do produkcji 
roślin paszowych, w tym w oparciu o oziminy. Poprzez porównanie aktualnych 
danych o opadach (Rainfall Index) ze średnimi wieloletnimi dla danego obszaru 
w poszczególnych miesiącach określa się potencjalne straty w produkcji pasz i 
wysokość odszkodowania dla rolnika. Uczestnictwo w programie ma charakter 
dobrowolnego ubezpieczenia upraw paszowych za pośrednictwem Krajowej Fe-
deracji Ubezpieczeń Upraw Rolnych (Federal Crop Insurance Corporation – 
FCIC) i obejmuje ubezpieczenie o charakterze katastroficznym (CAT) oraz uzu-
pełniającym (RPUB). Producent decyduje o poziomie zabezpieczenia uzupełnia-
jącego w zakresie od 40 do 90% przeciętnej historycznej sumy opadów, współ-
czynniku produktywności użytków do poziomu 150% przeciętnych dla regionu 
oraz wskazuje na miesiące podlegające ochronie i ich wagę w całkowitej ochro-
nie. Uruchomienie wypłaty ubezpieczenia następuje w przypadku sumy opadów 
poniżej górnego poziomu zakresu objętego ubezpieczeniem, proporcjonalnie do 
różnicy między faktycznie odnotowanymi opadami w regionie a zadeklarowa-
nym poziomem zabezpieczenia dla danego miesiąca i współczynnika produk-
tywności.  

Program ubezpieczeń upraw paszowych opierając się na porównaniach 
opadów bieżących ze średnimi wieloletnimi uwalnia producentów od groma-
dzenia informacji o wielkości i wartości ponoszonych strat w produkcji spowo-
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dowanych niedoborem wody. Jednocześnie zastosowanie wskaźnika produk-
tywności umożliwia indywidulaną korektę wartości odszkodowania do faktycz-
nie uzyskiwanych wyników produkcyjnych, przy czym im wyższa wartość de-
klarowanego wskaźnika tym niższy jest udział dofinansowania składki ubezpie-
czenia związanej z uczestnictwem w programie. Prowadzona dyskusja nad efek-
tywnością programu koncentruje się wokół siły zależności między ograniczoną 
ilością opadów a zmniejszeniem wielkości produkcji przy pominięciu innych 
istotnych czynników (Maples i in., 2016). W szczególności wskazuje się na 
zmienność i wysokość temperatury w okresach zimowych jako równie silnie 
decydujące o wielkości produkcji pasz roślin ozimych. W tym świetle wskaźniki 
wieloparametryczne zdają się mieć większy potencjał do dokładniejszego, po-
średniego szacowania strat w produkcji pasz (Briski i in., 2020).  

Wskaźnik opadów (Rainfall Index) ma także zastosowanie w ubezpiecze-
niach produkcji pszczelarskiej. Program Apiculture podobnie jak w przypadku 
programu Annual Forage umożliwia rolnikom dobrowolne ubezpieczenie od 
strat w produkcji pszczelarskiej w warunkach strat w roślinach pszczelarskich 
(RMAa, 2017). Hodowcy pszczół decydują o poziomie produkcji podlegającej 
ubezpieczeniu (do 90% produkcji), miesiącach objętych ochroną, ilości rojów, 
które chcą ubezpieczać oraz współczynniku produktywności odpowiadającemu 
wielkości uzyskiwanej produkcji miodu w relacji do średniej pięcioletniej w re-
gionie. Przy czym wartość współczynnika produktywności zawiera się w prze-
dziale od 60 do 150%. Również w przypadku ubezpieczenia produkcji pszcze-
larskiej składki płacone przez producentów są dotowane do 51% w przypadku 
wyboru maksymalnego 90% stopnia pokrycia strat w produkcji, a ich wysokość 
powiązana jest ze stawką bazową przeciętnej historycznej wartości produkcji  
z jednego roju. Podobnie jak w przypadku ochrony upraw paszowych dofinan-
sowanie składek sięga 55%, co przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności 
programu. W roku 2019 programem zostało objętych blisko 1,6 miliona rojów 
(około połowa rojów zarejestrowanych w USA) przy składkach wynoszących 
49,4 mln USD dofinansowanych w wysokości 25,4 mln USD. Z kolei wypłaco-
ne odszkodowania z programu wyniosły 27 mln USD. W ujęciu globalnym do-
towanie składek odegrało zatem kluczową rolę w osiągnięciu nadwyżki wpłat 
nad wypłatami producentów w związku z udziałem w programie (USDA, 2020). 

Ostatnim typem polis, których mechanizm działania zostanie przedsta-
wiony, są polisy z grupy Area Risk Protection Insurance (ARPI). Do tej grupy 
polis zalicza się ubezpieczenia Area Revenue Protection (ARP) oraz Area Yield 
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Protection (AYP). Podstawową cechą wyróżniającą ten typ ubezpieczeń z całe-
go szeregu pozostałych polis jest fakt, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest 
produkcja prowadzona przez poszczególnych producentów rolnych, ale średnie 
wartości przychodów, czy plonów obserwowane w regionie. Wypłata odszko-
dowania ma miejsce nie w przypadku zajścia określonych w polisie zdarzeń u 
producenta rolnego, lecz w przypadku obniżenia wyników produkcyjnych u sze-
rokiego grona producentów rolnych w danym regionie49.  

Ubezpieczenia tego rodzaju mają szereg zalet, które sprawiają, że ochrona 
ubezpieczeniowa może być dostarczona po znacząco niższej cenie niż w przy-
padku standardowych umów ubezpieczeniowych. Przede wszystkim nie jest ko-
nieczna likwidacja strat w gospodarstwie. Niezależnie od faktu, że w amerykań-
skim systemie ubezpieczeń dotowanych stosowane są najczęściej polisy od wie-
lu ryzyk, to i tak konieczna jest taka kontrola za każdym razem, gdy dojdzie do 
zdarzenia zmniejszającego plony na farmie. Są to zazwyczaj procedury dość 
kosztowne. Ponadto brak jest konieczności przeprowadzania indywidualnej oce-
ny ryzyka. Nawet w warunkach amerykańskich, gdzie producenci rolni prowa-
dzą historię uzyskiwanych wyników produkcyjnych i finansowych, jest to pro-
ces zwiększający cenę polisy. W przypadku gdy wypłata odszkodowania nie jest 
uzależniona od zdarzeń zachodzących u producenta rolnego nie ma też zagroże-
nia wystąpieniem zjawiska hazardu moralnego. Korzyści są więc znaczne. Nie-
stety równie istotne są również wady takich polis, z których za najważniejszą 
uznać należy ryzyko bazy. Ryzyko to oznacza, że jakkolwiek ryzyko znacznego 
obniżenia plonów bądź przychodów u producenta rolnego i w regionie jest naj-
częściej dodatnio skorelowane, to jednak korelacja ta nie jest pełna. Oznacza to, 
że możliwe jest wystąpienie strat u producenta rolnego, przy jednoczesnym bra-
ku wypłaty odszkodowania. Polisy te są jednak bardzo rozsądnym wyborem dla 
tych producentów, którzy zaobserwowali, że ich wyniki produkcyjne są mocno 
skorelowane ze średnimi wynikami w regionie. Są one również atrakcyjne dla 
tych producentów, którzy nie są w stanie wykazać się odpowiednio długą histo-
rią własnych wyników produkcyjnych, przez co polisy typu RP czy YP nie ofe-
rują wystarczającej ochrony. Z pewnością mogą one być również wybierane 
przez farmerów, których produkcja cechuje się mniejszą zmiennością wyników 
niż średnia w danym regionie.  

                                                           
49 Wykorzystuje tu się znany fakt, że wyniki produkcyjne producentów danej uprawy w da-
nym regionie pozostają ze sobą znacznie skorelowane w wyniku oddziaływania na produkcję 
zbliżonych czynników klimatycznych (Park i in., 2020). 
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W amerykańskim systemie ubezpieczeń dotowanych polisy ARP w du-
żym stopniu przypominają polisy RP, z tą różnicą, że przedmiotem ubezpiecze-
nia nie jest przychód indywidualny a średni poziom przychodów w regionie. Dla 
polis ARP w ten sam sposób jak w przypadku polis RP określana jest cena su-
rowców rolnych, z tym samym zastrzeżeniem, że cena w okresie zbiorów nie 
może przekraczać 200% ceny prognozowanej na początku roku. Podobnie też 
dostępne jest rozszerzenie polisy o opcję HPE, czyli wycena średniego dochodu 
w regionie wyłącznie w oparciu o ceny prognozowane na początku roku. Po-
ziom dotacji składek ubezpieczeniowych w zależności od wybranej franszyzy 
redukcyjnej przedstawiono w tabeli 39. Minimalny poziom franszyzy redukcyj-
nej jest niższy niż w przypadku polis, gdzie przedmiotem ubezpieczenia są in-
dywidualne wyniki produkcyjne i finansowe farmerów. Wynika to z braku za-
grożenia hazardem moralnym oraz koniecznością zmniejszenia ryzyka bazy. W 
przypadku polis ARP nie jest dostępny najniższy poziom ochrony typu CAT. 

Tabela 39. Poziom dotowania polis typu ARP oraz ARP-HPE, oraz AYP w zależności od wysoko-
ści franszyzy redukcyjnej w roku 2020  

Źródło: https://www.rma.usda.gov. 
 

Drugim typem polisy, w którym przedmiotem ubezpieczenia są średnie 
wyniki produkcyjne uzyskane przez producentów rolnych w regionie jest polisa 
AYP. Ta polisa z kolei przypomina polisy APH, z tym, że przedmiotem ubez-
pieczenia jest średni poziom plonów w regionie a nie indywidualne plony pro-
ducenta rolnego. W tabeli 39 przedstawiono poziom subsydiowania składek pła-
conych przy nabyciu tych polis. Ten typ polisy posiada wszystkie wady i zalety 
polisy ARP, z tym, że wypłata odszkodowań nie jest zależna od zmian cen su-
rowców rolnych.  

Na rysunku  37  przedstawiono liczbę nabywanych polis ARP, ARP-HPE 
oraz AYP w ostatnich latach. Z roku na rok liczba zawieranych umów maleje. 
Pomiędzy rokiem 2014 a 2019 liczba nabytych polis ARP zmalała dwukrotnie. 
W przypadku polis AYP oraz ARP-HPE spadek ten był nawet bardziej znaczą-
cy. Zapewne jednym z czynników malejącego zainteresowania tymi polisami 
była stosunkowo niewielka wartość odszkodowań wypłacanych w ramach tych 
polis. W odróżnieniu od liczb przedstawianych odnośnie polis RP, YP czy APH 

Rodzaj polisy Poziom franszyzy redukcyjnej 
30% 25% 20% 15% 10% 

Polisy ARP oraz ARP-HPE 59% 55% 55% 49% 44% 
Polisy AYP 59% 59% 55% 55% 51% 



442 

w przypadku polis ARPI wartość odszkodowań sporadycznie tylko przekracza 
wartości płaconych przez rolników składek. W latach 2014-2019 taka sytuacja 
miała miejsce tylko dwa razy w przypadku polis AYP i ani razu dla polis ARP. 
W całym tym okresie wartość odszkodowań wyniosła 57% wartości płaconych 
przez farmerów składek i 32% sumy składek i subsydiów w przypadku polis 
ARP i odpowiednio 69% i 32% dla polis AYP.  

Rysunek 37. Liczba zawieranych polis ARP, ARP-HPE oraz AYP w latach 2011-2019  

 
 Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

Równolegle do programu gwarancji marży producentów mleka (DMC) 
polityka rolna USA oferuje hodowcom bydła mlecznego możliwość uczestnic-
twa w programie ubezpieczenia marży brutto bydła mlecznego (The 
Livestock Gross Margin for Dairy Cattle – LGM for Dairy Cattle) oraz ubezpie-
czenia marży brutto produkcji mleka (The Livestock Gross Margin for Cattle – 
LGM for Cattle (RMAb, 2020). Program ten administrowany jest przez Agencję 
Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Agency) i oferuje ochronę przed 
utratą marży brutto w produkcji mleka. Marża brutto jest definiowana jako róż-
nica między wartością mleka a kosztami pasz związanych z jego produkcją. 
Wypłata odszkodowania następuje w przypadku, gdy na koniec okresu ubezpie-
czenia gwarantowana marża brutto jest większa od marży obliczonej w oparciu 
o faktyczne ceny rynkowe zarejestrowane dla okresu ubezpieczenia. Gwaranto-
wana marża brutto odpowiada spodziewanej marży brutto obliczanej z zastoso-
waniem ceny mleka i ceny podstawowych pasz zarejestrowanych na rynkach 
terminowych dla okresu objętego ubezpieczeniem ewentualnie pomniejszonej 
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decyzją producenta rolnego o część nie podlegającą ubezpieczeniu (co wpływa 
na zmniejszenie stawki ubezpieczenia). Producent określa i deklaruje ilość mle-
ka sprzedawanego na cele przetwórstwa spożywczego oraz pasz zużywanych w 
gospodarstwie do produkcji tego mleka w poszczególnych miesiącach objętych 
ubezpieczeniem. Przy czym wielkości te muszą mieścić się w określonych 
ustawowo przedziałach po przeliczeniu na ekwiwalent ziarna kukurydzy oraz 
śrutę sojową. Do przeliczenia ilości pasz wykorzystywanych w produkcji wyko-
rzystuje się normatywne tabele konwersji poszczególnych pasz roślinnych na 
ekwiwalent kukurydzy bądź śrutę sojową. Producenci uczestniczący w progra-
mie zobowiązani są w okresach objętych ubezpieczeniem marży do udokumen-
towania sprzedaży mleka i może być to przedmiotem kontroli. Programy ubez-
pieczenia marży obejmują także producentów bydła rzeźnego (Livestock Gross 
Margin for Cattle) oraz trzody chlewnej (Livestock Gross Margin for Swine), 
dla których marże obliczane są na poziomie sztuki zwierzęcia w odpowiadającej 
kategorii wiekowej z uwzględnieniem spodziewanej wagi i kosztów paszy 
(RMAc, 2020). Programy ubezpieczenia marży są szczególnie atrakcyjne dla 
mniejszych producentów, którzy z uwagi na skalę produkcji są wykluczeni z 
możliwości zakupu opcji sprzedaży produktów i zakupu pasz z wykorzystaniem 
rynków terminowych. Program ubezpieczenia marży poprzez bezpośrednie po-
równanie przychodów i kosztów uwzględnia różnice między oczekiwanymi a 
rzeczywistymi cenami na rynkach rolnych i pozwala na uzyskanie gwarantowa-
nej nadwyżki w przypadku niespodziewanych i niekorzystnych zmian cen na 
rynkach rolnych. Programy te, mimo że oparte na cenach notowanych na gieł-
dach, wymuszają na producentach prowadzenie ewidencji sprzedaży, która jest 
wymagana przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę odszkodowania. Ponadto 
programy opierają się o sprawnie funkcjonujące rynki opcji, co pozwala na moż-
liwie bliskiemu rzeczywistej ustaleniu przeciętnej marży oczekiwanej i rzeczy-
wistej. 

 Inną forma zabezpieczenia producentów przed spadkami cen rynkowych 
jest ubezpieczenie ochronne od ryzyka w produkcji zwierzęcej – Livestock Risk 
Protection (LRP) (RMAd, 2020). Ubezpieczenie to dostępne jest dla producen-
tów bydła rzeźnego (LRP-Fed Cattle oraz LRP-Feeder Cattle), jagnięciny 
(LRP-Lamb) oraz żywca wieprzowego (LRP-Swine). Producenci zawierają 
ubezpieczenie z zatwierdzonymi przez Agencję Zarządzania Ryzykiem (RMA) 
agentami, przy czym ubezpieczenie uważa się za zawarte po akceptacji przez 
RMA. Przedmiotem ubezpieczenia jest cena zbytu oczekiwanej wartości koń-
cowej zwierząt. Producent decyduje w zakresie od 70 do 100 procent (dla ja-
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gnięciny od 80 do 95 procent) o stopniu pokrycia ceny ubezpieczeniem. Rze-
czywiste ceny zbytu notowane na rynkach rolnych są podstawą do wyznaczania 
ceny gwarantowanej uwzględniającej wybrany przez producenta stopień pokry-
cia ceny ubezpieczeniem. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest mniejsza 
rzeczywista wartość końcowa zwierząt przeznaczonych do uboju na koniec 
okresu ubezpieczenia obliczana na podstawie faktycznych cen ważonych ogła-
szanych przez Agricultural Marketing Service (AMS) od wartości zwierząt obli-
czonej z zastosowaniem ceny gwarantowanej ubezpieczeniem. Producenci za-
wierają ubezpieczenie w oparciu o stawki składek, ceny gwarantowane oraz rze-
czywiste wartości końcowe (spodziewane) publikowane codziennie na stronach 
internetowych przez Agencję Zarządzania Ryzykiem. Producenci mogą ubez-
pieczyć limitowaną liczbę zwierząt w zależności od rodzaju prowadzonej pro-
dukcji (np. dla maksymalnie 2000 sztuk jałówek i wołów). Instrument LRP na-
leży do grupy instrumentów subsydiowanych przez rząd federalny i jest ukie-
runkowany na mniejszych producentów o dużej awersji do ryzyka i potencjale 
produkcyjnym uniemożliwiającym zakup opcji na rynku terminowym (Patrick i 
in., 2008). 

Ubezpieczeniem marży w niektórych Stanach są objęci także producenci 
podstawowych zbóż za pośrednictwem programu ochrony marży (Margin Pro-
tection Plan – MP) administrowanego przez Agencję Zarządzania Ryzykiem 
(RMAb, 2017). Program ma na celu zmniejszenie strat producentów rolnych 
spowodowanych nieoczekiwanym spadkiem marży operacyjnej, tj. przychodów 
z objętego programem kierunku produkcji pomniejszonego o koszty nakładów. 
Przy czym podobnie jak w innych programach wypłata odszkodowania ma 
miejsce, gdy marża ustalona na podstawie szacowanych średnich przychodów 
i kosztów w regionie (na poziomie hrabstwa) jest niższa od poziomu gwaranto-
wanego ubezpieczeniem. Równocześnie producent decyduje o poziomie zabez-
pieczenia w granicach 70-95% marży gwarantowanej ubezpieczeniem. Ta forma 
ubezpieczenia jest dedykowana do producentów ryżu, kukurydzy, soi oraz psze-
nicy. Producenci mogą łączyć ten instrument zarządzania ryzykiem z progra-
mami Yield Protection lub Revenue Protection, co wpływa na zmniejszenie 
stawki płatności. Jednakże wypłaty odszkodowań z tych programów nie podle-
gają kumulacji, tj. uzyskanie kwoty odszkodowania z programów Yield Protec-
tion lub Revenue Protection, wpływają na zmniejszenie odszkodowania z pro-
gramu ochrony marży. Program przewiduje możliwość zakupu opcji ceny zbioru 
(Harwest Price Option), co w przypadku wyższych cen zbóż w okresie zbioru 
skutkuje przeliczeniem szacowanej marży gwarantowanej i rzeczywistej. Z ad-
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ministracyjnego punktu widzenia interesującym jest uwzględnienie w szacun-
kach marży zmienności cen tylko niektórych nakładów, jak paliwo, nawozy i 
środki ochrony roślin. Ułatwia to oszacowanie marży rzeczywistej na zakończe-
nie sezonu w oparciu o zaobserwowane plony oraz ceny i porównanie jej z mar-
żą gwarantowaną ubezpieczeniem. Producenci rolni przy podejmowaniu decyzji 
o zawarciu ubezpieczenia mają możliwość skorzystania z internetowego narzę-
dzia z informacjami o szacunkowych przychodach i kosztach z produkcji oraz 
kosztach zawarcia ubezpieczenia50. Program obok częściowego subsydiowania 
składek na ubezpieczenie przewiduje dodatkowe specjalne obniżki stawek ubez-
pieczenia dla wybranych grup producentów, jak początkujących rolników. Prze-
prowadzone badania pilotażowe w Austrii wskazują, że w warunkach rolnictwa 
zdominowanego przez gospodarstwa o małej skali produkcji ubezpieczeniem 
marży zainteresowani byliby producenci o wysokiej awersji do ryzyka (Sinnabel 
i in., 2017). Niemniej jednak, wdrożenie takiego produktu w warunkach euro-
pejskich wymaga pogłębionych badań celem określenia akceptowanej wysoko-
ści stawki ubezpieczenia i powiązania z innymi już dostępnymi na rynku in-
strumentami ubezpieczenia w rolnictwie.     

Programy wsparcia producentów rolnych w Stanach Zjednoczonych 
w przypadku zdarzeń o charakterze katastroficznym są zarządzane przez 
Agencję Usług Rolniczych (Farm Service Agency – FSA) w Departamencie 
Rolnictwa (Department of Agriculture – USDA)51. Udzielane wsparcie w zależ-
ności od rodzaju programu finansowane jest z funduszu Korporacji Kredytów 
Towarowych (Commodity Credit Corporation) oraz celowych funduszy FSA 
(Federal Register, 2014). W celu kontroli zasadności wydatkowania i przestrze-
gania limitów budżetów przeznaczonych na poszczególne programy pomocy 
rolnikom dotkniętym klęskami o charakterze katastroficznym beneficjenci pro-
gramów zobowiązani są do dostarczenia planów biznesowych prowadzonego 
gospodarstwa rolnego lub wypisu z rejestru działalności operacyjnej gospodar-
stwa dla roku, dla którego ubiegają się o płatności oraz przez kolejne 3 lata 
przechowywania dokumentacji związanej z otrzymanymi płatnościami.   

Program pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla producentów 
i hodowców zwierząt gospodarskich, pszczół miodnych i ryb hodowlanych 
(ELAP – Emergency Assistance for Livestock, Honeybees, and Farm-Raised 
                                                           
50 Narzędzie dostępne jest na stronach www.marginprotection.com. 
51 Podstawę prawną stanowi Agricultural Act of 2014 (2014 Farm Bill) określający ramy 
działania programów pomocy w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie (Supplemental 
Agricultural Disaster Assistance Programs). 
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Fish Program) obejmuje straty spowodowane chorobami zwierząt, określonymi 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zamieciami śnieżnymi i pożarami 
uznanymi za katastroficzne przez ministerstwo rolnictwa (decyzja Sekretarza 
Stanu USDA). W szczególności program ELAP zapewnia wsparcie w przypad-
ku strat takich jak (FSAb, 2019): 

 w paszach dla zwierząt gospodarskich, w tym na łąkach i pastwiskach spo-
wodowanych suszą lub pożarami (z wyłączeniem strat na ziemiach zarządza-
nych przez władze federalne), 

 wynikających z kosztu transportu wody do zwierząt gospodarskich spowo-
dowanego suszą, 

 wynikających z dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem żywego 
inwentarza w celu leczenia i/lub kontroli związanej z gorączką kleszczową u 
bydła, 

 strat hodowców pszczół oraz strat w paszach i upadkach w gospodarstwach 
rybackich. 

Wsparcie udzielane jest na podstawie wniosku o płatność wraz z równo-
ległym złożeniem zawiadomienia o poniesionych stratach do lokalnego ośrodka 
Agencji Usług Rolniczych (Farm Service Agency – FSA) prowadzącego rejestry 
działalności gospodarstwa. 

Podstawowa stawka płatności w ramach programu ELAP odpowiada 
60% poniesionych strat w przypadku pasz dla zwierząt gospodarskich. Dla strat 
związanych z upadkami zwierząt w tym ryb i pszczół stawka podstawowa od-
powiada 75% poniesionych strat. Stawki płatności mogą być zwiększane do 
80%, jeśli w danym roku łączna liczba wniosków o płatności w programie bę-
dzie mniejsza od ustalonego limitu wydatków. Z drugiej strony możliwe jest 
proporcjonalne zmniejszenie stawek płatności w przypadku przekroczenia bu-
dżetu programu. Od 2018 roku ustawodawca przewidział podwyższoną do 90% 
stawkę płatności dla producentów uznanych za społecznie defaworyzowanych, 
takich jak: gospodarstw o małym potencjale ekonomicznym, początkujących 
rolników i rolników weteranów wojennych. W takich wypadkach stawki wypła-
canych odszkodowań nie podlegają zmniejszeniu z uwagi na limity budżetowe. 
Podobnie zmiany wprowadzone w 2018 roku wprowadziły pokrycie kosztów 
związanych z transportem żywego inwentarza w celu leczenia gorączki klesz-
czowej u bydła oraz rekompensatę kosztów związaną z przygotowaniem (zgru-
powaniem) żywego inwentarza w celu kontroli pod kątem gorączki kleszczowej. 
Równocześnie z programu wyłączono straty związane ze śmiercią żywego in-
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wentarza z powodu chorób, które są spowodowane lub przenoszone przez wek-
tory i nie są kontrolowane przez szczepienia bądź zwyczajową praktykę chowu 
zwierząt.  

Wsparcie na zwalczanie strat w wyniku specyficznych chorób zostało 
przewidziane w programie odszkodowań z tytułu strat w produkcji zwierzęcej 
(LIP – Livestock Indemnity Program). W szczególności straty kwalifikujące 
się do programu odszkodowań LIP obejmują upadki zwierząt spowodowane 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi, określonymi chorobami, atakami dzi-
kiej zwierzyny jak też obniżki cen zwierząt gospodarskich spowodowane po-
wyższymi zdarzeniami o charakterze zdarzeń nadzwyczajnych (FSAc, 2019). 
Podobnie jak w przypadku programu ELAP producenci chcąc uzyskać odszko-
dowanie muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkód 
oraz związane z nimi straty w zwierzętach gospodarskich lokalnej FAS. Od-
szkodowania bazują na krajowych stawkach płatności, które wynoszą 75% war-
tości rynkowej danego gatunku ogłaszanej przez Sekretarza Rolnictwa w USDA 
dla wszystkich stanów. Przy czym stawki dla kontraktowych hodowców drobiu 
lub trzody chlewnej obliczane są jako 75% średnich krajowych nakładów w tych 
kierunkach produkcji. Program skierowany jest do właścicieli i hodowców kon-
traktowych zwierząt utrzymywanych w celach gospodarskich w związku z pro-
wadzoną działalnością rolniczą z wyłączeniem utrzymywania zwierząt w stanie 
dzikim i do celów rekreacyjnych. Program bazuje na stawkach odnoszących się 
do krajowych średnich cen zwierząt gospodarskich i nie uwzględnia różnic jako-
ściowych i intensywności produkcji. Podobnie ustalenie średnich kosztów pro-
dukcji w drobiu i trzodzie na poziomie krajowym bez uwzględnienia różnic ja-
kościowych można uznać za kontrowersyjne. Program wydaje się zatem szcze-
gólnie atrakcyjny dla producentów ukierunkowanych na optymalizację docho-
dów poprzez minimalizację ponoszonych kosztów. Przy obliczaniu wielkości 
pomocy uwzględnia się także normy upadków dla danej grupy zwierząt oblicza-
ne dla całego stada (Timmerman i Jansen, 2017). W konsekwencji można mó-
wić o dolnym limicie ubiegania się o wsparcie w wysokości przekraczającej 
straty w zwierzętach powyżej normatywnych upadków wyliczanych na pozio-
mie regionalnym. Z programu nie mogą korzystać producenci, którzy osiągają 
średni skorygowany dochód brutto (AGI – Adjusted Gross Income) w wysoko-
ści przekraczającej 900 000 USD52, co wyklucza z programu największych pro-

                                                           
52 Skorygowany dochód brutto odpowiada łącznym dochodom brutto pomniejszonym o przy-
sługujące pomniejszenia np. z tytułu wydatków na edukację. 
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ducentów, potencjalnie mogących przejąć większość korzyści z programu (Ne-
wton i in., 2016).   

Producenci i hodowcy kontraktowi zwierząt gospodarskich w systemie 
wypasowym w oparciu o użytkowane pastwiska (naturalne, pielęgnowane, ze 
stałą pokrywą i w niektórych przypadkach w oparciu o uprawy specjalne do wy-
pasu zwierząt), którzy ponieśli straty w produkcji pasz z powodu suszy mogą 
ubiegać się o wsparcie z programu LFP (Livestock Forage Disaster Pro-
gram). Program oferuje wsparcie także dla producentów, którzy mimo posiada-
nych uprawnień z powodu zagrożenia pożarowego nie mieli dostępu do pa-
stwisk zarządzanych przez agencję federalną w okresie wypasu. Podstawą ubie-
gania się o wsparcie z programu jest stwierdzenie wystąpienia suszy w oparciu o 
narodowy system monitorowania suszy oraz spowodowanych nią strat u produ-
centów53. Program wsparcia dedykowany jest dla producentów i hodowców 
zwierząt żywionych systemem wypasowym, tj. takich, których większość zapo-
trzebowania energetycznego zaspokajana jest poprzez wypas traw pastewnych 
lub roślin strączkowych (alpaki, bydło wołowe, bawoły, bizony, bydło mleczne, 
jelenie, łosie, emu, koniowate, kozy, lamy, renifery oraz owce). Przy czym 
zwierzęta objęte programem stanowią działalność rolniczą gospodarstwa rolne-
go i powinny być w jego użytkowaniu przynajmniej 60 dni przed datą uznania 
obszaru za objęty klęską suszy, bądź sprzedane lub zutylizowane z uwagi nie-
możności kontynuowania produkcji w bezpośrednim następstwie suszy. Wspar-
cie adresowane jest do producentów rolnych osób prawnych i fizycznych oby-
wateli USA, rezydentów, partnerów obywateli USA oraz osób prawnych działa-
jących w oparciu o prawa stanowe w tym plemion Indian. Warunkiem udziele-
nia wsparcia jest wykazanie prowadzenia produkcji zwierzęcej w oparciu o po-
wierzchnie pastwiskowe objęte wsparciem. Podstawowa stawka płatności LFP z 
tytułu suszy odpowiada 60% niższej podstawy odpowiadającej bądź miesięcz-
nym kosztom paszy dla zakwalifikowanych zwierząt gospodarskich, bądź po-
tencjałowi produkcyjnemu kwalifikujących się do programu powierzchni wypa-
sowych. Przy czym w przypadku sprzedaży bądź utylizacji stada z powodu wa-
runków suszy, które wystąpiły w jednym lub dwóch poprzedzający latach, staw-
ka płatności jest zwiększana do 80% podstawowej stawki płatności. Roczna 
kwota płatności z programu nie może jednocześnie przekroczyć pięciokrotności 
miesięcznych płatności dla objętej wsparciem grupy zwierząt gospodarskich. 
Farm Bill 2018 ogranicza maksymalną roczną wypłatę odszkodowania na osobę 
                                                           
53 System operuje 5 stopniową skalą intensywności suszy – od 1 (silna susza) do 5 (susza eks-
tremalna). 



449 

i osobę prawną dla LFP (bez względu na uczestnictwo w innych programach) do 
wysokości 125 000 USD. Wyjątkiem od tej reguły są wspólne przedsięwzięcia i 
spółki jawne oraz podmioty z osobowością prawną. W przypadku tych ostatnich 
oraz osób fizycznych o średnim skorygowanym dochodzie brutto 900 000 USD 
świadczenia LFP nie są przyznawane. Program LFP opiera się o system monito-
rowania suszy oraz konieczność selekcji na poziomie gospodarstwa zwierząt 
żywionych w systemie wypasowym wraz z wyceną kosztów produkcji tych 
pasz. Adaptacja programu LFP do warunków polskich wymagałaby ponadto 
określenia limitów stawek i płatności na producenta, zwłaszcza dla sektorów 
objętych wsparciem bezpośrednim, aby nie zakłócać mechanizmów rynkowych 
decydujących o wielkości produkcji.   

Program ochrony w nagłych wypadkach ECP (Emergency Conserva-
tion Program) skierowany jest do rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach 
spowodowanych przez klęski żywiołowe oraz wspiera działania na rzecz ochro-
ny wód podczas suszy (FSAb, 2020). W szczególności program ECP udziela 
wsparcia mającego na celu odbudowę potencjału produkcyjnego gruntów rol-
nych wraz z systemami gospodarki wodą zniszczone przez kataklizmy oraz in-
westycji na rzecz ochrony zasobów wodnych. Włączenie gruntów do programu 
jest poprzedzone oceną regionalnego biura FSA mającą na celu stwierdzenie, 
czy szkody spowodowane klęską żywiołową lub suszą będą skutkować dalszymi 
negatywnymi konsekwencjami dla jakości gruntów (w tym dla ich potencjału 
produkcyjnego), są spowodowane klęską żywiołową nietypową dla tego regionu 
(wyjątek stanowią uszkodzenia spowodowane erozją wiatru), są zbyt kosztowne, 
aby zostały naprawione bez pomocy z programu. Program pozwala na uzyskanie 
pomocy w wysokości do 75% poniesionych kosztów, przy czym decyzję o wy-
sokości wsparcia podejmuje komisja na podstawie przedstawionego wniosku. 
Podobnie jak w innych programach pomocy w warunkach klęski żywiołowej 
jest możliwość uzyskania zwiększonej pomocy do 90% kosztów dla grup defa-
woryzowanych (między innymi rdzenna ludność, młodzi rolnicy i weterani). Na 
poziomie lokalnym zatwierdza się wnioski o wartości do 50 000 USD, natomiast 
wnioski pomocowe o wartości od 50 001 do 100 000 USD wymagają zatwier-
dzenia przez Komitet Stanowy. Wnioski na kwoty przekraczające 100 000 USD 
wymagają z kolei zgody krajowego biura FSA, przy czym górna granica poje-
dynczego wniosku została określona na poziomie 200 000 USD zarówno skła-
danego przez osobę fizyczną, jak i prawną. Do działań kwalifikujących się do 
dofinansowania w programie zalicza się: oczyszczenie gruntów rolnych z nanie-
sionych przez kataklizm materiałów i nieczystości, rekultywację i wyrównanie 
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terenów (szczególnie, gdy zakłócają gospodarkę wodą), odbudowę ogrodzeń i 
infrastruktury związanej z gospodarką wodną, jak też działania mające na celu 
okresowe dostarczanie wody na tereny objęte suszą.  

Program pomocy dla sadowników TAP (Tree Assistance Program) 
zapewnia z kolei pomoc finansową dla sadowników i hodowców szkółek drze-
wek w odbudowaniu utraconych w wyniku klęsk żywiołowych zasobów drzew, 
krzewów i winorośli (FSA, 2018). Program określa rodzaje sadów i plantacji 
kwalifikujących się do wsparcia kierując się kierunkiem oraz komercyjnym cha-
rakterem uzyskiwanej produkcji. W szczególności program wyklucza nasadze-
nia z produkcją nie kierowaną na rynek oraz nastawione na produkcję drewna i 
pulpy drzewnej. Pomoc udzielana jest w przypadku wystąpienia strat przekra-
czających 15% nasadzeń skorygowanych o normatywne straty w wyniku zja-
wisk o charakterze katastroficznym, jak nadzwyczajne choroby roślin i plagi 
szkodników, susza, pożar, przymrozki, powódź, trzęsienie ziemi i spowodowane 
uderzeniem pioruna. Przy czym, w przypadku chorób, których negatywne efekty 
w pierwszym roku mogą nie powodować strat powyżej ustalonego progu brane 
są pod uwagę straty w przyszłych okresach. Odstępstwo to ma zapobiegać roz-
przestrzenianiu się chorób na wczesnym ich etapie oraz ograniczać niewłaściwe 
praktyki zamierzonego zwiększania strat w celu przekroczenia progu dostępno-
ści do programu. Program działa na zasadzie zwrotu części poniesionych kosz-
tów na odbudowę potencjału produkcyjnego nasadzeń. Płatność następuje po 
wdrożeniu zaplanowanych we wniosku działań w ciągu 12 miesięcy od jego za-
twierdzenia. Obecnie podstawowa stawka płatności określona została na 65% 
wnioskowanych kosztów odbudowy nasadzeń oraz 50% kosztów zabiegów, jak 
przycinanie, usuwanie uszkodzonych konarów i innych mających na celu rato-
wanie istniejącego potencjału produkcyjnego. Stawki płatności oblicza się w 
oparciu o koszty normatywne, jeśli są one niższe od kosztów wykazanych we 
wniosku. Producent musi udokumentować poniesione koszty na działania wy-
szczególnione we wniosku. Program wyznacza też limit 1000 akrów (około 400 
ha) kwalifikujących się sadów lub nasadzeń na jednego producenta w danym 
roku kalendarzowym. Każdorazowo komisja z ramienia FAS ocenia, czy straty 
nie wynikły z niewłaściwej praktyki oraz czy wskazane we wniosku działania są 
zasadne i zostały w pełni wdrożone, co warunkuje wypłatę świadczeń. W pro-
gramie obowiązuje ponadto zasada wykluczenia z grona beneficjentów podmio-
ty o skorygowanym rocznym dochodzie brutto przekraczającym 900 000 USD.  
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Programy wspierające producentów rolnych doświadczających strat w 
wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych co do zasady ogólnej mają 
charakter rozłącznych, tj. zdarzenia ujęte w jednym programie są wykluczone 
z innych programów. Podejście takie zapobiega pozyskiwaniu wsparcia z wielu 
źródeł. 

*** 

Polityka rolna USA jest bardzo silnie nakierunkowana na wsparcie zarzą-
dzania ryzykiem przez krajowych producentów rolnych. Świadczy o tym nie 
tylko wielość instrumentów podporządkowanych temu celowi, lecz również wy-
soki poziom kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Najkosztowniejszym 
elementem polityki rolnej jest system dotowanych ubezpieczeń produkcji rolni-
czej. W jego ramach rząd federalny we współpracy z prywatnymi ubezpieczy-
cielami oferuje producentom rolnym szereg instrumentów asekuracyjnych. W 
ramach tego systemu producent rolny może ubezpieczyć praktycznie każdy ro-
dzaj produkcji. Od jego decyzji zależy, czy ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć 
będzie tylko ryzyka produkcyjnego, czy może także ryzyka cenowego. Jak 
wskazano w tekście, najpowszechniej nabywane rodzaje polis ubezpieczenio-
wych wskutek znacznego finansowania ze środków budżetowych pozostają de 
facto systemami wsparcia dochodów. Producenci rolni otrzymują w odszkodo-
waniach znacząco wyższe środki finansowe niż wydają na zakup ubezpieczeń. 
Państwo finansuje bowiem składki, refunduje część kosztów administracyjnych 
oraz wspiera usługi reasekuracyjne. Nie oznacza to jednak, że cele stawiane 
przed systemem nie są realizowane. Skala wsparcia jest bowiem uzależniona od 
poziomu cen surowców rolnych, czy wysokości plonów w danym roku. Z punk-
tu widzenia producenta rolnego mamy do czynienia ze znaczącym zmniejsze-
niem poziomu ryzyka dochodowego (Embaye i in., 2017).  

Z drugiej strony polityka wspierania rolnictwa poprzez system ubezpie-
czeń dotowanych może rodzić pytania o skutki uboczne tak skonstruowanego 
wsparcia. Promuje ona bowiem gospodarstwa cechujące się największą zmien-
nością plonów i przychodów. O zagrożeniach takich wspominają m.in. Goodwin 
i Smith (2013). Wielu badaczy zauważa również, że wzrost powszechności sto-
sowania ochrony ubezpieczeniowej może skutkować obniżaniem innych metod 
minimalizacji ryzyka (jak stosowanie nawozów), czy zasiewaniem bardziej ry-
zykownych areałów (Glauber i in., 2002; Chang i Mishra, 2012). Producenci 
rolni mają też na skutek ubezpieczeń zwiększać specjalizację produkcji 
[O’Donoghue i in., 2009]. Istnieją jednak również badania, wyniki których 
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wskazują, że dotowanie ubezpieczeń produkcji rolniczej w USA nie wiążę się z 
tak znacznymi zmianami w procesie produkcji (Weber i in., 2016). Należy rów-
nież pamiętać, że w systemach, które nie są nastawione na zysk, a do głównych 
celów należy upowszechnianie stosowania ochrony ubezpieczeniowej nie da się 
także uniknąć nierównego traktowania wybranych grup beneficjentów. Dotyczy 
to zarówno sumy uzyskanych korzyści w podziale na wybrane uprawy – o czym 
wspominano przy okazji omawiania polisy RP – jak również w podziale geogra-
ficznym. W szczególności dotyczy to państw o tak dużym zróżnicowaniu klima-
tycznym jak USA. Na rysunku 38 przedstawiono różnice wartości skumulowa-
nego dla wszystkich rodzajów polis wskaźnika szkodowości pomiędzy czterema 
wybranymi stanami. Jak widać stany położone bardziej na południe cechował 
dużo wyższy stosunek odszkodowań do składek niż w przypadku stanów poło-
żonych bardziej na północ przez praktycznie cały okres 5 lat, co może wskazy-
wać na pewne systemowe niezrównoważenie.  

Rysunek 38. Stosunek całości wypłaconych odszkodowań do zebranych składek w wybranych 
stanach USA w latach 2011-2019  

 
Źródło: https://www.rma.usda.gov/SummaryOfBusiness. 
 

Mechanizm działania systemu dotowanych ubezpieczeń sprawia, że naj-
większe korzyści uzyskują producenci o wysokiej skali produkcji. Badania na 
danych z roku 2014 wykazały, że 10% farm o najwyższym poziomie sprzedaży 
przechwytywało ponad 2/3 ogólnej sumy dotacji kierowanych do programów 
ARC, PLC oraz składek ubezpieczeniowych (Bekkerman i in., 2018). 
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Niezależnie jednak od pewnych wad, system wsparcia zarządzania ryzy-
kiem dochodowym producentów rolnych w USA należy oceniać zdecydowanie 
pozytywnie. Jest to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów tego typu na 
świecie i z pewnością najbardziej kosztowny. Trzonem jest tu system ubezpie-
czeń produkcji rolniczej, który znacznie minimalizuje straty wynikłe z istnienia 
dwóch największych źródeł wahliwości dochodów w rolnictwie, czyli ryzyka 
produkcyjnego i cenowego. Dodatkowo ryzyko dochodowe farmerów ograni-
czają specjalne programy, których celem jest ochrona przed stratami o mniej-
szym zakresie, które nie powinny być pokrywane przez ubezpieczycieli z uwagi 
na występowanie zjawiska hazardu moralnego. W przypadku wystąpienia naj-
poważniejszych szkód, farmerom oferuje się jeszcze programy pomocowe. Sys-
tem ten jest obecnie powszechnie stosowany przez producentów rolnych w 
USA. W przypadku ubezpieczeń wynika to nie tylko z przepisów wymagają-
cych od farmerów posiadania ochrony ubezpieczeniowej, by korzystać z innych 
narzędzi polityki rolnej, lecz także z wysokiego stopnia dotowania składki i ho-
listycznego podejścia do zarządzania ryzykiem. Ubezpiecza się bardzo szeroki 
zakres ryzyk, dający producentom faktyczne poczucie bezpieczeństwa.   

Z pewnością system tego rodzaju sprawdziłby się również w Polsce. Jego 
wdrożenie w naszym kraju wiązałoby się jednak z koniecznością przekroczenia 
kilku barier. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy przede wszystkim wy-
sokie koszty funkcjonowania systemu oraz bezwzględną konieczność dokumen-
towania przez producentów rolnych wszelkich transakcji rynkowych i uzyski-
wanych wyników produkcyjnych. W USA jest to możliwe z uwagi na objęcie 
farmerów podatkiem dochodowym, co wymusza prowadzenie księgowości. W 
Polsce wydaje się to trudne do uzyskania w najbliższych latach. Tym co możli-
we jest do przeniesienia na polski grunt jest z pewnością idea wdrażania ubez-
pieczeń opartych o średnie regionalne wyniki produkcyjne. Szczególnie w okre-
sie, gdy rolnicy nie są w stanie wykazać indywidualnej historii wyników pro-
dukcyjnych i ekonomicznych. Z pewnością też warta uwagi jest współpraca w 
ramach systemu instytucji publicznych oraz prywatnych ubezpieczycieli i testo-
wanie przez tych drugich pilotażowych, nowych linii ubezpieczeń, zanim staną 
się one częścią systemu ubezpieczeń dotowanych. 

Kanada 

Udział rolnictwa wraz z leśnictwem i łowiectwem w wartości produktu 
krajowego brutto gospodarki Kanady w ostatnich latach nie przekraczał 2%, 
przy czym całego sektora żywnościowego około 7% (Statistics Canada, T. 36-
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10-0401-01). Wysoki udział sektora rolno-żywnościowego był konsekwencją 
jego dynamicznego wzrostu, silniejszego od obserwowanego na poziomie całej 
gospodarki – o 11% w latach 2012-2016. W ujęciu regionalnym udział rolnictwa 
w tworzeniu PKB był silnie zróżnicowany – od około 0,2% w przypadku Yukon 
do 7% w regionie Prince Edwards (Biggs, 2019). 

Od roku 2008 produkcja roślinna stanowiła ponad 50% w strukturze 
przychodów z tendencją wzrostu do ponad 56% w roku 2018. Udział produkcji 
zwierzęcej oscylował wokół 41%, a wsparcia bezpośredniego w przychodach 
gospodarstw rolnych zmniejszył się z 9 do 3,6% (Statistics Canada. Table 32-
10-0045-01). W przychodach z produkcji roślinnej najważniejszymi kierunkami 
produkcji w 2018 roku były: rzepak – 26,6% (w 2011 ponad 29%), pszenica – 
16,2% (w 2013 blisko 17%), warzywa – 9,4% oraz soja – 8,7%. W przypadku 
przychodów z produkcji zwierzęcej dominował sektor produkcji bydła, który 
wraz z mlecznym stanowił ponad 61,7% wartości produkcji zwierzęcej. Drób i 
jaja stanowiły z kolei 18,3%, a trzoda 16,1% produkcji zwierzęcej. Wśród pozo-
stałych kierunków produkcji zwierzęcej istotną rolę odgrywała produkcja ow-
czarska, jednak w znacznie mniejszym stopniu – poniżej 1% wartości produkcji 
zwierzęcej. Szacuje się, że około połowy produkcji rolnej Kanady jest ekspor-
towana w postaci nieprzetworzonych surowców rolnych bądź produktów prze-
tworzonych (Arora, 2017, s. 4). Dynamiczny wzrost sektora rolnego Kanady w 
ostatnich latach jest w szczególności wynikiem wzrostu wartości produkcji ro-
ślinnej zbóż i nasion rzepaku.   

Szacuje się, że w sezonie 2019/2020 zasiewy zbóż i roślin oleistych zajęły 
ponad 27,5 mln hektarów, a powierzchnia upraw przewidzianych do zbioru 
przekroczy 26 mln ha (Skrypetz, Yu 2020, s. 1). Przy założeniu przeciętnego 
plonowania na poziomie 3,3 t/ha łączna produkcja zbóż i oleistych będzie bliska 
86 mln ton. Produkcja pozostałych zbóż łącznie z roślinami białkowymi szaco-
wana jest na 7,3 mln ton. W efekcie produkcja podstawowych upraw polowych 
sięgnie 93,3 mln ton, co odpowiada wielkości z sezonu 2018/2019. Zdaniem 
ekspertów z Departamentu Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Kanady z uwa-
gi na wysoką podaż zbóż na rynku światowym przewiduje się, że eksport pro-
dukcji roślinnej rolnictwa kanadyjskiego zmniejszy się o około 7% w porówna-
niu z rokiem ubiegłym (głównie pszenicy, kukurydzy i rzepaku). Niemniej w 
sezonie 2020/2021 biorąc pod uwagę poprawę warunków pogodowych oraz 
spodziewaną powierzchnię zasiewów wielkość produkcji zbóż powinna się nie-
znacznie zwiększyć.  

W przypadku produkcji zwierzęcej średniookresowe prognozy wskazują 
na trend wzrostu wolumenu produkcji zwierzęcej na poziomie 1,7% rocznie. 
Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju produkcji zwierzęcej w związku z pan-
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demią wydają się być możliwe zakłócenia w ekspozycji mięsa i przetworów 
oraz ograniczenie potencjału przetwórczego przemysłu jako konsekwencji do-
stosowania do regulacji zapobiegających rozprzestrzenianiu pandemii.  

W 2016 roku liczba gospodarstw funkcjonujących w rolnictwie kanadyj-
skim nie przekraczała 193,5 tysiąca, co oznacza spadek o 30% w stosunku do 
roku 1996 (tabela 40). Biorąc pod uwagę strukturę gospodarstw rolnych pod 
względem powierzchni posiadanych użytków rolnych w okresie tym zwiększyła 
się liczba gospodarstw największych, tj. użytkująca od 1165 do 1424 ha o blisko 
20% i użytkująca ponad 1424 ha o blisko 89%. Mimo tak dynamicznego wzro-
stu, łącznie gospodarstwa te w strukturze wszystkich gospodarstw zwiększyły 
swój udział z niecałych 2,8 do około 6,4%. Najliczniejszą grupę w całym obję-
tym analizą okresem stanowiły z kolei gospodarstwa o powierzchni użytków 
rolnych od 97 do 226 ha (por. rysunek 39). Mimo że ich liczba zmniejszyła się z 
blisko 60 do niecałych 37 tys. (zmniejszenie o ponad 37%) to stanowiły one w 
roku 2016 blisko 19% wszystkich gospodarstw rolnych w Kanadzie.  

 
Tabela 40. Struktura gospodarstw rolnych w kanadzie według wielkości UR 

 1996 2016 2016/1996 
Ogółem 276548 193492 -30,0 

Powierzchnia w ha:     
<4) 16654 13193 -20,8 

[4-28) 37830 32036 -15,3 
[28-52) 31427 22494 -28,4 
[52-97) 49588 30792 -37,9 
[97-226) 58981 36631 -37,9 

[226-453) 40010 22935 -42,7 
[453-647) 17347 9640 -44,4 
[647-906) 11787 8335 -29,3 
[906-1165) 5306 4982 -6,1 
[1165-1424) 2817 3365 19,5 

[1424 i więcej) 4801 9089 89,3 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0156-01. 
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Rysunek 39. Struktura gospodarstw rolnych w Kanadzie według grup obszarowych w 1996-
2016 roku 

 
Źródło: jak w tabeli poprzedniej. 

 
Drugą pod względem liczebności grupę obszarową gospodarstw w 2016 

roku stanowiły gospodarstwa o powierzchni od 4 do 28 ha (tabela 40). Ta grupa 
obok wspomnianych największych gospodarstw zwiększyła swój udział w struk-
turze, jednak był to efekt mniejszej od przeciętnej dla całej populacji dynamiki 
zmniejszania liczby gospodarstw. W podobny sposób nabrały na znaczeniu go-
spodarstwa użytkujące od 28 do 52 ha oraz od 906 do 1165 ha, które pomimo 
zmniejszonej liczebności nieznacznie zwiększyły swój udział w strukturze go-
spodarstw. Z kolei w badanym okresie najsilniej zmniejszyła się (o ponad 40%) 
liczebność gospodarstw o powierzchni 226-647 ha. Przedstawione zmiany li-
czebności i struktury gospodarstw rolnych w Kanadzie pod względem posiada-
nych użytków rolnych wskazują z jednej strony na proces koncentracji produkcji 
w gospodarstwach już dysponujących większym potencjałem produkcyjnym. 
Z drugiej strony kurczy się liczba gospodarstw o małej powierzchni użytków 
rolnych, choć w tempie niższym od obserwowanego w przypadku gospodarstw 
o wielkości użytków rolnych powyżej średniej. 
 Dominującym typem produkcyjnym gospodarstwa rolnego była specjali-
zacja w uprawie roślin oleistych i zbóż – ponad 30% gospodarstw w Kanadzie 
skalsyfikowanych zostało jako wyspecjalizowane w tych kierunkach produkcji 
(rysunek 40). Z kolei ponad w około 16% gospodarstw głównymi kierunkami 
produkcji były inne uprawy roślinne. Blisko 11% gospodarstw wyspecjalizowa-
nych było w produkcji owoców i orzechów, warzyw i melonów lub kwiaciar-
stwie. Łącznie gospodarstwa, w których wiodącą rolę odgrywały kierunki pro-
dukcji roślinnej stanowiły blisko 59% wszystkich gospodarstw. 
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Rysunek 40. Struktura gospodarstw rolnych w Kanadzie pod względem typu produkcyjnego  

 
Źródło: Statistics Canada. Tabela: 32-10-0027-01. 

 
W typach produkcyjnych związanych z produkcją zwierzęcą w 2016 roku 

zakwalifikowało się około 41% gospodarstw rolnych. W tej zbiorowości naj-
ważniejszą grupę stanowiły gospodarstwa ukierunkowane na chów i hodowle 
bydła mięsnego – ponad 18% wszystkich gospodarstw w Kanadzie. Gospodar-
stwa te wraz z gospodarstwami ukierunkowanymi na hodowlę bydła mlecznego 
stanowiły niemalże ¼ wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa wyspecjalizowa-
ne w produkcji trzody oraz drobiu stanowiły z kolei 2,5 i 1,7% gospodarstw rol-
nych, co wskazuje na silną koncentrację tych kierunków produkcji. 

Od 2010 do 2016 roku rolnictwo kanadyjskie charakteryzowało się rela-
tywnie silnym i stabilnym wzrostem dochodów rolniczych. Korzystna koniunk-
tura dla rolnictwa związana była przede wszystkim z rosnącym popytem na su-
rowce rolne krajów rozwijających się, w szczególności Chin (Biggs, 2019). W 
roku 2011 ceny produktów rolnych zwiększyły się o 15,7% (produkcji roślinnej 
o 18,8%, a zwierzęcej o 12,2%), podczas gdy ceny środków produkcji o 9,5%. 
Taki rozwój cen przyczynił się do skokowego wzrostu dochodów rolniczych o 
blisko 54%. W kolejnych latach wzrosty cen produkcji rolniczej nie przekracza-
ły 5% przy wzroście cen środków produkcji do 6,5%. Niemniej wysoki poziom 
dochodów utrzymywał się do roku 2017 (rysunek 41). W roku 2018 zmniejsze-
nie dochodów spowodowane było pogorszeniem koniunktur, tj. zwiększonymi 
cenami środków do produkcji przy niższych cenach produktów rolniczych.  
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Rysunek 41. Przychody, koszty operacyjne oraz zrealizowany dochód rolników w Kanadzie 
(mln dolarów kanadyjskich) 

 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0052-01. 

 
Istotną rolę w poprawie dochodów rolniczych w 2019 roku odegrała pro-

dukcja konopi indyjskich do celów leczniczych, skoncentrowana w stanach On-
tario i Alberta. Upowszechnienie produkcji konopi pozwoliło na kompensację 
zmniejszonych przychodów z tradycyjnych kierunków produkcji roślinnej. W 
ujęciu regionalnym zwiększone dochody rolników w regionach Alberta i Que-
bec pozwoliły na kompensację spadku dochodów w regionach Saskatchewan i 
Manitoba. Łącznie w roku 2019 dochód rolników kanadyjskich zwiększył się o 
ponad 10% w porównaniu z rokiem 2018. Łączne przychody ze sprzedaży pro-
duktów rolnych oraz programów wsparcia osiągnęły poziom ponad 66 mld przy 
kosztach operacyjnych na poziomie ponad 53 mld dolarów kanadyjskich. Wśród 
głównych kategorii kosztowych najsilniej zwiększyły się koszty odsetek od po-
życzonego kapitału, opłaty pracy i powiązanych z nią świadczeń dla pracowni-
ków oraz nawozów. Rekordowy poziom przychodów i kosztów operacyjnych w 
2019 roku to przede wszystkim efekt rozwoju nowego kierunku produkcji – ko-
nopi indyjskich. 

Gospodarstwa rolne o dochodzi poniżej 25 tys. dolarów kanadyjskich 
rocznie stanowiły blisko 32% wszystkich gospodarstw rolnych w Kanadzie (ry-
sunek 42). Gospodarstwa te wraz z gospodarstwami znajdującymi się w prze-
dziale dochodowym od 25 do 50 tys. dolarów obejmowały 60% wszystkich go-
spodarstw. Z kolei wśród gospodarstw o dochodach równych i przekraczających 
50 tys. dolarów rocznie około 1,5% stanowiły podmioty o dochodach przekra-
czających 250 tys. dolarów dochodu rocznego. Podobnie liczebne były grupy od 
75 do 100 tys. oraz od 100 do 250 tys. – około 25 000 gospodarstw, czyli nieco 
ponad 9% wszystkich gospodarstw.  
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Rysunek 42. Gospodarstwa rolne w Kanadzie według klas dochodowości w 2016 roku 

 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0027-01. 

 
Gospodarstwa o dochodach od 75 do 100 tys. dolarów rocznie stanowiły 

18% wszystkich gospodarstw rolnych w Kanadzie. Porównując do przeciętnego 
dochodu wszystkich podatników na poziomie 47,2 tys. dolarów kanadyjskich rocz-
nie większość gospodarstw rolnych generowała dochody poniżej przeciętnych. 

Wśród typów produkcyjnych charakteryzujących się największym udzia-
łem gospodarstw o mniejszych dochodach znalazły się gospodarstwa z hodowlą 
bydła mlecznego i produkcją mleka oraz gospodarstwa trzodowe (rysunek 43). 
W tych dwóch typach produkcyjnych ponad 70% gospodarstw osiągało dochody 
poniżej 49 999 CAD.  

Rysunek 43. Gospodarstwa rolne w Kanadzie według klas dochodowości w 2016 roku 

 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0027-0. 
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Z kolei w typie produkcyjnym produkcja drobiu i jaj około 46% stanowiły 
gospodarstwa o dochodach powyżej 50 000 CAD. W tej grupie ponad 10% go-
spodarstw charakteryzowało się dochodami powyżej 250 000 CAD. Dochody 
rodzin z gospodarstwem rolnym w Kanadzie w około 40% pochodziły z gospo-
darstwa rolnego (tabela 41). Przy czym dochód pochodzenia rynkowego stano-
wił niecałe 36%, a z tytułu uczestnictwa w programach dedykowanych gospo-
darstwom rolnym około 5%.  

 
Tabela 41. Dochód ogólny rodzin rolniczych i jego źródła w mln CAD 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 Total income 2017 = 
100 

Dochód ogólny 22931 21839 21676 100,0 
Dochód spoza rolnictwa 13817 12674 12910 59,6 
Dochód netto z gospodarstwa rolnego (A = B + C)  9114 9165 8766 40,4 
Płatności netto z programów wsparcia (B) 924 936 1035 4,8 
Dochód netto rynkowy z gospodarstwa rolnego (C)  8190 8229 7731 35,7 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0213-01. 

Udział gospodarstwa rolnego w dochodach rodziny rolniczej był silnie 
zróżnicowany w zależności od poziomu przychodów gospodarstwa rolnego (ry-
sunek 44). I tak w gospodarstwach o przychodach powyżej 500 000 CAD rocz-
nie dochód operacyjny gospodarstwa rolnego stanowił ponad 50% dochodu go-
spodarstwa domowego rodziny rolniczej. W tych gospodarstwach udział płatno-
ści z programów w dochodzie rodziny zawierał się w przedziale od 6 do 9%.  
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Rysunek 44. Dochód gospodarstwa rolnego, płatności z programów jako % dochodu rodziny 
z gospodarstwem rolnym według klas przychodów gospodarstwa rolnego w 2017 roku 

 
Źródło: Statistics Canada. Tabela 32-10-0213-01. 
 

W przypadku rodzin z gospodarstwami rolnymi o przychodach poniżej 
99 000 CAD dochody z gospodarstwa rolnego stanowiły mniej niż 10%, a płat-
ności z programów nie przekraczały 2% dochodu rodziny rolniczej. Łącznie go-
spodarstwa o przychodach od 10 000 do 24 999 CAD miały ujemne dochody z 
gospodarstwa rolnego, a płatności z programów nie miały istotnego wpływu na 
dochody rodzin rolniczych – poniżej 1%. Dochody gospodarstw rolnych w Ka-
nadzie są silnie zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa, profilu 
produkcyjnego i skali produkcji. W tym świetle udział płatności z programów w 
tworzeniu dochodu gospodarstwa rolnego był relatywnie wyrównany, tj. na po-
ziomie grup gospodarstw w niewielkim lub znikomym stopniu wpływały na do-
chody rodzin rolniczych. Płatności z programów wsparcia miały więc charakter 
wspierający działalność gospodarstw rolnych i w ogólnym rozrachunku w więk-
szym stopniu trafiały do gospodarstw o większej skali produkcji. Przemiany 
strukturalne zachodzące w rolnictwie kanadyjskim wskazują na grupę gospo-
darstw największych jako zwiększająca się liczebnie przy zmniejszaniu się licz-
by gospodarstw średniej wielkości. Dużą grupę gospodarstw w rolnictwie kana-
dyjskim stanowią gospodarstwa związane z bydłem i produkcją mleka. W tej 
grupie relatywnie duży odsetek gospodarstw charakteryzował się mniejszymi 
dochodami mimo dedykowanych programów wsparcia. 
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Wsparcie producentów rolnych w Kanadzie obejmuje 8 głównych kie-
runków działania (Agricultural programs and services, 2020):  
1) Zarządzanie ryzykiem i finansami w gospodarstwie rolnym mające na celu 

zmniejszenie negatywnych następstw zdarzeń losowych na dochody rolnicze 
w tym kompensację strat oraz wsparcie działań ograniczające ryzyko prowa-
dzenia produkcji rolniczej.  

2) Wsparcie zarządzania w gospodarstwie rolnym obejmujące kwestie stabiliza-
cji finansowej i organizacyjnej gospodarstwa rolnego w tym zasobów i jako-
ści pracy. 

3) Rozwój rynków obejmujący wsparcie działań na rzecz pozyskania nowych 
rynków zbytu, także zagranicznych oraz rozwój sektorów rolnych za pośred-
nictwem organizacji branżowych. 

4) Programy sektorowe mające na celu wsparcie producentów mleka, zarządza-
nie dystrybucją żywności w ramach pomocy społecznej, oraz inwestycji w 
gospodarstwach rolnych i przetwórstwie. 

5) Zrównoważone rolnictwo wspierające działania na rzecz ograniczania gazów 
cieplarnianych w sektorze rolnym, ochronę bioróżnorodności, zasobów przy-
rodniczych, zarządzanie zasobami ziemi oraz środkami ochrony roślin, jak też 
dostosowaniem gospodarstw do zmian klimatycznych włączając gospodarkę 
wodą. 

6) Innowacje, nauka i rozwój, którego celem jest wsparcie badań naukowych na 
rzecz postępu rolniczego oraz wsparcie wdrażania osiągnięć nauki do prakty-
ki rolniczej. 

7) Rdzenni mieszkańcy i rolnictwo wspierający włączenie rdzennych mieszkań-
ców do łańcucha żywnościowego zarówno na poziomie produkcji, jak i prze-
twórstwa i dostaw żywności do konsumenta. 

8) Agpal wspierający integrację interesariuszy sektora rolno-spożywczego na 
poziomie regionów i branż. 

Wskazane kierunki wsparcia rolnictwa realizowane są przez dedykowane 
programy które mogą oddziaływać na więcej niż jeden obszar wsparcia. W 
szczególności zarządzanie ryzykiem i finansami w gospodarstwie rolnym oraz 
wsparcie zarządzania w gospodarstwie rolnym współdzieli programy takie jak 
AgriInsurance, AgriInvest oraz AgriStability. Programy te wraz z AgriRi-
covery oraz Advance Payments Program stanowią trzon Programów Zarządza-
nia Ryzykiem (Business Risk Management Programs) w rolnictwie Kanady. 
 Podstawowym celem Programów Zarządzania Ryzykiem jest wsparcie 
producentów rolnych w losowych przypadkach strat w produkcji i utracie do-
chodów włączając zdarzenia o charakterze katastroficznym.  
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 Wśród wymienionych AgriStability dedykowany jest do producentów, 
którzy doświadczyli istotnego zmniejszenia dochodu. Program operuje nadwyż-
ką (margin) przy wyznaczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego równą różnicy 
między kwalifikowanymi przychodami (allowable income) i wydatkami (allo-
wable expenses) w danym roku a skorygowanymi zmianami w należnościach, 
zobowiązaniach i zapasach54. Kwalifikowane wydatki obejmują zakupy towa-
rów oraz koszty bezpośrednio związane z nakładami na działalność rolniczą. 
Zmniejszenie dochodu do poziomu poniżej 70% średniej referencyjnej oblicza-
nej jako średnia olimpijska z ostatnich pięciu lat umożliwia skorzystanie z płat-
ności. Przy czym w przypadku gdy średnia z kwalifikowanych wydatków z lat 
branych pod uwagę do obliczania nadwyżki referencyjnej jest mniejsza od obli-
czonej nadwyżki, to stosowana nadwyżka referencyjna jest ograniczona do 
średniej z kwalifikowanych wydatków. Stosowana nadwyżka operacyjna nie 
może być jednak mniejsza niż 70% nadwyżki referencyjnej obliczonej z zasto-
sowaniem średniej olimpijskiej55. Uczestniczący w programie producenci rolni 
otrzymują wsparcie równe 70% różnicy między obliczoną w roku klęskowym 
nadwyżką a stosowaną nadwyżką referencyjną.  

Poniżej podano przykładowy schemat kalkulacji wsparcia w programie 
Agristability56 
W przypadku gdy stosowana nadwyżka referencyjna wynosi 100 000 CAD to 
graniczna wartość nadwyżki uprawniającej do otrzymania płatności AgriStabili-
ty odpowiada 70 000 CAD.  

W przypadku uzyskania przez gospodarstwo nadwyżki w wysokości 60 000 CAD 
płatność z programu dla rolnika wyniesie: 

Różnica między graniczną wartością nadwyżki a wartością uzyskanej nadwyżki  
70 000 CAD – 60 000 CAD x 70% = 7 000 CAD. 

 

                                                           
54 Do przychodów kwalifikowanych przy obliczaniu nadwyżek referencyjnych zalicza się 
wpłaty z tytułu odszkodowań komercyjnych, przy czym od roku 2020 wpłaty takie nie są 
uwzględniane przy kalkulacji bieżącej nadwyżki przy wnioskowaniu o płatności z programu.   
55 W przypadku gdy uczestnik programu nie prowadził w poprzedzających latach działalności 
rolniczej i nie jest możliwe obliczenie nadwyżki referencyjnej jest ona ustalana w oparciu o 
średnie wyniki branżowe i na podstawie potencjału produkcyjnego gospodarstwa w bieżącym 
roku. Podobnie na zasadach pilotażu w 2020 roku wprowadzono możliwość obliczenia nad-
wyżki referencyjnej na podstawie przychodów i wydatków (metoda kasowa) dla osób stosują-
cych tą metodę przy rozliczaniu podatku dochodowego.  
(https://www.agr.gc.ca/eng/?id=1586466427048).  
56 Por. www.agricorp.com/en-ca/Programs/AgriStability/Pages/HowItWorks.aspx 
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Maksymalna płatność dla gospodarstwa nie może przekroczyć 3 milionów 
CAD rocznie, co może być ograniczeniem tylko dla niewielkiej grupy gospo-
darstw największych. Producenci rolni kwalifikujący się do uczestnictwa w pro-
gramie muszą prowadzić gospodarstwo rolne na terenie Kanady, zgłaszać do-
chody z działalności rolniczej do Canada Revenue Agency (CRA) oraz odpro-
wadzać składkę na fundusz AgriStability. Składka składa się z dwóch elemen-
tów: stałej opłaty administracyjnej (Administrative Cost Share) w wysokości 55 
CAD oraz opłaty programowej (AgriStability Program Fee). Opłata programo-
wa jest obliczana w oparciu o nadwyżkę referencyjną dla opłaty programowej 
(Contribution Reference Margin) odpowiadającej nadwyżce referencyjnej z roku 
ubiegłego w przypadku rolników kontynuujących uczestnictwo w programie, 
ewentualnie skorygowana o zmiany w strukturze i wielkości produkcji gospo-
darstwa w roku bieżącym. W efekcie baza do obliczenia opłaty programowej 
jest zbliżona do aktualnego potencjału gospodarstwa do generowania nadwyżki, 
ale może być różna od nadwyżki referencyjnej stosowanej przy wyznaczaniu 
ewentualnej płatności dla gospodarstwa. Opłata programowa odpowiada 70% 
kwoty obliczonej z zastosowaniem stawki 0,45% za każde 1 000 CAD nadwyżki 
referencyjnej dla opłaty programowej57. 

Program AgriInvest w formie rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego służy z kolei zarządzaniu niewielkimi spadkami dochodów, tj. 
nie kwalifikującymi się do programu AgriStability. W tym celu producenci rolni 
mogą każdego roku zdeponować na indywidualnym rachunku kwoty odpowia-
dające do 100% kwalifikowanych przychodów ze sprzedaży netto (różnica mię-
dzy przychodami ze sprzedaży netto i płatności z kwalifikowanych programów  
a kosztami zakupu kwalifikowanych nakładów do produkcji) i otrzymać wspar-
cie w postaci dotacji rządowej w wysokości 1% swojej dopuszczalnej sprzedaży 
netto. Maksymalnie rolnik może jednak zdeponować odpowiednik 1 000 000 
CAD i otrzymać 10 000 CAD dotacji rządowej. W efekcie na rachunku są gro-
madzone fundusze w dwóch filarach. I filar stanowią depozyty rolnika (niepod-
legające opodatkowaniu), podczas gdy drugi filar składki i odsetki rządowe 
(uwzględniane w zeznaniach dochodów do celów podatkowych). Maksymalnie 
na koncie nie może być jednak zgromadzone więcej niż 400% przeciętnej kwali-
fikowanej kwoty sprzedaży z bieżącego roku i poprzedzających dwóch lat. 
Kwoty zgromadzone na rachunku mogą być w dowolnym momencie przez rol-
nika podjęte i dowolnie wykorzystane. AgriInvest wspiera zatem tworzenie fun-
duszu przez rolnika na potrzeby pokrycia relatywnie niewielkich, nadzwyczaj-
nych wydatków. 
                                                           
57 W poprzednich latach zamiast 70% stosowano współczynnik 85% (Agristability handbook, 
2011).   
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 AgriInsurance to program wspierający finansowo i organizacyjnie pro-
ducentów rolnych w minimalizacji skutków ekonomicznych strat produkcyjnych 
będących następstwem niekontrolowanych zjawisk w otoczeniu produkcyjnym 
gospodarstwa. Istotą programu jest współpraca i współfinansowanie przez rząd 
Kanady i administrację regionalną ubezpieczeń rolniczych oraz reasekuracja (fi-
nasowanie deficytu) budżetów regionalnych (AgriInsurance, 2020). Plany dzia-
łań i ich budżetowanie w ramach AgriInsurance tworzone są na poziomie władz 
regionalnych zgodnie z Ustawą o ochronie dochodów gospodarstw rolnych 
(Farm Income Protection Act), Ustawą ubezpieczeń produkcji (Canada Produc-
tion InsuranceRegulations) i są elementem Kanadyjskiego Partnerstwa na rzecz 
Rolnictwa (Canadian Agricultural Partnership). Program wsparcia ubezpieczeń 
produkcji obejmuje zarówno straty produkcyjne ilościowe (w tym zmniejszenie 
plonowania) jak i w jakości produktów. 
 Instrumentem do zarządzania ryzykiem biznesowym w rolnictwie Kanady 
jest AgriRecovery, który ma zastosowanie w przypadku klęsk żywiołowych 
(AgriRicovery 2020). Co do zasady AgriRecovery nie jest programem wsparcia, 
lecz określa ramy działania administracji centralnej i regionalnej do oceny skut-
ków i potrzeb działania w przypadku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej. 
W praktyce w ramach AgriRecovery po dokonaniu oceny i kwalifikacji zdarze-
nia do klęskowych poszczególne szczeble administracji podejmują współpracę 
celem określenia, jakie działania powinny zostać podjęte przez producentów, 
aby złagodzić skutki zdarzenia i wznowić produkcję. Oceniają, czy producenci 
są w stanie podjąć działania niezbędne do uzyskania niezbędnej pomocy w ra-
mach podstawowych programów zarządzania ryzykiem (tj. AgriInsurance, 
AgriStability lub AgriInvest) i w razie konieczności ustalają, czy potrzebna jest 
dodatkowa pomoc dla producentów. Dodatkowa pomoc jest finansowana w ra-
mach inicjatywy AgriRecovery przez administrację krajową i regionalną w sto-
sunku 60:40. Co do zasady działania te mają mieć charakter uzupełniający do 
podstawowych programów zarządzania ryzykiem i nie mogą być traktowane 
jako ich zastępstwo. Dodatkowo producenci rolni w przypadku zdarzeń o cha-
rakterze klęsk żywiołowych mogą być objęci pozarolniczymi programami 
wsparcia, jak np. finansowanymi z Kanadyjskiej Agencja Kontroli Żywności, 
bądź ponadbranżowymi programami pomocy w przypadku katastrof. 
 Innym instrumentem wsparcia zarządzania ryzykiem jest Advance Pay-
ments Program (Advance Payments Program, 2020), który oferuje producentom 
rolnym pomoc w wywiązaniu się ze zobowiązań finansowych poprzez poprawę 
przepływów pieniężnych oraz wsparcie w urynkowieniu produktów rolnych. 
Instrument ten bazuje na pożyczkach udzielanych dla producentów rolnych ze 
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wskazanymi powyżej trudnościami do wysokości 400 000 CAD z finansowa-
niem przez administrację centralną odsetek od pierwszych 100 000 CAD. 
 W związku z pandemią wirusa COVID-19 Ministerstwo rolnictwa podjęto 
dodatkowe działania adresowane do producentów rolnych58. W ramach progra-
mu AgriRecovery zwiększono fundusze na wsparcie rekompensujące dodatko-
we koszty producentów w związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. W 
szczególności pomoc ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów przetrzymy-
wania bydła i trzody chlewnej w gospodarstwach, które utraciły możliwość zby-
tu zwierząt z powodu tymczasowego zamknięcia zakładów przetwórstwa spo-
żywczego. 

Podobnie zwiększenie limitu kredytowego dla Kanadyjskiej Komisji Mle-
czarskiej ma służyć kompensacji kosztów czasowego magazynowania nadwy-
żek sera i masła w obliczu zmniejszonego popytu. Jednocześnie uruchomiono 
program zakupu nadwyżek żywności (niesprzedanych zapasów zwłaszcza ziem-
niaków i drobiu) celem jej redystrybucji lokalnym organizacjom konsumentów  
i osobom zagrożonym niedożywieniem. 

Ponadto wprowadzono zwiększenie pierwszej raty płatności z programu 
AgriStability z 50% do 75% celem szybszego transferu wsparcia dla producen-
tów doświadczających znacznego spadku dochodów. W przypadku programu 
AgriInsurance prowadzone są działania na rozszerzenie jego zakresu celem 
uwzględnienia nadzwyczajnych niedoborów siły roboczej w sektorze ogrodnic-
twa i ewentualnych strat producentów związanych z niemożliwością zbioru pło-
dów rolnych.  

Wsparcie bezpośrednie rolników w rolnictwie kanadyjskim w latach 
2006-2014 charakteryzowało się tendencją malejącą (por. rysunek 45). Zmniej-
szanie wparcia bezpośredniego było bezpośrednio związane z relatywnie ko-
rzystnymi warunkami produkcyjnymi i rynkowymi dla rolnictwa, jak też postę-
pującą koncentracją produkcji pozwalającej i wzrostu produktywności rolnictwa 
(Arora, 2017). Zwiększonym przychodom gospodarstw rolnych towarzyszyły 
większe inwestycje, a postępujące ceny ziemi rolniczej kompensowane były 
zwiększaniem gruntów dzierżawionych w gospodarstwach rolnych. 

 

 

 

                                                           
58  https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/05/supporting-canadas-farmers-food-
businesses-and-food-supply 
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Rysunek 45. Dynamika bezpośrednich płatności netto z uwzględnieniem rabatów dla rolni-
ków w Kanadzie w latach 2006-2019 w milionach CAD 

 
Źródło: Statistics Canada, Tabela 32-10-0106-01. 

 
 W ramach programów AgriInvest, AgriStability i AgriRicovery w latach 
2017-2019 rolnicy otrzymywali roczne wsparcie na poziomie 644 mln CAD (ta-
bela 42). Były to kwoty mniejsze blisko o połowę w porównaniu z okresem 
2010-2012. Najbardziej zmniejszyło się wsparcie z programu AgriStability, co 
odzwierciedla zmniejszenie skali znaczącego spadku dochodów w następstwie 
zjawisk o charakterze losowym. Zmniejszenie wsparcia, relatywnie niewielkie-
go, dotyczyło także regionalnych programów stabilizacji dochodów. W tym 
przypadku czynnikiem decydującym była mniejsza liczba uczestników progra-
mów. 
 W przypadku poziomu wsparcia ze środków publicznych ubezpieczeń pro-
dukcji roślinnej niewielkiemu zmniejszeniu łącznej kwoty wsparcia towarzyszyło 
zwiększenie składek opłacanych przez rolników. W efekcie przeciętny poziom 
wsparcia netto rolników z tego tytułu w latach 2017-2019 zmniejszył się o około 
100 mln CAD. W ramach wsparcia sektora produkcji mleka producenci otrzymali 
w roku 2019 ponad 290 mln CAD, czyli kwoty porównywalne z AgriInvest.   
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Tabela 42. Rachunek wsparcia płatnościami bezpośrednimi producentów rolnych w Kanadzie (CAD) 

Wyszczeólnienie 
Średnio w milionach CAD 

2010-2012 2017-2019 
AgriInvest 402  277  
AgriStability 773  354  
AgriRecovery -  11  
Provincial Stabilization Programs Gross payments 391  271  
Provincial Stabilization Programs Producer Premiums 147  67  
Provincial Stabilization Programs Net Payments 244  204  
Crop Insurance Gross Payments (a) 1 233  1 176  
Crop Insurance Producer Premiums (a) 655  701  
Crop Insurance Net Payments (a) 579  475  
Dairy Direct Payment Program (DDPP) (b) -  293  
Other Payments 357  386  
Total Gross Payments 3 156  2 573  
Total Producer Premiums 804  969  
Total Net Payments 2 352  1 604  
Total Rebates Reducing Expenses 46  61  
Total Gross Direct Payments and Rebates 3 202  2 493  
Total Producer Premiums 804  889  
Total Net Direct Payments and Rebates 2 398  1 603  
a) Podane kwoty nie obejmują wpłat do gospodarstwa z tytułu zawieranych komercyjnych 
polis poza programem b) Tylko w roku 2019 
Źródło: Statistics Canada, Table 32-10-0106-01.  

 
Ocenia się, że programy zarządzania ryzykiem stanowią około 75% wy-

datków rządowych na programy wsparcia gospodarstw rolnych, a ich udział 
może się tylko nieznacznie zmienić w przypadku zwiększenia wsparcia branżo-
wego (EC, 2018, s. 41). Niemniej kierunek rozwijania programów branżowych 
jest krytykowany z uwagi na zakłócający równe warunki konkurencji na ryn-
kach międzynarodowych i w konsekwencji prowadzący do ograniczania swobo-
dy eksportu produktów na inne rynki. Programy zarządzania ryzykiem są w tym 
świetle postrzegane jako neutralne. Co do zasady zmniejszają negatywne skutki 
zdarzenia o charakterze losowym i jak pokazuje praktyka nie blokują przemian 
strukturalnych w rolnictwie. 

Poszczególne regiony Kanady mają możliwość wdrażania własnych in-
strumentów polityki rolnej. Większość z nich wnosi jedynie swój wkład finan-
sowy w centralnie wyznaczone działania wobec sektora rolnego. Jednak w 
przypadku niektórych – Québec i Ontario – mamy do czynienia z szerokim za-
kresem własnych rozwiązań. Na wstępie warto zaznaczyć, iż rok 2019 był 
szczególnie trudny dla kanadyjskich rolników i na grudniowym spotkaniu mini-
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strów rolnictwa szczebla prowincjonalnego i centralnego zdecydowano o podję-
ciu działań w celu polepszenia wsparcia dla rolnictwa. Ministrowie dostrzegają 
zmiany w zakresie ryzyka związanego z działalnością rolniczą. Zwiększa się 
ryzyko odnoszące się do zmian klimatycznych i handlu zagranicznego. W ra-
mach podjętych działań ministrowie zdecydowali o realizacji programu pilota-
żowego, w ramach którego ma być testowane aplikowanie o wsparcie z progra-
mu AgriStability w oparciu o zeznania podatkowe. Rozważane i analizowane są 
również limity wsparcia  kosztów kwalifikowanych. 

W Québecu realizowany jest program Agri-Québec, którego celem jest 
wsparcie rolników w zarządzaniu ryzykiem. Program umożliwia oszczędzanie 
na indywidualnym koncie oszczędnościowym. Maksymalna kwota wpłaty wy-
znaczana jest jako odsetek wartości sprzedaży netto danego gospodarstwa. Jest 
to taka sama kwota, jaka wpłacana jest na to konto ze środków budżetu Québe-
cu. Obecnie maksymalna wysokość wpłaty to 3,2% wartości sprzedaży netto w 
przypadku gospodarstw rolnych, zaś w odniesieniu do gospodarstw rybackich 
3,9%. Jednocześnie jednak obowiązuje limit maksymalnej wartości sprzedaży 
netto, do której obowiązuje taki odsetek maksymalnej kwoty depozytu, i wynosi 
on 1,5 mln dolarów. Jednakże w przypadku podmiotów, których wysokość 
przychodów jest niższa niż 100 tys. dolarów limity te są wyższe i wynoszą od-
powiednio 4,2% i 4,9% (Agri-Québec, 2019, s. 7). Ponadto, gospodarstwom, 
które są w trakcie transformacji w gospodarstwa z produkcją ekologiczną przy-
znawane jest dodatkowe wsparcie, ale tylko dla mniejszych podmiotów (tab. 
43). 
 

Tabela 43. Poziom wsparcia publicznego w ramach programu Agri-Québec 
Wyszczególnienie Gospodarstwa 

rolne 
Gospodarstwa 

rybackie 
Przechodzenie na pro-

dukcję ekologiczną 
Przychód niższy niż 100 tys. dola-
rów 

4,2% 4,9% +4% 

Przychód wyższy niż 100 tys. dola-
rów 

   

Poziom 
sprzedaży 
netto 

Mniej niż 100 tys. $ 3,2% 3,9% +4% 
100 tys. – 1,5 mln 3,2% 3,9% +2% 
1,5-2,5 mln 2,0% 2,0%  
2,5-5 mln 1,5% 1,5%  
5+ mln 1,0% 1,0%  

Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), s. 21. 
 
Liczba korzystających z tego programu w okresie 2013-2017 spadła o po-

nad 20% z niespełna 19 tys. do blisko 15 tys. (rys. 46). Jednocześnie odsetek 
uzyskujących wsparcie tego programu utrzymywał się w całym okresie na zbli-
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żonym poziome ok. 86%. Wysokość środków przeznaczanych przez region na 
ten program wynosiła 66-95 mln dolarów kanadyjskich rocznie. 

 
Rysunek 46. Liczba uczestników i otrzymujących wsparcie w ramach programu Agri-Québec 

w okresie 2013-2017 

 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), rys. 18. 

 
Udział w programie wymaga przestrzegania regulacji obowiązujących w 

Québecu w zakresie ochrony środowiska i prowadzenia działalności rolniczej. 
Brak spełnienia wymogów w zakresie bilansu fosforu w glebie skutkuje obniże-
niem wsparcia o 25%, a maksymalnie o 50 tys. dolarów kanadyjskich.  

Ubezpieczenie służące stabilizacji dochodu Farm Income Stabilization In-
surance (Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles – ASRA)  
jest  programem  komplementarnym do programów AgriStability i AgriInvest. 
W ramach tego ubezpieczenia wypłacane są środki, gdy ceny produktów rol-
nych są niższe niż ceny ustalone jako stabilizujące dochód. Poziom tych cen jest 
ustalany na podstawie kosztów produkcji w wyspecjalizowanych gospodar-
stwach. ASRA obejmuje następujące sektory produkcji rolnej: 
 zboża i rzepak (owies, pszenica, żyto zarówno do konsumpcji przez ludzi, jak  

i na pasze); 
 bydło; 
 jagnięta; 
 świnie59. 

                                                           
59 W roku ubezpieczeniowym 2018-2019 z listy usunięto jabłka. 
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Dany rolnik może ubezpieczyć jeden lub wszystkie prowadzone działal-
ności podlegające ubezpieczeniu, ale musi ubezpieczyć całość produkcji danego 
typu. Dla rolnika korzystniejsze jest ubezpieczenie się zarówno w ramach 
ASRA, jak i AgriStability, bo przy braku ubezpieczenia w AgriStability odszko-
dowanie z ASRA będzie obniżone o 40% w stosunku do tego, które uzyska 
ubezpieczony w obu tych programach. 

Szczególne rozwiązanie przewidziano dla osób dopiero rozpoczynających 
działalność rolniczą, które kwalifikują się do wsparcia w ramach programu Fi-
nancial Support Program for Aspiring Farmers. Takim osobom oferowana jest 
zniżka w wysokości 25% od wkładu, który normalnie musieliby wnieść do 
ASRA za każdy ubezpieczany typ produkcji. Maksymalna kwota zniżki to 50 
tys. dolarów kanadyjskich rocznie. Zniżka może być przyznana w sumie na trzy 
następujące po sobie lata, a w przypadku trzody chlewnej może być wyższa niż 
25%. 

W roku finansowym 2018-2019 w programie tym uczestniczyło 7 648 
podmiotów, a kwota ubezpieczeniowa sięgała 2,4 mld dolarów kanadyjskich 
(tabela 44). W tym samym roku finansowym wypłacone odszkodowania sięgnę-
ły 237,8 mln dolarów, przy czym aż 121,9 mln dolarów pochłonęło wsparcie 
producentów trzody chlewnej, czyli sektora, który włączono do tego programu  
w roku 2018-2019. W tym roku poziom wydatków z programu był znacznie 
wyższy niż średnia z wcześniejszych 5 lat, która wyniosła 160,2 mln dolarów. 
Natomiast wpłaty do programu wyniosły w roku 2018-2019 176,9 mln dolarów, 
z czego 65 mln dolarów pochodziło od ubezpieczonych (La Financière Agricole 
du Québec, 2019, s. 33).  

 
Tabela 44. Liczba ubezpieczonych i kwota ubezpieczeniowa w programie ASRA w okresie 

2014-2019 
Rok Liczba ubezpieczonych Kwota ubezpieczeniowa (w mln CAD) 

2014-2015 11 270 3 101,6 
2015-2016 10 925 3 108,1 
2016-2017 10 567 3 031,9 
2017-2018 7 983 2 326,0 
2018-2019 7 648 2 423,3 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), rys. 8. 
 

W ostatnich latach relacja wkładów do wypłat kształtowała się bardzo 
różnie. W niektórych latach wpłaty przewyższały wypłaty, a w innych rok fi-
nansowy kończył się przewagą wypłat nad wpłatami (rys. 47). 
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Rysunek 47. Wkłady i wypłaty z programu ASRA w latach 2014-2019 (w mln dolarów CAD) 
 

 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), rys. 8. 
 

Program Agri-Québec Plus jest przeznaczony dla sektorów, które nie są 
objęte wsparciem w ramach programu ASRA lub zarządzaniem podażą. Stanowi 
uzupełnienie kanadyjskiego programu AgriStability. Obejmuje owoce jagodo-
we, produkcję syropu klonowego, produkcję kwiatów i roślin ozdobnych, a od 
2016 roku także kukurydzy na ziarno, soi i ziemniaków. Program zapewnia 85% 
poziomu marży referencyjnej. Wsparcie ograniczone jest do poziomu zapewnia-
jącego osiągnięcie zysku netto w wysokości 50 tys. dolarów wyliczanego we-
dług formuły obowiązującej w tym programie. W 2018 roku wsparcie z tego 
programu sięgnęło 15,3 mln dolarów (La Financière Agricole du Québec, 2019, 
s. 36). 

Z programu Agri-Québec Plus korzystało w ostatnich latach przeciętnie 
ok. 10 tys. podmiotów, a liczba uzyskujących wsparcie w danym roku sięgała 
ok. 10-20% (tab. 45). Jednocześnie w okresie 2013-2017 nastąpił znaczny 
wzrost poziomu wypłaconych środków. W 2013 r. było to jedynie 4,9 mln dola-
rów kanadyjskich, a w 2017 roku aż 12,7 mln dolarów (rys. 48). 
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Tabela 45. Liczba korzystających z programu Agri-Québec Plus 
Rok Liczba uczestników Liczba uczestników, którzy otrzymali wsparcie 

2013 r. 10 114 1 007 
2014 r. 8 179 880 
2015 r. 8 049 1 113 
2016 r. 11 298 1 433 
2017 r. 10 937 2 076 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), rys. 13. 

 
Rysunek 48. Wsparcie wypłacone w z programu Agri-Québec Plus w latach 2013-2017 (w 

mln dolarów) 

 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), rys. 13. 
 

W ramach programu strategicznego na okres 2018-2022 realizowanego 
przez ministerstwo zajmujące się rolnictwem w Québecu wśród celów wymienia 
się nie tylko określony poziom uczestnictwa w programach służących zarządza-
niu ryzykiem w rolnictwie finansowanych przez rząd federalny i rządu prowin-
cji, jak i tych finansowanych przez budżet Québecu, ale także poziom satysfak-
cji uczestników tych programów. Jest to bardzo ciekawe podejście pozwalające 
na bardziej kompleksową ocenę funkcjonowania poszczególnych instrumentów 
wsparcia sektora.  

Pierwsze wyniki realizacji programu strategicznego wskazują na postęp  
w realizacji założonych celów. Instrumenty zarządzania ryzykiem stosowane są 
przez większość podmiotów uprawnionych do ich stosowania. Dotyczy to za-
równo programów kanadyjskich, jak i tych wprowadzonych przez Québec. 
Najmniej popularnym instrumentem jest system ubezpieczeń odnoszących się 
do strat związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (ASREC). Ko-
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wzrost jedynie o 5 p.p. Największą popularnością cieszy się natomiast Agri-
Québec, z którego korzysta aż 96% uprawnionych rolników (tab. 46). 
 

Tabela 46. Wskaźniki poziomu uczestnictwa w programach zarządzania ryzykiem w rolnic-
twie przyjętych w planie strategicznym dla rolnictwa na lata 2018-2022 w Québecu 
Program Poziom referencyj-

ny – 2017-2018 
2018-2019 Cel na 2019-

2020 
Cel na 2021-

2022 
ASRA 89% 88% 90% 90% 
ASREC* 59% 60% 62% 65% 
AgriStability 79% 78% 80% 80% 
Agri-Québec Plus 85% 84% 87% 90% 
AgriInvestment 94% 95% 94% 94% 
Agri-Québec 96% 96% 96% 96% 
*ASREC – assurance récolte – system ubezpieczeń odnoszących się do strat związanych z 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), s. 54. 

 
Obecnie zadowolenie z programu ASREC deklaruje 64,5% ankietowa-

nych, a największy poziom satysfakcji deklarują korzystający z programów 
AgriInvest i AgriQuébec (tab. 47). Plan strategiczny zakłada znaczne podniesie-
nie poziomu satysfakcji z korzystania ze wszystkich instrumentów zarządzania 
ryzykiem. 
 
Tabela 47. Poziom zadowolenia z uczestnictwa w programach zarządzania ryzykiem w rolnic-

twie przyjętych w planie strategicznym dla rolnictwa na lata 2018-2022 w Québecu 
Program Poziom referen-

cyjny – 2017-
2018 

2018-2019 Cel na 2019-
2020 

Cel na 2021-
2022 

ASRA 63% 67% 67% 70% 
ASREC 60% 64,5% 65% 70% 
AgriStability 65% 69% 68% 70% 
Agri-Québec Plus 67% 72% 69% 70% 
AgriInvest 75% 78% 77% 80% 
Agri-Québec 73% 77% 76% 80% 
Źródło: La Financière Agricole du Québec (2019), s. 55. 

 
W prowincji Ontario, poza instrumentami zarządzania ryzykiem w rol-

nictwie obowiązującymi w całej Kanadzie i finansowanymi wspólnie przez rząd 
federalny i rządy prowincjonalne, funkcjonuje również risk management pro-
gram (RMP). To jedyny dodatkowy element systemu zarządzania ryzykiem 
przeznaczony dla rolników w Ontario. 
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 RMP pomaga rolnikom w zarządzaniu ryzykiem związanym z fluktuacją 
cen rynkowych ich produktów oraz poziomem kosztów produkcji. Uczestnicy 
programu płacą składki, których wysokość uzależniona jest od typu i wielkości 
produkcji oraz poziomu ochrony.  

Wkład finansowy prowincji Ontario wynosi 40%, co jest uwzględniane w 
kalkulacji składek. Koszty administracyjne w całości pokrywane są ze środków 
publicznych Ontario. Program ten, jak i inne publiczne instrumenty zarządzania 
ryzykiem60 w rolnictwie zbiera specjalnie do tego celu powołany w 1996 roku 
podmiot – Agricorp61 i zarządza nimi w ramach funduszu Farmer's Risk Mana-
gement Premium Fund. 

Jest to instrument powiązany z kanadyjskim programem AgriStability, 
jednak od 2015 roku uczestnictwo w programie AgriStability przestało być wa-
runkiem korzystania z RMP. RMP dzieli się na trzy podprogramy (Agricorp, 
2019, s. 11): 
 RMP Grains and Oilseeds (RMP-GO) – program dla rolników zajmujących 

się uprawą zbóż i roślin oleistych. Warunkiem uczestnictwa jest udział w 
programie służącym ubezpieczeniu produkcji (Production Insurance), jeśli to 
ubezpieczenie jest dostępne dla danej uprawy. 

 RMP for livestock (RMP-LS) – program dla rolników zajmujących się pro-
dukcją zwierzęcą – bydłem, świniami, owcami i produkcją cielęciny. 

 RMP – Self-Directed Risk Management: Edible Horticulture (RMP-SDRM) 
– program przeznaczony dla prowadzących gospodarstwa ogrodnicze z ja-
dalnymi uprawami.  

Płatności następują, gdy ceny rynkowe spadają poniżej wybranego po-
ziomu ochrony i bazują na przeciętnych kosztach produkcji, które co roku obli-
czane są przez ministerstwo rolnictwa prowincji – Ontario Ministry of Agricul-
ture, Food and Rural Affairs (OMAFRA). Rolnik może wybrać ochronę przed 
ryzykiem na następujących poziomach: 80%, 90%, 95% lub 100%. W przypad-
ku zwierząt płatności wyznaczane są na 1 funt wagi zwierzęcia, ale tylko do 
określonej górnej wagi. Jednocześnie wsparcie dla jednego rolnika ograniczone 
jest do 1,2 mln dolarów kanadyjskich rocznie i odnosi się do kwoty przed 
uwzględnieniem dostosowań związanych z uczestnictwem w programie Agri-
Stability. 
 W przypadku gdy dany rolnik korzysta z AgriStability wsparcie z RMP 
będzie traktowane jako zaliczka prowincjonalnej części wsparcia z AgriStabili-

                                                           
60 Poza AgriInvest, którym zarządza Agriculture and Agri-Food Canada. 
61 Ponadto Agricorp, w imieniu ministerstwa rolnictwa, żywności i spraw wiejskich prowincji 
Ontario, zarządza również programami: Farm  Business  Registration, Provincial  Premises 
Registry oraz Farm  Property Class Tax Rate Program. 
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ty. Ostatecznie rolnik otrzyma kwotę wsparcia z RMP lub prowincjonalnej czę-
ści AgriStability w zależności, która z nich jest większa (rys. 49). 
 

Rysunek 49. Zależność między wypłatą wsparcia w ramach RMP i AgriStability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: https://www.agricorp.com/enca/Programs/RMP/EdibleHorticulture/Pages/Related-
Programs.aspx. 
 

Liczba korzystających z poszczególnych instrumentów zarządzania ryzy-
kiem w Ontario jest różna. Wyraźnie widać jednak, że spada liczba korzystają-
cych z tych instrumentów, co wiąże się ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych 
w tej prowincji. Największą liczbę uczestników ma program AgriStability. W 
latach 2012-2014 uczestniczyło w nim ponad 16 tys. podmiotów. Natomiast w 
programie ubezpieczenia produkcji niespełna 15 tys. podmiotów, a w RMP po-
nad 10 tys. (tab. 48). 

 

 
Gdy płatność RMP jest NIŻSZA 
niż prowincjonalne wsparcie z 
AgriStability. 
Np. RMP: 4 500 $, AgriStability: 
20 000 $ 
Rolnik otrzyma: 

4 500$ (RMP) 

12 000 $ (federalny 
wkład do AgriStability 

3 500 $ (prowincjonalny 
wkład w AgriStability: 
8 000 – 4 500 = 3 500) 

Łącznie: 20 000 $ 

Gdy płatność RMP jest WYŻSZA 
niż prowincjonalne wsparcie z 
AgriStability. 
Np. RMP: 10 000 $, AgriStability: 
20 000 $ 
Rolnik otrzyma: 

10 000$ (RMP) 

12 000 $ (federalny 
wkład do AgriStability 

8 000 $ (prowincjonalny 
wkład w AgriStability: 
Już wypłacone) 

Łącznie: 22 000 $ 
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Tabela 48. Liczba uczestników i kwota wypłaconych środków w ramach instrumentów zarzą-
dzania ryzykiem w rolnictwie Ontario w latach 2010-2017 

Program Wyszczególnienie 2015 2016 2017 
AgriStability Liczba uczestni-

ków 15 000 13 800 11 900 
Kwota wypłat  

(w mln $) 47 37,2 58,8 
Ubezpieczenie produk-
cji 

Liczba uczestni-
ków 14 500 14 300 14 300 

Kwota wypłat 88 97,8 127,7 
RMP Liczba uczestni-

ków 10 000 9 500 9 500 
Kwota wypłat 94,4 118,4 97,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agricorp z raportów rocznych 2015-17. 
 

Agricorp bada również poziom zadowolenia uczestników programów z 
ich realizacji. Najwyższą oceną cieszy się ubezpieczenie upraw. Ponad 90% an-
kietowanych jest zadowolona z realizacji tego programu. W przypadku RMP 
zadowolonych jest mniej niż 80%. Najmniej badanych uznało wdrażanie Agri-
Stability za satysfakcjonujące – jedynie 70% jest tego zdania (tab. 49). 
 
Tabela 49. Odsetek uczestników programów zarządzania ryzykiem w Ontario deklarujących 

zadowolenie z korzystania z tych instrumentów w okresie 2014-2017 
Rok AgriStability Ubezpieczenie upraw RMP 

2014 71% 92% 75% 
2015 62% 92% 75% 
2016 73% 91% 83% 
2017 72% 94% 79% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agricorp z raportów rocznych 2014-17. 
 

Ankietowanym uczestnikom programów zarządzania ryzykiem zadano 
również pytanie o ich skuteczność. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych niż 
w przypadku zadowolenia z wdrażania, uznaje funkcjonujące w Ontario instru-
menty zarządzania ryzykiem w rolnictwie za stabilizatory dochodów. Podobnie, 
jak w przypadku zadowolenia z wdrażania, największy odsetek osób uznawał 
ubezpieczenie upraw za stabilizator dochodów. W przypadku RMP odpowiedzi 
takiej udzieliło ponad 70% badanych, a jeśli chodzi o AgriStability mniej niż 
70% (tab. 50). 
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Tabela 50. Odsetek badanych uznających poszczególne programy za stabilizujące dochody w 
obliczu ryzyka w latach 2015-2017 

Rok AgriStability Ubezpieczenie upraw RMP 
2015 62% 88% 72% 
2016 67% 87% 80% 
2017 68% 89% 72% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agricorp z raportów rocznych 2015-17. 
 

AgriRisk Initiatives (ARI) to pięcioletni program w ramach Canadian 
Agricultural Partnership, który wspiera rozwój nowych narzędzi zarządzania 
ryzykiem. Budżet programu to 55 mln CAD. Program kończy się 31 marca 2023 
roku. Jest on podzielony na trzy komponenty: 
1. ARI Research and Development (R&D) stream – program badawczy; 
2. ARI Microgrants; 
3. ARI Administrative Capacity Building (ACB) – wsparcie rozwoju potencjału 

administracyjnego. 
W ramach programu badawczego ARI Research and Development (R&D) 

stream priorytetem są projekty wykorzystujące nowe narzędzia finansowe, które 
pozwalają producentom zarządzać określonym ryzykiem biznesowym. Proble-
matyka wspieranych prac może obejmować następujące zagadnienia: choroby 
zwierząt i roślin; ochrona producentów przed poważnymi wahaniami cen ryn-
kowych; zarządzanie ryzykiem dochodowym, czy ochrona przed stratami w 
związku z realizacją kontraktów na nowych rynkach. Prace mogą dotyczyć 
wszelkich narzędzi finansowych służących zarządzaniu ryzykiem, a także na-
rzędzi edukacyjnych i tych służących do podejmowania decyzji w zakresie za-
rządzania ryzykiem. 

Wspierane działania obejmują: 
 gromadzenie, analizę i modelowanie danych (z wykorzystaniem danych sate-

litarnych, danych z czujników, dużych zbiorów danych, uczenia się maszy-
nowego itp.); 

 pracę aktuarialną nad potencjalnymi narzędziami finansowymi; 
 testowanie/określanie wykonalności wdrożenia narzędzi finansowych, w tym 

dostępnych w innych jurysdykcjach. 
Jest to komponent skierowany nie do podmiotów naukowo-badawczych, a 

do podmiotów sektora ubezpieczeniowego oraz rolniczych stowarzyszeń bran-
żowych. Do jednostek naukowo-badawczych skierowany jest komponent ARI 
Microgrants. Mikrogranty przyznawane są na prace badawcze służące rozwojo-
wi lub udoskonaleniu alternatywnych narzędzi i/lub praktyk zarządzania ryzy-
kiem. Badania te muszą być istotne dla kanadyjskiego sektora rolnictwa. Wy-
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kluczone są prace dotyczące już funkcjonujących w Kanadzie narzędzi zarzą-
dzania ryzykiem w rolnictwie. 

Natomiast ARI Administrative Capacity Building zapewnia fundusze na 
wdrożenie i testowanie nowych narzędzi finansowych, które pozwalają produ-
centom zarządzać określonym ryzykiem biznesowym. ACB jest skierowany do 
administracji publicznej na szczeblu prowincji oraz do podmiotów prywatnych. 
Działania, które mogą być wspierane w ramach tego komponentu obejmują: 
 sfinansowanie funkcjonowania obsługi administracyjnej służącej dostarcze-

niu narzędzia zarządzania ryzykiem (powierzchnia biurowa, materiały, sys-
temy informatyczne); 

 ustanowienie i dostosowanie struktury organizacyjnej do dostarczenia nowe-
go narzędzia; 

 aktualizację danych aktuarialnych, finansowych lub technicznych; 
 komunikację, reklamę i marketing; 
 opracowanie procesów pracy i opcji produktów; 
 finansowanie zalążkowe – utworzenie funduszu kapitału rezerwowego dla 

funduszu ubezpieczeniowego lub podobnego funduszu (wsparcie dla finan-
sowania zalążkowego będzie warunkowo zwrotne)62. 

*** 

Kanada posiada rozbudowany system zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 
Podlega on stałym modyfikacjom w odpowiedzi na zmieniające się uwarunko-
wania prowadzenia działalności rolniczej. Agendy rządowe stale monitorują sy-
tuację w sektorze rolnym i dostosowują propozycje zmian w systemie zarządza-
nia ryzykiem do obserwowanych trendów. Wszystkie te zmiany dyskutowane są 
z organizacjami rolniczymi. 

Dane na temat rolnictwa w Kanadzie pokazują systematyczny spadek 
liczby gospodarstw rolnych, zwłaszcza w grupie najmniejszych podmiotów. 
Przekłada się to także na liczbę korzystających z poszczególnych instrumentów 
systemu zarządzania ryzykiem. 

System ten wydaje się funkcjonować sprawnie i spełniać swoją rolę,  
o czym świadczą również wyniki ankiet przeprowadzanych wśród rolników 
(Agriculture and Agri-Food Canada, 2018, s. 17). Warto podkreślić, iż system 

                                                           
62  Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności działań i sposobu aplikowania o 
wsparcie można znaleźć na stronie: https://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-
services/agririsk-initiatives-research-and-development-contribution-funding-
stream/?id=1522072838788. 
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ten opiera się na aktywnym podejściu do zarządzania ryzykiem przez rolników 
i premiuje ich zaangażowanie. 

Jeśli chodzi o kierunki dalszego rozwoju systemu zarządzania ryzykiem  
w kanadyjskim rolnictwie, to w ostatnich latach coraz częściej podejmowane są 
inicjatywy skierowane do poszczególnych sektorów produkcji rolnej w związku 
ze specyficznymi trudnościami, jak epidemie chorób zwierząt. Przykładem jest 
tu finansowany ze środków AgriRisk Initiatives projekt dotyczący sektora trzo-
dy chlewnej w prowincji Manitoba63.  

System zarządzania ryzykiem w Kanadzie bazuje na współpracy i współ-
działaniu władz na szczeblu federalnym i regionalnym, co trudno przenieść na 
grunt Polski z uwagi na brak wyspecjalizowanych komórek terenowych podle-
głych władzom regionalnym. Ponadto, bazuje on na poziomie dochodów obli-
czanych indywidualnie dla każdego gospodarstwa, co wymagałoby wprowadze-
nia rachunkowości przez podmioty ubiegające się o korzystanie z narzędzi sys-
temu zarządzania ryzykiem na wzór stosowanych w Kanadzie. Równocześnie 
efektywny stopień rekompensaty utraconych dochodów wydaje się być znacznie 
poniżej oczekiwań krajowych producentów, gdyż przy ich zmniejszeniu o 40% 
rolnik może oczekiwać świadczeń na poziomie poniżej 10% poziomu referen-
cyjnego (patrz rysunek 39). 

Niewątpliwie na grunt Polski warto byłoby przenieść wszystkie trzy kom-
ponenty programu AgriRisk Initiatives, gdyż program ten oferuje wszechstronne 
i kompleksowe rozwijanie nowych narzędzi systemu zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie. 
 
Szwajcaria 

Szwajcaria jest formalnie konfederacją kantonów a nie państwem unitar-
nym, co ma duże znaczenie z punktu widzenia procesu decyzyjnego w polityce 
publicznej. Szwajcaria nie należy do UE i ma też zapewnioną historycznie neu-
tralność. Konfederacja Szwajcarska zachowuje też i podkreśla swą samodziel-
ność jako państwa nie zrzeszonego z żadną organizacją ponadnarodową (rów-
nież NATO). Rolnictwo szwajcarskie można scharakteryzować skrótowo nastę-
pująco (Encyklopedia PWN. Szwajcaria, 2020): 

 wysokotowarowość; 
 znaczny udział gospodarstw podejmujących pozarolniczą działalność (np. 

agroturystyka); 

                                                           
63  https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-supports-new-pilot-risk-
management-tool-for-pork-producers-848448270.html 
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 rolnictwo wysokotowarowe; użytki rolne zajmują 39% powierzchni kraju; 
dominującą formą użytkowania ziemi są łąki i pastwiska; przeważają go-
spodarstwa małe i średnie (przeciętnie 10–12 ha);  

 poziom nawożenia ma tendencję spadkową w związku z powszechną pro-
dukcją ekologicznej żywności;  

 silna specjalizacja w produkcji zwierzęcej: rozwinięty chów i hodowla 
bydła mlecznego i trzody chlewnej, dodatkowo w strefach podmiejskich – 
chów drobiu, w wyższych piętrach Alp i Jury – owiec;  

 na Wyżynie Szwajcarskiej występuje także intensywna uprawa pszenicy, 
jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych, w dolinie Rodanu i nad 
Jeziorem Genewskim – warzyw i owoców (głównie jabłonie, grusze), na 
południowych stokach Jury – winorośli, maleje znaczenie leśnictwa w 
związku z ochroną lasów; 

 na Wyżynie Szwajcarskiej panuje klimat morski umiarkowany lub ocea-
niczny, a Alpy zaklasyfikowane zostały jako klimat alpejski albo tundra; 
w klimacie morskim umiarkowanym lata są chłodne, a zimy łagodne; na-
leży podkreślić, że również w Szwajcarii obserwowane są zmiany klima-
tu, będące następstwem globalnego ocieplenia;  

 gleby Szwajcarii są mało żyzne, dominują kamieniste gleby górskie, a je-
dynie w Jurze występują kamieniste rędziny, zaś na Wyżynie Szwajcar-
skiej tereny pokrywają kwaśne gleby brunatne.  

Dodatkowe informacje dotyczące procesów w strukturze agrarnej rolnic-
twa szwajcarskiego zestawiono w ramce 2. Sektor rolny w tym państwie alpej-
skim ewoluuje zgodnie z modelem bipolarnym: z jednej strony filarem produk-
cji towarowej są farmy z intensywną produkcją rolną, z drugiej strony elemen-
tem „równoważącym” są rodzinne gospodarstwa, tradycyjnie wyspecjalizowane 
w systemie rolnictwa ekologicznego (organic farming). 
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Ramka 2. Przemiany struktury agrarnej w Szwajcarii 
W rolnictwie szwajcarskim zachodzą z dużym natężeniem procesy koncentracji. Are-

ał przeciętnego gospodarstwa w Szwajcarii wzrósł prawie dwukrotnie od 1975 r. do 2019 r.  
Liczba gospodarstw spadła ze 111 302 w 1975 r. do 50 038 w 2019 r. Podczas gdy liczba go-
spodarstw w rolnictwie konwencjonalnym zmniejszyła się, rolnictwo ekologiczne zyskało na 
znaczeniu od lat 90 XX w. Liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła z 900 w 1990 r. do 
7284 w 2019 r. W 2019 r. przeciętne gospodarstwo charakteryzowało się areałem 21 ha użyt-
ków rolnych. Co więcej, 2900 dużych gospodarstw (6% wszystkich gospodarstw) posiadało 
prawie 205 000 hektarów użytków rolnych (20% ogółu użytków rolnych). 

Dochody są silnie zróżnicowane w ujęciu regionalnym. Całkowita wartość produkcji 
szwajcarskiego rolnictwa w 2018 r. wyniosła 10,7 mld CHF, z czego produkcja zwierzęca to 
48%. Sama produkcja mleka stanowiła 20% całkowitej produkcji (2,2 miliarda CHF). Usługi 
rolnicze i drugorzędne działalności pozarolniczej miały znacznie większy udział w produkcji 
ogółem niż w 1985 r. Dochód rolniczy na gospodarstwo rolnicze wyniósł średnio 70,6 tys. 
CHF w 2018 r. (o 4% wyższy niż w 2017 r.). Dochód pozarolniczy stanowił mniej więcej 
jedną trzecią całkowitego dochodu gospodarstw rolnych. Dochody gospodarstwa domowego 
były zwykle niższe w regionach górskich i górzystych (odpowiednio 20% i 29%) niż na ob-
szarach nizinnych. 

Należy zauważyć, że 70% powierzchni użytków rolnych (UR) (ok. 1 mln ha) stanowią 
tzw. trwałe użytki zielone. W 2019 r. powierzchnia użytków rolnych wynosiła około 1 mln 
ha. Spośród nich 730 000 hektarów to użytki zielone. Za nimi uplasowały się zboża (140 000 
ha), najważniejsza roślina uprawna. Całkowita powierzchnia wykorzystywana do uprawy 
nasion oleistych rośnie. Pogłowie bydła spadło o 13% w latach 1999-2019 do 1,5 mln. Po-
głowie trzody chlewnej wyniosło około 1,4 mln w 2019 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FSO (2020).  

Tabela 51. Charakterystyka sektora rolnego w Szwajacarii (2019 r.) 
Wyszczególnienie Razem Z tego eko-

logiczne 
% rolnictwa 

ekologicznego 
Gospodarstwa rolne  [-]  50 038  7 284 14.6% 
Zatrudnieni w gospodarstwach rolnych [-]  150 133  23 832 15.9% 
Powierzchnia UR (ha) 1 043 729  170 007 16.3% 
Powierzchnia UR przeciętnego gospodar-
stwa (ha) 

  21   24   

Bydło (szt.) 1 524 820  205 349 13.5% 
Trzoda chlewna (szt.) 1 359 684  38 955 2.9% 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Federal Statistical Office (FSO)/Bundesamt für 
Statistik (BfS). 

  

Warto podkreślić istotną rolę innowacji z perspektywy rozwoju  oferty 
ubezpieczeń rolnych w Szwajcarii. Do tej grupy innowacji można zaliczyć m.in. 
(por. tabela 52): 

 system obserwacji przestrzeni geograficznej (Earth observation systems, 
EOS) teledetekcji/telemetrii, 

 aplikacje web i mobilne (na smartfony i tablety), 



483 

 bazy danych i big data;  
 inteligentne kontrakty ubezpieczeniowe  oparte na blockchain, 
 sztuczna inteligencja (artifical inteligence). 

W ubezpieczeniach rolniczych można stosować nowe technologie w celu 
zmniejszenia wpływu niedoskonałości rynku. Mogą one pomóc: 

 zmniejszyć bariery wejścia, 
 zredukować następstwa asymetrii informacji,  
 obniżyć koszty administracyjne i transakcyjne firm ubezpieczeniowych. 

Należy zauważyć, że w przypadku tzw. „technologii w rozwoju” wyniki 
prac badawczych o charakterze pilotażowym są na tyle obiecujące, że do 2030 r.  
można oczekiwać komercjalizacji prac. Ubezpieczenia indeksowe są oferowane 
na zasadzie komercyjnej. B. Belk wskazał m.in. przykład Francji, w której od 
2015 r. firma Pacifica oferuje ubezpieczenia indeksowe na trwałe użytki zielone. 
Zmnniejszenie się plonów użytków zielonych mierzy się satelitarnie w skali 
gmin. Pokrycie rośliny mierzy się wskaźnikiem FCover, który jest niewrażliwy 
na kierunek oświetlenia przez słońce i reaguje na gęstość roślinności. W Stanach 
Zjednoczonych dostępny jest podobny program, ale oparty na indeksie NDVI 
(znormalizowany wskaźnik różnicy wegetacji) dla łąk. Podstawową zaletą tych 
rozwiązań są niskie koszty administracyjne i transakcyjne. W Hiszpanii ubez-
pieczyciele używają systemu georeferencyjnego obejmującego działki ubezpie-
czonego do zarządzania roszczeniami. Kilka inicjatyw jest obecnie wdrażanych 
we Włoszech i Francji w celu optymalizacji likwidacji szkód. Ma to posłużyć 
bardziej precyzyjnemu i niearbitralnemu ustalaniu wysokości odszkodowań na 
podstawie danych satelitarnych. Przykładem Big Data może być baza danych 
ekonomicznych i finansowych z gospodarstw rolnych należących do sieci Farm 
Accountancy Data Network. Uwzględniając apsekty dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony danych, zastosowanie Big Data umożliwia redukcję kosztów admini-
stracyjnych i operacyjnych firm, kosztów transakcyjnych dla „aktorów”. 
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Tabela 52. Innowacje technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym Szwajcarii 
Rodzaj 

technologii Wyszczególnienie Wady/zalety 

System  
obserwacji 
przestrzeni 
geograficz-
nej 

Systemy te bazują m.in. na danych z  
czujników (np. satelitarnych, lotni-
czych), mogą być wykorzystane do po-
miarów geodezyjnych działek rolnych,  
monitoringu stanu i zmian pokrywy 
roślinnej, pomiaru wilgotności lub tem-
peratury gleby i modelowania produk-
tywności. Informacje te mogą być wy-
korzystane do opracowania indekso-
wych produktów ubezpieczeniowych 
i/lub ulepszenia sposobu funkcjonowa-
nia tych ubezpieczeń.  

Dane te zmniejszają liczbę wymaga-
nych ekspertów i poprawiają do-
kładność wiedzy specjalistycznej, a 
tym samym zmniejszają asymetrię 
informacji, koszty transakcyjne. Po-
wstaje jednak pytanie o ochronę 
sfery prywatnej rolnika. System jest 
ciągle udoskanalany. Czujniki stale 
się ulepszają i pozwalają nam zbie-
rać informacje z coraz większą pre-
cyzją i to dla coraz lepszych roz-
dzielczości przestrzennych. 

Aplikacje 
internetowe 
i mobilne 
(na smart-
fony i ta-
blety) 

Udoskonalenie procesu dystrybucji pro-
duktów, kalkulacji składek, likwidacji 
odzkodowań i gromadzenia danych hi-
storycznych.  

 Ryzyko awarii oprogramowania 
(software crash) – niezbędne są 
dobrze rozbudowane działy ob-
sługi klienta. 

 Minimalizacja kosztów transak-
cyjnych. 

 Konieczność zapewnienia szko-
leń dla „aktorów” procesu. 

Bazy da-
nych i Big 
Data 

Zwiększenie elastyczności dotyczącej 
adaptacji produktów. 

Potrzeby związane z zapewnieniem 
ochrony sfery prywatnej, bezpie-
czeństwem związanym z jej prze-
chowywaniem 

Blockchain 
i sztuczna 
inteligencja 

Sztuczna inteligencja pozwala przetwa-
rzać i analizować duże zasoby danych, 
dzięki temu w zautomatyzowany sposób 
dostarczane są prognozy. Pozwala to, 
zautomatyzować niektóre procesy. 
Sztuczna inteligencja usprawni i zopty-
malizuje proces liwidacji szkód i sza-
cowania składek.  

Zmniejszenie kosztów administra-
cyjnych dla firm ubezpieczenio-
wych, zwiększenie przejrzystości 
relacji na linii ubezpieczony-
ubezpieczyciel, zmniejszenie barier 
wejścia na rynku ubezpieczenio-
wym. 
Większa stabilność systemu i jego 
identyfikowalność. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Rohrer i  Tombez, 2019). 

 

W Szwajcarii 90% gospodarstw korzysta z ubezpieczeń upraw i/lub 
zwierząt. Podstawowe produkty w zakresie ubezpieczania upraw to przede 
wszystkim ubezpieczenia od pojedynczych ryzyk, w tym historyczne ubez-
piecznie od ryzyka gradobicia.   

Bogatą ofertę komercyjnych ubezpieczeń rolnych w Szwajcarii zapewnia  
ubezpieczyciel Schweizer Hagel (Suisse Grêle), firma założona w 1880 r. Co 
istotne, SH historycznie ma formę spółdzielni, co oznacza walne zgromadzenie 
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członków tej organizacji. SH zatrudnia 30 pracowników w swoim biurze w Zu-
richu i ponad 600 pracowników w kraju (zatrudnieni jako agenci i likwidatorzy 
szkód). Oferuje rozwiązania dla różnych kultur i różnych rodzajów ryzyka, które 
odpowiadają zasadniczo głównym uprawom w Szwajcarii i wspólnemu najwyż-
szemu ryzyku. SH działa również na rynku włoskim i francuskim, choć oferta 
produktowa jest dopasowana pod kątem nieco innej specyfiki sektora rolnego. 
SH oferuje ubezpieczenia od ryzyka suszy i przymrozków, ale tylko dla gospo-
darstw w pewnych regionach. Nie są oferowane ubezpieczenia od ryzyka strat z 
powodu chorób roślinnych i szkodników. Z uwagi na trudności w mierzalności 
strat i ich losowość (co implikuje i wzmacnia pokusę nadużycia) firmy ubezpie-
czeniowe dość niechętnie oferują takie formy ubezpieczeniowe. Dominujący 
udział w rynku Szwajcarii ma Schweizerische Hagel-Versicherungs-
Gesellschaft, spółdzielnia założona w 1880 r., który ubezpiecza ponad 30 go-
spodarsw, a całkowita suma ubezpieczeniowa wynosi niespełna 2,1 mld CHF.  
Głównymi produktami są ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka. Specyficzną 
cechą jest podział nadwyżki finansowej między członków spółdzielni w postaci 
obniżonej składki ubezpieczeniowej (Hagel, 2020).  

Jako wiodący ubezpieczyciel rolniczy, Schweizer Hagel korzysta z telede-
tekcji. Ubezpieczony otrzyma w przyszłości cenne informacje o wzroście i sta-
nie zdrowotnym upraw. Umożliwia to optymalizację nawadniania lub innych 
zasobów operacyjnych w fazie wegetacji. Obecnie MSI (Moisture Stress Index) 
i NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) są obliczane na podstawie 
danych satelitarnych dla grupy ubezpieczonych na działkach z różnymi roślina-
mi uprawnymi. NDVI informuje o „zazielenieniu” pokrywy roślinnej. MSI do-
starcza informacji o zawartości wody w roślinności. Im niższe wartości MSI, 
tym większa zawartość wody w roślinności. Dane opierają się na zdjęciach z 
satelity Sentinel 2 Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) do obserwacji Zie-
mi, który dostarcza obrazy o rozdzielczości od 10 do 60 m. Ponadto na dział-
kach testowych są obliczane i przedstawiane graficznie sumy opadów, maksy-
malne, minimalne i średnie dzienne temperatury, ewapotranspiracja i wilgotność 
względna. Podstawowe dane o rozdzielczości 1 km x 1 km dostarcza firma ze-
wnętrzna. Korzystając ze znormalizowanego wskaźnika różnicy wegetacji 
(NDVI) i wskaźnika stresu wilgoci (MSI), można zmapować parametry wegeta-
cji na działkach. Dodatkowo, uwzględnia się dobową sumę opadów i średnią 
temperaturę powietrza. Dane satelitarne i meteorologiczne dostarczają niezbęd-
nych informacji dotyczących wegetacji. Faza pilotażowa projektu w Schweizer 
Hagel trwa do końca 2020 r. Swissagroindex jest ciągle udoskonalanym wskaź-
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nikiem. Umożliwia to ubezpieczonym wstępną identyfikację szkód wynikają-
cych z suszy. Od połowy 2019 r. podawany jest klimatyczny bilans wodny dla 
następujących roślin uprawnych: upraw kukurydzy, buraków cukrowych, ziem-
niaków, pszenicy, rzepaku, soi i słoneczników. Jeśli odpowiednia uprawa 
otrzyma zbyt mało opadów w krytycznej fazie wzrostu, możliwe są szkody 
spowodowane suszą (region na mapie zaznaczony na czerwono). Klikając na 
interaktywną mapę, można wyświetlić sumę opadów, ewapotranspirację (paro-
wanie) i bilans wodny. 

Ożywienie popytu na subsydiowne ubezpieczenia MPCI (do 35%) jest 
głównym wyzwaniem dla polityki rolnej w Szwajcarii. Należy podkreślić, że 
cakowita suma ubezpieczeniowa jest bardzo niska w porównaniu do krajów UE-
15, stąd duże firmy ubezpieczeniowe wykazują niskie zainteresowanie relatyw-
nie niewielkim (w porównaniu np. do Francji czy Niemiec) rynkiem ubezpie-
czeniowym w Szwajcarii.  

Admininistracja rządowa w Szwajcarii wiąże możliwość zwiększenia po-
pytu na ubezpieczenia MPCI z oddziaływaniem tych instrumentów na poprawę  
wiarygodności kredytowej i zwiększeniem dostępności kredytów inwestycyj-
nych. Farmy szwajcarskie są nadpłynne finansowo i mają duże rezerwy finan-
sowe, gdyż są ograniczone możliwości uzyskania kredytu inwestycyjnego, poza 
tym uwolnione środki finansowe mogły być wykorzystane na zastosowanie 
„miękkich” innowacji w zakresie np. marketingu czy pogłębienia integracji z 
pozostałymi ogniwami łańcuchów żywnościowych. Polityka publiczna nie jest 
odpowiedzialna za tworzenia „nowych” produktów ubezpieczeniowych (nawet 
w procesie projektowania), ale dawania zachęt, np. subsydiowanie składki ubez-
pieczeniowej). We współpracy ze środowiskiem rolników tworzy ramy legisla-
cyjne dla produktów subsydiowanych. Ubezpieczenie typu yield-based (oparte 
na danych historycznych) najłatwiej było wdrożyć dla upraw buraków cukro-
wych, których odbiorcami są cukrownie. Znacznie trudniej jest w przypadku 
zbóż. Nie istnieje bezpośrednie wsparcie państwa w formie płatności klęsko-
wych, gdyż przykłada się dużą wagę do instrumentów ex ante, ukierunkowa-
nych np. na edukację rolników w zakresie mitygacji zmian klimatu. Instrument 
ex post to częsciowo subsydiowany kredyt klęskowy. W Szwajcarii zachęca się 
rolników do przekształcenia gospodarstw w rodzinne spółki prawa handlowego, 
płacące podatek CIT (duże możliwości stosowania instrumentów optymalizacji 
podatkowej). 
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Główną barierę w rozwoju rynku ubezpieczeń rolnych MPCI w Szwajca-
rii stanowi rozmiar rynku ubezpieczeń rolnych w Szwajcarii (wynikający z uwa-
runkowań sektora rolnego), co w konsekwencji wiąże się z niewielkim (w po-
rówaniu np. do Austrii) zainteresowaniem ze strony ubezpieczycieli. Wyzwa-
niem dla administracji publicznej jest zwiększenie udziału rolników korzy-
stających z ubezpieczeń MPCI. 

Administracja publiczna wyraża duże zainteresowanie nowymi instru-
mentami. W przypadku struktury agrarnej z dominacją gospodarstw o niedużym 
areale (ok. 20 ha) problemem jest tzw. ryzyko bazowe. Prowadzone są prace 
projektowe (o charakterze badawczym) dotyczące ubezpieczeń indeksowych 
TUZ (głównie łąki). Administracja docenia korzyści ubezpieczeń indeksowych 
związane z ograniczeniem kosztów transakcyjnych i hazardu moralnego.  

W Szwajcarii nie ma typowych funduszy wzajmengo inwestowania, mu-
tual funds (MF), występujących w krajach UE, gdyż firmy ubezpieczeniowe, 
oferujące agroubezpieczenia, są spółkami akcyjnymi, których akcjonariuszami 
są rolnicy. Nadzór właścicielski umożliwia lepszą kontrolę nad realizacją celów 
strategicznych spółki. Jest to zupełnie odmienne podejście niż MF obecne w Ho-
landii, np. Potapol. Nie są planowane żadne zmiany związane z uruchomieniem 
nowych MF, czy prace badawcze dotyczące ich. Eksperci, autorzy raportu 
WARM Consulting Group (B. Roher i G. Tombez), szacują koszty współu-
czestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w przedziale od 2 do 46 mln CHF, a dla 
wariantu rekomendowanego od 4 mln CHF do 7 mln CHF, dlatego to współfi-
nansowanie nie miałoby znaczącego wpływu na pomoc publiczną. Konieczne 
jest również wsparcie techniczne, głównie w zakresie gromadzenia, zarządzania 
i dystrybucji danych dotyczących efektywności systemu ubezpieczeniowego. 
Istnieje znaczna „dźwignia” w ochronie wynikająca z dofinansowania składki: 
składka ubezpieczeniowa 1 CHF może objąć kwotę 60 CHF wartości produkcji 
(Roher i Tombez, 2019). 

Tylko wyłącznie firmy ubezpieczeniowe (zarówno w formie spółek 
prawa handlowego, jak i spółdzileni) odpowiadają za dystrybucję produktów 
ubezpieczeniowych. Państwo nie jest bezpośrednio zaangażowane w dostawy 
produktów ubezpieczeniowych. Nie ma rozwiniętej sieci brokerów i agentów 
ubezpieczeniowych. Szwajcarskie firmy ubezpieczeniowe zatrudniają likwidato-
rów szkód i pracowników zatrudnionych jako przedstawicieli zarządu. 



488 

Reasekuracja prywatnych firm ubezpieczeniowych jest rozwinięta, a 
sektor publiczny nie uczestniczy w jej wsparciu. Służy temu powiązanie z glo-
balnymi graczami na rynku reasekuracji portfeli rolnych, w tym Swiss Re (do-
minujący), Zurich Re, Munich Re. Dostęp do globalnego rynku reasekuracji ma 
charakter neutralny. Ograniczenia dotyczące reasekuracji formalnie nie istnieją. 

W Szwajcarii nie istnieją płatności klęskowe ex post, jedynie występują 
kredyty i pożyczki preferencyjne na odtworzenie potencjału produkcyjnego go-
spodarstwa. Interwencja państwa może zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku 
prywatnego. Zmniejsza to atrakcyjność rozwiązań czysto prywatnych. Dodat-
kowo, istnieje znaczne ryzyko, że firmy ubezpieczeniowe skorzystają na współ-
finansowaniu ze szkodą dla podatników i producentów. Dodatkowo współfinan-
sowanie składek ubezpieczeń upraw prowadzi również do rozproszenia kosztów 
wśród rolników. Ponadto niektóre subsektory/rynki rolne mogą bardziej skorzy-
stać na współfinansowaniu składek, czego przykładem jest warzywnictwo i sa-
downictwo w USA, konkurujące o ziemię i inne czynniki produkcji z farmami 
zbożowymi i wyspecjalizowanymi w oleistych. 

Warto podkreślić, że w Szwajcarii zwraca się uwaga na potrzebę wpro-
wadzenia innowacji technologicznych w obszarze zarządzania ryzykiem. Pro-
wadzone badania pilotażowe przez sieć instytutów wdrożeniowych Agroscope.   

Eksperci WARM krytycznie ocenili fragmentaryzację zasobów danych 
dotyczących m.in. rentowności. Profile ryzyka są silnie rozproszone i zarządza-
ne przez różne podmioty. Potrzeba standaryzacji i współdzielenia danych przez 
różne podmioty. Dane dotyczące rentowności, ryzyka i strat są często fragmen-
taryczne i przechowywane przez oddzielne podmioty. Podstawy współdzielo-
nych danych umożliwiają standaryzację i dostępność danych z różnych źródeł, a 
wszystko to poprzez zagwarantowanie identyfikowalnej i bezpiecznej wymiany. 
Szwajcaria Hail opracował między innymi aplikację mobilną umożliwiającą 
zoptymalizowane zarządzanie roszczeniami. Pozwala ona na monitorowanie w 
czasie rzeczywistym i efektywne wykrywanie obszarów, w których występują 
problemy. Sztuczna inteligencja w połączeniu z udostępnianą bazą danych po-
zwala na indywidualizację stawek składek, aby zminimalizować ryzyko nieko-
rzystnej selekcji. Poza tym promuje również osiąganie celów polityki rolnej 
(Rohrer i Tombez, 2019). 

 
*** 

Na podstawie przeprowadzonej analizy systemu ubezpieczeń rolnych 
można sformułować następujące wnioski dla Polski: 
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 Potrzeba wsparcia postępu technologicznego w zakresie infrastruktury sys-
temu zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. 

 Wzmocnienie transparentnego systemu oceny aktuarialnej składek i stawek 
dla ubezpieczeń dotowanych i przejrzysty, okresowy przegląd całego syste-
mu przez niezależną jednostkę.  

 
5.4. Podejście organizacji międzynarodowych do zarządzania ryzykiem w 
rolnictwie 

FAO 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 

(ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) to wy-
specjalizowana agenda ONZ zajmująca się problematyką wyżywienia, ubóstwa 
oraz rozwojem rolnictwa w najbiedniejszych krajach. Celem FAO jest zapew-
nienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Podejmowane działania  
i zakres pracy FAO są systematycznie dostosowywane do zmieniających się 
uwarunkowań. Obecnie głównymi obszarami prac FAO są: bezpieczeństwo 
żywności, odporność, zmiany klimatyczne oraz zrównoważona żywność i rol-
nictwo64. 

Ważnym elementem działań FAO są prace w zakresie zarządzania ryzy-
kiem w rolnictwie. W swojej ofercie bezpłatnych kursów e-learningowych FAO 
posiada kursy dotyczące zarządzania ryzykiem w rolnictwie i odporności. 
Dostępne są następujące kursy: 
 Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie – strategia, polityka i popularyzacja. 
 Narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 
 Szacowanie ryzyka w rolnictwie. 
 Wprowadzenie do społecznych siatek bezpieczeństwa. 
 Odporność w analizie bezpieczeństwa żywnościowego. 
 Kierowanie wsparcia. 
 Rozumienie ryzyka w rolnictwie. 

FAO analizuje również działania w zakresie zarządzania ryzykiem w rol-
nictwie podejmowane na całym świecie i wspiera ubogie kraje we wdrażaniu 
instrumentów zarządzania ryzykiem. Rezultatem prowadzonych badań są rów-
nież ogólnodostępne publikacje, jak np. książka Demekego i innych (2016),  
w której zaprezentowano wskazówki do zarządzania ryzykiem, które rekomen-
duje FAO.  

                                                           
64 Więcej informacji na temat FAO i podejmowanych przez tę instytucję działań można zna-
leźć na stronie internetowej: http://www.fao.org/home/en/ 
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Działania FAO koncentrują się jedynie na wybranych aspektach zarzą-
dzania ryzykiem. W odniesieniu do ubezpieczeń FAO koncentruje się na ubez-
pieczeniach związanych z ryzykiem katastroficznym, w tym ryzyku powodzi, 
suszy, cyklonów czy chorób roślin i zwierząt zarówno na poziomie mikro-, jak  
i na poziomie mezo- i makroekonomicznym. FAO nie zajmuje się kwestiami 
dotyczącymi ubezpieczania dochodów ani nierolniczymi ubezpieczeniami dla 
rolników, np. ubezpieczeniami zdrowotnymi. 

W najbliższym okresie przewiduje się dalsze prace badawcze w zakresie 
indywidulanych i grupowych ubezpieczeń subsydiowanych dotyczących zarów-
no upraw polowych, jak i produkcji zwierzęcej. W nadchodzących latach nie są 
planowane badania dotyczące innych typów czy kategorii ubezpieczeń (tab. 1). 
Przewidywane kierunki dalszych studiów wynikają z ukierunkowania działalno-
ści FAO i koncentracji na rolnictwie w państwach najmniej rozwiniętych, gdzie 
zarządzanie ryzykiem w rolnictwie wciąż nie jest częścią działań na rzecz po-
prawy sytuacji sektora rolnego i samych rolników. 

 
Tabela 53. Planowane przez FAO obszary prac badawczych dotyczących ubezpieczeń w rol-

nictwie 
Typ  
ubezpieczenia 

TYP Uprawy 
polowe 

Trwałe 
użytki zie-
lone 

Zwierzęta Budynki  
i inwentarz 
martwy 

OC 

Klasyfikacja  NS S NS S NS S NS S NS S 
Pojedyncze I  X    X     

G  X    X     
Wszystkie  
ryzyka 

I  X    X     
G  X    X     

Stabilizacja 
przychodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
przychodów 

I           
G           

Stabilizacja 
dochodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
dochodów 

I           

Objaśnienie: I – indywidualne, G – grupowe, S – subsydiowane, NS – niesubsydiowane. 
Źródło: wyniki ankiety przeprowadzonej z ekspertami FAO. 
 

W ostatnim czasie FAO dokonała przeglądu dotychczas stosowanych  
z powodzeniem produktów ubezpieczeniowych opartych na indeksach, których 
stosowanie mogłoby być rozszerzone na większą grupę rolników (Adegoke i in., 
2017). Jednym z zaprezentowanych przykładów jest Index Insurance Innovation 
Initiative (I4). Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum, w którego skła-
dzie, poza FAO, znajdują się również: Feed the Future Innovation Lab for As-
sets and Market Access działający na Uniwersytecie Kalifornijskim, United Sta-
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tes Agency for International Development (USAID), Micro-Insurance Innova-
tion Facility – jednostka działająca w ramach Mędzynarodowej Organizacji Pra-
cy oraz Oxfam America. I4 koncentruje się na trzech kluczowych obszarach ba-
dawczych, którymi są: 
1. Poprawa dokładności i precyzji tego, w jaki sposób dany wskaźnik może po-

zwolić oszacować straty poszczególnych rolników, w tym tych wykorzystu-
jących najnowocześniejsze technologie teledetekcji. 

2. Łączenie ubezpieczenia indeksowego z innymi innowacjami i interwencjami 
w celu poprawy dostępu do rynków i innymi ułatwieniami w funkcjonowaniu 
gospodarstwa rolnego. 

3. Wspieranie opracowania i międzynarodowego przyjęcia minimalnego stan-
dardu jakości dla rolniczych ubezpieczeń indeksowanych, aby dać rolnikom 
pewność, że zawarte umowy chronią ich interes. 

Realizacja tego projektu obejmuje szereg studiów przypadku o niewielkiej 
skali i wdrażanych w różnych krajach. Poszczególne elementy projektu dotyczą 
odmiennych rozwiązań i produktów rolnych oraz realizowane są w różnych 
uwarunkowaniach środowiskowych, społecznych i instytucjonalnych65.  

FAO prowadzi również praca badawcze nad innowacyjnymi rozwiąza-
niami w zakresie ubezpieczeń rolniczych. W tym kontekście analizowano moż-
liwości parametrycznych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń katastroficznych. 
Zaproponowanym do tego narzędziem jest system Agriculture Stress Index Sys-
tem (ASIS)66. Wykorzystuje on dane satelitarne do wyznaczania użytków rol-
nych, na których uprawy mogą zostać dotknięte skutkami suszy. System ASIS 
jest częścią systemu Globalny system informacji i wczesnego ostrzegania w od-
niesieniu do żywności i rolnictwa (ramka 3). 
  

                                                           
65 Więcej informacji na temat projektu I4 można znaleźć na stronie: 
https://basis.ucdavis.edu/index-insurance-innovation-initiative-i4  
66 Więcej informacji na temat systemu ASIS i jego zastosowań na poziomie krajowym można 
znaleźć w publikacji: FAO 2018b. Country-level ASIS: an agriculture drought monitoring 
system. Rome: FAO. 
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Ramka 3. Globalny system informacji i wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności  
i rolnictwa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.fao.org/giews/data-tools/en/.  
 

Elementem podejścia FAO do zarządzania ryzykiem w rolnictwie jest 
propagowanie koncepcji inteligentnego rolnictwa (ang. smart agriculture). Inte-
ligentne rolnictwo wpisuje się równie w wizje zrównoważonej żywności i rol-
nictwa wspieraną przez FAO. Ten rodzaj rolnictwa wpisuje się w zarządzania 
ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi. FAO przygotowało przegląd 
studiów przypadku dotyczących wdrażania inteligentnego klimatycznie rolnic-
twa, które wskazują na czynniki ułatwiające i utrudniające przechodzenie na tę 

Globalny system informacji i wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i rol-
nictwa (Global Information and Early Warning System GIEWS) stale monitoruje podaż  
i popyt na żywność oraz inne kluczowe wskaźniki do oceny ogólnej sytuacji bezpieczeń-
stwa żywnościowego we wszystkich krajach świata. Wydaje regularne analityczne  
i obiektywne raporty na temat panujących warunków i zapewnia wczesne ostrzeżenia  
o zbliżających się kryzysach żywnościowych na poziomie krajowym lub regionalnym. Na 
prośbę władz krajowych GIEWS wspiera kraje w gromadzeniu dowodów na decyzje poli-
tyczne lub planowaniu przez partnerów rozwojowych poprzez misje oceny bezpieczeń-
stwa upraw i żywności (Crop and Food Security Assessment Mission – CFSAM), prowa-
dzone wspólnie z World Food Program (WFP). W stosowaniu na poziomie krajowym 
narzędzi do obserwacji ziemi i monitorowania cen GIEWS wzmacnia również krajowe 
zdolności w zakresie zarządzania informacjami związanymi z bezpieczeństwem żywno-
ściowym. 
GIEWS wraz z innymi jednostkami FAO opracował szereg narzędzi internetowych, aby 
ułatwić powszechny dostęp i analizę danych. Są to: 
 Krajowy bilans zbóż (Country Cereal Balance Sheet – CCBS) 

To unikalna baza danych utworzona i stale aktualizowana przez GIEWS, z danymi od 
1980 roku. Zawiera roczne salda podaży i wykorzystania głównych zbóż produkowanych  
i spożywanych we wszystkich krajach świata.  
 Narzędzie do monitorowania i analizy cen żywności (Food Price Monitoring and Ana-

lysis Tool – FPMA) 
Narzędzie to zostało udostępnione online w 2009 roku. Baza danych zawiera ceny deta-
liczne i/lub hurtowe ponad 1400 głównych artykułów spożywczych w 94 krajach oraz 
tygodniowe /miesięczne ceny 85 artykułów spożywczych sprzedawanych na rynku mię-
dzynarodowym.  
 Obserwacja Ziemi do monitorowania upraw 

Aby wesprzeć analizę i uzupełnić informacje naziemne, GIEWS wykorzystuje dane z te-
ledetekcji, które mogą dostarczyć cennego wglądu w dostępność wody i zdrowie roślin 
podczas sezonu upraw.  
 Dane dotyczące wysyłek pomocy żywnościowej  

Dane te są dostarczane przez WFP i obejmują okres od od 1988 roku. Ich aktualizowanie 
odbywa się cztery razy w roku. 
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formę rolnictwa (FAO, 2018a). FAO przygotowała również szereg publikacji na 
temat inteligentnego klimatycznie rolnictwa, w tym podręcznik szczegółowo 
opisujący, czym jest takie rolnictwo (FAO, 2013). 

Według FAO również koncepcja odporności na szoki jest elementem za-
rządzania ryzykiem w rolnictwie. Organizacja ta zwraca przy tym uwagę na to, 
że odporność jest ściśle związana z uwarunkowaniami lokalnymi funkcjonowa-
nia rolnictwa. W związku z tym budowanie odporności na szoki wymaga tech-
nicznej i technologicznej wiedzy eksperckiej na temat różnych typów szoków  
i sposobów radzenia sobie z nimi i zapobiegania im w specyficznych warun-
kach. FAO jako organizacja skupiająca się na wsparciu rolnictwa w państwach 
najmniej rozwiniętych podejmuje działania będące kombinacją krótkotermino-
wej pomocy humanitarnej i długoterminowego wsparcia działań inwestycyjnych 
służących rozwojowi. Działania FAO związane są ze wsparciem ludności w sy-
tuacjach wystąpienia katastrof naturalnych i tych związanych ze zmianami kli-
matycznymi, jak i w przypadku konfliktów zbrojnych. 

Wśród obecnie realizowanych przez FAO działań na rzecz zwiększenia 
odporności rolnictwa oraz zabezpieczenia źródeł utrzymania ludności wiejskiej 
znajdują się trzy regionalne inicjatywy: 
 Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, adaptacja do zmian 

klimatu i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach. 

 Budowanie odporności w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego  
i wartości odżywiania na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 

 Budowanie odporności na obszarach pustynnych Afryki67. 
FAO przywiązuje ogromną uwagę do problemu innowacji, gdyż mogą 

one umożliwić uporanie się z problemem głodu na świecie. Cyfryzacja i naj-
nowsze technologie informatyczne wykorzystywane są przez FAO do populary-
zacji nowych rozwiązań. FAO zwraca uwagę na odpowiedzialne stosowanie 
najnowszych technologii i wzmocnienie pozycji rolników, jak i promowanie 
przedsiębiorczości związanej z cyfryzacją.  

Jednak najnowsze technologie nie znajdują, jak dotąd, zastosowania  
w podejściu FAO do zarządzania ryzykiem. FAO dostrzega potencjał cyfryzacji 
jako narzędzia ułatwiającego rozwój sektora mikroubezpieczeń. Także w zakre-
sie rozwijania ubezpieczń indeksowych rola cyfryzacji będzie nie do przecenie-
nia. W związku z tym eksperci FAO przewidują, iż w najbliższych latach FAO 
zainteresuje się tą kwestią w związku z ubezpieczeniami indeksowymi. 
                                                           
67 Więcej na temat tych inicjatyw i działań FAO związanych z budowaniem odporności rol-
nictwa można znaleźć w publikacji: FAO, 2017. Strategic work of FAO to increase the resili-
ence of livelihoods. Rome: FAO. 
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W opinii ekspertów FAO rozwój sektora ubezpieczń rolniczych utrudniają 
następujące czynniki: 
1. Brak dostępu do międzynarodowego systemu reasekuracji. Dotyczy to 

zwłaszcza mikroubezpieczeń. W krajach rozwijających się prowadzi to czę-
sto do tego, że lokalne rządy podejmują się roli publicznego reasekuratora, 
aby zapewnić funkcjonowanie systemu ubezpieczń. Rozwiązanie takie jest 
jednak w długim okresie nie do utrzymania. 

2. Brak kultury ubezpieczeń rolniczych. Chodzi zarówno o podaż ubezpieczeń, 
jak i popyt na nie. Jest to częste zjawisko w krajach, które są w głównym 
kręgu zainteresowania FAO. 

3. Brak uwarunkowań ułatwiających rozwój ubezpieczeń, zwłaszcza regulacji, 
co tworzy niepotrzebene utrudnienia dla rozwoju mikro- i makroubezpiecze-
niowych produktów. W związku z tym rolnicy nie mają bodźców do ubez-
pieczania się. Jednakże w niektórych krajach próbuje się to zmienić. Świad-
czy o tym rosnąca liczba próśb kierowanych do FAO o porady dotyczące po-
lityki w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych, które 
powodują rosnąne zapotrzebowanie na ubezpieczenia rolnicze.  

Aby zmienić tę sytuację i zwiększyć dostępność ubezpieczeń oraz zapo-
trzebowanie na nie należałoby wspierać partnerstwa publiczno-prywatne, które 
służyłyby realizacji programów ubezpieczenia od ryzyka klęsk żywiołowych na 
szeroką skalę. Pozwoliłoby to stopniowo zachęcać prywatny sektor ubezpieczeń 
do angażowania się w ubezpieczenia w rolnictwie, w tym także te oferowane 
rolnikom posiadającym niewielkie gospodarstwa. Współdziałając z sektorem 
publicznym podmioty prywatne moglyby się przekonać, że ta grupa klientów 
może stanowić opłacalną niszę. 

Przypadek meksykańskiego programu ubezpieczeń w skali makro CA-
DENA jest bardzo dobrym i ważnym przykładem udanego doświadczenia  
w tym sensie: ogromnej sieci zabezpieczenia społecznego dla drobnych właści-
cieli na wypadek ryzyka katastrofy (3,6 miliona rolników) utworzonej w ciągu 
10 lat przez konsorcjum utworzonego przez ubezpieczyciela publicznego – fir-
mę AGROASEMEX i trzy prywatne firmy ubezpieczeniowe68.  

Zdaniem ekspertów FAO, w przypadku Polski i innych krajów, w których 
dominją małe gospodarstwa rodzinne niezobligowane do prowadzenia rachun-
kowości należy prowadzić następujące działania związane z zarządzaniem ryzy-
kiem i ubezpieczeniami: 

                                                           
68 Więcej na temat tego programu zawiera m.in. publikacja: A. de Janvry, E. Ramirez Ritchie, 
E. Sadoulet (2016), Weather Index Insurance and Shock Coping Evidence from Mexico’s 
CADENA Program. Policy Research Working Paper 7715, World Bank Group. 
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 Promowanie cyfryzacji produktów ubezpieczeniowych (mobilne technolo-
gie), aby ułatwić regularne gromadzenie danych i zrównoważyć brak danych 
księgowych. 

 Połączenie ubezpieczeń z produktami służącymi oszczędzaniu, co pozwoli 
firmom dostarczającym ubezpieczenia ustanowić z klientem z biegiem czasu 
relację opartą na zaufaniu zanim wystąpi konieczność wypłaty odszkodowa-
nia. 

 Promowanie systematycznego prowadzenia księgowości poprzez specjalne 
programy wsparcia lub zwolnienia, np. zniżki na polisy ubezpieczeniowe, 
pomoc doradców rolnych, zwroty podatku. 

W opinii ekspertów FAO, najistotniejszym wyzwaniem w przypadku bra-
ku zapisów księgowych jest dokładne profilowanie potencjalnych klien-
tów/beneficjentów, co może prowadzić do wielu wyzwań związanych z ubez-
pieczeniami rolnymi: wyższe ryzyko pokusy nadużycia i niekorzystny wybór; 
wysokie ryzyko bazowe (dla produktu opartego na indeksie); wyższe ryzyko 
oszustwa. W tej kwestii promowanie digitalizacji produktów ubezpieczenio-
wych najprawdopodobniej będzie najprostszą drogą do zrekompensowania tej 
luki informacyjnej i związanego z nią ryzyka poprzez zapewnienie regularnego, 
aktualnego i szczegółowego strumienia danych na temat ubezpieczających się. 

Różnorodność kontekstów, w których FAO działa, ma marginalne zna-
czenie dla scenariusza w Polsce, ponieważ kraj ten może korzystać ze znacznie 
lepszej infrastruktury, bardziej zaawansowanego środowiska prawnego, ogólnej 
edukacji finansowej oraz obecności kultury ubezpieczeniowej na obszarach 
wiejskich, co stymuluje popyt. Niemniej jednak badania FAO i doświadczenia 
dotyczące produktów ubezpieczeniowych na wypadek suszy (zwłaszcza ubez-
pieczeń indeksowych) są prawdopodobnie najbardziej odpowiednim i przydat-
nym dla polskiego kontekstu elementem prac FAO w zakresie ubezpieczeń i za-
rządzania ryzykiem. 
 
OECD 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development, OECD) jest organizacją międzynarodową 
(z siedzibą w Paryżu) o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwinię-
tych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 
grudnia 1960 roku. Zadaniem OECD jest wspieranie członków w osiągnięciu 
jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. 
Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosun-
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kach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady 
(wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospo-
darki. W OECD obowiązuje zasada równości wszystkich członków, niezależnie 
od ich potencjału gospodarczego czy wkładu do budżetu organizacji. Podsta-
wowym sposobem podejmowania decyzji jest konsensus wypracowany z uży-
ciem charakterystycznej dla OECD metody nacisku równych siebie (peer pres-
sure). 

OECD nie bada bowiem pojedynczych instrumentów, ale patrzy na roz-
wiązania całościowo, analizując je,  stara się przygotowywać rekomendacje. W 
obszarze  zainteresowań  OECD znajdują się uprawy, użytki zielone i inwentarz 
żywy, natomiast nie zajmują się oni budynkami, odpowiedzialnością cywilną, itd. 

Nie można nigdy badać pojedynczego instrumentu polityki w oderwaniu 
od innych, ze względu na zawsze obecne silne powiązania między nimi. Jest to 
ich zdaniem szczególnie ważne w zarządzaniu ryzykiem, dlatego też OECD 
przykłada taką wagę do holistycznego podejścia. W opinii Ekspertów bardzo 
istotne w holistycznym podejściu do zarządzania ryzykiem jest warstwowanie 
ryzyk (risk layering). Istotne jest również, żeby pamiętać, że w HRM nie chodzi 
tylko o ubezpieczenia – jest bardzo wiele do zanalizowania i wdrożenia również 
poza ubezpieczeniami, przede wszystkim na obszarze polityki gospodarczej (np. 
kwestia dopłat bezpośrednich). Eksperci podkreślali również w tym kontekście 
potrzebę porozumienia między rolnikami, rządem i firmami ubezpieczeniowy-
mi: dokładnego ustalania „kto jest odpowiedzialny za co”. 

Z zastosowania holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w rol-
nictwie płynie kilka istotnych wniosków praktycznych: 
 na świecie funkcjonuje wiele programów ubezpieczeń dla rolnictwa, przy 

czym część z nich jest w wysokim stopniu subsydiowana, czego koszty są 
często ogromne, w dodatku stale rosnące, należy o tym pamiętać projektując 
nowe rozwiązania i doradzając np. rządom – trzeba mieć na uwadze, że kosz-
ty subsydiowania programu mogą drastycznie wzrosnąć. 

 subsydiowanie ubezpieczeń nie może służyć transferowaniu dochodów do 
rolników, bo do tego przeznaczone się znacznie lepsze instrumenty z obszaru 
polityki gospodarczej.  

 nie należy też w dopuszczać do sytuacji „wypychania” (crowding out) samo-
dzielnego ubezpieczania rolników czy też do zwiększania ich skłonności do 
podejmowania większego ryzyka.  

 instrumenty stabilizacji dochodów nie należą do obszaru ubezpieczeń. Ubez-
pieczenie musi być bowiem, jak stwierdzili, zaprojektowane (przeanalizowa-
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ne) aktuarialnie: należy mieć informacje o ryzyku, oszacować je, ustalić 
koszt, a potem – na tej podstawie – składkę. 

Prace badawcze prowadzą w cyklu dwuletnim (aktualny to 2019-2020). 
Dopiero trwają ustalenia, czym dokładnie zajmą się w cyklu 2021-2022. Są to 
jednak na razie bardzo wstępne i wyłącznie wewnętrzne dyskusje. Bloki tema-
tyczne, nad którymi pracują obecnie, a które najpewniej będą kontynuowane w 
przyszłości, to: 
 badania nad odpornością (resilience) w zarządzaniu ryzykiem, zwłaszcza 

nad elastycznością polityki rolnej, i włączenie tego zagadnienia do dotych-
czasowych ustaleń w zakresie podejścia holistycznego. (Eksperci dodali, że 
istnieje już obszerny artykuł autorstwa pracowników OECD na ten temat, nie 
został on jednak jeszcze odtajniony.) Główne kwestie poruszane na tym ob-
szarze to: relacje wymienne (trade-offs), ramy czasowe (time frame), proces 
partycypacji (participaroty process) w systemie zarządzania ryzykiem, poli-
tyki związane ze zmianą klimatu i będącym skutkiem tego wzrostem nie-
pewności. 

 analizy na poziomie lokalnym obejmujące cztery kraje: Holandię, Au-
stralię, Włochy i Kanadę. Próba identyfikacji szczególnych ryzyk dla każ-
dego z tych krajów (np. w przypadku Holandii, jak wskazali eksperci, będą 
to choroby inwentarza żywego i roślin). 

Wstępne plany przyszłych prac dotyczą, według Ekspertów, np. zagadnienia 
klęsk żywiołowych – projektowane są analizy dla pięciu krajów, mające na celu 
zidentyfikowanie dla każdego z nich jaki typ klęski jest tam największym za-
grożeniem dla rolnictwa. Inne plany obejmują analizę możliwości większego 
zastosowania nowych technologii (w tym technologii cyfrowych) w holistycz-
nym zarządzaniu ryzykiem. Możliwe, że w przyszłości OECD podejmie rów-
nież analizy z obszaru innowacji. Eksperci zwrócili przy tym uwagę na to, że 
10-15 lat temu poważną innowacją były ubezpieczenia indeksowe, które teraz 
stały się już czymś powszechnym. Technologie, np. te wspomagające tworzenie 
ubezpieczeń indeksowych, mogą jednak – jak uważają eksperci – wprowadzić 
dużo więcej dyscypliny np. na obszarze pomocy klęskowej, i uniezależnić ją od 
cyklu politycznego, pomagając w eliminacji zjawiska selekcji negatywnej (ad-
verse selection). 

Eksperci stwierdzili, iż w obszarze ich zainteresowań znajduje się „rol-
nictwo inteligentne w kwestii klimatu” (climate-smart agriculture), rozumiane 
jako redukowanie negatywnego wpływu działalności gospodarstw rolnych na 
środowisko naturalne (w szczególności dotyczy to emisji gazów) przy zachowa-
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niu efektywności ekonomicznej. Zwrócono przy tym uwagę, iż OECD posługuje 
się tym terminem, ponieważ wykorzystuje go ONZ – jest to więc spowodowane 
chęcią zachowania spójności terminologicznej. Eksperci dodali, że wykonali już 
pewne badania w zakresie „rolnictwa inteligentnego w kwestii klimatu” i mają 
zamiar je kontynuować. Jeśli chodzi jednak o powiązanie tego zagadnienia z 
zarządzaniem ryzykiem, to nie znalazło się to dotychczas w obszarze ich zainte-
resowań. W opinii ekspertów istnieje szansa, że więcej uwagi poświęcą temu 
zagadnieniu w przyszłych badaniach nad relacją wymienną (trade-off) pomiędzy 
efektywnością ekonomiczną a stabilnością rozwojową (sustainability). Nie są 
prowadzone przez zespół analityczny OECD  badania dotyczące efektywności 
systemów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

Zidentyfikowane zostały 3 wyzwania z punktu widzenia rozwoju ubez-
pieczeń rolnych w krajach członkowskich OECD: 

 stabilność finansowa (financial sustainability) – najważniejszy,  
 elastyczność (resilience), w szczególności dla uniknięcia problemu wypiera-

nia (crowding-out), 
 podejmowanie przez rolników wyższego ryzyka, gdy ubezpieczenia są sub-

sydiowane przez państwo (przykład USA, gdzie ten efekt jest szczególnie 
silny, bowiem jedna trzecia środków publicznych wydawanych na rolnictwo 
to wsparcie systemu ubezpieczeniowego, co stanowi ogromny wysiłek finan-
sowy). 

Eksperci wskazali pewne rekomendacje dotyczące państw z dominacją 
rolnictwa rodzinnego i brakiem obowiązku ewidencji zdarzeń gospodar-
czych (przykładem jest np. Polska). Koncepcja „małego rodzinnego gospodar-
stwa rolnego” (small-scale family farm) jest niejednorodna i nie jest uniwersal-
na. Zauważyli oni, że – być może – na potrzeby określenia czy gospodarstwo 
jest faktycznie małe czy duże, należałoby analizować jego obroty (turnover). 
Należy przy tym dokonać rozróżnienia pomiędzy małymi gospodarstwami pro-
dukującymi na rynek, a samozaopatrzeniowymi. W przypadku tych drugich, po-
szukujących renty w postaci pomocy publicznej, należałoby, zdaniem eksper-
tów, skierować tam wyłącznie instrumenty polityki społecznej, natomiast dzia-
łania z obszaru polityki rolnej nakierować wyłącznie na gospodarstwa produku-
jące na rynek. W opinii ekspertów być może należałoby również rozważyć wy-
łączenie małych, rodzinnych, samozaopatrzeniowych gospodarstw z kategorii 
gospodarstw rolnych (farms), zaliczając je zamiast tego do, na przykład, katego-
rii „mieszkańców wsi” (rural occupants). 
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1) Problem zwiększonej skłonności podmiotów do ryzyka w przypadku po-
jawienia się ubezpieczeń, zwłaszcza subsydiowanych. Należy zatem pamiętać, 
że uniwersalnym sposobem radzenia sobie z tą sytuacją jest zmuszanie gospo-
darstw rolnych do współodpowiedzialności finansowej za ubezpieczenie.  

2) Doświadczenia krajów Afryki. Z zachowaniem wszelkich zastrzeżeń i pro-
porcji, pokazuje ono ich zdaniem, że w przypadku małych gospodarstw rodzin-
nych może występować problem ze zrozumieniem istoty instrumentu, jakim jest 
ubezpieczenie. Najlepszym tego przykładem są ubezpieczenia indeksowe, dlate-
go prosty instrument ubezpieczeniowy (simple insurance) jest zawsze lepszy niż 
ten bardziej złożony (more complex one). 

3)  Przewaga holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w rolnictwie 
nad innymi podejściami, również w kontekście małych, rodzinnych gospodarstw 
rolnych. 

Bank Światowy 
Bank Światowy, założony w 1944, jest instytucją służącą pomocą tech-

niczną i finansową dla krajów rozwijających się na całym świecie. W jej skład 
wchodzą następujące podmioty: 
1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Re-

construction and Development – IBRD); 
2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development As-

sociation – IDA); 
3. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation 

– IFC); 
4. Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Gua-

rantee Agency – MIGA); 
5. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (Interna-

tional Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). 
W swoim profilu działalności rolnictwo pojawia się bezpośrednio jedynie 

w przypadku Międzynarodowej Korporacji Finansowej, która w obszarach swo-
jej ekspertyzy wymienia agrobiznes i leśnictwo. Jest to jeden z priorytetowych 
obszarów działalności tego podmiotu z uwagi na potencjał sektora rolno-
spożywczego w zmniejszaniu problemu ubóstwa. IFC swoje działania inwesty-
cyjne związane z tym sektorem koncentruje na następujących kwestiach: 
 Bezpieczeństwo żywnościowe – zwiększenie wydajności produkcji w kra-

jach rozwijających się oraz wsparcie działań mających na celu ochronę pra-
wa do ziemi właścicieli najmniejszych gospodarstw rolnych; 
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 Zrównoważenie – promowanie środowiskowych i społecznych aspektów 
zrównoważenia; 

 Rozwój włączający – poprzez koncentrację na szansach dla właścicieli ma-
łych gospodarstw rolnych i dla kobiet oraz na zarządzaniu ryzykiem.  

Także cała grupa Banku Światowego wraz z innymi partnerami prowadzi 
działania w zakresie rolnictwa. Obejmują one następujące kluczowe obszary ak-
tywności: 
 Bezpieczeństwo żywnościowe; 
 Inteligentne klimatycznie rolnictwo; 
 Miejsca pracy w systemie żywnościowym; 
 Agrobiznes i łańcuchy wartości. 

Bank Światowy jest partnerem Consultative Group for International Agri-
cultural Research (CGIAR)69, Global Agriculture and Food Security Program 
(GAFSP), Global Food Safety Partnership (GFSP) i Global Alliance for Climate 
Smart Agriculture. 

Ważnym elementem działań Banku Światowego w zakresie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie było utworzenie Forum for Agricultural Risk Manage-
ment in Development (FARM-D). Jest to podmiot założony przez Bank Świa-
towy w 2009 roku ze środków szwajcarskiego Krajowego Sekretariatu Spraw 
Gospodarczych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niderlandów. W 2019 ro-
ku FARM-D zostało przekazane Platform for Agricultural Risk Management. 
Platforma ta jest inicjatywą stworzoną przez Komisję Europejską, Francuską 
Agencję Rozwoju, Włoską Agencję Współpracy na rzecz Rozwoju, Międzyna-
rodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa oraz African Union Development Agency 
(AUDA-NEPAD) i KfW/German Cooperation. Obecnie Bank Światowy nie 
wspiera już FARM-D. 

Działania podmiotów grupy Banku Światowego w zakresie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie obejmują wspieranie projektów tworzenia i wdrażania 
instrumentów zarządzania ryzykiem w najsłabiej rozwiniętych państwach świata 
oraz działalność badawczo-ekspercką w tym zakresie. Realizowane projekty 
wskazują na holistyczne podejście Baku Światowego do problemu zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie i wpisują się w działania tego podmiotu związane z wal-
ką z ubóstwem i zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. 

Najważniejszym z realizowanych obecnie programów Banku Światowego 
związanych zarządzaniem z ryzykiem nie tylko w rolnictwie jest program Glo-
bal Index Insurance Facility (GIIF). Celem programu jest ułatwienie dostępu do 
finansowania drobnym producentom rolnym, mikroprzedsiębiorcom i instytu-
                                                           
69 Jest  to międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami w zakresie rolnictwa. 
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cjom mikrofinansowym poprzez zastosowanie rozwiązań w zakresie transferu 
ryzyka katastrofalnego i ubezpieczeń indeksowych w krajach rozwijających się. 
Pozwala to zapewnić utrzymanie produkcji żywności i zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywnościowego na obszarach dotkniętych negatywnymi skutkami zmian 
klimatycznych. 
 GIIF prowadzi swoje działania we współpracy zarówno z sektorem pry-
watnym, jak i publicznym w celu budowy rynku ubezpieczeń indeksowych. W 
związku z tym GIIF prowadzi działania obejmujące: 
1) Edukację finansową dla wszystkich interesariuszy. 
2) Realizację studiów wykonalności projektów obejmujących wprowadzenie 

ubezpieczeń indeksowych. 
3) Podnoszenie potencjału do wdrożenia i działania ubezpieczeń indeksowych 

poprzez wsparcie instytutów badawczych, instytucji finansowych i innych 
podmiotów. 

4) Doradztwo techniczne w zakresie produktów i ich wyceny. 
5) Publiczny dialog w zakresie regulacji rynku ubezpieczeń indeksowych. 

Ponadto, realizowane projekty obejmują działania z zakresu wdrażania 
rolnictwa inteligentnego klimatycznie, aby zapobiegać i ograniczać ryzyko 
związane ze zjawiskami przyrodniczymi. GIIF wspiera zintegrowane podejście 
do zarządzania ryzykiem klimatycznym. Dobrym tego przykładem jest opraco-
wana mapa drogowa dotycząca ryzyka suszy w Ghanie. Projekt o nazwie „Pro-
moting Integrated Mechanisms for Climate Risk Management and Transfer” był 
wdrażany przez implemented Deutsche Gesellschaft für International Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH i Munich Climate Insurance Initiative (MCII). Celem 
projektu było przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia zintegrowa-
nego systemu zarządzania ryzykiem związanym z występowaniem susz w rol-
nictwie Ghany i obejmował analizę niezbędnych działań w zakresie zapobiega-
nia i ograniczania ryzyka związanego z suszami oraz transferu tego ryzyka. W 
ramach projektu zidentyfikowano luki w obecnym systemie zarządzania ryzy-
kiem związanym z suszami i przedstawiono rekomendacje działań, które powin-
ny zostać podjęte. Analiza obejmowała poszczególne etapy zarządzania ryzy-
kiem, a jej wyniki dla każdego etapu przedstawiono w tabelach 54-58. 
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Tabela 54. Luki i proponowane działania w zakresie zapobiegania występowaniu susz 
Luka Proponowane działania 

Niewystarczająca dostępność da-
nych dotyczące ryzyka, w szcze-
gólności prognoz.  
Problem jest związany z małą licz-
bą stacji meteorologicznych oraz 
niedociągnięcia w analizie dane 
meteorologiczne. 

- Włączenie oceny ryzyka klimatycznego do analiz działalności gospo-
darczej. 
- Ocena adekwatności gromadzenia i analizy danych meteorologicznych 
do celów prognozowania suszy.  
- Realizacja działań mających na celu poprawę jakości i dostępności 
danych meteorologicznych, w tym rozwój infrastruktury i technologii. 
- Dokładniejsze zdefiniowanie zadań Narodowej Organizacji Zarządzania 
Katastrofami w zakresie: gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie 
danymi dotyczącymi ryzyka. 
- Utworzenie, prowadzenie i popularyzacja portalu zarządzania suszą 
zgodnie z planem zarządzania suszą. 

Ograniczenia w wiedzy i technolo-
gii w zakresie zarządzania ryzy-
kiem klimatycznym w rolnictwie. 

- Badania nad praktykami w zakresie środków produkcji rolnej ukierun-
kowanymi na ochronę klimatu, które uwzględniają różnorodność geogra-
ficzną i społeczno-kulturową (np.: systemów nasiennych). Może to 
obejmować odmiany nasion, systemy nawadniania i zarządzania ziemią 
po zbiorach. 
- Poprawa jakości gromadzenia i analizy danych dotyczących ryzyka 
klimatycznego. 

Ograniczenia w świadomości rol-
ników i potencjale ich gospodarstw 
utrudniające wdrażanie praktyk 
rolnictwa inteligentnego klima-
tycznie. 
 

- Edukacja rolników na temat zmian klimatycznych, w tym umożliwienie 
dostępu do danych prognostycznych. 
- Szkolenie w zakresie technik rolniczych przyjaznych dla klimatu, które 
pomagają zmniejszać wpływ wstrząsów klimatycznych i budować od-
porność upraw, gleby i wody. 
- Wykorzystanie gospodarstw demonstracyjnych do rozpowszechniania 
praktyk rolnictwa inteligentnego klimatycznie. 
- Informacje na temat korzyści finansowych z praktyk rolnictwa inteli-
gentnego klimatycznie w porównaniu z konwencjonalnymi. 

Niewystarczający dostęp do środ-
ków finansowych, które umożliwi-
łyby rolnikom do przyjęcia strategii 
redukcji ryzyka. 

- Wykorzystanie środków publicznych w celu umożliwienia i/lub zachę-
cenie do ich wykorzystania, np: subwencjonowanie nasion odpornych na 
zmiany klimatu. 
- Poprawa dostępu i włączenia społecznego, np: dostęp do kredytów i 
rachunków oszczędnościowych. 
- Zbadanie możliwości przeniesienia ryzyka jako sposobu na złagodzenie 
skutków finansowych wstrząsów. 

Rolnicy z najmniejszych gospo-
darstw muszą rozszerzyć swoją 
aktywność o działalność pozarolni-
czą. 

Dywersyfikacja dochodów z działalności, które są mniej narażone na 
wstrząsy klimatyczne i/lub mają różne schematy ekspozycji na ryzyko, 
np: hodowla pszczół. 

Źródło: MCII & GIZ (2019), s. 21. 
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Tabela 55. Luki i proponowane działania dotyczące ryzyka rezydualnego 
Luka Proponowane działania 

Brak sprawnie funkcjonującego 
rynku ubezpieczeń w regionach 
podatnych na zagrożenia i brak zain-
teresowania ubezpieczycieli angażo-
waniem się w ubezpieczenia dla 
drobnych rolników. 

- Zmniejszenie ryzyka dla kredytodawców np.: poprzez Ghana Incen-
tive Risk Sharing Agricultural Lending. 
- Promowanie rozwoju rynku ubezpieczeń na poziomie krajowym po-
przez odpowiednie regulacje i zachęty. 
- Działania zachęcające do przenoszenia ryzyka. 

Brak odpowiednich produktów 
ubezpieczeniowych stanowiących 
odpowiedź na zagrożenia związane z 
klimatem. 

- Tworzenie partnerstw w zakresie wsparcia technicznego/uczenia się z 
innymi firmami. 
- Publiczne zachęty do stymulowania rozwoju produktów. 
- Zbieranie i analizowanie popytu i gotowości do płacenia za nowe 
produkty. 

Brak zrozumienia / zaufania do me-
chanizmu ubezpieczeniowego w 
ogóle, a w szczególności do indek-
sowych i powiązanych cenowo pro-
duktów. 
 

- Podnoszenie świadomości i dostarczanie informacji potencjalnym 
klientom. Edukacja, podnoszenia świadomości społecznej i budowania 
potencjału to elementy Planu Zarządzania Suszą (2018). W planie tym 
wymieniono szereg potencjalnych kanałów komunikacji, w tym gazety 
krajowe, newslettery, massmedia oraz 
partycypacyjne podejście do uczenia się i działania. 
- Jasność co do podstawowego ryzyka oraz sposobu jego ograniczenia 
lub absorpcji. 
- Zbadanie innowacyjnych technologii w zakresie szkoleń, nauki i ko-
munikacji np.: platformy internetowe, telefony komórkowe. 

Brak chęci wśród drobnych rolników 
do płacenia składek. 

- Podnoszenie świadomości i dostarczanie informacji potencjalnym 
klientom. 
- Zbadanie innych rynków, na których zachęty finansowe związane z 
ubezpieczaniem się są większe np.: komercyjne podmioty sektora 
agrobiznesu. 

Ograniczone możliwości ubezpie-
czania przed dużymi wstrząsami 
towarzyszącymi, powodującymi 
wysokie zaangażowanie finansowe 
zarówno w sferze publicznej, jak i w 
finansach na poziomie gospodarstw 
domowych. 

- Zbadanie opcji transferu ryzyka, w tym reasekuracji lub obligacji. 
- Inwestowanie w prewencję, redukcję i gotowość do unikania wystę-
powania i skutków katastrofalnego zagrożenia. 

Źródło: MCII & GIZ (2019), s. 22. 
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Tabela 56. Luki i proponowane działania w zakresie przygotowania do susz 
Luka Proponowane działania 

Braki w istniejących sys-
temach wczesnego ostrze-
gania (SWO) w zakresie 
prognozowania katastrof i 
związanych z nimi po-
trzeb. 
Ograniczenia w zakresie i 
jakości informacji o za-
grożeniu suszą. 

- Dalsze podejmowanie badań i innowacji w celu poprawy systemów wczesnego 
ostrzegania przed suszą. 
- Ustanowienie partnerstw technicznych z instytucjami narażonymi na suszę w 
celu zapoznania ich z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie prognozo-
wania suszy i SWO. 
- Wspieranie regionalnych i globalnych inicjatyw mających na celu wzmocnienie 
prognozowania susz i SWO. 
- Utworzenie, prowadzenie i popularyzacja portalu zarządzania suszą zgodnie z 
planem zarządzania suszą. 

Brak kompleksowych 
planów i środków, które 
umożliwią gotowość. 

- Zapewnienie upowszechnienia i zachęt do wdrażania działania zaproponowa-
nych w planie zarządzania suszą. 
- Dalsze rozpowszechnianie, koordynowanie i rozwijanie technicznych i politycz-
nych wytycznych w zakresie gotowości. 
- Zapewnienie odpowiednich środków, w tym poprzez stymulowanie finansowa-
nia przez sektor prywatny. 

Nieodpowiednia koordy-
nacja pomiędzy instytu-
cjami zaangażowanymi w 
gotowość. 

- Wzmocnienie roli planu zarządzania suszą jako koordynatora działań w zakresie 
gotowości. 
- Stosowanie się do wytycznych ustanowionych w planie zarządzania, w którym 
podkreślono rolę instytucji i przepływu decyzji (i wynikających z nich działań) 
między nimi. 

Wysoka finansowa ekspo-
zycja na wstrząsy. 

- Opracowanie kompleksowej strategii finansowania, określającej role w zakresie 
zatrzymania i finansowania ryzyka. 
- Przeniesienie (niektórych) ryzyk w celu zmniejszenia ekspozycji finansowej i 
poprawy płynności. 

Źródło: MCII & GIZ (2019), s. 22. 
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Tabela 57. Luki i proponowane działania dotyczące odpowiedzi na wystąpienie susz 
Luka Proponowane działania 

Nieodpowiednie środki finansowe 
do szybkiego wdrożenia reakcji. 

- Zapewnienie specjalnych zasobów przeznaczonych na reagowanie, w 
zależności od oceny potrzeb. 
- Opracowanie skoordynowanego planu szybkiego reagowania rządu, 
który wymaga holistyczne spojrzenie na wszystkie dostępne zasoby. 
- Transfer ryzyka poprzez reasekurację, obligacje lub podobne metody, 
które zapewniają szybkie wypłaty w przypadku katastrofy. 

Nieodpowiednia koordynacja mię-
dzy instytucjami. 

- Wzmocnienie roli planu zarządzania jako koordynatora działań w 
zakresie wczesnego reagowania. 
- Wcześniejsze opracowanie planów koordynacji. 
- Plan zarządzania suszą określa jasno procedury i obowiązki instytucji 
na różnych etapach reakcja na suszę. 

Nieodpowiednie systemy i procesy 
zapewnienia szybkiego wsparcia dla 
ludzi, którzy tego potrzebują. 

- Systemy dotyczące transferu żywności i gotówki zostały wprowadzone 
i funkcjonują. 
- Sprawdzenie ich zdolności do funkcjonowania w skali w przypadku 
dodatkowych wstrząsów i zapewnienie ich monitorowania. 

Negatywne mechanizmy radzenia 
sobie z problemami zatrudnionych 
(migracja dzieci, ograniczenia w 
konsumpcji, rezygnacja z edukacji 
dzieci w celu poszukiwania nowych 
źródeł dochodu, które naruszają 
prawa i godność człowieka, itp.). 

- Zapewnienie istnienia systemów umożliwiających szybkie przekazy-
wanie zasobów do gospodarstw domowych, unikając w ten sposób ne-
gatywnych mechanizmów radzenia sobie z nimi. 
- Zapewnienie, że szybka reakcja jest powiązana z długoterminowymi 
strategiami naprawy gospodarczej i odporności. 
- Podnoszenie świadomości na temat negatywnego wpływu niektórych 
mechanizmów radzenia sobie z problemami, np. migracji dzieci. 

Źródło: MCII & GIZ (2019), s. 23. 
 
Tabela 58. Luki i proponowane działania dotyczące odzyskiwania potencjału produkcyjnego 

po wystąpieniu susz 
Luka Proponowane działania 

Brak możliwości śledzenia i monito-
rowania podatności na zagrożenia i 
tego, że reakcja prowadzi do popra-
wy sytuacji. 

- Wdrożenie systemu monitorowania statusu osób poszkodowanych w 
celu zapewnienia postępów w realizacji pomocy i podjęcia działań w 
przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia progów. 
- Zapewnienie, że dane są przekazywane odpowiednimi kanałami oraz 
do odpowiednich osób 

Wycofanie się ze wsparcia w sytua-
cjach nagłych nie jest stopniowe, 
lecz nagłe, co może powodować brak 
skuteczności pomocy. 

- Zapewnienie, że planowanie działań naprawczych jest powiązane z 
reakcją, a w konsekwencji z szerszymi ramami ograniczania ubóstwa, 
możliwościami gospodarczymi i rozwojem. 

Uznanie, że pomoc humanitarna 
może być potrzebna przez dłuższy 
okres w zależności od wpływu szoku 
na gospodarstwo domowe. 

- Rygorystyczne oceny podatności na zagrożenia i monitorowanie w 
celu śledzenia postępów. 
- Rygorystyczny system ukierunkowania pomocy w celu zapewnienia, 
że dociera ona jak najszybciej do najbardziej potrzebujących. 
- Społecznościom narażonym na suszę zapewniono wsparcie rozwojowe 
np.: alternatywne źródła utrzymania. 

Źródło: MCII & GIZ (2019), s. 23. 
 
 Jak wskazuje analiza poszczególnych tabel, wdrożenie kompleksowego 
systemu zarządzania ryzykiem dotyczącym susz w rolnictwie Ghany wymaga 
podjęcia wielu kompleksowych działań związanych zarówno z infrastrukturą, 
legislacją, jak i edukacją rolników. Jedynie eliminacja wszystkich zidentyfiko-
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wanych luk w każdym z wyróżnionych etapów procesu zarządzania ryzykiem 
pozwoli na stworzenie systemu, który umożliwi ograniczenie strat powodowa-
nych przez susze70. 
 Należy dodać, iż poza rekomendacjami dotyczącymi poszczególnych eta-
pów zarządzania ryzykiem dotyczącym występowania susz w rolnictwie, przy-
gotowano szczegółowe zalecenia dla każdej z instytucji publicznych zaangażo-
wanych w proces zarządzania, w tym określono również przedział czasowy,  
w którym dane zalecenie powinno być zrealizowane. 
 Warto również zwrócić uwagę na pracę dotyczącą oszacowania ryzyku w 
rolnictwie Rwandy (Giertz i in., 2015). W publikacji tej zwrócono uwagę na ko-
nieczność prioryteryzacji ryzyka z punktu widzenia całego sektora. W zależno-
ści od specjalizacji produkcji skala i charakter ryzyka może być różny. Polityka 
państwa w zakresie zarządzania ryzykiem musi uwzględniać znaczenie danego 
typu produkcji dla wyników sektora rolnego oraz handlu i przemysłu rolno-
spożywczego. 
 Za niezmiernie ważną publikację Banku Światowego uznać należy tę pod-
sumowującą wyniki czteroletnich badań nad metodyką szeregu działań składają-
cych się na proces zarządzania ryzykiem w rolnictwie ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego oceny. Mowa tu o opracowaniu pt. „Agricultural Sector Risk Man-
agement: Methodological Guidance for Practitioners” (Choudary i inni 2016). W 
opracowaniu eksperci jednostki wchodzącej w skład Banku Światowego przed-
stawiają sposób, w jaki decydenci powinni rozpoczynać działania mające na ce-
lu minimalizowanie niekorzystnych skutków ryzyka w sektorze rolnym. Opra-
cowana metodyka bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę holistycznego podej-
ścia do zagadnienia ryzyka w sektorze rolnym. Oznacza to, że autorzy postulują 
potrzebę poświęcenia znacznej uwagi nie tylko działaniom mającym na celu 
kontrolę czy transfer ryzyka, lecz również właściwemu identyfikowaniu i kwan-
tyfikowaniu ryzyka. Korzystając z wielu przykładów praktycznych autorzy pre-
cyzują optymalne metody oceny ryzyka w sektorze rolnym i wskazują na sposo-
by radzenia sobie z najpowszechniej występującymi barierami właściwej oceny 
ryzyka. 

Warto również zauważyć, że z uwagi na charakterystykę sektorów rol-
nych w krajach, na których uwagę skupia Bank Światowy, podejmowane są 
przez ekspertów Banku Światowego również zagadnienia, z którymi stosunko-
wo rzadko spotyka się w opracowaniach podejmujących problematykę zarzą-
dzania ryzykiem w rolnictwach krajów rozwiniętych. W krajach rozwijających 
się funkcjonowanie wielu podmiotów w sektorze rolnym wciąż odległe jest od 
                                                           
70 Również wnioski z pilotażu wdrażania ubezpieczeń indeksowanych wskazują na ogromne 
znaczenie dostępności danych (Hlyvynska, Zaripov, 2017). 
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skupionego na maksymalizacji zyski profesjonalnego działania nowoczesnych 
farm. Skutkuje to faktem, że ważne jest skupienie uwagi na różnym podejściu 
do zarządzania ryzykiem i innych możliwościach wdrażania poszczególnych 
technik zarządzania ryzykiem w zależności od płci właściciela gospodarstw rol-
nych. Problematykę tę podjęto w opracowaniu „Gender and Agricultural Risk” 
(World Bank 2017).  

Analiza aktywności podmiotów grupy Banku Światowego w zakresie za-
rządzania ryzykiem pozwala stwierdzić, iż działania w zakresie ubezpieczeń 
rolnych koncentrują się na uprawach polowych i zwierzętach i dotyczą ochrony 
przed znacznym spadkiem dochodów w związku z wystąpieniem jednego lub 
kilku zjawisk powodujących straty w wielkości produkcji rolnej (tab. 59). 
 

Tabela 59. Obszary prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących ubezpieczeń w rolnic-
twie 

Typ 
ubezpieczenia TYP Uprawy 

polowe 

Trwałe 
użytki  
zielone 

Zwierzęta 
Budynki   

i inwentarz 
martwy 

OC 

Klasyfikacja  NS S NS S NS S NS S NS S 
Pojedyncze I  X    X     

G  X    X     
Wszystkie  
ryzyka 

I  X    X     
G  X    X     

Stabilizacja 
przychodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
przychodów 

I           
G           

Stabilizacja  
dochodów 

I           
G           

Ubezpieczenie 
dochodów 

I           

Objaśnienie: I – indywidualne, G – grupowe, S – subsydiowane, NS – niesubsydiowane. 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Grupa Banku Światowego podejmuje prace nie tylko w zakresie tworze-
nia i wdrażania kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem, ale analizuje 
także problem roli państwa. W przypadku etapu transferu ryzyka oceniono ko-
niczność, zasadność i skalę zaangażowania w subsydiowanie ubezpieczeń, jak i 
porównano to rozwiązanie, w którym państwo zajmuje się reasukuracją w przy-
padku wystąpienia katastrof (Sberro-Kessler i in., 2019). 

*** 
W ostatnich latach grupa Banku Świtowego, podobnie jak FAO, swoje 

prace w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie opiera na zintegrowanym 
podejściu, czyli uwzględnianiu wszystkich elementów zarządzania ryzykiem od 
prewencji do eliminacji skutków wystąpienia danego niekorzystnego zjawiska.  
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W odniesieniu do instrumentów ubezpieczeniowych, najpowszechniej 
wdrażanymi w ramach projektów finansowanych czy współfinansowanych 
przez grupę i jej poszczególne podmioty są ubezpieczenia indeksowe. Jest to 
bezpośrednio związane ze specyfiką państw, w których prowadzone są te pro-
jekty. Są to państwa o dużej liczbie drobnych gospodarstw, które zazwyczaj do 
tej pory nie korzystały lub stosowały jedynie w ograniczonym stopniu produkty 
ubezpieczeniowe. W przypadku takich podmiotów mamy również często do 
czynienia z brakiem dokumentów potwierdzających plony czy przychody z po-
przednich lat, co ogranicza zdolność do indywidualnego szacowania strat. Po-
nadto, koszty szacowania strat dla każdego z gospodarstw są znaczne, a czas 
realizacji takich ocen jest na tyle długi, że ta forma ubezpieczenia okazuje się 
nieefektywna i mało popularna. Stąd też Bank Światowy aktywnie od wielu lat 
promuje rozwój ubezpieczeń indeksowych, w szczególności tych opartych o da-
ne pogodowe. Listę takich inicjatyw jeszcze z początków XXI wieku znaleźć 
można w opracowaniu „Managing Agricultural Production Risk : Innovations in 
Developing Countries” (World Bank 2005). Dane dotyczące pogody są stosun-
kowo łatwo dostępne a ich zbieranie względnie tanie w porównaniu do tworze-
nia baz danych zawierających informacje z poszczególnych gospodarstw. Po-
nadto, z uwagi na brak konieczności przeprowadzania szacowania ryzyka dla 
każdego potencjalnego nabywcy polisy oraz niewystępowania procesu likwida-
cji strat, polisy tego typu są stosunkowo tanie i przez to dostępne do szerszej 
grupy producentów rolnych (Weather index… 2011). W opracowaniach Banku 
Światowego często można znaleźć wskazówki mogące w przyszłości zaradzić 
najważniejszym problemom związanym z wdrażaniem tych instrumentów w 
praktyce, czyli ryzyku bazy oraz konieczności zapewnienia o wiarygodności da-
nych.  

Jednakże ubezpieczenia indeksowe mają również swoje wady i ograni-
czenia. Z punktu widzenia sektora ubezpieczeniowego jest to konieczność po-
siadania znacznego zakresu danych pogodowych i dotyczących funkcjonowania 
rolnictwa na obszarze, który ma być objęty ubezpieczeniem indeksowym, co 
wymaga istnienia odpowiedniej infrastruktury publicznej w zakresie monitoro-
wania i gromadzenia danych. 

Z aktywności grupy Banku Światowego w zakresie zarządzania rolnic-
twem można wyciągnąć bardzo praktyczne wnioski także dla Polski. W na-
szym kraju, podobnie jak w większości państw rozwijających się, niezwykle 
istotną barierą rozwoju różnego rodzaju instrumentów wspierania zarządzania 
ryzykiem jest brak danych o wynikach produkcyjnych i ekonomicznych uzy-
skiwanych przez indywidualnych producentów rolnych w latach ubiegłych. 
Zwraca się uwagę na  konieczność zbudowania kompleksowego systemu zarzą-
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dzania ryzykiem powinny być wdrożone również w Polsce, co oznacza nie tylko 
stworzenie instrumentów z zakresu polityki rolnej, ale także wzmocnienie infra-
struktury służącej gromadzeniu danych niezbędnych dla funkcjonowania in-
strumentów ubezpieczeniowych oraz edukacji rolników. Należy również pamię-
tać o podkreślanej przez ekspertów Banku Światowego metodyce oceny wdro-
żonych instrumentów i wytyczeniu narzędzi do niezbędnych korekt.  
 

WTO 

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) 
jest organizacją międzynarodową (nie będącą organizacją wyspecjalizowaną 
ONZ) z siedzibą w Genewie. WTO  kontynuuje instytucjonalnie prace podjęte 
przez Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. w 
Marrakeszu w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Polska stała się człon-
kiem – założycielem WTO od momentu ratyfikacji porozumienia71.  

Eksperci WTO wykazali, że zajmują się co do zasady aspektami prawny-
mi zmian w zakresie polityki rolnej, potencjalnie oddziałującymi na swobodny 
handel dobrami (tu: artykułami rolnymi) i usługami. Coraz większe znaczenie 
odgrywają prawa własności intelektualnej, co w przypadku ubezpieczeń rolnych 
o złożonej konstrukcji znajduje pewne odzwierciedlenie. 

Należy zauważyć, że regulacje w zakresie ubezpieczeń rolnych będą roz-
patrywane w odniesieniu do całej organizacji międzynarodowej, tj. UE. W od-
niesieniu do instrumentów zarządzania ryzykiem preferowane dla UE jest przy-
jęcie kryteriów dla green box (GB). Wynika to z porozumień WTO w zakresie 
rolnictwa (przedstawionych w Porozumieniu w zakresie rolnictwa72 i respekto-
wanych w ramach polityki UE. Znalazło to odzwierciedlenie w Konkluzjach 
                                                           
71 Nègre (2020) stwierdza, że  „(…) od 1995 r. cała wspólna polityka rolna (WPR) podlega 
zasadom WTO, w tym Organowi Rozstrzygania Sporów stosującemu w przypadku sporów 
rygorystyczną procedurę, która zapewnia przestrzeganie przez państwa-sygnatariuszy nowych 
reguł wielostronnych”. Należy podkreślić, że z punktu widzenia rozstrzygania sporów zwią-
zanych z subsydiowaniem ubezpieczeń upraw istotne znaczenie może mieć paraliż Organu 
Apelacyjnego WTO od 11 grudnia 2019 r.: „11 grudnia [2019 r. – uwaga M.S.] Organ Ape-
lacyjny WTO przestał działać. Żeby funkcjonować, potrzebuje on minimalnej liczby sędziów. 
W efekcie poważne spory handlowe, w tym konflikt USA z Chinami, czy kwestia ceł na me-
tale nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, nie mogą zostać rozwiązane przed 
arbitrażem handlowym WTO” (Unijni liderzy, 2019). 
72 Porozumienie w zakresie rolnictwa stanowi załącznik do Porozumienia ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 
r., i weszło w życie 1 stycznia 1995 r. 
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Komisji z 17 grudnia 2003 r. w zakresie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 
gdzie  wyraźnie wyeksponowano, że nowe instrumenty powinny spełniać wy-
magania stawiane dla green box73. Dotacje do instrumentów spełniających wy-
mogi określone dla green box nie są limitowane. Należy zauważyć, że regulacje 
WTO co do istoty nie odnoszą się do komercyjnych ubezpieczeń rolnych, które 
– w świetle filozofii liberalizacji handlu, przepływu usług i towarów, powinny 
być dominującym trzonem systemu ubezpieczeń rolnych. Z perspektywy UE 
istotne jest włączenie instrumentów zarządzania ryzykiem do kategorii zielonej 
skrzynki (Green Box, GB). Wynika to z tego, że wszelkie formy wsparcia pu-
blicznego do instrumentów zaliczanych do GB nie są limitowane. Niemniej jed-
nak, z doświadczeń światowych wynika, że występują liczne niezgodności kry-
teriów przypisanych dla GB, a faktycznym funkcjonowaniem programów ubez-
pieczenia upraw.   

Glauber (2017) wymienia, że kryteria dla skrzynki bursztynowej (Amber 
Box) są zbyt restrykcyjne i nieuporządkowane, co uniemożliwia konstrukcję 
skromnego pod względem wydatków z budżetu centralnego i sprawiedliwego 
aktuarialnie (actuarially sound) systemu ubezpieczeń prawnych. Drugi wniosek 
dotyczy potrzeby oceny solidnej i rzetelnej kryteriów przypisanych do GB, tak, 
aby instrumenty zaliczane do tej skrzynki rzeczywiście nie były powiązane z 
wielkością produkcji rolnej (Ibidem). Zdaniem Massota  i Negre (2019), „refor-
ma WPR z 2003 r., która oddzieliła większość istniejącego wsparcia bezpośred-
niego od wielkości produkcji, a także późniejsze reformy sektorowe umożliwiły 
przekształcenie większości rodzajów wsparcia kategorii bursztynowej i niebie-
skiej we wsparcie kategorii zielonej”.  

WTO nie wypracował jednoznacznych propozycji w zakresie MF. Należy 
przeto podkreślić, że MF powinny uwzględniać dotychczasowe zapisy dotyczą-
ce wsparcia państwa w obszarze ubezpieczeń rolnych i pomocy w przypadku 
klęsk żywiołowych. Analizowane jest przede wszystkim zaangażowanie pań-

                                                           
73 Zakres kategorii zielonej jest bardzo szeroki„(…) kategoria zielona obejmuje dwa rodzaje 
wsparcia. Pierwszy dotyczy programów usług publicznych (takich jak badania naukowe, 
szkolenia, popularyzacja wiedzy, promocja, infrastruktura, krajowa pomoc żywnościowa czy 
rezerwy publiczne związane z bezpieczeństwem żywności). Drugi obejmuje bezpośrednie 
wypłaty dla producentów całkowicie oddzielone od produkcji. Chodzi tu głównie o programy 
gwarantowania dochodów i zapewniania bezpieczeństwa (katastrofy naturalne, udział finan-
sowy państwa w ubezpieczeniu zbiorów itp.), programy mające na celu dostosowanie struktur 
oraz programy służące ochronie środowiska naturalnego. Wszystkie rodzaje pomocy należące 
do kategorii zielonej, ocenione jako zgodne z zasadami WTO, podlegają całkowitemu zwol-
nieniu z obowiązku redukcji” (Nègre, 2020) [podkreślenia – M.S]. 
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stwa w dotowanie instrumentów stabilizacji dochodów (IST). Trudno też prze-
widzieć możliwość prac nad bardziej doprecyzowanymi rekomendacjami.  
WTO nie zajmuje stanowiska w przypadku prywatnej reasekuracji porteli ubez-
pieczeń rolnych, jedynie weryfikuje zasadność wparcia publicznego w system 
reasekuracji. Z punktu widzenia pomiaru subsydiowania istotne jest określenie 
korzyści z punktu widzenia producentra rolnego. Przyjmuje się różnice między 
wypłaconymi odszkodowaniami, a składkami wpłaconymi w danym roku spra-
wozdawczym. Bardziej precyzyjnie szacowane korzyści można określić w na-
stępujący sposób (por. Glauber, 2015): 

korzyść =  dotacja do składki ubezpieczeniwej + odszkodowanie – składka 
ubezpieczeniowa 

Zdaniem Glaubera (2015, s. 13), zakładając, że ubezpieczenia rolne były-
by dostarczane przez sektor prywatny przy braku jakichkolwiek dotacji rządo-
wych, to tzw. delivery costs powinny być w pełni uwzględnione w kosztach 
składek. Subsydia do  delivery cost stanowią więc wsparcie  dla producentów.  
Jednakże, jak wskazali Mahul i Stutley (2010), wskaźnik Hazella może zawyżać 
korzyści, ponieważ nie uwzględnia się wyników zakładu ubezpieczeń jako 
podmiotu finansowo rentownego lub nierentownego. Na przykład amerykański 
program ubezpieczeń upraw był ostro krytykowany na arenie międzynarodowej 
(co było podstawą wielu sporów za udzielanie nadmiernych dotacji dla sektora 
prywatnego.  

Jak wynika z analizy kluczowego dla gospodarki żywnościowej Porozu-
mienia w zakresie rolnictwa WTO, istotne są tzw. progamy usług publicznych 
określone w ust. 7 lub 8 załącznika 2 do tego aktu. Warto wymienić kryteria 
(por. ramka 4), jakie muszą być spełnione, aby dany produkt ubezpieczniowy 
mógł zostać zaliczony do green box (GB).  
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Ramka 4. Kryteria stawiane produktom ubezpieczniowym w Załączniku 2 do Porozumienia w 
zakresie rolnictwa 

Finansowy udział rządu w programach ubezpieczania poziomu dochodów i innych progra-
mów zabezpieczenia dochodów (por. ust. 7 pkt. a-d - załącznika 2 do Porozumienia w zakre-
sie rolnictwa 

 uprawnienia do uzyskiwania płatności są określane przez stopień utraty dochodu, z 
uwzględnieniem tylko dochodu osiąganego z rolnictwa, 

 utrata przekracza 30% średniego dochodu brutto lub jego równowartości w wyrażeniu 
netto (z wyłączeniem płatności uzyskanych z tytułu tych samych lub podobnych pro-
gramów wsparcia) w okresie ostatnich trzech lat, lub też jest wyższa od trzyletniej 
średniej za okres ostatnich pięciu lat, po odliczeniu najwyższej i najniższej wartości, 

 każdy producent spełniający ten warunek będzie uprawniony do otrzymywania płat-
ności, 

 kwota płatności będzie rekompensowała mniej niż 70% utraty dochodu poniesionej 
przez producenta w roku, w którym ten producent uzyskuje uprawnienia do otrzymy-
wania pomocy, 

 kwota płatności będzie zależna tylko od dochodu; będzie ona niezależna od rodzaju 
lub rozmiarów produkcji, cen krajowych albo międzynarodowych ani od zaangażo-
wanych czynników wytwórczych, 

 jeżeli producent otrzymuje w tym samym roku płatności z tytułu ubezpieczania po-
ziomu dochodów i innych programów zabezpieczenia dochodów oraz pomoc z tytułu 
klęsk żywiołowych (ust. 8), łączna suma takich płatności ma być niższa niż 100% ca-
łej utraty dochodu poniesionej przez producenta. 

Płatności w związku z pomocą z tytułu klęsk żywiołowych (dokonywane bezpośrednio albo 
poprzez udział środków rządowych w ubezpieczaniu zbiorów) (por. ust. 8 pkt. a-e - załączni-
ka 2 do Porozumienia w zakresie rolnictwa) 

 uprawnienia do takiej pomocy powstaną tylko wówczas, gdy władze rządowe oficjal-
nie uznają, że klęska żywiołowa lub podobna w skutkach (włączając w to epidemię 
chorób zakaźnych, plagę szkodników, skażenie radioaktywne i wojnę na terytorium 
zainteresowanego członka) miała lub ma miejsce, 

 straty w produkcji danego producenta przekroczą 30% średniej produkcji w okresie 
trzech ostatnich lat lub też średnią trzyletniej wielkości produkcji w okresie ostatnich 
pięciu lat, po odliczeniu najwyższej i najniższej wartości rocznej, 

 płatności dotyczą tylko strat odnoszących się do dochodu, pogłowia inwentarza ży-
wego, ziemi lub innych czynników produkcji, spowodowanych klęską żywiołową, 

 płatności nie będą rekompensowały więcej niż całkowity koszt wyrównania tych strat 
i nie będą uwarunkowane wymogiem przyszłej produkcji, jej rodzajem i wielkością, 

 płatności dokonywane w czasie trwania klęski żywiołowej nie będą wyższe od po-
ziomu wymaganego dla uniknięcia lub złagodzenia dalszych strat dochodu, pogłowia 
inwentarza żywego, ziemi lub innych czynników produkcji, spowodowanych klęską 
żywiołową, 

jeżeli producent otrzymuje w tym samym roku płatności z tytułu ubezpieczania poziomu do-
chodów i innych programów zabezpieczenia dochodów (art. 7) oraz pomoc z tytułu klęsk 
żywiołowych, łączna suma takich płatności ma być niższa niż 100% łącznej utraty dochodu 
poniesionej przez producenta. 
Źródło:  Łyskawa i in. (2019, s. 4-5).  
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W WTO prowadzone są spory handlowe (trade disputes) państw człon-
ków dotyczące ubezpieczeń rolnych. Warto podkreślić, że często ich stroną są 
Stany Zjednoczone czy Kanada. 
 Sprzeciw Brazylii wobec amerykańskich dotacji do bawełny (USA – bawełna 

wyżynna, Upland Cotton)  
 Farm Bill z z 2014 r. zastąpił programy wsparcia dochodu z bawełny dodat-

kowym programem  Stacked Income Protection Plan (STAX), w dyskusjach 
międzynarodowych podkreślono brak neutralności tego programu na ceny i 
wartość produkcji  

 Długoletni spór Kanady z USA: Kanada zakwestionowała amerykańskie pro-
gramy dotyczące kukurydzy trzy razy w ramach ustawy o specjalnych środ-
kach przywozowych w latach gospodarczych 1985, 1998-1999 i 2003-2004. 
Kanada odrzuciła argumenty USA dotyczące specyfiki, zauważając, że trzy 
uprawy (kukurydza, pszenica i bawełna) otrzymały „nieproporcjonalną część 
dotacji przyznanej przez rząd USA na federalny program ubezpieczeń 
upraw”. Ostatcznie, Kanada zaakceptowała również amerykańską metodę 
alokacji kosztów administracyjnych i operacyjnych oraz zysków z tytułu 
ubezpieczenia na podstawie udziału kukurydzy w składkach ogółem. W spo-
rze 2003-2004 Kanada obliczyła zysk z ubezpieczenia upraw jako: sumę do-
tacji do składek + koszty administracyjne i operacyjne – opłaty administra-
cyjne płacone przez producentów w ramach programu płatności katastroficz-
nych (CAT).  

 Spór dotyczący handlu mięsem drobiowym między USA a Chinami (2009): 
ministerstwo ds. handlowych ChRL rozpoczęło dochodzenia antydumpingo-
we i antysubsydyjne w sprawie mięsa kurcząt produkowanego w Stanach 
Zjednoczonych (Johnson i Becker, 2010). Według strony chińskiej, amery-
kańskie subsydia do kukurydzy i soi spowodowały obniżenie cen pasz, które z 
kolei zostały przeniesione na producentów drobiu, co doprowadziło do niż-
szych cen kurczaków na eksport i zaszkodziło chińskiemu przemysłowi dro-
biowemu. Dopłaty do ubezpieczenia upraw kukurydzy i soi zostały włączone 
do innych dopłat do cen i wsparcia dochodów. Chiny obliczyły subsydia 
ubezpieczeniowe w oparciu o subsydia składkowe dla kukurydzy i soi, a także 
koszty administracyjne związane z dostawą polis na kukurydzę i soję. Stany 
Zjednoczone argumentowały, że najwłaściwszą metodą jest stosowanie od-
szkodowań netto za kukurydzę i soję. 

 W 2019 r. spór USA-Kanada: W dniu 26 września 2019 r. USDA ogłosiło, że 
producent uczestniczący obecnie w federalnym ubezpieczeniu upraw, który w 
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2019 r. miał wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu prowadzenia uprawy, 
automatycznie otrzyma płatność „top-up” w wysokości od 10 do 15% powyż-
szego odszkodowania (WTO, 2020). Istotą sporu było m.in. ustalenie roli 
płatności „top-up”, która była traktowana jako koszt z budżetu publicznego. 

Eksperci WTO nie prowadzą bezpośrednio analiz dotyczących oddziały-
wania subsydiów do ubezpieczeń upraw na decyzje dotyczące producentów 
rolnych (w tym zwiększenie areału i zmiany struktury upraw). Posiłkują się 
m.in. analizami Glaubera (2015, s. 15-16), których wyniki można zsyntezować 
następująco: 
 dotychczasowe badania agroekonomistów (m.in. Just, Calvin, i Quiggin z 

1999, Babcock z 2015,  Du, Feng, and Hennessy z 2014) prowadzą do dość 
niejednoznacznych wniosków; 

 dotacje do ubezpieczenia upraw miały minimalny wpływ, przynajmniej w 
obszarach, w których ubezpieczenie jest szeroko dostępne dla wszystkich 
upraw; 

 ubezpieczenie prawdopodobnie ma większy wpływ na  dobór upraw; 
 zakłócenia mogą stać się jeszcze większe wraz z rozwojem nowych produk-

tów, takich jak ubezpieczenie marży i dodatkowe ubezpieczenie, zwłaszcza 
jeśli takie produkty nie są powszechnie dostępne dla wszystkich upraw; 

 wybory cenowe dla większości głównych upraw, objętych dotowanie składek 
ubezpieczeniowych, opierają się obecnie na cenach rynkowych kontraktów 
terminowych, z kolei dotacje są silnie skorelowane z oczekiwanymi cenami 
roślin uprawnych (post-harvest).  

 
5.5. Systemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie – casus Australli i Nowej 

Zelandii 

Australia 

Rolnictwo australijskie, w porównaniu do rolnictwa UE, odznacza się wy-
soką towarowością; wykorzystanie ziemi ma charakter ekstensywny, ale wydaj-
ność na 1 zatrudnionego dzięki mechanizacji pracy jest wysoka. Australia jest 
państwem, w którym wystąpują bardzo ograniczone formy interwencjonizmu 
finasowego w rolnictwie, o czym świadczy niska wartość wskaźnika PSE (Pro-
ducent Support Estimate), monitorowanego przez OECD. W sektorze rolnym 
dominują wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, utożsamiane w anglosaskiej 
kulturze rolnej jako „farmy” i „rancza”.  Warto podkreślić, że w strukturze użyt-
kowania ziemi powyżej 50% zajmują łąki i pastwistka.  Interesująca jest struktu-
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ra własnościowa, gdyż powyżej 80% ziemi rolnej jest w posiadaniu Korony bry-
tyjskiej, z czego powyżej 50% jest oddanych w dzierżawę. Australia plasuje się 
czołówce światowych producentów pszenicy i jest krajem wyspecjalizowanym 
dość silnie w produkcji zwierzęcej, w tym wełny nieoczyszczonej owiec rasy 
merynos (1. miejsce na świecie pod względem pogłowia, producent ponad 1/3 
światowej wełny). Chów i hodowla bydła rozwinięty został w pasie przybrzeż-
nym, typu mlecznego (ok. ¼ pogłowia) na południowym wschodzie i w północ-
nej Tasmanii, typu mięsnego (ok. ¾  pogłowia) — na północy i  ukierunkowana 
jest na eksport (kraje Bliskiego Wschodu, USA, Japonia). Warto podkreślić, że 
zboża (wyjątek stanowią ryż, kukurydza i sorgo),  uprawiane są we wszystkich 
stanach; uprawa ryżu zlokalizowana jest w stanach Nowa Południowa Walia i 
Queensland. Zwiększył się udział roślin oleistych, a zwłaszcza bawełny (gł. ro-
ślina oleista w Australii) i słonecznika; z roślin przem. największe znaczenie ma 
trzcina cukrowa uprawiana (w stanie Queensland; w dorzeczach Murray i Mur-
rumbidgee) w strukturze upraw. Plantacje drzew owocowych są zlokalizowane  
w płd. Australii (Encyklopedia PWN, Australia, 2020).  

Zdaniem Freund i in. (2018),  percepcja trendów dotyczących prawdopo-
dobieństwa występowania długotrwałych susz wymaga eksploracji danych hi-
storycznych i obserwacji biologicznych (np. obserwacje pierścieni drzew, kora-
lowców) ze wszystkich regionów Australii sprzed 400-800 lat. Stwierdzono, że 
obecne ekstremalne susze nie występowały często w analziowanym okresie 
historycznym. Wskazuje to na słuszność hipotezy o intensyfikacji zmian klima-
tu od połowy XX w.  

Ryzyko produkcyjne w rolnictwie związane jest z brakiem wody, szcze-
gólnie w centralnej części kontynentu. Sztuczne nawodnie dotyczy poniżej 10% 
gospodarstwa (głównie z ujęć ze studni artezyjskich i subartezyjskich). Dodat-
kowo, częste są plagi szarańczy. Dodatkowo gleby australijskie  charakteryzują 
się dużymi deficytami fosforu i siarki, w związku z czym wymagają nawożenia. 
Zdaniem Grafton, Muller i Williams (2015), australijskie rolnictwo oparte na 
modelu ranczersko-farmerskim jest narażone w większym stopniu na ryzyko 
rynkowe (w szczególności), cenowe i produkcyjne niż ich rolnictwo unijne. Au-
stralia jest znaczącym eksportem artykułów rolno-spożywczych, stąd silna eks-
pozycja australijskiego sektora rolnego na ten rodzaj ryzyka. Zmienność cen ar-
tykułow rolnych jest wyższa niż w krajach UE, gdyż Australia w latach 80. XX 
w. odeszła od stosowania narzędzi interwencjonizmu finansowego w rolnictwie. 
Szczególnie zmienność dotyczy kluczowych z punktu widzenia handlu między-
narodowego roślin uprawnych, tj. pszenicy, jęczmienia i oleistych. Ekspozycja 
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na ryzyko produkcyjne jest wyższa niż w krajach UE, USA czy Kanadzie, gdyż 
klimat kontynentalny w centrum Australii charakteryzuje się wysoką częstotli-
wością zdarzeń ekstremalnych, w tym nadzwyczajnych suszy. Grafton i in. 
(2015) uważają, że o sukcesie rolnictwa australijskiego na międzynarodowych 
rynkach rolnych zdecydował m.in. publiczno-prywatny system zarządzania ry-
zykiem w tym sektorze. Decydującą rolę odgrywają produceni rolni, którzy sku-
tecznie potrafią zarządzać ryzykiem o charakterze normalnym, a także korzysta-
ją z narzędzi transferu ryzyka. Według OECD (2011), skuteczność zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie zależy od funkcjonowania konkurencyjnych rynków 
czynników produkcji, a także artykułów rolno-spożywczych, wspomaganych 
sektorem finansowym. W Australii dostępne są następujące instrumenty za-
rządzania ryzykiem: 

 ryzyko cenowe – umowy kontraktacyjne, kontrakty walutowe (forwards, 
futures), a także, w ograniczonym zakresie, opcje na waluty. 

 ryzyko produkcyjne – dywersyfikacja, dobra praktyka rolnicza, inwesty-
cje w infrastrukturę. 
Koncepcja „odporności” (resilience) została włączona do zarządzania ry-

zykiem w rolnictwie. Grafton i in. (2015) wskazują na następujące inicjatywy 
wspomagające zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie. Chodzi tu o: 
 Implementację holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem (w ujęciu 

OECD, np. z 2010 r.), które uwzględnia różne jego rodzaje, poziomu, a także 
oddziaływanie na systemy żywnościowe, wodne,  agrokrajobraz. 

 Identyfikację i priorytetyzację ryzyka katastroficznego (ujęcie OECD z  
2011), a także bardziej sprawne metody zarządzania tym ryzykiem i reago-
wania na nie, najlepiej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Możli-
we wyniki tego procesu identyfikacji i ustalania priorytetów obejmują dy-
wersyfikację systemów rolniczych; integrację systemów zarządzania grunta-
mi i wodami w celu podejmowania zintegrowanych decyzji dotyczących kra-
jobrazów; regionalizacja planowania zasobów. 

 Adaptacja do zmian klimatycznych. Działania mogą obejmować: m.in. przy-
stosowanie rolnictwa do zmieniającego się klimatu dzięki innowacjom; uni-
kanie „uzależnienia” od inwestycji publicznych, które uniemożliwiają ela-
styczne reagowanie gospodarstw; oraz wsparcie dla innowacyjnych „ekspe-
rymentów” na skalę lokalną. 

 Mapowanie systemu i pomiary systemów biofizycznych i społeczno-
ekonomicznych oraz powiązań między nimi. 
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Podejście australijskie do zarządzania ryzykiem w rolnictwie ekspo-
nuje aktywność podmiotów prywatnych jako farmerów jako podejmują-
cych decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem w skali kraju. Transformacja 
polityki rolnej w Australii do modelu liberalnego (l. 80 XX w.) oznaczała też 
pewne implikacje dla systemu zarządzania w rolnictwie, a szerzej gospodarce 
rolno-żywnościowej. W odniesieniu do rzadkich lub pojawiających się po raz 
pierwszy zdarzeń pogodowych interwencja może być uzasadniona, jeżeli wystę-
puje ryzyko określone jako cascading risk, w przypadku którego brak koordyna-
cji w zakresie ogólnego zarządzania ryzykiem doprowadziłby do upadłości 
przedsiębiorstwa, które w innym przypadku byłoby rentowne. Pomoc  państwa 
jest również uzasadniona, jeżeli przyspiesza proces odbudowy gospodarczej w 
całej społeczności, co przynosi korzyści społeczne i ekonmiczne. Rodzaje in-
terwencji dostępnych dla rządów obejmują (Grafton i in., 2015): 
1. Tworzenie rynków wspierających zarządzanie ryzykiem – tworzenie ryn-
ków zasobów wodnych, aby umożliwić rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem 
wystąpienia suszy.  
2. Łagodzenie ryzyka (risk smoothing) – takie systemy, które pozwalają rolni-
kom na „wygładzanie” poziomu dochodów poprzez „uśrednianie” obciążeń po-
datkowych.  
3. Zarządzanie ryzykiem – interwnecja w ograniczonym zakresie sprowadza-
jąca się do takich działań, jak: dostarczanie danych historycznych i aktualnych 
prognoz dotyczących kluczowych zmiennych ryzyka oraz pomoc i doradztwo w 
zarządzaniu ryzykiem.  
4. Ograniczanie ryzyka – koordynacja działań mających na celu monitorowa-
nie i ograniczanie występowania szkodników i chorób oraz budowa infrastruktu-
ry, takiej jak opłaty, w celu zmniejszenia ryzyka powodzi. 

W Australii podejmowane były próby upowszechnienia ubezpieczeń od 
wielu ryzyk (MPCI). W ramce 5 scharakteryzowano bariery i możliwości roz-
woju rynku tych produktów ubezpieczeniowych. Dotychczasowe zaintersowanie 
ubezpieczeniem MPCI wśród farmerów australijskich jest niewielkie (tabela 
60). 
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Tabela 60. Szacunki dotyczące popytu na ubezpieczenia upraw w Australii 
Typ  

ubezpieczenia Uprawy objęte ubezpieczeniem Szacowany popyt  
(% rolników) 

Named Peril In-
surance 

Rośliny uprawne (uprawa intensywna, przemysłowa 
– zboża,  strączkowe, oleiste) 

75% 

Rośliny przemysłowe (bawełna, trzcina cukrowa) 44% 
Uprawa winorośli 41% 
Sadownictwo, uprawa orzechów i oliwy 7% 

MPCI (2015/16) Rośliny ozime 1% 
Źródło: adaptacja Nguyen i Ma (2017). 

Ramka 5. Ubezpieczenie upraw od wielu ryzyk w Australii: bariery i możliwości 
Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń MPCI 
Poprzednie nieudane próby wprowadzenia produktów MPCI oraz obecne niskie wskaźniki penetracji rynku 
Australii wynikały z następujących przyczyn: 
 Wysokie stawki w porównaniu z tradycyjnymi ubezpieczeniami upraw i innymi strategiami zarządzania 

ryzykiem przez rolników są głównym powodem niskiego przyjęcia produktów MPCI. Na przykład stawki 
dla MPCI zwykle mieszczą się w przedziale 5–10% wartości upraw, w porównaniu do 0,55–3,5% w przy-
padku nazwanych ubezpieczeń od ryzyka3. 

 Ryzyko systematyczne. 
 Selekcja negatywna. 
 Pokusa nadużycia. 
 W branży ubezpieczeniowej brakuje szczegółowych informacji klimatycznych, aby dokładnie ocenić nara-

żenie na zdarzenie i szacowany czas trwania zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednocześnie w Australii jest 
bardzo niewielu wyspecjalizowanych ubezpieczycieli. 

 Brak świadomości konsumenckiej: produkt  MPCI jest stosunkowo nowy w Australii, rolnicy mogą nie 
mieć wystarczających informacji na temat MPCI i tego, jak może on pasować do ich szerszej strategii za-
rządzania ryzykiem. 

 Wysokie koszty początkowe obejmujące koszty finansowe (np. za  ewaluację polityki) i niefinansowe (np. 
wymagana szczegółowa dokumentacja gospodarstwa). Może to stanowić przeszkodę w uzyskaniu informa-
cji na temat produktów MPCI dla rolników z ograniczoną ilością gotówki lub biednych w czasie. 

 Polityka rządu: wsparcie w formie kredytów/pożyczek preferencyjnych lub dotacji dla rolników po klę-
skach żywiołowych mogą zniechęcać do wykupywania ubezpieczenia. 

Możliwości (opportunities) rozwoju rynku 
Pomimo długiej listy barier istnieją przykłady zakłóceń, które dają optymizm do dalszego rozwoju rynku MPI. 
Dywersyfikacja ryzyka: biorąc pod uwagę sukces MPI w Europie i poza nią, ubezpieczyciele mogą być w 
stanie zdywersyfikować ryzyko, łącząc ekspozycję australijską z ekspozycją europejską. Różnice geograficzne i 
sezonowe pomogą złagodzić barierę systematycznego ryzyka. 
Lepszy dostęp do danych: internet rzeczy, drony, technologie satelitarne  zwiększą ilość danych na poziomie 
farmy i pomogą zmniejszyć asymetrię informacji, co prowadzi do niekorzystnej selekcji i pokusy nadużycia. 
Zmiana modelu biznesowego farmy: jeśli dojdzie do powszechnych fuzji i przejęć, Australia może przejść od 
modelu „właściciel-operator” do modelu „korporacyjnego dzierżawcy”. Większe korporacje rolne ze zdywersy-
fikowanym portfelem nieruchomości i przedsiębiorstw miałyby większe kieszenie na wykupienie MPCI. 
Innowacje produktowe spełniające wymagania australijskich rolników również zapewnią lepsze przyjęcie i 
bardziej zrównoważony produkt MCPI. Może to na przykład obejmować wymóg wykupienia polis na wiele 
sezonów, aby zapewnić ubezpieczycielom możliwość zarządzania ryzykiem. 
Odpowiednie zachęty rządowe, takie jak zachęty podatkowe lub zachęty dla instytucji finansowych, które 
pożyczają rolnikom, którzy wykupują MPCI. 
Ewolucja MPCI 
Podział ryzyka pomiędzy rolników (ubezpieczenie własne lub ograniczenie ryzyka poprzez przyjęcie środków 
zapobiegawczych), ubezpieczycieli (przeniesienie ryzyka przez stronę trzecią) i rząd (podmioty ponoszące 
ryzyko w celu osiągnięcia celów społecznych) określi, czy rynek MPCI będzie się dalej rozwijał, czy nie. Za-
kłócenia w rolnictwie i innych sektorach gospodarki spowodują wyrównanie równowagi między samoubezpie-
czeniem, ograniczeniem ryzyka i transferem ryzyka, a tym samym zmianę tego, kto ponosi ryzyko. Następnie 
rozwinie się rynek, który będzie dostarczał sygnałów cenowych zachęcających do efektywnej alokacji ryzyka. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nguyen i Ma (2017).  
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Generalnie uważa się w polityce publicznej Australii, że wiarygodnym 
i obiektywnym uzasadnieniem interwencji państwa jest zakłócenie mecha-
nizmu rynkowego. Usprawnienie funkcjonowania rynków rolnych i zapewnie-
nie wsparcia instytucjonalnego i regulacyjnego dla rynków jest kluczowym spo-
sobem, w jaki rządy mogą wspierać zarządzanie ryzykiem w rolnictwie.   

Można przedstawić pewną ewolucję w zakresie publicznego instrumenta-
rium zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Grafton i in., 2015): 

 Exceptional Circumstances (EC) – pomoc w „wyjątkowych okoliczno-
ściach”, przyznawana  przy  ekstemalnie niekorzystnych dla rolników wa-
runkach meteorologicznych, agronomicznych, ekonomicznych (wysokość 
dochodu). Uruchomienie pomocy jest uruchamiane dla trwającej np. dłużej 
niż 12 miesięcy dotliwej suszy (1/20-25 lat). Pomoc nadzwyczajna w przy-
padku suszy została pierwotnie opracowana w ramach krajowej polityki 
przeciwdziałania suszy z 1992 r.  

 Exceptional Circumstances Interest Rate Subsidies (od 1997) – spłata od-
setek od kredytów klęskowych  przez państwo. 

 Exceptional Circumstances Relief Payments (wsparcie dochodu podsta-
wowego w celu pokrycia wydatków bieżących).  

 Farm Management Deposit Scheme – system depozytów, pozwalający rol-
nikom na odkładanie części dochodów (nieopodatkowanych) na rachunkach 
stabilizacyjnych (ABARES 2012). Problem z takim wsparciem polega na 
tym, że może ono „wypierać” prywatne instrumenty zarządzania ryzykiem, a 
nawet zniechęcać rolników do generowania pozarolniczych źródeł dochodu.  

Ocena systemu wspierania rolnictwa wykazała, że narzędzia z linii EC 
nie sprzyjają dobrym praktykom zarządzania ryzykiem, podejmowanych przez 
farmerów australijskich. Problem ponadto był powiązany z ustalaniem poziomu 
tzw. triggers (czynników „wyzwalających”). Rolnicy powinni być zachęcani do 
lepszego przygotowania się do suszy i zarządzania ryzykiem biznesowym. Od 
2014 r. pakiet wsparcia państwa w przypadku wystąpienia suszy w rolnictwie 
obejmuje: 

 Farm Household Allowance (zasiłek, który zapewnia pomoc rodzinom go-
spodarskim doświadczającym trudności finansowych, ale bez konieczności 
składania deklaracji o zaistnieniu EC i uprawnienia do maksymalnie trzylet-
niego wsparcia dochodu;  

 Farm Management Deposits Scheme;  
 Farm Business Training.  



520 

Australijski system rachunków oszczędnościowych Farm Management 
Deposit (FMD) zawiera wbudowane bodźce skłaniającego rolników do oszczę-
dzania. Mechanizm FMD jest dobrym przykładem instrumentu zarządzania 
normalnym ryzykiem, który nie wypiera innych strategii zarządzania ryzykiem. 
(Kimura i Antón, 2011, s. 55-57). 

W raporcie National Rural Advisory Council (NRAC) dokonano oceny 
wykonalności i możliwości wdrożenia w Australii tradycyjnego ubezpieczenia 
od wielu ryzyk (MPCI), jak również od ubezpieczenia „indeksowego”. Wnioski 
z raportu NRAC są następujące (Department of Agriculture, Water and Envi-
romnent. Feasibility…, 2019): 

 Oferta rynków oferujących instrumenty transfery ryzyka (w tym sektora 
ubezpieczeniowego) dla rolnictwa rozwija się dynamicznie. Szczególnym 
obszarem są ubezpieczenia MPCI. 

 Chociaż instrumenty transferu ryzyka, jak chociażby ubezpieczenia MPCI, 
nie są dostępne w Australii, rolnicy przyjęli różne podejścia do ograniczania 
ryzyka produkcji. 

 Bez znaczącego wsparcia rządowego jest mało prawdopodobne, by opcje 
ubezpieczenia upraw od wielu zagrożeń, w tym MPCI i ubezpieczenia wza-
jemne (mutual insurance) były w Australii opłacalne. 

 Produkty ubezpieczeniowe oparte na wskaźnikach i indeksach (służące do 
zarządzania zmiennością są dostępne na rynku i istnieje potencjał dalszego 
rozwoju tych produktów. 

 Rządy mają do odegrania rolę we wspieraniu australijskiego przemysłu rol-
nego w celu zwiększenia jego samowystarczalności i lepszego zarządzania 
ryzykiem dla produkcji związanym z pogodą. 

 Państwo może odegrać ważną  rolę we wspieraniu gromadzenia danych i za-
rządzania nimi. Może to zwiększyć dostęp do przyjaznych dla użytkownika 
danych klimatycznych, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zarządzaniu 
ryzykiem. 

 Ważnym wyzwaniem dla sektora ubezpieczeniowego i rządu jest zwiększe-
nie świadomości w zakresie opcji ubezpieczeniowych, na przykład poprzez 
szkolenia, w ramach szerszej roli w budowaniu zdolności do zarządzania ry-
zykiem. 

NRAC uwzględnił również sprawozdanie ABARES „Options for insuran-
ce Australian agriculture”, w którym rozważono, w jaki sposób ubezpieczenie 
od wielokrotnego ryzyka dla upraw (MPCI lub system ubezpieczeń wzajem-
nych) może być włączone do systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie au-
stralijskim. 
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Dominującą rolę w systemie zarządzania ryzykiem w rolnictiwie zajmuje 
zarządzanie ryzykiem suszy. Podstawowym jego filarem jest umowa partner-
stwa publiczno-prywatnego. Z danych ministerstwa ds. rolnictwa rządu austra-
lijskiego (2019)  wynika, że w wyniku zmian klimatycznych susza będzie praw-
dopodobnie dłuższa i bardziej dotkliwa na niektórych regionach, będzie też do-
tykać większej powierzchni ziemi rolnej. Susza wpływa na produktywność i 
rentowność gospodarstw rolnych, ale także przedsiębiorstwa agrobiznesu, spo-
łeczności i regiony. Oddziałuje negatywnie na jakość życia na obszarach wiej-
skich.  Skutki materializacji suszy mają istotne skutki (Department of Agricultu-
re, 2019, s. 1): 

 społeczne i psychologiczne (negatywne oddziaływanie na zdrowie, a także 
samopoczucie rolników, rodzin czy ich społeczności).   

 środowiskowe (zaniechanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania zie-
mią rolną, a w konsekwencji degradacja kapitału naturalnego).  

 
Należy podkreślić, że 12 grudnia 2018 r. rządy australijski, jednostki sa-

morządowe (state and territory govenrments) podpisały dokument National 
Drought Agreement (NDA), czyli krajowe porozumienie w sprawie suszy, które 
zastąpiło  dotychczasowe porozumienie z 2013 r. NDA zobowiązuje rządy  i 
jednostki samorządowe do opracowania polityk i programów, które umożliwią 
rolnikom planowanie i zarządzanie ryzykiem suszy (zarówno ex post i ex ante).  
NDA z 12.12.2018 r. obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. i zostanie poddana 
przeglądowi około dwa lata przed wygaśnięciem, dodatkowo corocznie  the 
Agriculture Ministers’ Forum  publicznie opublikuje sprawozdanie z postępów 
we wdrażaniu NDA (Department of Agriculture, 2019).  W  tabeli 61 scharakte-
ryzowano kluczowe cele NDA i role partnerów, natomiast w tabeli 62 przedsta-
wiono szczegółowo  programy dedykowane sektorowi rolnemu w Australii. 
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Tabela 61. Cele programu National Drought Agreement i podział zadań między partnerów 
Cele programu 
• zapewnienie wytycznych ramowych (framework) dla zapewnienia współpracy w zakresie gotowości, reagowa-
nia i naprawy na wypadek suszy, spójności polityki dotyczącej suszy i celów reform, komplementarności pro-
gramów i wysiłków nie są niepotrzebnie dublowane lub nie są pomijane krytyczne kwestie 
• wspieranie przyjęcia solidnych (robust) praktyk zarządzania ryzykiem i zarządzania zasobami naturalnymi 
zwiększenie stopnia adaptacji umiejętności i podejmowania decyzji biznesowych oraz przyjęcie nowej wiedzy i 
narzędzi z badań i rozwoju do zarządzania ryzykiem biznesowym  
zapewnienie dostępu do usług łagodzących skutki suszy dla zdrowia i dobrostanu rodzin rolniczych i społeczno-
ści rolniczych 
• zapewnienie dostępności środków wsparcia i czytelnych/przejrzystych informacji dla potrzebujących, we 
współpracy z odpowiednimi interesariuszami 
• zapewnienie decydentom, przemysłowi i opinii publicznej dostępu do wspólnych źródeł wysokiej jakości da-
nych dotyczących suszy w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji. 
Partner Rola 
Rząd 
Australii 

• finansowanie i  wyplata płatności pozwalających na utrzymanie gospodarstwa domowego w opar-
ciu o indywidualne i rolnicze potrzeby rodziny, w tym - wzajemne zobowiązania, które  wzmacniają 
odporność - zarządzanie przypadkami w celu wspierania wzajemnych zobowiązań 
• ustanowienie i prowadzenie funduszu na rzecz przyszłych susz w celu zwiększenia gotowości i 
odporności na suszę 
• zapewnienie stałego dostępu do zachęt wspierających zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw rolni-
czych, w tym ulgi podatkowe, system  depozytów (Farm Management Deposits Scheme ) pożyczki 
ulgowe 
• ulepszanie i utrzymywanie informacji o wskaźnikach suszy na poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym w czasie rzeczywistym, w oparciu o sieć obserwacji i prognoz Biura Meteorologii. 

Prowin-
cja/region  

Region jest odpowiedzialny za: 
• zachęcanie do realizacji i wykorzystywania programów budowania odporności w celu poprawy 
umiejętności i możliwości podejmowania decyzji przez kierujących przedsiębiorstwami  rolnymi. 
Chodzi o zwiększenie elastycznościw zakresie zarządznaia. 
• zapewnienie skutecznego zarządzania dobrostanem zwierząt i zarządzaniem gruntami podczas 
suszy. 
Obowiązki rządu dzielone z regionem: 
• opracowywanie, wdrażanie i finansowanie programów gotowości, reagowania i naprawy na wypa-
dek suszy, które są zgodne z NDA, zachęcają do solidnego zarządzania ryzykiem i dążą do uniknię-
cia zakłóceń na rynku 
• opracowywanie programów, narzędzi i technologii budowania zdolności w celu informowania i 
usprawniania procesu podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwa rolne oraz promowania odpor-
ności 
• świadczenie usług doradztwa finansowego na obszarach wiejskich 
• wsparcie na rzecz łagodzenia skutków suszy dla zdrowia i dobrostanu rodzin rolniczych i społecz-
ności rolniczych 
• dzielenie się, koordynowanie, współpraca i przekazywanie informacji na temat przygotowań do 
suszy, polityki reagowania i odbudowy, opracowywanych i wdrażanych 
• zapewnienie, że informacje dotyczące pomocy w przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie na suszę 
są łatwo dostępne i łatwo dostępne 
• zapewnienie spójności polityki dotyczącej suszy i celów reform oraz komplementarności progra-
mów gotowości, reagowania i odbudowy na wypadek suszy 
• przyczynianie się do rozwoju wysokiej jakości publicznie dostępnych danych, w tym między in-
nymi do: 
- prognozy pogody i oceny klimatu 
- regionalnych i lokalnych  informacji  dotyczące prognozowanych wskaźników suszy w czasie 
rzeczywistym 
- spójnego systemu  wczesnego ostrzegania przed suszą 
- lepsze zrozumienie upraw paszowych i gospodarstw w Australii. 

Prze-
mysł 
rolno-
spożyw-
czy 

Organizacje branżowe i liderzy są odpowiedzialni za: 
 dostarczanie rolnikom oraz społecznościom wiejskim i regionalnym informacji na temat i 

rosnących 
 świadomość praktyk zarządzania gospodarstwem w zakresie gotowości na suszę, zarządza-

nia i odbudowy umiejętności biznesowych i możliwości rozwoju umiejętności, w tym rad 
nadzorczych lub podobnych 
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- środki wspierania suszy zapewniane przez instytucje rządowe i pozarządowe 
- współpraca z rządami w celu oceny skuteczności rządowych programów dotyczących suszy.  

Farmy  Działania przygotowujące gospodarstwo na suszę 
• przygotowanie rodziny i pracowników na suszę 
• opracowanie i utrzymanie planu na wypadek suszy 
• informowanie się o nowych środkach i podejściach, które mogą być dostępne w celu budowania 
odporności. 

Źródło: opracowanie własne na podstrawie (Australian Government 2019. Drought…). 

Tabela 62. Progamy dotyczące zarządzanie ryzykiem suszy (NDA) w rolnictwie Australii  
Nazwa pro-

gramu 
Budżet 
(2020)* Opis programu Korzyści dla producentów rolnych 

Drought Resili-
ence Self-
Assessment 
Tool 

3 mln  Dostępne narzędzie internetowe 
umożliwiające rolnikom percepcję 
własnych zagrożeń dla klimatu i 
suszy oraz ich autoidentyfikację.  
Stwarza to możliwości ulepszeń w 
celu zwiększenia odporności przed-
siębiorstw rolnych. Tworzenie 
narzędzia obejmie fazę konsultacji 
z użytkownikami końcowymi (far-
merami).  

Narzędzie gromadzi istniejące dane 
dotyczące odporności na suszę, a także 
za pomocą użytecznego i dostępnego 
narzędzia umożliwia rolnikom identyfi-
kację zagrożeń w podejmowaniu decy-
zji produkcyjnych.  Narzędzie zintegru-
je dane z różnych źródeł i  oferuje plat-
formę, która umożliwia też podejmo-
wanie zmian dotyczących zarządzania 
gospodarstwem. 

Climate Ser-
vices for Agri-
culture Program 

10 mln  Interaktywna platforma cyfrowa 
skupiająca różnorodne informacje o 
klimacie specjalnie dla rolników i 
sektora rolnego. Pomoże to przed-
siębiorstwom rolnym przewidywać 
i planować skutki zmiennego i 
zmieniającego się klimatu. Dostaw-
ca narzędzia zostanie wkrótce za-
angażowany w zaprojektowanie 
usługi, która obejmie fazę konsulta-
cji z użytkownikami końcowymi, 
aby upewnić się, że spełni ona ich 
potrzeby.  

Program  zapewnia interaktywną cy-
frową "usługę informacji o klimacie" 
dla rolnictwa. Może to wspomóc rolni-
ków  w podejmowaniu decyzji w czasie 
rzeczywistym. Dzięki nim istniejące 
informacje będą bardziej istotne, gene-
rując użyteczne informacje na podsta-
wie danych oraz zapewniając narzędzia, 
które mogą być stosowane w lokalnym 
podejmowaniu decyzji o wpływie 
zmiany klimatu na prognozy suszy. 

Natural Re-
source Man-
agement 
Drought Resili-
ence Program 
— Landscapes 

5 mln Program zapewnia fundusze regio-
nalnym organom zarządzania zaso-
bami naturalnymi (NRM)  na reali-
zację projektów ukierunkowanych 
na promowanie i wdrażanie „prak-
tyk transformacyjnych” (transfor-
mational practices), podejść lub 
systemów w celu poprawy zarzą-
dzania zasobami naturalnymi i 
budowania odporności na suszę 
obszarów wiejskich.  

Program zapewni finansowanie szeregu 
różnych działań w skali krajobrazu 
przez regionalne organy w celu zwięk-
szenia odporności na suszę. Na przy-
kład tworzenie shelterbelts, które po-
prawiają odporność na suszę poprzez 
zmniejszenie erozji wiatrowej, zapew-
nienie cienia, także dla  zwierząt go-
spodarskich. 

Natural Re-
source Man-
agement 
Drought Resili-
ence Program 
— Grants 

10 mln  Program zapewni granty  w wyso-
kości od 20.000 do 200.000 AUD  
dla organizacji, grup rolników i 
osób fizycznych. Granty mają prze-
znaczone na budowę  odporności na 
suszę na krajobrazach rolnych.  

Dzięki holistycznemu zarządzaniu i 
zastosowaniu nowych lub istniejących 
technologii i praktyk, program ten za-
pewni szereg rezultatów w terenie, 
osiągając korzyści dostosowane do 
spełnienia lokalnych priorytetów i 
przyczyniając się do odporności na 
suszę w skali krajobrazu. (m.in. wypas 
rotacyjny, uprawa uproszczona “zero-
wa” lub inne środki mogą zapewnić 
odporność na suszę poprzez poprawę 
zdolności do infiltracji i magazynowa-
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nia wody w glebie - zmniejszając spływ 
i związaną z nią erozję wodną. 

Drought Resili-
ence Research 
and Adoption 
(DRRA) 

20,3 mln Dwa ośrodki adaptacji i innowacji 
w zakresie odporności na suszę  
będą wspierać sieci naukowców, 
producentów podstawowych i gru-
py społeczności w celu wzmocnie-
nia praktyk, narzędzi i technologii 
w zakresie odporności na suszę 
oraz ułatwienia innowacyjnych 
praktyk w terenie.  Dotacje na in-
nowacje, również zapewniane przez 
“uczelnię regionalną” wybraną w 
drodze konkursu, będą dostępne dla 
organizacji badawczych, sektora 
prywatnego, przemysłu, organizacji 
non-profit organizacje i grupy spo-
łeczne.  

Program wspierał będzie rozwój dzia-
łań związanych z  doradztwem,  a także 
możliwości komercjalizacji nowej 
wiedzy. W ramach dotacji na innowacje 
opracowane zostaną wspólne projekty 
dotyczące odporności na suszę, mające 
na celu pomoc producentom rolnym  i 
społecznościom na obszarach wiejskich  
w procesach adaptacji i transformacji 
do zmian klimatu. 
 

Networks for 
Building 
Drought Resili-
ence 

3,75  mln  
 

Program ma zapewnić  finansowa-
nie sieciom w celu wsparcia szko-
leń i wydarzeń umożliwiających 
nawiązywanie kontaktów w celu 
rozwijania umiejętności, udziału w 
planowaniu zarządzania ryzykiem 
oraz wspierania projektów, które 
zachęcają do tworzenia więzi spo-
łecznych. Będzie wspierać projekty 
infrastrukturalne na małą skalę, aby 
uczynić obiekty społeczne odpor-
nymi na suszę, aby wspierać dobro-
byt społeczności i zmniejszać izola-
cję społeczną. 

Zwiększenie obecności i zasięgu sieci 
społeczności lokalnych dzięki wiejskiej 
i regionalnej Australii sprawia, że spo-
łeczności są lepiej przygotowane i 
mogą lepiej radzić sobie ze skutkami 
suszy. 

Drought Resili-
ence Leaders 
(DRL) 

7,45 mln 
 

Członkowie społeczności otrzymają 
fundusze na rozpoczęcie szkoleń z 
zakresu przywództwa oraz na pod-
jęcie działań na rzecz budowania 
odporności na suszę w swojej miej-
scowości. Program będzie również 
zawierał komponent mentorski, 
który będzie sprzyjał nieformalnej 
wymianie wiedzy i wdrażaniu in-
nowacyjnych praktyk w celu budo-
wania odporności rolników i ich 
przedsiębiorstw na suszę. 

Możliwość zdobycia wiedzy i umiejęt-
ności poprzez szkolenia i programy 
mentorskie, ukierunkowane na  budo-
wanie lokalnej odporności na suszę. 

Farm Business 
Resilience Pro-
gram 

20 mln  Zapewnianie przedsiębiorstwom 
rolnym szkoleń w celu rozwijania 
umiejętności strategicznego zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oraz  
tworzenia biznesplanu dla gospo-
darstw rolnych poprzez ułatwione 
sesje.  

Uczestnicy opracują biznesplan dla  
farmy dostosowany do ich działalności 
i sytuacji oraz będą mieli możliwość 
profesjonalnej oceny i uzyskania in-
formacji zwrotnych na temat planu. 
Szkolenie obejmie takie zagadnienia 
jak: strategiczne umiejętności bizneso-
we, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz odporność 
osobistą i społeczną. 

Regional 
Drought Resili-
ence Planning  

10 mln Poprzez grupowe partnerstwa z 
lokalnymi radami i regionalnymi 
udziałowcami - opracowanie 
RDRP, identyfikującego i kierują-
cego innowacyjnymi działaniami 
mającymi na celu budowanie od-

Program ten ma na celu zachęcenie do 
współpracy między regionami w celu 
rozważenia, jakie działania są potrzeb-
ne i jak można by je wdrożyć, aby 
poprawić regionalną odporność na 
suszę. Plany będą oceniane i publiko-
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porności na przyszłe susze.. wane w sposób niezależny, aby umoż-
liwić społecznościom uczenie się od 
siebie nawzajem, z uwzględnieniem 
specyficznych warunków każdego 
regionu - społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych. 

Objaśnienie: w mln dolarów australijskich. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://farmhub.org.au/future-drought-fund/ i 
https://farmhub.org.au/future-drought-fund/ 

*** 

Przykład Australi w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym pole-
ga na eksponowaniu znaczenia tzw. good governance  („dobrego rządzenia” i 
zasady podziału kosztów między intesariuszami. Środki dotyczące ryzyka kata-
stroficznego powinny być skierowane do rolników rzeczywiście poszkodowa-
nych przez zdarzenie klęskowe. Doświadczenia austalijskiej National Drought 
Policy (NDP) wskazują, że ustalenie kryteriów kwalifikowalności dla płatności 
klęskowych jest trudniejsze w przypadku intensyfikacji zmian klimatycznych. 
Rolnicy australijscy, po spełnieniu tzw. testu wartości majątku (asset test) włą-
czeni są do krajowej siatki bezpieczeństwa dochodowego. Płatności w ramach 
polityki społecznej w pewnym stopniu umożliwiają ograniczanie ryzyka docho-
dowego.  

Nowa Zelandia 

Nowa Zelandia jest krajem wyspiarskim o przyjaznym dla rolnictwa kli-
macie. Użytki rolne zajmują niespełna 2/3 powierzch kraju, z tego pastwiska 
powyżej 50%. Nowa Zelandia jest czołowym na świecie producentem baraniny. 
Gospodarstwa rolne wykorzystują wypas ekstensywny (na pastwiskach podczas 
całego roku) owiec, kóz  czy  bydła. Nowa Zelnadia jest także wyspecjalizowna 
w produkcji miodu (tzw. miód manuka). W tym kraju uprawia się również  
owies, peluszkę, kukurydzę, owoce, w tym kiwi, cytrusy, jabłonie, grusze, wino-
rośli, brzoskwiń i moreli (Encyklopedia. PWN, Nowa Zelandia, 2020).  

W analizie OECD (Melyukhina, 2011, s. 67-68) dotyczącej systemu za-
rządzania ryzykiem w sektorze rolnym Nowej Zelandii sformułowano nastę-
pujące wnioski i rekomendacje:  

1. Kompleksowe traktowanie działalności (a whole-enterprise view of farming 
business), a także koncentracja na interakcjach między rynkami towarowymi 
a obszarami działalności gospodarstw rolnych.   
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2. Potrzebna jest pogłębiona eksploracja możliwości wykorzystania dywersyfi-
kacji produkcji w celu zmniejszenia zmienności dochodów gospodarstw rol-
nych. Inne formy dywersyfikacji, np. rozłożenie produkcji na różne lokaliza-
cje i dywersyfikacja handlu na rynkach zagranicznych, powinny być również 
brane pod uwagę. 

3. Wzmocnienie międzysektorowego podejścia do dostarczania informacji, do-
radztwa i usług w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej. Ogranicza to 
podejście do zarządzania ryzykiem związanym z gospodarstwem rolnym w 
przedsiębiorstwie prowadzącym wielorakie działania i interakcje między ty-
mi działaniami. Można by zaproponować połączenie niektórych części opłat 
od towarów w celu opracowania zagadnień dotyczących różnych towarów, 
aby nałożyć opłaty na płatników i ich dobre podmioty. Rząd mógłby odegrać 
rolę mediatora w tym procesie, a także rozważyć pewne wstępne uzupełnia-
jące finansowanie tej puli w celu wzmocnienia zachęt do takiej reorientacji. 

4. Rozwój ubezpieczeń rolniczych  może być przyspieszony przez zwiększenie  
publicznego dostępu  do informacji o ryzyku. Rynek ubezpieczeń rolnych w 
Nowej Zelandii nie jest wspierany przez państwo i jest bardzo ograniczony.  
Rolnicy wskazują niewielkie korzyści w ubezpieczaniu upraw, zwierząt i pa-
stwisk. Odzwierciedla to fakt, że zazwyczaj nie są dostępne żadne ubezpie-
czenia od kluczowych ryzyk naturalnych, które mają wpływ na uprawy i 
zwierzęta, takich jak susze i powodzie. Niepełne informacje na temat ryzyka 
i jego ilościowego oddziaływania na rolnictwo mogą być ważnym czynni-
kiem hamującym rozwój rynków niektórych rodzajów ubezpieczeń.  

Melyukhina (2011) podkreśliła, że mapowanie ryzyka i strategii postępo-
wania z nim jest specyficzne dla środowiska instytucjonalnego każdego kraju. 
Istnieje bowiem ścisły związek między typami ryzyka a rodzajami instytucji za-
rządzającymi nimi. Zgodnie z koncepcją HZR, istotne jst wskazanie granic mię-
dzy warstwami ryzyka – normalnego, rynkowego i katastroficznego, następnie 
wskazanie odpowiednidch strategii zarządzania ryzykiem i przypisanie do nich 
odpowiednich instrumentów czy polityk publicznych (tabela 63). 
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Tabela 63. Strategie zarządzania ryzykiem w rolnictwie w Nowej Zelandii – podejście HZR 

Wyszczególnienie Farma/społeczność 
wiejska Rynek Rząd 

Redukcja ryzyka Zarządzanie TUZ 
Tworzenue zapasów 
pasz 
Nawodnienie 
 

 Podejście regulacyj-
ne 
Polityki makroeko-
nomiczne 
Polityki bioasekura-
cyjne 

Kontrakty terminowe 
Spółdzielnie 

 

Łagodzenie ryzyka Zarządzenie finan-
sowe 

Integracja pionowa 
Hedging (zabezpie-
czeniem przed ryzy-
kiem kursowym) 

 

Radzenie sobie z 
ryzykiem 

Wsparcie społeczno-
ści: Rural Support 
Trust 

 Adverse Event Fra-
mework 

Źródło: Melyukhina 2011, s. 29. 

Przykład Nowej Zelandii – jako kraju o niskim stopniu subsydiowania 
rolnictwa – pokazuje, że rozwój rynkowych instrumentów zarządzania ryzykiem 
cenowym (np. kontrakty futures na artykuły rolne). W Nowej Zelandii dobrze 
funkcjonują alternatywne rozwiązania zarządzania ryzykiem rynkowym, do któ-
rych zaliczyć można różne formy umów w łańcuchach dostaw (w tym łączący 
pożyczki z ubezpieczeniem przychodów), w tym spółdzielnie lub grupy produ-
cenckie rolników. 

Państwo wspiera monitoring sytuacji agrometeorologicznej. Dobrym 
przykładem jest tzw. New Zealand Drought Monitor – system służący do śle-
dzenia parametrów suszy w całej Nowej Zelandii na podstawie znormalizowa-
nego indeksu klimatycznego, tj. New Zealand Drought Index (NZDI). Wskaźnik 
ten wykorzystuje cztery wskaźniki cząstkowe, tj. standaryzowany wskaźnik 
opadów, deficyt wilgoci w glebie, anomalii deficytu wilgoci w glebie, a także 
potencjalny deficyt ewapotranspiracji. Na podstawie wartości indeksu do dane-
go obszaru możliwe jest przypisanie jednej z pięciu kategorii: Dry, Very Dry, 
Extremely Dry, Drought, Severe Drought. Producenci rolni mogą skorzystać z 
map i wykresów, aktualizowanych codziennie.  
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Rysunek 50. Zmiany indeksu NZDI dla regionu Far North 

 

Źródło: New Zealand Drought Monitor (1.09.2020). 

Ważną rolę z punktu widzenia komercyjnych ubezpieczeń rolnych od-
grywa wycena majątku. Może to zapobiec niewłaściwym decyzjom dotyczącym 
zakupu polisy ubezpieczeniowej, w przypadku której suma ubezpieczeniowa 
stanowi zaledwie pewną część wartości majątku (AoN, 2012).  

W 2020 r. Nowa Zelandia przeznaczyła środki budżetowe w wysokości 2 
milionów dolarów nowozelandzkich, aby wesprzeć sektor rolny w przezwycię-
żeniu suszy. Finansowanie jednak obejmuje (Ministry of Primary Industries. 
Supporting…, 2020): 

 wynagrodzenia dla tzw. koordynatorów ds. suszy (drought coordinators) 
współpracujący z Rural Support Trust, radami, obroną cywilną, organizacjami 
branżowymi i grupami społecznymi; 

 tzw. usługi dotyczące zdrowia psychospołecznego (np. konsultacje psycholo-
gów); 

 płatności z tytułu pomocy na obszarach wiejskich (RAP) dla rodzin rolników, 
którzy mają problemy z zachowaniem płynności finansowej; płatności te usta-
lane są na podstawie stawek zasiłkow dla bezrobotnych; 

 preferencje podatkowe oferowane przez Inland Revenue: Inland Revenue, 
który może zezwolić na późniejsze wpłaty na depozyty, a także  wcześniejsze 
wycofanie się z systemu wyrównywania dochodów  (the income smoothing); 
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 dostęp do profesjonalnych porad dotyczących restrukruktyrza-
cji/moderniazacji. 

W Nowej Zelandii nie ma zatem bezpośrednich płatności klęskowych 
dla farmerów, poszkodowanych w wyniku dotkliwej suszy. Pomoc w ramach 
DRAF ukierunkowana jest na modernizację i restrukturyzację gospodarstwa. 
Ministerstwo ds. przemysłów wydobywczych i rolnictwa ustanowiło fundusze 
wspomagające rolników dotkniętych suszą, tj. 2020 Drought Recovery Advice 
Fund (DRAF). Budżet wynosi 3,5 mln NZD (dolarów nowozelandzkich). Rolnik 
otrzyma max. 3,5 tys. NZD (wyłączając GST) na profesjonalne doradztwo. Kry-
teria kwalifikowalności, które musi spełnić farmer ubiegający się o płatność 
(Ministry of Primary Industries (2020). 2020 Drought…): 

 farma musi znajdować się w regionie lub okręgu dotkniętym suszą w 2020 
r.; 

 susza w 2020 r. musiała mieć negatywny wpływ na działalność rolniczą; 
 co najmniej 50 % dochodu  farmera w roku bez katastroficznej suszy musi 

być uzyskane z działalności rolniczej (z tej umowy wyłącza się grunty lud-
ności pochodzenia maoryskiego). 

Środki z DRAF mogą być przeznaczone jedynie na pomoc z zakresu do-
radztwa biznesowego i technicznego związanego z suszą, m.in. (Ibidem):  

 najlepsze praktyki w zakresie gospodarki wodnej; 
 systemy zarządzania paszą; 
 planowanie strategiczne, łącznie z planami działalności gospodarstwa i ca-

łych gospodarstw rolnych; 
 zarządzanie gruntami i techniki zrównoważonego zarządzania; 
 analiza systemów gospodarstw rolnych; 
 zarządzanie ryzykiem i windykacją; 
 ciągłość działania; 
 modelowanie scenariuszy zmian systemów gospodarstw rolnych; 
 alternatywne opcje zagospodarowania przestrzennego; 
 doradztwo techniczne w zakresie gleby, pastwisk lub produkcji zwierzęcej; 
 planowanie finansowe i wsparcie decyzyjne; 
 analiza finansowa gospodarstw rolnych. 
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Rolnicy mogą wybrać dowolnego dostawcę z wcześniej zatwierdzonej li-
sty MPI. Jeśli wyznaczonego dostawcy nie ma na tej liście, będą musieli zareje-
strować się w MPI, aby otrzymać płatność z funduszu DRAF. 

Z  analizy danych administracji publicznej Australii i Nowej Zelandii oraz 
raportów dotyczących zarządzania ryzykiem w rolnictwie  tych krajów (Austra-
lian Government, 2020; Ministry of Pimary Industries, 2020; Kimura i Antón, 
2011;  Melyukhina 2011) wynika, że nadzór nad zarządzaniem ryzykiem kata-
stroficznym w rolnictwie może być udoskonalony równowagą między instru-
mentami ex ante i ex post dotyczącymi udzielania takiej pomocy. Podejście 
„ramowe” określające zasady udzielania pomocy klęskowej, pozwala w ten spo-
sób na określenie odpowiedzialności władz administracji publicznej przed każ-
dym katastroficznym wydarzeniem, a także na dostosowanie pomocy w zależ-
ności od powagi zdarzenia, gdy ono nastąpi. Zmniejsza to presję polityczną, 
upraszcza proces decyzyjny w celu zapewnienia pomocy klęskowej i zmniejsza 
niepewność związaną z napiętami i ograniczonymi wydatkami z budżetu pu-
blicznego. Ustalenie matrycy instrumentów ex ante i ex post wymaga uwzględ-
nienia specyfiki danego kraju. Transfer lub risk pooling nie koniecznie wymaga 
stosowania lub tworzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych (np. fundusze 
branżowe). Polityka rolna powinna dostarczać narzędzi regulacyjnych, umożli-
wiających instytucjom rynkowym elastyczność w zakresie stosowania alterna-
tywnych form zarządzania ryzykiem rynkowym.  

5.6. Zarządzania ryzykiem w rolnictwie vs. COVID-19 

Pandemia COVID-19 stanowiła istotne wyzwanie dla krajowych polityk 
publicznych, w tym polityk rolnych. W zależności od powiązania sektora rolne-
go z międzynarodowymi łańcuchami dostaw, asocjacji z sektorem finansowym, 
a także relacji z pozostałymi działami gospodarki narodowej. Im silniejsze po-
wiązanie rolnictwa danego kraju z otoczeniem międzynarodowym, tym oddzia-
ływanie pandemii na sektor rolny powinno być silniejsze. 

Przykładowo, pandemia ta nie wpłynęła w znaczący sposób na funkcjo-
nowanie systemu wsparcia zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych w 
USA. By zmniejszyć uciążliwości związane z koniecznością dbania o wymogi 
sanitarne, USDA wprowadziła jednakże szereg drobnych zmian. Do najważniej-
szych z nich zaliczyć należy pozwolenie producentom rolnym na wysyłanie nie-
zbędnych dokumentów drogą elektroniczną, przedłużenie wybranych terminów 
przesyłania koniecznych raportów i sprawozdań, czy poluzowanie niektórych 
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wymogów związanych z kontrolą producentów rolnych 
(https://www.farmers.gov/coronavirus). 

W odpowiedzi na COVID-19 rząd Kanady zarezerwował dodatkowe 
środki z budżetu (do 125 mln CAD) dla programu AgriRecovery celem pokrycia 
dodatkowych kosztów producentów rolnych związanych z epidemią. Na pozio-
mie regionalnym uruchomiono dodatkowe programy wsparcia, np. polegające 
na sfinansowaniu zwiększonych kosztów utrzymania bydła i trzody chlewnej z 
powodu opóźnień w odbiorze żywca przez ograniczony w wyniku pandemii po-
tencjał produkcyjny przetwórstwa. Programy te wspierają także stabilizację łań-
cuchów żywnościowych poprzez przekierowanie nadwyżek produkcyjnych do 
banków żywności i redystrybucję wśród społeczności lokalnych zagrożonych 
niedożywieniem. Równocześnie w ramach rządowej instytucji Farm Credit Ca-
nada rolnikom doświadczającym trudności ze spłatą kredytów wprowadzono 
dodatkowe wsparcie polegające na odroczeniu spłaty rat kapitałowych i odsetek 
do sześciu miesięcy w przypadku istniejących pożyczek lub odroczenie spłaty 
rat kapitałowych do dwunastu miesięcy oraz udostępnieniu dodatkowej linii 
kredytowej do 500 000 CAD. 

W związku z pandemią COVID-19 organizcje międzynarodowe i państwa 
FAO opracowało szereg programów pomocowych. Wśród działań, które mają 
być realizowane przez FAO w najbliższych latach w celu eliminacji negatyw-
nych skutków społeczno-ekonomicznych pandemii przewidziano również dzia-
łania z zakresu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa FAO przygotowało specjalny 
plan działania odnoszący się do społeczno-ekonomicznych skutków pandemii. 
Wyznaczono 7 kluczowych obszarów problemowych. Wśród nich znalazło się 
wsparcie małych gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich odporności i po-
radzeniu sobie z problemami związanymi z pandemią. Na program ten przewi-
dziano 500 mln dolarów i ma on być realizowany w latach 2020-2024. Poza 
pomocą socjalną w postaci dystrybucji żywności czy programów dożywiania w 
szkołach, w programie zaproponowano również działania z zakresu zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie w postaci (FAO, 2020a, FAO, 2020b): 
 Ubezpieczeń; 
 Mikrofinansowania; 
 Kredytów; 
 Wsparcia utrzymania/odzyskania płynności finansowej; 



532 

 Podejścia Caisse de Résilience obejmującego wsparcie techniczne, społeczne 
i w formie kredytów służące wzmocnieniu potencjału produkcyjnego, spo-
łecznego  i finansowego gospodarstw domowych. 

FAO przewiduje również w ramach tego programu wsparcie dla instytucji 
zajmujących się kwestią odporności. W tym zakresie zakłada następujące dzia-
łania związane z sektorem rolnym (Ibidem): 
 Tworzenie potencjału instytucjonalnego umożliwiającego zarządzanie wie-

loma rodzajami ryzyka (w tym: epidemicznym, klimatycznym, katastroficz-
nym oraz zagrożeniami w łańcuchu żywnościowym oraz ryzykiem konflik-
tów), jak i wzmocnienie mechanizmów zarządzania ryzykiem klimatycznym 
i katastroficznym. 

  Monitorowanie różnego rodzaju ryzyka, a zwłaszcza wzmocnienie syste-
mów wczesnego ostrzegania odnoszących się do źródeł utrzymania oraz bez-
pieczeństwa żywnościowego, co ma ułatwiać zapobieganie, przygotowanie, 
działania podczas wystąpienia danych zjawisk oraz późniejsze działania po-
zwalające na odzyskanie potencjału produkcyjnego. 
 

5.7. Podsumowanie 

Zróznicowane uwarunkowania przyrodniczne, społeczne, prawne, poli-
tyczne, czy nawet kulturowe sektora rolnego w analizowanych państwach spra-
wiają, że w zasadzie niemożliwe jest wypracowanie uniwersalnego systemu 
ubezpieczeń rolnych, który spełniałby oczekiwania rolników, ubezpieczyli i rzą-
du. Nawet w państwach o zbliżonej specyfice rolnictwa (vide: Włochy vs. Hisz-
pania) występują odmienne rozwiązania instytucjonalne (vide: włoskie Mutual 
Funds, oferujące IST vs. hiszpański system AGROSEGURO). W tabeli 64  
przedstawiono dostępność instrumentów ubezpieczeniowych w analizowanych 
krajach. 
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Tabela 64. Macierz dostępności” instrumentów ubezpieczeniowych w analizowanych krajach 
Typ ubezpieczenia  TYP  AC  PG  L  B  CL  

Klasyfikacja NS S NS S NS S NS S NS S 
Pojedyncze  

I 
USA  
IT. DE , 
NL, CH, 
DE 

USA  USA, 
NL, 
CH  

USA  USA, 
NL, CH 

USA  USA NL, 
CH  

USA   NL, 
CH 

  

G 
USA, FR, 
IT, DE, 
NL, DE 

USA  USA, 
NL  

USA  USA  USA  USA  USA      

All risks  

I 

USA, CA,  USA  
ES  
FR, IT  
CA, NL, 
AT  

USA  ES  
FR, 
IT, USA, 
AT  

USA  
CA  

USA   
ES  
IT  
CA  

USA,  
CA  

USA ES  
IT  
CA  

USA  
IT  
CA  

  

G 
USA 
  

USA  
ES   
FR, IT, 
NL, AT 

USA  ES  
FR, IT, 
AT  

USA  USA   
ES  
IT  

USA  USA  
ES  
IT  

USA  
IT  

  

Stabilizacja przycho-
dów  

I                     
G                     

Ubezpieczenie przy-
chodów  I USA  USACA  USA  USA  USA  USA  

CA  
USA  USA      

G USA  USA  USA  USA  USA  USA  USA  USA      
Stabilizacja docho-
dów  

I   CA    CA    CA          
G                     

Ubezpieczenie docho-
dów  I USA  USA, IT  USA  USA  USA  USA  USA  USA      

Objaśnienie: AC – uprawy polowe, PG (permanent grasslands) - trwałe użytki zielone, L (livestock) – zwierzęta, 
B – budynki i inwentarz martwy, CL (civil  liability); I – indywidualne, G – grupowe, S – subsydiowane, NS – 
niesubsydiowane. Skróty literowe nazw państw:   AT – Austria, DE – Niemcy, CA – Kanada, FR – Francja, ES 
– Hiszpania, IT – Włochy, NL – Niderlandy, USA – Stany Zjednoczone.  
Źródło: badania własne. 

 

W ramce 6 zestawiono kluczowe wnioski z analizy systemów ubezpie-
czeń rolnych. Należy zauważyć, że największą użyteczność aplikacyjną mają 
wnioski z państw z dominacją rozdrobnionego rolnictwa rodzinnego. Warto też 
podkreślić, że uwarunkowania instytucjonalne mogą wręcz uniemożlić adaptację 
pewnych rozwiązań do warunków polskich. 
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Ramka  6. Lessons lernt – wnioski ze studiów przypadku  dla rolnictwa polskiego 
Włochy  
 Zaangażowanie rolników i ich dobrowolne zrzeszanie się jest kluczowe dla powszechności systemu ubez-

pieczeń oraz współpraca stowarzyszeń ze sobą oraz administracją publiczną i nauką.  
 Wdrożenie instrumentu stabilizacji dochodów oferowanego w ramach WPR wymaga kilku lat pracy nad 

szczegółowymi rozwiązaniami  
 Konieczne jest gromadzenie danych statystycznych pozwalających na jak najprecyzyjniejsze dostosowanie 

oferty ubezpieczeniowej do sytuacji rolników.  
Francja 
 Wsparcie zainteresowania prywatnych ubezpieczycieli ubezpieczaniem rolnictwa. 
 Sprawowanie skutecznej kontroli nad gospodarstwami objętymi programami ubezpieczeń subsydiowanych. 
 Sprzyjanie warunkom finansowym ubezpieczania się rolników (zdolności do opłacania składek). 

Hiszpania 
 Istotne jest zapewnienie szerokiej gamy polis, tak by z systemu mogli korzystać producenci rolni prowa-

dzący różne kierunki produkcji rolniczej  
 Rozwój systemu ubezpieczeń dotowanych zajmuje dużo czasu. Przez pierwsze lata producenci rolni muszą 

przyzwyczaić się do mechanizmu działania ubezpieczeń. Niezmiernie ważne jest, by system nie wywoły-
wał w otoczeniu rolnika negatywnych opinii spowodowanych chociażby zaniżaniem odszkodowań, czy 
wydłużaniem czasu ich wypłaty.  

 Do procesu tworzenia nowych polis, czy oceny już istniejących należy włączyć możliwie szerokie gro-
no zainteresowanych, włączając w to przede wszystkim środowiska rolnicze, prywatnych ubezpieczycie-
li jak i władze lokalne.   

 Warto wzorować się na rozwiązaniach hiszpańskich w zakresie ubezpieczenia pastwisk, gdzie do wyceny 
strat wykorzystuje się nowoczesną technologię opartą o analizę zdjęć satelitarnych.   

Niderlandy 
 Potrzeba  niezależnego kompleksowego audytu systemu ubezpieczeń rolnych, zwracając uwagę na aktua-

rialną zasadność kalkulowanych stawek ubezpieczeniowych dla produktów subsydiowanych. 
 Subsydiowane ubezpieczenia MPCI wymagają stałego wsparcia publicznego, tak więc, ich podtrzymywa-

nie „na siłę” w przypadku silnych ograniczeń budżetowych jest wątpliwe. 
 System ubezpieczeń rolnych należy traktować jako element systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 

administracja publiczna i decydenci polityczni powinni wspierać wszelkie formy integracji (zarówno pio-
nowej, jak i poziomej), a także usieciowania z pozostałymi aktorami sieci i łańcuchów rolno-spożywczych.  

Niemcy 
 W Niemczech funkcjonuje ugruntowany rynek kilku konkurujących ze sobą firm zajmujących się ubezpie-

czeniem upraw, opierający się głównie na rozwiązaniach w zakresie ubezpieczenia od gradobicia, które jest 
najszerzej ubezpieczonym zagrożeniem w Niemczech (ok. 70% wszystkich upraw).  

 Ubezpieczenie upraw od gradobicia ma w Niemczech długą historię (prymitywne formy pojawiły się już w 
18 wieku), natomiast ubezpieczenie od wielokrotnego ryzyka zostało wprowadzone dopiero niedawno. 
Ubezpieczenia na wypadek suszy cieszą się jedynie umiarkowaną popularnością (jedynie 0,02% po-
wierzchni upraw)  

 Niemcy są jednym z niewielu krajów członkowskich Unii Europejskiej, który nie dotuje bezpośrednio 
ubezpieczeń upraw (w znaczeniu dopłat do składek ubezpieczeniowych). Formą dotacji jest preferencyjna 
stawka podatkowa (VAT) dla polis ubezpieczeniowych (0,03% zamiast 19%).  Dostępne są jednak różne 
finansowane ze środków publicznych doraźne środki wyrównawcze na wypadek suszy i innych klęsk kli-
matycznych, finansowanych ze środków centralnych i środków krajów federalnych  

 Odstąpienie od bezpośredniego dotowania składek na rzecz samodzielnego finansowania po-
lis, uzasadniane zasadą przezorności i odpowiedzialności wydaje się nie do utrzymania wobec rosnących 
kosztów wyrównywania strat katastroficznych spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami pogodo-
wymi. Od trzech lat (2017-19) dynamicznie spadają plony producentów rolnych w wyniku kumulacji nie-
korzystnych zjawisk pogodowych (przymrozki, deszcze nawalne i susza) ze szczególnym wskazaniem na 
czynnik suszy. W trwającej dyskusji wskazuje się, iż bezpośrednie dopłaty do polis mogłyby przyczynić się 
do rozwoju rynku ubezpieczeń od wielu ryzyk, pozwalających na zdywersyfikowanie ryzyka zarówno po 
stronie ubezpieczonego jak i ubezpieczyciela.  

Austria 
 System ubezpieczeń rolniczych w Austrii należy do najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych w Unii 

Europejskiej. Jego tworzenie i finansowanie oparte jest w przeważającym zakresie na bazie uregulowań 
krajowych a nie instrumentów EFROW.  

 Finansowanie krajowe ma dwie główne zalety w porównaniu z finansowaniem w ramach rozporządzenia 
EFRROW. Oznacza ułatwienie w dostępie do dofinansowania dla rolników oraz zdjęcie z nich szeregu ob-
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owiązków administracyjnych i sprawozdawczych.  
USA  
 Zapewnienie powszechności ubezpieczeniowej wymaga zaangażowania bardzo du-

żych środków publicznych.   
 Korzystne jest bezwzględne trzymanie się zasady, że producenci rolni rezygnujący z dotowanej ochrony 

ubezpieczeniowej mają ograniczone możliwości korzystania z innych elementów polityki rolnej, w tym 
przede wszystkim pomocy dla ofiar katastrof. By to zapewnić, należy zaoferować polisy gwarantujące wy-
płatę odszkodowań tylko w przypadku wybitnie dużych strat, których główną zaletą będzie niska cena.   

 Optymalnie jest, gdy kształt pozostałych instrumentów polityki rolnej współgra z ubezpieczeniami doto-
wanymi i dopełnia je, tak jak ma to miejsce w USA. Należy dbać, by w miarę możliwości kreowania kra-
jowej specyfiki WPR, inne instrumenty uzupełniały wspieranie zarządzania ryzykiem dochodowym przez 
producentów rolnych w Polsce.   

 Rozwój ubezpieczeń przychodów czy dochodów nie jest możliwy bez wymogu prowadzenia przez produ-
centów rolnych historii uzyskiwanych przez nich wyników produkcyjnych i ekonomicznych.   

 Należy kontrolować firmy prywatne współpracujące z rządem przy zwiększaniu powszechności korzysta-
nia z ochrony ubezpieczeniowej. Potrafią one wykorzystać przewagę know-how w celu zwiększania wła-
snych zysków.   

 Należy pamiętać, że wspieranie rolnictwa poprzez system dotowanych ubezpieczeń rolniczych sprawia, że 
gros korzyści trafia do największych producentów rolnych. By nie dochodziło do znacznych patologii w 
tym zakresie należy wyznaczyć górne limity pomocy.   

 Ubezpieczenie od strat w produkcji pasz objętościowych spowodowanych niedostatecznymi opada-
mi upraszcza pozyskanie odszkodowania przy wykorzystaniu monitoringu opadów.  

  
Kanada  
 Programy zarządzania ryzykiem obowiązujące w Kanadzie bazują na indywidualnym rachunku dochodu 

gospodarstwa rolnego prowadzonym na cele podatkowe co wyklucza bezpośrednią adaptację tych instru-
mentów w Polsce.   

 Poziom zadowolenia rolników z systemu jest stale monitorowany i jest bardzo wysoki mimo stosunkowo 
niskiego poziomu rekompensat.  

 Na grunt polski warto przenieść program AgriRisk Initiative, który jest programem wsparcia podmiotów 
sektora ubezpieczeń mającym na celu zwiększanie ich potencjału instytucjonalnego,  jak i narzędziem fi-
nansowania tworzenia i testowania nowych instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie.  

Szwajcaria 
 Zwiększenie stopnia integracji rolników w różnych formach integrracji poziomej (spółdzielnie rolników, 

grupy producenckie) i pionowej, co może zniwelować negatywne zagrożenia wynikające z ryzyka bazowego. 
 Bardziej przejrzyste relacje między administacją rządową a firmami ubezpieczeniowymi, uzyskującymi 

dotacje. 
 Wprowadzenie instrumentów hybrydowych, łączych ubezpieczenia upraw z kredytem obrotowym (lub 

pożyczką). 
Australia 
 Skuteczność i sprawność systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie zależty od stosowaia dobrych praktyk 

biznesowych oraz rozsądnych, najlepszych praktyk w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym wraz z 
łatwo dostępnymi danymi historycznymi i prognozami dotyczącymi kluczowych zmiennych ryzyka (ceny, 
opady itp.).  

 Kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania ryzykiem ma odpowiednie doświadczenie, wykształcenie 
i możliwości rolników, a także konkurencyjne i płynne  rynki środków produkcji i sektor finansowy. 

Nowa Zelandia 
 Istotna  jest pogłębiona eksploracja możliwości wykorzystania dywersyfikacji produkcji w celu zmniejsze-

nia zmienności dochodów gospodarstw rolnych.  
 Potrzebne jest wzmocnienie międzysektorowego podejścia do dostarczania informacji, doradztwa i usług w 

zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej. Ogranicza to podejście do zarządzania ryzykiem związanym z 
gospodarstwem rolnym w przedsiębiorstwie prowadzącym wielorakie działania i interakcje między tymi 
działaniami.  

 Rozwój ubezpieczeń rolniczych  może być przyspieszony przez zwiększenie  publicznego dostępu  do 
informacji o ryzyku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zaprezentowanych w rozdziale studiów przypadku. 
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Ramka A.2. Status quo on the Income Stabilization Tool in Italy 
Considering that the implementation of the Income Stabilization Tool (IST) is at the 

heart of the policy debate on risk management in agriculture, this case study reviews the current 
state and development perspectives of this tool in Italy. 

The introduction of the IST dates back to 2013, with the adoption of the European Regula-
tion no. 1305/2013 of the Common Agricultural Policy (CAP) 2014-2020 that introduced the sup-
port for risk management in the second pillar for the first time. More precisely, the Article 39 de-
fines and supports the IST as a mutual fund that compensates farmers’ income losses in all sec-
tors. In particular, through the IST the EU aims at supporting the creation of a financial reserve 
able to stabilize farmers’ income when a decrease of income occurs. More in detail, the IST can 
be supported if this reserve is used to compensate farmers facing a severe income drop (due to 
both production and price risks), namely when the income drop exceeds the threshold of 30% 
compared to the average income of the previous three years (or considering the average over the 
last five years, excluding the highest and lowest value). The income is defined as the sum of the 
farm total revenues plus any public support, deducting input costs; it follows that the value added 
based on individual farm data can be used as indicator of income losses. Moreover, the maximum 
support is set up to the 65% of the contribution paid by the farmer to the fund. 

Italy has planned to implement the IST, similarly to Hungary and the Spanish region of 
Castilla Y León, and budgeted an expenditure of 97 million € over the period 2014-2020 to sup-
port this tool. Moreover, the IST is part of a risk management toolkit included within the National 
Rural Development Program (PSRN) (measure 17.3).  

In 2016 a Ministerial Decree (MD no. 10158/2016) defined some main operative features 
for the IST, representing a first step toward its implementation. In particular, this established the 
voluntary nature of the IST and included some minimum requirements for the recognition of the 
mutual fund (i.e. the approval of the fund managers) by the National Ministry, as it is necessary in 
order to receive the financial support, and the rules for the farmers’ IST membership. More pre-
cisely, the IST can be managed by agricultural cooperatives, consortia of cooperatives, producer 
organizations and/or their associations, defence consortia, etc. Furthermore, the mutual fund has a 
duration of five years, while the membership of farmers lasts three years. The minimum number 
of 150 farmers or 50 farmers with a turnover of more than 10 million euro represents a fundamen-
tal condition for the setting up of the fund. Despite this first step, to date the MD is not yet effec-
tive, pending a further decree for approval. 

In the meanwhile, the middle-term revision of the CAP known as Omnibus Regulation 
(Reg. EU no. 2393/2017) has added some noteworthy improvements regarding the IST function-
ing as: the increase of the public support rate to 70% (from the previous 65%), the introduction of 
sectoral ISTs for those sectors affected by a severe income drop, the reduction of the threshold for 
compensation at 20% (from 30%), and the possibility to use indices (instead of farm-specific val-
ues) to monitor income losses. This reform has been included in the Italian PSRN. 

The outset for the IST in Italy started in 2019, with the MD no. 1104/2019 (and MD no. 
1411/2019) that reformed the previous one. In the same year, the possibility to set up sectorial 
ISTs in Italy has been introduced within the annual Agricultural Risk Management Plan (PGRA) 
for the following sectors: durum wheat, olive, fruit and vegetables, poultry farming, and cow 
milk; besides, in 2020 goat milk sector has been added.  

The public support to the IST currently relates to: i) subsidies for the start-up of the mutu-
al fund, spread over a maximum of three years degressively; ii) amounts paid by the mutual fund 
as financial compensations to farmers, which range from a minimum of 20% (as specified within 
the PSRN) to a maximum of 70% of the income losses; iii) interests on commercial loans taken 
out by the mutual fund to pay the financial compensation to farmers; iv) annual contribution paid 
by the farmers to the mutual fund.  

A further major advance to the implementation of the IST in Italy has been made in 2019 
with the publication of the MD no. 29010, called “pricing Decree”. Its prominent importance is 
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due to establishing the rules for defining farmers’ contribution to the IST: for instance. It defines 
for the first three years the minimum contribution of 6.67% of the reference income (i.e. revenues 
- variable costs), with the aim to guarantee the ability of the fund to compensate at least the 20% 
of income drop.  

The aforementioned PGRA establishes that the compensation starts only in the event of an 
ascertained market crisis reducing the income for a specific sector by at least 15%, compared to 
the previous three-year period, i.e. the so-called “trigger event” that is detected at national level or 
by the fund’s management. 

In sum, focusing more on the operational mechanism of the IST in Italy, a central role is 
given to the authorities eligible for setting up and managing the IST, which are responsible for 
recruiting the minimum number of farmers before making a request to the competent Ministry for 
the fund’s approval. Once accredited, the mutual fund becomes operational and adopts a self-
regulation under general guidelines included within the MD. The members of the fund are re-
quired to pay an annual contribution which can be financed up to 70% from public resources. As a 
consequence of an ascertained income drop of more than 15%, therefore following the so-called 
trigger event, the farmer can formally request for being indemnified. Consequentially, if the in-
come loss is ascertained to be greater than the 20% threshold (for the sectorial IST) compared to 
the previous three-year period, the fund compensates the farmer from a minimum of 20% to a 
maximum of 70% of the loss. 

Nowadays, the IST represents a complementary tool to the insurance and the mutual 
fund, and its rationale is to deal with risks that farmers’ have not the capacity to cope with, 
e.g. systemic risks as price and market volatility.  

As a consequence of the latest decrees, that represented a substantial step towards the de-
velopment of IST, nowadays in Italy three sectorial ISTs have submitted application for approval 
to the national Ministry: two are managed by the CODIPRA Defence Consortium and concern 
apples and milk sector in the autonomous province of Trento, and one refers to the sector of fruit 
and vegetables and is managed by the Association of Defence Consortia in Veneto and Friuli-
Venezia-Giulia regions called AGRIFONDO MUTUALISTICO. Actually, these ISTs are still 
waiting for being officially recognized; after this, these instruments could compensate income 
losses occurred in 2019, if exceeding the threshold for indemnification. 

Following the PGRA 2020, the request for the recognition for any other IST initiative will 
expire at the end of July of the same year and it is likely that other IST initiatives will arise soon. 

However, despite a clear will of policy makers to introduce this tool and its potential of 
compensating from 20% to 70% of farmer income loss, hitherto the development of the IST in 
Italy still represents an ongoing process. Indeed, many obstacles slowed down the spread, as 
farmers’ lack of knowledge on the existence of this tool and the general lack on how to de-
sign and manage it, due to the delays in the publication of the decrees establishing the fun-
damental rules. Nevertheless, the income assessment represents a major limitation: indeed, the 
limited availability of information depends on the fact that the most part of the Italian farms does 
not have an adequate accounting system, especially the smallest ones, as they are subject to sim-
plified accounting regimes. Interestingly, these barriers have been recently reduced by the intro-
duction of a simplified methodology to calculate the negative part of the income equation (see the 
PGRA 2020). After that, the operation of this new risk management tool in Italy is drawing ever 
nearer, with the possibility of assessing the expected positive effects on the resilience of farms.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Cordier i Santeramo (2018), Severini, Biagini i 
Finger. (2019), Severini, Di Tommaso i Finger, (2019), Trestini i Giampietri (2018), Tresti-
nii, Giampietri i Boatt (2017), Trestini, Szathvary, Pomarici i Boatto (2018). 



Adam Wąs, Piotr Sulewski, Paweł Kobus, Edward Majewski, Kinga Pogodziń-
ska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Dariusz 
Osuch, Adam Kagan, Justyna Herda-Kopańska

6. Percepcja ryzyka przez rolników, jego źródeł i nastawień do niego oraz 
preferencji dotyczących instrumentów i strategii zarządzania nim – wyniki 
badań ankietowych  
6.1. Metodyka badania i charakterystyka próby badawczej

Charakterystyka kwestionariusza wywiadu i przeprowadzonych badań





Źródło: opracowanie własne.

Liczba obiek-
tów: 12 tys. 

Próba badawcza 
(badania  
własne).

Liczba obiek-
tów: 600

: 4000 euro 

Liczba gospodarstw: 
 749,6 tys. 





Liczebność i charakterystyka próby badawczej

                                                           



Ogółem 240 278 82 600
Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.
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6.2. Postawy rolników wobec ryzyka



Ocena awersji do ryzyka na podstawie hipotetycznych loterii 





Ogółem 23,0 53,2 23,8
Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.

Samoocena postaw wobec ryzyka wśród badanych rolników 

a. „zdarza mi się podejmować ryzykowne decyzje w gospodarstwie”; 
b. „mam obawy związane z zaciąganiem kredytów”; 
c. „wdrażam nowe technologie i odmiany roślin”; 
d. „dopuszczam wąską specjalizację produkcji w gospodarstwie”;
e. „z wyprzedzeniem planuję wydatki”. 
„Zdarza mi się podejmować ryzykowne decyzje w gospodarstwie” 



zdarza mi się podejmować ryzykowne decyzje w gospodarstwie”

Średnia 47,2 19,7 32,0
Źródło: opracowanie własne.



„mam obawy związane z zaciąganiem kredytów”

Średnia 28,0 15,5 56,3
Źródło: opracowanie własne.



„wdrażam nowe technologie i odmiany roślin”

 



Średnia 21,2 13,5 65,0
Źródło: opracowanie własne.



Średnia 50,5 15,0 34,2
Źródło: opracowanie własne.



„z wyprzedzeniem planuje wydatki”

Średnia 11,2 11,0 77,7
Źródło: opracowanie własne.



6.3. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie występowania szkód i łago-
dzenie ich skutków





Źródło: opracowanie własne.

Identyfikacja form pomocy publicznej w gospodarstwach rolnych, które do-
świadczyły zdarzeń o charakterze klęski

ex ante





ad hoc

Średnia 66,2 10,6 5,4 7,3 5,4 0,6
Źródło: opracowanie własne.









Źródło: opracowanie własne.





Średnia 44,7 89,3 59,5
Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.



 

Źródło: opracowanie własne.

6.4. Percepcja czynników ryzyka produkcyjnego (przyrodniczego) i docho-
dowego 





Źródło: opracowanie własne.



                                Średnia 80,3 61,3 47,7 24,1 22,1 4,1
Źródło: opracowanie własne.





 
Źródło: opracowanie własne.



Średnia 55,2 19,5 14,7 20,7 7,7 8,7
Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.



 
Źródło: opracowanie własne.





 
Źródło: opracowanie własne.

6.5. Metody zarządzania ryzykiem i adaptacja rolników do pogarszających
się warunków produkcyjnych



Średnia 29,7 24,2 32,3 41,2 56,8 36,2 36,2 8,0
Źródło: opracowanie własne.









 
Źródło: opracowanie własne.



Średnia 62,0 54,0 51,0 64,5 68,0 32,0 84,0 65,5 66,2 59,2 28,7

*tylko gospodarstwa, których to dotyczy (ze zwierzętami)
Źródło: opracowanie własne. 



Średnia 11,0 69,7 10,6 36,7 24,4 18,5 38,0 18,8
*w odniesieniu do gospodarstw, których wskazane zmiany/inwestycje mogły dotyczyć
(np. zmiany w systemie utrzymania w odniesieniu do gospodarstw ze zwierzętami). 
Źródło: opracowanie własne.



6.6. Poziom zależności zmiennych obrazujących awersję rolników do ryzyka 



1; 20
2; 30

3; 40
4; 50 5; 50

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.



0 10 20 40 50 60 70 80 90 100

Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne. 
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Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne. 

6.7. Czynniki motywujące i demotywujące uczestnictwo rolników w syste-
mie ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich 





Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.



Czynniki motywujące rolników do zakupu polisy ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt gospodarskich





* wskazanie przez respondenta odpowiedzi "nie dotyczy" oznacza, że ten konkretny problem 
nie obejmuje gospodarstwa rolnego. 
Źródło: opracowanie własne.



Średnia
 



Średnia

Średnia
* respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: opracowanie własne.



Czynniki wpływające na wystąpienie rolników z systemu ubezpieczeń upraw i 
zwierząt gospodarskich





* respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: opracowanie własne.



Średnia

Średnia

Średnia
* respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne.



Czynniki demotywujące rolników do zakupu polisy ubezpieczenia upraw i/lub 
zwierząt gospodarskich



ad hoc



* wskazanie przez respondenta odpowiedzi "nie dotyczy" oznacza, że ten konkretny problem 
nie obejmuje gospodarstwa rolnego 
Źródło: opracowanie własne.





Średnia

Średnia



Średnia
* respondent mógł przypisać więcej niż raz ocenę najwyższą do poszczególnych czynników
Źródło: opracowanie własne.

Ocena znaczenia poszczególnych czynników związanych z zakupem polisy 
ubezpieczenia upraw i/lub zwierząt gospodarskich 



Źródło: opracowanie własne.



Źródło: opracowanie własne.





* respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: opracowanie własne.



Średnia

Średnia
* respondent mógł przypisać więcej niż raz ocenę najwyższą do poszczególnych czynników
Źródło: opracowanie własne.



6.8. Podsumowanie 
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Załącznik. 

Kwestionariusz wywiadu 

Szanowni Państwo,  
 
w związku z realizacją projektu w ramach programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju pt. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorien-
towanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom kli-
matu (UBROL)”, zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Informacje zawarte 
w formularzu objęte są tajemnicą statystyczną i służyć będą w przygotowaniu w przyszłości produk-
tów ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb rolników. 

1. Czy w ostatnich 5-ciu latach wystąpiła jakaś ‘klęska’ (susza; grad; przymrozki; huragan; epidemiczne zachoro-
wania roślin i/lub zwierząt) w Pana/i gospodarstwie?  
 
Tak    Nie  
 
2. Czy w ciągu 5 ostatnich lat korzystał/a Pan/i z następujących form pomocy w razie wystąpienia 
klęski żywiołowej, nieurodzaju itp.? 
 
Tak    Nie  
 
Jeśli tak to z jakiej? 

 pomoc finansowa gminy 
 pomoc rzeczowa gminy 
 ulga w podatku rolnym 
 ulga w czynszu dzierżawnym (z KOWR) 
 pomoc doraźna państwa np. jak w 2018 r. na suszę (tzw. pomoc klęskowa wypłacana przez ARiMR) 
 kredyt klęskowy

3. Czy w ostatnich 5-ciu latach ubezpieczał/a Pan/i uprawy i/lub zwierzęta?

Tak    Nie  
 
4. Jeżeli Pan/i w ostatnich 5-ciu latach ubezpieczał/a oraz w okresie ubezpieczenia wystąpiła szkoda, 
to czy: 
… otrzymał/a Pan/i odszkodowanie?                               Tak    Nie  
… wystąpiły trudności z otrzymaniem odszkodowania? Tak    Nie  
…, biorąc pod uwagę warunki ubezpieczenia (m.in. sumę ubezpieczenia), otrzymał Pan/i odszkodowanie pokry-
wające szkodę?                                                               Tak    Nie    Nie dotyczy  
 
5. Czy obecnie ubezpiecza Pan/i uprawy i/lub zwierzęta? 
 
Tak    Nie  
 
6. Jeżeli Pan/i w ostatnich 5-ciu latach ubezpieczał/a uprawy i/lub zwierzęta, a obecnie nie ubezpie-
cza, to dlaczego zaprzestał/a Pan/i ubezpieczania? 

 nie wystąpiły szkody 



 składki były za drogie 
 wystąpiły problemy z uzyskaniem odszkodowania 
 wystarcza mi doraźna pomoc państwa 
 korzystam z kredytów klęskowych 
 korzystam z innej pomocy finansowej i/lub rzeczowej
 odszkodowanie było za małe
 inny powód 
 nie dotyczy 

 
7. Od ilu lat kieruje Pan/i samodzielnie gospodarstwem? ............................... 
 
8. Od ilu lat pracuje Pan/i w gospodarstwie? ............................................. 
 
9. Jaka jest szansa, że ewentualny następca pozostanie w gospodarstwie: 

 zerowa 
 niska 
 średnia 
 wysoka 
 pewna 

10. Jakie jest Pana/i nastawienie względem ryzyka? 

Zdecydowanie 
nie 

Raczej 
nie 

Ani tak  
ani nie 

Raczej 
tak 

Zdecydowanie  
tak 

Zdarza mi się podejmować ryzykowne decy-
zje w gospodarstwie      

Mam obawy związane z zaciąganiem kredy-
tów      

Trzymam rezerwy gotówki na tzw. „czarną 
godzinę”      

Wdrażam nowe technologie i odmiany ro-
ślin      

Dopuszczam wąską specjalizację produkcji w 
gospodarstwie      

Z wyprzedzeniem planuję wydatki      
 

11. Jaka jest Pana/i opinia na temat istniejących zagrożeń dla produkcji rolniczej: 

Jak często poszczególne zagrożenia występują w Pana/i okolicy? 

Wcale nie 
występuje 

Bardzo 
rzadko 
(rzadziej 
niż raz na 

10 lat) 

Rzadko  
(raz na 6-9 

lat) 

Średnio 
często  

(raz na 4-5 
lat) 

Bardzo 
często  
(raz na 

2-3 
lata) 

Regularnie 
(niemal co 

roku) 

 
Nie  

dotyczy 

Susza         
Grad         
Przymrozki wiosenne        
Złe przezimowanie        
Huragan/trąba po-
wietrzna        

Choroby i/lub szkodniki        



roślin 
Trudność ze zbytem 
produktów        

Inne (jakie?): ................        

Jak groźne są dla Pana/i gospodarstwa następujące zagrożenia? 

Wcale (moje 
gospodarstwo 
jest odporne 
na to zagro-

żenie) 

W niewiel-
kim stopniu 
(może wystą-
pić niewielki 
spadek wy-

dajności) 

Średnio 
(oczekuję 

zauważalnego 
pogorszenia 
wydajności) 

Mocno 
(spodziewam 

się straty 
znacznej 

części pro-
dukcji) 

Nie mam 
pojęcia 

(nigdy nie 
miałem do 
czynienia z 

tym zagroże-
niem) 

 
Nie  

dotyczy 

Susza        
Grad        
Przymrozki wiosenne       
Złe przezimowanie       
Huragan/trąba po-
wietrzna       

Choroby i/lub szkod-
niki roślin       

Trudność ze zbytem 
produktów       

Inne (jakie?): .............       

 

Jaka jest Pana/i opinia w zakresie znaczenia poniższych czynników dla działalności rolniczej? 
Znacznie zmniej-
szył się (zagrożenie 

będzie traciło na 
znaczeniu lub łatwo 

będzie mu zapo-
biec) 

Bez zmian  Znacznie wzrośnie 
(spodziewam się, że 
zagrożenie będzie 
częstsze lub jego 

skutki poważniejsze) 

Nie mam po-
jęcia (nigdy nie 

miałem do 
czynienia z tym 
zagrożeniem) 

 
Nie  

dotyczy 

Susza       
Grad       
Przymrozki wiosenne      
Złe przezimowanie      
Huragan/trąba po-
wietrzna      

Choroby i/lub szkodniki 
roślin      

Trudność ze zbytem 
produktów      

Inne (jakie?): .................      



12. Proszę określić w procentach, jaki poziom spadku plonów i dochodów uznałby/uznałaby Pan/i za 
niewielki/poważny/katastrofalny: 

Niewielki 
(niewpływający 

na możliwości przetrwania 
gospodarstwa rolnego 
i warunki życia rodziny) 

Poważny 
(w widoczny sposób wpły-

wający na pogorszenie 
sytuacji gospodarstwa rol-

nego 
i warunków życia rodziny) 

Katastrofalny 
(grożący poważnymi 

konsekwencjami finanso-
wymi, 

a nawet bankructwem 
gospodarstwa) 

 
Spadek plonów ......% ......% ......% 

Spadek dochodów z go-
spodarstwa ......% ......% ......% 

 

13. Proszę określić skalę możliwych zmian w gospodarstwie na skutek różnych czynników. 

Proszę ocenić czy Pana/i zdaniem dochody z Pana/i gospodarstwa rolnego zależą od wymienionych 
poniżej zmian: 

Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie  
 

Nie dotyczy 
Wzrost cen środków do produkcji 
(np. pasze, nawozy, paliwa itp.)       

Spadek cen głównych produktów 
rolnych       

Niekorzystne zmiany warunków 
pogodowych       

Wzrost cen pracy najemnej       

Proszę ocenić, czy ulepszenia technologii produkcji (np. mechanizacja, przechowalnie, nawadniania 
itp.) mogą przeciwdziałać spadkowi dochodów spowodowanemu przez: 

Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie  
 

Nie dotyczy 
Wzrost cen środków do produkcji 
(np. pasze, nawozy, paliwa itp.)       

Spadek cen głównych produktów 
rolnych       

Niekorzystne zmiany warunków 
pogodowych       

Wzrost cen pracy najemnej       

Proszę ocenić, co mogłoby opóźnić decyzję o zmianie kierunku produkcji, gdyby aktualna produkcja 
stała się nieopłacalna: 

Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie  
 

Nie dotyczy 
Moja niechęć do wprowadzania 
jakichkolwiek zmian       

Trudność w podejmowaniu waż-
nych decyzji np. o zaku-       



pie/sprzedaży ważnych maszyn, 
ziemi itp. 
Posiadanie specjalistycznego wy-
posażenia, którego wymiana by-
łaby kosztowna 

      

Prowadzenie produkcji o długim 
cyklu (np. uprawy wieloletnie), 
której zmiana jest bardzo trudna 

      

14. Co by Pan/i zrobił/a jeśli dochody z gospodarstwa w każdym z kolejnych 3 lat spadłyby o co naj-
mniej 20%? 
Proszę wskazać do 3 najbardziej prawdopodobnych działań, jakie mógłby Pan/i podjąć. 
 

  zwiększę skalę produkcji 
  zrezygnuję z towarowej produkcji i oddzierżawię lub sprzedam ziemię 
  dalej będę gospodarował tak samo 
  podejmę lub bardziej zaangażuję się w pracę na etat 
  rozważę zmianę struktury produkcji 
  podejmę próbę rozpoczęcia/rozszerzenia działalności pozarolniczej 
  ograniczę inwestycje 
  zmniejszę zatrudnienie 
  inne (jakie?): ..................................................................... 

 

15. Proszę określić, czy wymienione niżej czynniki ograniczają produkcję w Pana/i gospodarstwie: 

Nie Raczej  
nie 

Raczej  
tak 

Tak Nie  
dotyczy 

Brak możliwości zwiększenia powierzchni użyt-
ków rolnych      

Brak siły roboczej w gospodarstwie      
Niedoinwestowane (słabo wyposażone) budynki 
inwentarskie      

Niestosowanie nasion kwalifikowanych      
Niedobór gotówki na zakup środków do produk-
cji: nawozów/środków ochrony/pasz      

Choroby zwierząt (nie epidemie)      
Niekorzystny rozkład temperatur powietrza w 
okresie wegetacji      

Słaba genetyka zwierząt      
Niedociągnięcia w technologii produkcji (np. 
opóźnienia zabiegów, niedokładne dawki itp.)      

 

 

 

 



16. Proszę ocenić, czy wskazane poniżej działania mogą być przydatne w ograniczaniu ryzyka 
w Pana/i gospodarstwie. 

Tak 
Raczej  

tak 
Nie  

wiem 
Raczej  

nie Nie  
Nie 

dotyczy 
Zmiana metod ochrony roślin (m.in. częstsze 
opryski, skuteczniejsze środki)       

Zróżnicowanie struktury produkcji (kilka 
upraw zamiast wąskiej specjalizacji)       

Planowanie poziomu produkcji na podstawie 
informacji płynących z rynku       

Ulepszanie technologii, aby ograniczać skutki 
niekorzystnych zjawisk pogodowych 
(np. nawadnianie, siatki gradowe) 

      

Ubezpieczenia upraw       
Ubezpieczenia zwierząt       
Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowej 
wiedzy (szkolenia, rozmowy z doradcami) 

      

Współpraca z innymi rolnikami (np. grupy 
producentów, wzajemna pomoc) 

      

Umowy kontraktacyjne z odbiorcami produk-
tów 

      

Praca zarobkowa poza gospodarstwem (rolni-
ka lub kogoś z gospodarstwa domowego) 

      

Podejmowanie działalności nierolniczych (np. 
agroturystyka, usługi, handel) 

      

Inne (jakie?): ....................       
 
17.  Czy w ostatnich 5 latach dokonał/a Pan/i w gospodarstwie poniższych zmian/inwestycji w celu zmniej-
szenia ryzyka? 

Tak Nie  Nie dotyczy 

Nawadnianie upraw, nawet jeżeli dotyczy tylko części gospodarstwa    
Zmiana metod ochrony roślin (m.in. częstsze opryski, skuteczniejsze 
środki)    

Instalacje chroniące plantacje wieloletnie (np. siatki, zraszacze, trwałe 
ogrodzenia itp.)    

Nowe technologie uprawy (np. uprawa bezorkowa, precyzyjna, kisze-
nie pasz)    

Budowa przechowalni produktów/silosów na zboże itp.    
Nowy system utrzymania zwierząt (np. obora wolnostanowiskowa, 
chów ściółkowy niosek itp.) 

   

Umowy kontraktacyjne z odbiorcami produktów    
Nowe sposoby sprzedaży (np. sprzedaż bezpośrednia, współpraca z 
siecią sklepów itp.) 

   

Inne (jakie?): ....................    
 
 
 
 



18. Proszę ocenić wpływ poniższych czynników na decyzje dotyczące zakupu ubezpieczenia upraw 
i/lub zwierząt. 
 
Dlaczego Pan/i nie ubezpiecza upraw i/lub zwierząt: 

Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie  
 

Nie dotyczy 

Ryzyko jest za małe, by był sens 
się ubezpieczać       

Zbyt wysoka cena polisy       
Zbyt mała wysokość dotacji pań-
stwa do polisy       

Zbyt mała wysokość odszkodo-
wania       

Skomplikowane procedury zwią-
zane z kupnem polisy 

      

Trudności z uzyskaniem odszko-
dowania w razie szkody 

      

Liczę na pomoc doraźną państwa 
w razie klęski żywiołowej 

      

Brak oferty obejmującej najważ-
niejsze czynniki ryzyka (np. susza) 

      

Brak możliwości ubezpieczenia 
wielu szkód w jednym pakiecie 

      

Brak możliwości zawarcia ubez-
pieczenia całego areału 

      

 
Dlaczego Pan/i ubezpiecza upraw i/lub zwierząt: 

Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie  
 

Nie dotyczy 

Możliwość zredukowania strat w 
następstwie zaistniałej szkody       

Opinia organizacji rolniczych       
Coraz bardziej odczuwalna zmia-
na klimatu       

Mogę skorzystać z dotowanej 
przez państwo polisy       

Chcę wypełnić ustawowy obowią-
zek (50% ubezpieczonych upraw) 

      

Otrzymałem/am w przeszłości 
odszkodowanie, które mi pomo-
gło 

      

Miałem/am straty w przeszłości 
lub sąsiad miał zdarzenie szko-
dowe 

      

 
 
 
 



19. Proszę ocenić znaczenie poniższych czynników dotyczących zakupu polisy ubezpieczeniowej: 

Czynnik 
najmniej 

ważny 

Czynnik 
średnio 
ważny 

Czynnik 
najważ-
niejszy 

Suma ubezpieczeniowa    
Cena polisy    
Oczekiwanie, że w długim okresie odszkodowanie pokryje wydatki 
własne na zakup polis    

Sprawna i uczciwa likwidacja szkód oraz pewność otrzymania od-
szkodowania (na podstawie doś. i obserwacji z przeszłości)    

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody    
Dopasowanie polisy do profilu i poziomu ryzyka gospodarstwa    
Stała kwota w złotych potrącona z odszkodowania (tzw. franszyza 
integralna) 

   

Wypłacane odszkodowanie pomniejszane o określony procent 
sumy ubezpieczenia np. 20% (tzw. franszyza redukcyjna) 

   

Zniżki i zwyżki przy kalkulacji składek    
Dodatkowe warunki zapisane w polisie „drobnym drukiem”    
Nałożone obowiązki dotyczące sposobu prowadzenia gospodar-
stwa (np. terminy siewu, stosowane nawozy i opryski) 

   

 
20. Ma Pan/i możliwość wyboru jednej z gier oznaczonych literami od A do E, a następnie wykonania 
jednego rzutu monetą. Wysokość wygranej zależy od wybranego rodzaju gry i tego, czy wypadnie 
Orzeł czy Reszka. Udział w grze kosztuje 2 000 zł.  
 
Który rodzaj gry Pan/i wybierze mając na względzie wysokość wygranej, ale również ryzyko możliwej straty. 

Wygrana, jeśli wypadnie „ORZEŁ” (szansa 
50%) 

Wygrana, jeśli wypadnie „RESZKA” (szansa 
50%) 

  A 2000 zł (strata 0 zł) 2000 zł (zysk 0 zł) 
  B 1500 zł (strata 500 zł) 2800 zł (zysk 800 zł) 
  C 750 zł (strata 1250 zł) 4600 zł (zysk 2600 zł) 
  D 500 zł (strata 1500 zł) 4950 zł (zysk 2950 zł) 
  E 300 zł (strata 1700 zł) 5100 zł (zysk 3100 zł) 

21.  Proszę sobie wyobrazić, że wygrał/a Pan/i 1 000 000 zł w totolotka. Zaoferowano Panu/i udział w 
potencjalnie bardzo zyskownym, legalnym, przedsięwzięciu. Jeżeli przedsięwzięcie pójdzie dobrze, 
podwoi Pan/i zainwestowaną kwotę, jeżeli pójdzie źle, straci Pan/i połowę, czyli inwestując całą kwo-
tę można zarobić kolejny 1 000 000 zł lub stracić 500 000 zł. Wiadomo przy tym, że szansa na powo-
dzenie przedsięwzięcia, jak i niepowodzenie jest taka sama i wynosi 50%. Jaką część (%) wygranej 
byłby/a Pan/i skłonny/a zainwestować? 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Gdyby szansa powodzenia przedsięwzięcia wynosiła 80%, to jaką część (%) wygranej byłby/a Pan/i 
skłonny/a zainwestować? 
 

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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7. Koncepcja holistycznego systemu zarz dzania ryzykiem i wst pnego 
zestawu produktów ubezpieczeniowych w rolnictwie polskim 
7.1. Holistyczne zarz dzanie ryzykiem w rolnictwie polskim – I wersja 

Koncepcja holistycznego zarz dzania ryzykiem w rolnictwie,  zaprezen-
towana przez o rodek analityczny OECD, mo e by  potraktowana jako odpo-
wied  na podej cie tradycyjne do zarz dzania ryzykiem, które okre lone zosta o 
jako liniowe, sekwencyjne albo statyczne (OECD, 2011). Jego istot  jest to, e 
najpierw identyfikuje si  ród a ryzyka w gospodarstwach rolnych, nast pnie 
rolnicy dobieraj  instrumenty i strategie zarz dzania nim, a na samym ko cu 
mo e pojawi  si  pa stwo ze swoimi politykami stabilizacji przychodów i do-
chodów rolniczych. W rzeczywisto ci jednak zale no ci mi dzy tymi trzema 
sk adnikami nie s  liniowe. Trzeba je zatem umie ci  w uk adzie trójwymiaro-
wym, by móc analizowa  i modelowa  oraz projektowa  zale no ci ró nokie-
runkowe, interakcje mi dzy nimi, sprz enia zwrotne i wyprzedzaj ce oraz na-
pi cia (trade-offs), a wi c traktowa  je jako dynamiczny, holistyczny system. Co 
nie mniej wa ne, system ten czy w sobie strategie zarz dzania ró nego typu 
ryzykiem z politykami publicznymi zorientowanymi na agodzenie jego skut-
ków (wymiar ex post) oraz zapobieganie mu (aspekt ex ante) (Ibidem).  

Punktem wyj cia do konstrukcji macierzy wspomagaj cej operacjonaliza-
cj  holistycznego zarz dzania ryzykiem w krajach OECD jest ocena percepcji 
ryzyka przez rolników i ich postawa wobec do niego. W oparciu o wyniki unika-
towych bada  ankietowych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 600 
gospodarstw rolnych (indywidualnych), mo emy stwierdzi , e system holi-
stycznego zarz dzania ryzykiem w rolnictwie powinien uwzgl dnia  przede 
wszystkim zró nicowanie ekonomiczno-produkcyjne gospodarstw, w tym wiel-
ko  ekonomiczn  i typ produkcyjny podmiotów (ramka 1). 

Wyniki autorskich bada , zaprezentowane w rozdziale 6, do  jedno-
znacznie wskazuj , e kieruj cy gospodarstwami o najni szej sile ekonomicznej 
w wi kszym stopniu byli ukierunkowani na pozyskiwanie dochodów spoza go-
spodarstw, a w sytuacji znacznego pogorszenia warunków produkcji rolnej cz -
ciej deklarowali nawet ch  zaprzestania dzia alno ci. Rolnicy z gospodarstw 

wi kszych byli bardziej zorientowani na poszukiwanie aktywnych metod zarz -
dzania ryzykiem, w tym zakup polisy ubezpieczeniowej. Niestety, wi kszo  
kieruj cych gospodarstwami posiada a negatywne do wiadczenia dotycz ce 
uzyskiwania odszkodowa . Stanowi to wyra ny czynnik zniech caj cy do par-
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tycypacji w systemie ubezpieczeniowym. Potrzeby kieruj cych gospodarstwami 
najmniejszymi w zakresie wsparcia zarz dzania ryzykiem by y odmienne ni  
zarz dzaj cych podmiotami najwi kszymi. Implikuje to wniosek, e przy pro-
jektowaniu holistycznego systemu zarz dzania ryzykiem dla polskiego rolnic-
twa trudno wskaza  „rozwi zanie uniwersalne”. Jest to o tyle istotne, e ró nice 
w postawach rolników wi  si  te  z ich do wiadczeniami i percepcj  czynni-
ków ryzyka oraz metod jego ograniczania. 

 
Ramka 1. Ocena percepcji ryzyka przez rolników  i ich nastawie  do  niego – synteza wyników 
 Wi kszo  naszych rolników cechuje si  przeci tn / redni  (53,2%)  i wysok  (23,8%) awersj  do ryzyka. 
Niskim stopniem awersji charakteryzuj  si  g ównie rolnicy z gospodarstw najwi kszych (prawie 27%).  
 Kryterium wielko ci ekonomicznej gospodarstwa uzna  nale y za g ówny czynnik ró nicuj cy nie tylko 
poziom awersji do ryzyka, ale równie  percepcj  ryzyka i ocen  metod jego ograniczania. 
 Najmniej rolników (tj. 23,0%) charakteryzowa o si  niskim poziomem awersji do ryzyka, co nale y 
uzna  za zgodny z oczekiwaniami i dotychczasowymi badaniami empirycznymi. Nale y podkre li , e 
najwy szy odsetek  respondentów o niskim poziomie awersji do ryzyka odnotowano w grupie gospo-
darstw najwi kszych (niespe na 27%). 
 Bior c pod uwag  kryterium lokalizacji, mo na zauwa y , e najwi cej rolników o niskiej awersji do 
ryzyka odnotowano w regionie D (Ma opolska i Pogórze), a najmniej w regionie B (Wielkopolska i 

l sk), gdzie te  rolników o wysokiej awersji do ryzyka by o relatywnie najwi cej.  
 Nisk  awersj  do ryzyka odznaczali si  rolnicy prowadz cy gospodarstwa nastawione na produkcj  zwie-
rz c , a dok adnie „bydl ce” (niespe na 30%). Odsetek respondentów z wysokim poziomem awersji by  
najwy szy w gospodarstwach mieszanych (prawie 31%). 
 Niespe na po owa badanych rolników zgodzi a si  (raczej tak lub zdecydowanie tak), i  „zdarza im si  
podejmowa  ryzykowne decyzje”*. Nieco wy szy odsetek ankietowanych (47,2%) kwestionuje stwier-
dzenie o podejmowaniu ryzykownych decyzji. W grupie z wysok  awersj  do ryzyka ponad 55% rolni-
ków nie zgodzi o si  ze stwierdzeniem o podejmowaniu ryzykownych decyzji. Odsetek rolników akcep-
tuj cych takie stwierdzenie by  istotnie wy szy w grupie gospodarstw najwi kszych, podczas gdy udzia  
niezgadzaj cych si  dominowa  w grupie gospodarstw najmniejszych.   
 Ponad po owa rolników obawia si  korzystania z kapita u obcego. Tak  postaw  charakteryzowali si  
rolnicy z wysokim poziomem awersji, a tak e kieruj cy najmniejszymi gospodarstwami, gdzie ponad 
70% ankietowanych zadeklarowa o, e ma obawy przed zaci ganiem kredytów, podczas gdy w grupie 
gospodarstw najwi kszych by o to 35,4%.  
 Rolnicy z gospodarstw wi kszych cz ciej wykazywali  mniejsz  awersj  do ryzyka i byli bardziej otwar-
ci na nowe rozwi zania oraz cz ciej s  gotowi zaci ga  kredyty, co wskazuje na ich ekspansywn  po-
staw . Ankietowani z gospodarstw mniejszych charakteryzowali si  postaw  „konserwatywn ”. 
 Przy wy szym poziomie szans na wygran  rolnicy byli sk onni przeznaczy  wy szy udzia  z wygranej na 
dalsz  gr . Si a zwi zku pomi dzy sk onno ci  do ryzyka ustalon  na podstawie potencjalnego stopnia 
zaanga owania rodków w asnych w grze a udzia em wygranej, jaki badani s  sk onni przeznaczy  w 
dalszej grze przy za o eniu nawet   80% szans na wygran , okaza a si   jednak  s aba.  

Obja nienie: *Ocena awersji do ryzyka w oparciu o hipotetyczne gry zosta a uzupe niona o pytania 
sonda owe maj ce na celu zilustrowanie sk onno ci rolników do podejmowania ryzykowanych decy-
zji. Rolnicy mieli wskaza , w jakim stopniu zgadzaj  si  z takimi stwierdzeniami dotycz cymi podej-
mowania ryzykownych decyzji.  

ród o: badania w asne. 
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Nale y podkre li , i  zgodnie z wcze niejszymi zestawieniami rozwi za  
w zakresie zarz dzania ryzykiem, to pa stwo, jako gwarant optymalnego rozwo-
ju gospodarczego, poprzez swoje agendy lub dost pne instrumenty rynkowe in-
terweniuje w sytuacji, gdy nale y niwelowa  skutki nieprzewidzianych zdarze  
w rolnictwie. Stosuje mechanizmy regulacji rynku w celu przeciwdzia ania kry-
zysom koniunktury (szczególne zagro enie w rolnictwie), b d  podejmuje spe-
cjalne, dorywcze dzia ania w zakresie finansowania skutków kl sk ywio owych 
o du ym zasi gu. Stopniowa liberalizacja i otwarcie rynków rolnych oraz 
zwi kszaj ce si  ograniczenia bud etowe dotykaj ce finanse krajowe i unijne 
zmniejszaj  jednak zdolno  instrumentów polityki rolnej do bezpo redniego 
wspierania gospodarstw w sytuacji kryzysowej, jak równie  w przypadku zaist-
nienia kl sk ywio owych ( yskawa 2008, s. 235).  

W konsekwencji polscy rolnicy maj  do dyspozycji szereg instrumentów 
do zarz dzania ryzykiem. Ich mo liwie najszersz  list  mo emy uporz dkowa  
w poni szy sposób. 

1. Instrumenty/narz dzia prywatne 
 dywersyfikacja upraw, inwentarza ywego i produkcji 
 ubezpieczenia upraw i zwierz t (dotowane i komercyjne) 
 kontrakty marketingowe i produkcyjne 
 transakcje terminowe i futures, opcje na artyku y rolne 
 kontraktacje odbioru (z finansowaniem rodków do produkcji) 
 rezerwy finansowe i maj tkowo-rzeczowe 
 zarz dzanie finansami (planowanie, analiza i kontrola finansowa) 
 zarz dzanie portfelowe 
 stabilizacyjne rachunki oszcz dno ciowe i podatkowe 
 oszcz dno ci i inwestowanie 
 po yczki  (w tym równie  uzyskiwane przez kana y nieformalne) i kredyty 
 innowacje, przede wszystkim technologiczne (w tym rolnictwo precyzyjne, 

Blockchain) 
 inne instrumenty kontroli fizycznej, na przyk ad stosowanie certyfikowa-

nych nasion, odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, budowanie zbior-
ników wodnych, itp. 
 

2. Polityki publiczne 
2.1. Poziom lokalny, regionalny, ogólnokrajowy 
2.1.1. Sektorowe 
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 subsydia do ubezpiecze  upraw i zwierz t 
 subsydia do kredytów kl skowych i na odtwarzanie produkcji rolnej 
 pomoc kl skowa i zwi zana z epidemiami zwierz t, tak e dora na „anty-

kryzysowa” w ramach tarczy anty-COVID-19 dla rolnictwa 
 ulgi podatkowe 
 odraczanie i/lub zawieszanie czynszów dzier awnych za korzystanie z ma-

j tku Skarbu Pa stwa 
 odraczanie i/lub zawieszanie sk adek na ubezpieczenia spo eczne 
 dofinansowanie krajowe I i II filaru WPR 

2.1.2. Pozosta e, ogólne 
 pomoc spo eczna 
 zasi ki dla bezrobotnych i zwi zane z COVID-19 

2.2. Poziom UE 
2.2.1. Sektorowe 
 p atno ci z I filaru WPR 
 wsparcie z II filaru WPR 
 wspólne zarz dzanie rynkami (CMM) 

2.2.2. Pozosta e i ogólne 
 kredyty i po yczki z EBI oraz EBOR 

Poza ubezpieczeniami upraw i zwierz t gospodarskich, które nastawione 
s  g ównie na redukcj  i finansowanie ryzyka produkcyjnego i cz ciowo ceno-
wego, o normalnym i po cz ci katastroficznym charakterze, w Polsce zainicjo-
wano kilka nowych, bardzo interesuj cych projektów, bezpo rednio i po rednio 
zwi zanych z zarz dzaniem ryzykiem w rolnictwie. Niestety, odczuwa si  wy-
ra ny brak koordynacji tych przedsi wzi . Z wielu uwag mo na wymieni  po-
ni sze. 

1. Wdro enie teledetekcji do szacowania szkód w uprawach rolnych. Projek-
tem tym zajmuje si  KOWR. 

2. Digitalizacja procedur zwi zanych z szacowaniem i wycen  szkód kl sko-
wych. Pracami tymi zajmuje si  MRiRW. Rzecz jasna, powinny by  one 
zintegrowane z wdra aniem teledetekcji. 

3. KOWR jest w trakcie przeprowadzania pilota u zwi zanego z projektem 
„Platforma ywno ciowa”, finansowanego przez NCBR. Projekt ten ma du e 
znaczenie dla rozpowszechnienia si  w naszym rolnictwie kontraktów for-
ward i futures, a wi c g ównych rynkowych instrumentów zarz dzania ryzy-
kiem cenowym/rynkowym. Ceny futures by yby te  bardzo przydatne w kon-



659 

struowaniu ubezpiecze  przychodów, które s  przedmiotem bada  i ewentu-
alnych wdro e  w projekcie „UBROL”. „Platforma ywno ciowa” wdra ana 
jest przez Towarow  Gie d  Energii. Projekt ten powinien by  jednak skoor-
dynowany z ofert  produktow  Warszawskiej Gie dy Towarowej. 

4. Poprzez zapisy art. 42 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o szczególnych roz-
wi zaniach s u cych realizacji ustawy bud etowej na rok 2020 (Dz.U. z 
2020r. poz. 278) w czono KOWR w finansowanie ubezpiecze  dotowa-
nych zgodnych z ustaw  z lipca 2005r. (umowy podpisywane z poszczegól-
nymi zak adami ubezpiecze ). 

5. MRiRW w 2020 roku zleci o do wykonania w IERiG -PIB kilku prac zwi -
zanych z zarz dzaniem ryzykiem, szacowaniem dochodów/nadwy ek nada-
j cych si  do stabilizowania funduszy wzajemno ciowych. Ich wyniki po-
winny by  implementowane do projektu UBROL. 

Korzystaj c z pierwszej generacji holistycznego systemu zarz dzania ryzy-
kiem w rolnictwie opracowanego przez OECD, w tabeli 1 skonkretyzowano pierw-
sz  jego wersj  dla polskiego sektora rolnego. Zawiera ona jednak tylko w sko ro-
zumiane instrumenty, ograniczone generalnie do sfery produkcyjnej. 

Tabela 1. Pierwsza wersja holistycznego zarz dzania ryzykiem w rolnictwie polskim 

 Ryzyko katastroficzne  
(rzadkie, wysokie szkody, 

systemowo ) 

Ryzyko rynkowe   
( rednie szkody) 

Ryzyko normalne  
(ma e szkody,  

ale cz ste) 

Poziom  
gospodarstwa 
rolnego 

 unijny IST (the income 
stabilisation tool), który 
b dzie przedmiotem ana-
lizy w projekcie 
„UBROL” 

 subsydia z I i II filaru 
WPR 

 krajowe dofinansowa-
nie wsparcia z UE 

 stabilizacyjne rachunki 
oszcz dno ciowe, ana-
lizowane w projekcie 
„UBROL” 

 subsydia z I i II filaru 
WPR 

 krajowe dofinanso-
wanie wsparcia z UE 

 stabilizacyjne ra-
chunki oszcz dno-
ciowe analizowane 

w projekcie 
„UBROL” 

Instrumenty 
rynkowe 

 dotowane ubezpieczenia 
upraw przed ryzykami 
katastroficznymi 
 komercyjne ubezpiecze-
nia rolne 
 kontrakty indeksowe 
 kredyty kl skowe 

 
 

 wdro enie projektu 
„Platforma ywno cio-
wa” 

 oferta produktowa War-
szawskiej Gie dy Towa-
rowej 

 wspólne zarz dzanie 
rynkami (CMM) UE 

 projekt umowy kon-
traktacji przygoto-
wany przez IERiGZ 
dla sektora owoców  
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ród o: opracowanie w asne. 

W przypadku natomiast ryzyka katastroficznego te same narz dzia w 
wi kszo ci wykazano w „politykach „ex ante” i „ex post”, gdy  za o ono, e 
samo ich istnienie lub nawet tylko zapowied  wdro enia b dzie redukowa  nie-
pewno  w ród rolników, co ma jednoznaczne odniesienie do przysz ych ich 
zachowa , formu owanych prognoz, scenariuszy i strategii oraz planowania rze-
czowo-finansowego, w tym uwzgl dniaj cego równie  amortyzowanie skutków 
materializacji si  ryzyk systemowych. 

Nale y podkre li , e ubezpieczenia rolne powinny by  rozpatrywane na 
tle ca ego systemu zarz dzania ryzykiem w rolnictwie. Jak wiadomo, mi dzy 
ubezpieczeniami a innymi instrumentami zarz dzania ryzykiem mog  istnie  
reakcje komplementarno ci i substytucyjno ci. Bezdyskusyjne jest natomiast to, 
e nie powinno si  nigdy dopuszcza  do tego, eby ubezpieczenia wypiera y na-

rz dzia wewn trzne do zarz dzania ryzykiem, stoj ce do dyspozycji rolników 
ju  „od wieków” (m.in. dywersyfikacja upraw u produkcji, prewencja, dobre 
praktyki agro- i zootechniczne, zarz dzanie d ugiem, p ynno ci  i rezerwami 
itd.). Nie mo na równie  dopuszcza  do tego, by ubezpieczenia os abia y poten-
cja  odporno ci gospodarstw na ryzyko oraz ich elastyczno , a tak e odporno  

Polityki  
ex ante 

 digitalizacja systemu 
pomocy kl skowej 

 teledetekcja w zakresie 
identyfikacji terenów za-
gro onych susz   

 innowacje technologicz-
ne (Blockchain, rolnic-
two 4.0, rolnictwo precy-
zyjne), w tym wsparte 
projektami KOWR 

 zdefiniowanie dzia a  
katalogowych w ramach 
Planu Przeciwdzia ania 
Skutkom Suszy (PPSS) 

 dzia ania edukacyjne w 
ramach Planu Przeciw-
dzia ania Skutkom Su-
szy w zakresie szkol-
nictwa zawodowego i 
wy szego 
 

 inicjowanie ma ej 
retencji w rolnictwie 

 

Polityki  
ex post 

 digitalizacja systemu 
pomocy kl skowej 

 teledetekcja  w zakresie 
szacowania szkód katastro-
ficznych wskutek suszy 

 wyp aty dotychczasowej 
pomocy kl skowej i 
zwi zanej z epidemiami 
zwierz t 

 obni enie wysoko ci 
franszyz w ubezpiecze-
niach upraw  

 likwidacja wysoko-
ci franszyz w ubez-

pieczeniach upraw 
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na szoki i zak ócenia (tzw. resilience). Ubezpieczenia nie powinny tak e prowa-
dzi  do os abienia rozwoju post pu biologicznego i wdra ania innowacji w rol-
nictwie, a tak niestety cz sto si  zdarza. Tymczasem nowe odmiany ro lin, od-
porne na przyk ad na susz , ale o charakterze GMO, mog  radykalnie zwi ksza  
odporno  sektora rolnego na ryzyko systemowe/katastroficzne. Na wiecie 
próbuje si  wdra a  programy ubezpiecze  upraw, powi zanych z innowacjami 
(odmiany GMO odporne na susze). Subsydiowanie ubezpiecze  mo e os abia  
prac  nad innowacjami i stosowaniem ich w praktyce rolniczej, a tak e mo e 
wypiera  stosowanie innych instrumentów zarz dzania ryzykiem, ponadto redu-
kuje d ugoterminowy potencja  przystosowawczy do zmian klimatu. 

Warto podkre li , e koncepcja HZR b dzie ulega a wyra nej ewolucji. 
Nale y zauwa y , e najnowsza „ods ona” koncepcji HZR promowana przez 
PARM (Platform of the Agricultural Risk Management) k adzie nacisk na 
uwzgl dnienie roli aktorów w a cuchach rolno- ywno ciowych. Zreszt , nie-
które ze z o onych produktów ubezpieczeniowych oferowane mog  by  przez 
instytucje finansowe i podmioty przetwórstwa spo ywczego jako agregatorów 
ryzyka. 

Podej cie PARM dekomponuje zarz dzanie ryzykiem w rolnictwie (Agri-
cultural Risk Management, ARM) na pi  filarów (PARM, 2018) wymienio-
nych poni ej. 

1. Ocena ryzyk i ich priorytetyzacja.  
2. Zidentyfikowanie narz dzi zarz dzania ryzykiem i ich wykorzystanie (im-

plementacja). 
3. Dost p do informacji i budowa umiej tno ci wykorzystania strukturyzowa-

nych danych dotycz cych ryzyka. 
4. Partnerstwa i integracja z polityk  publiczn . 
5. Monitoring i ewaluacja. 

Nale y podkre li , e ró nego rodzaju partnerstwa umo liwiaj  koordy-
nacj  podmiotów zajmuj cych si  zarz dzaniem ró nymi rodzajami ryzyka lub 
dysponuj cymi odpowiednimi zestawami narz dzi. Daje to podstawy do cze-
nie zasobów i projektowanie szeroko zakrojonych dzia a  rozwojowych w celu 
unikni cia powielania si  inicjatyw b d  te  wdra ania programów sprzecznych 
z za o eniami polityki publicznej. Polityka naukowo-innowacyjna wobec rolnic-
twa powinna uwzgl dnia  wielop aszczyznowo problematyk  zarz dzania ryzy-
kiem w sektorze rolnym, a, szerzej, w gospodarce ywno ciowej. Potrzebna jest 
jednak g bsza koordynacja i integracja podejmowanych dzia a  w ramach ró -
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nych projektów i inicjatyw, dotychczas bardzo rozproszonych czy fragmenta-
rycznych. 

W konsekwencji w poni szym rozdziale zaprezentowano 5 list propozycji 
(w ró nych obszarach) rozwi za  instrumentalnych, które pozwalaj  na budo-
wanie trwa ych rozwi za  w zakresie zarz dzania ryzykiem w polskim rolnic-
twie. Z punktu widzenia proceduralnego propozycje te nazwano „produktami”. 
Z jednej strony wynika to ze zmiany podej cia do definiowania produktu na 
rynku ubezpieczeniowym. Produkt zak adu ubezpiecze  uto samiany jest naj-
cz ciej z „ochron  ubezpieczeniow ”, czyli pokrywaniem konsekwencji eko-
nomicznych okre lonych zdarze . Jednak koncepcja trójwarstwowego produktu 
ubezpieczenia M. Hallera wskazuje, i  konieczne jest rozszerzenie poj cia pro-
duktu ubezpieczeniowego i obj cie nim nie tylko momentu prezentacji oferty i 
zawierania umowy, ale ca ego a cucha dzia a  zwi zanych ze wiadczeniem 
us ugi ubezpieczeniowej (np. wymagania w zakresie przedmiotu ubezpieczenia, 
serwis i gromadzenie informacji w czasie realizacji umowy, czy zasady likwida-
cji szkód) ( yskawa, Osak, 2004). W konsekwencji sedno produktu (produkt 
g ówny) to wyp ata odszkodowania lub wiadczenia w okre lonych okoliczno-
ciach, zwi zane z utrat  maj tku lub pogorszeniem sytuacji maj tkowej produ-

centa rolnego. Na poziomie drugim pojawiaj  si  „ wiadczenia podstawowe” 
jako kombinacja produktu i obs ugi (serwisu), co mo na uto samia  z doradz-
twem zwi zanym z panowaniem nad ryzykiem, wiadczenia udogadniaj ce (za-
pewniaj ce wygod ) i optymaln  obs ug  szkód. Operacjonalizacj  w tym za-
kresie mog  by  np. mapki satelitarne drukowane razem z polis , czy narz -
dziami do kalkulowania utraconego przychodu lub zysku. W warstwie trzeciej 
( wiadczenia rozszerzone) „czyste” ubezpieczenie czone jest z innymi wiad-
czeniami bezpo rednio niekoniecznie zwi zanymi z ubezpieczeniem, ale s  
wymuszanymi przez rynek (zapotrzebowanie klientów, konkurencj  wewn trz- i 
mi dzybran ow ). Przyk adem w tym zakresie mog  by  urz dzenia (stacje) do 
rejestracji zjawisk agrotechnicznych, warunków pogodowych na polach. W kon-
sekwencji korzy ci osi ga nie tylko korzystaj cy z produktu rolnik, ale równie  
zak ad ubezpiecze , czy ca a bran a poprzez gromadzenie wiarygodnych infor-
macji. 

Z drugiej strony, nale y jednak podkre li , i  usystematyzowane podej-
cie w ramach risk governance do produktów ubezpieczeniowych (czy szerzej: 

finansowych) wymaga identyfikacji tzw. obaw u ka dego z interesariuszy. 
Zwi zane s  one przyk adowo z zaufaniem do instytucji zaanga owanych w 
proces zarz dzania ryzykiem czy poczuciem sprawiedliwo ci w zakresie roz o-
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enia kosztów realizacji danego ryzyka. Obszary te s  zazwyczaj ignorowane w 
analizie i, co trzeba przyzna , trudno mierzalne (Kacza a, 2019). Dlatego w 
przeprowadzonej analizie produktów pos u ono si  analiz  SWOT pozwalaj c  
na uwzgl dnienie tych obaw u ró nych interesariuszy. 

7.2. Koncepcja zestawu produktów ubezpieczeniowych – I wersja 

Zgodnie z przyj tymi za o eniami projektu UBROL, wprowadzono list  
propozycji do nast puj cych „produktów”: 
1. Aktualizacja obecnej oferty ubezpiecze  rolnych.  
2. Ubezpieczenia przychodów. 
3. Ubezpieczenia nadwy ek i dochodów. 
4. Kontrakty indeksowe. 
5. Zmiana systemu subsydiowania ubezpiecze  rolnych. 

Odr bnego potraktowania wymaga produkt 5. Ogólnie istnieje pi  szero-
kich przes anek do anga owania funduszy bud etowych w zarz dzanie ryzy-
kiem w rolnictwie, a w tym w sferze ubezpiecze : 
 niedostateczna konkurencja, 
 istnienie dóbr publicznych, 
 obecno  efektów zewn trznych, 
 niekompletno  rynków, 
 asymetria informacji i jej pochodne, tj. negatywna selekcja, hazard moral-

ny/pokusa nadu ycia. 
Powinni my stale si  nimi kierowa , gdy  to jest koniecznym, aczkolwiek 

niewystarczaj cym warunkiem racjonalnego wydatkowania rodków publicz-
nych. Subsydiowanie tworzenia infrastruktury do ubezpiecze  i zarz dzania ry-
zykiem w rolnictwie i gospodarce narodowej (zabezpieczenie dost pu do wiary-
godnych informacji, tworzenie ram prawnych dla powstania rynków transferu 
ryzyka i rozwoju na nich konkurencji, stacje meteo, techniki satelitarne i telede-
tekcyjne) oraz doradztwa rolniczego s  elementami, do realizacji których s  zo-
bowi zani cz onkowie UE w ramach WPR na lata 2021-27. 

Poni ej przedstawiono propozycje zmian w zakresie zarz dzania ryzy-
kiem w rolnictwie w odniesieniu do rozwi za  o charakterze ubezpieczenio-
wym, które zosta y pogrupowane w pi  obszarów. Z uwagi na cel projektu, tj. 
zaprojektowanie rozwi za  zwi kszaj cych efektywno /racjonalno  stosowa-
nia funduszy bud etowych w oferowane ju  obecnie polskim rolnikom produkty 
ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po przetestowaniu w praktyce b -
d  mog y stanowi  podstaw  do dokonania nowelizacji istniej cych regulacji 
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prawno-administracyjnych oraz wdro enia nowych norm z tego zakresu, poni -
sza ocena wst pna zosta a dokonana z punktu widzenia pa stwa. Jest ono za-
równo uczestnikiem, jak i organizatorem i nadzorc  ca ego procesu zarz dzania 
ryzykiem w rolnictwie na poziomie krajowym. Nale y podkre li , e ocena po-
szczególnych propozycji zale y od interesariusza – jego celów, wiedzy, postrze-
gania poszczególnych zagro e  i zasobów umo liwiaj cych reakcj  na ich reali-
zacj . Z uwagi na to, e w ramach zarz dzania ryzykiem w rolnictwie interesa-
riuszy jest wielu (zob. szerzej Kacza a, 2019), propozycja, która dla jednej gru-
py (na przyk ad rolników) stanowi zalet  lub szans , dla innej (na przyk ad za-
k adów ubezpiecze ) mo e by  wad  lub zagro eniem. 

Racjonalizacja wydatków w zakresie wsparcia systemu ubezpiecze  rol-
nych sk ada si  z kilku etapów (rysunek 1). Wymaga najpierw okre lenia, jakie 
cele i zadania spo eczne i gospodarcze maj  by  finansowane ze rodków pu-
blicznych w MRiRW oraz jakie s  rodki na ich realizacj . Dalej wybra  nale y 
sposób realizacji tych zada  ustalaj c takie zasady, aby wydatkowanie rodków 
by o zgodne z celami i zadaniami publicznymi danej jednostki sektora publicz-
nego, przy jednoczesnym oszcz dnym zu ywaniu rodków (kontrola racjonal-
no ci).  

Rysunek 1. Racjonalizacja wydatków publicznych w odniesieniu do ubezpiecze  rolnych 

 
ród o: opracowanie w asne na podstawie (Owsiak, 2017). 
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Cele stawiane systemowi ubezpiecze  rolnych z pewno ci  musz  by  
spójne z celami WPR oraz celami postawionymi dla MRiRW, natomiast ubez-
pieczenia nie musz  wszystkich ich realizowa  (tabela 2). Analizuj c cele wska-
zane dla systemu ubezpiecze  dotowanych, które wynikaj  z uzasadnie  do 
ustaw je wprowadzaj cych i modyfikuj cych, a tak e innych róde  (por. tabela 
poni ej) wskaza  mo na z pewno ci  dwa podstawowe: zwi kszenie ilo ci hek-
tarów obj tych ubezpieczeniem upraw (do 7 mln w r. 2020) oraz ograniczenie 
kosztów bud etowych finansowania systemu (limity wyznaczone na poszcze-
gólne lata). Jednocze nie jednak wyra nie mo na zauwa y , e system ubezpie-
cze  ma odci y  bud et pa stwa zw aszcza w zakresie finansowania skutków 
suszy  (tabela 2).  

 
Tabela 2. Cele spo eczne i gospodarcze stawiane ubezpieczeniom rolnym 

Cel  ród o 
Cele WPR na lata 2021-2027 
zapewnienie rolnikom godziwych dochodów European Comission, 

2018, p. 52 zwi kszenie konkurencyjno ci 
przywrócenie równowagi w a cuchu ywno ciowym 
przeciwdzia anie zmianie klimatu 
dbanie o rodowisko 
zachowanie krajobrazów i ró norodno ci biologicznej 
wsparcie wymiany pokole  
dynamiczny rozwój obszarów wiejskich 
ochrona jako ci ywno ci i zdrowia 
Cele dotowanych ubezpiecze  rolnych 

 zmniejszenie obci enia bud etu pa stwa. 
W sytuacji wyst pienia nieprzewidzianych zdarze  kl -
skowych, wyst puje konieczno  uruchomienia ró nych 
form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych 
ze rodków bud etu pa stwa lub jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych. rednia roczna wielko  
ró nych form pomocy w latach 2001-2003 wynios a ok. 
280 mln z . Przewidziane obci enie dla bud etu na dop a-
ty ok. 50 mln z . 

 po wprowadzeniu systemu dotowanych ubezpiecze  nie 
b d  stosowane dop aty do oprocentowania nowo udziela-
nych kredytów na wznowienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych dotkni tych kl skami oraz nast pi wycofa-
nie innych form pomocy dla rolników agodz cych skutki 
kl sk ywio owych. 

 upowszechnienie dost pno ci do rodków na wznowienie 
produkcji rolniczej w przypadku poniesienia strat wskutek 
zdarze  kl skowych dla podstawowych kierunków produkcji.

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 7 lipca 2005 
r. o dop atach do 
ubezpiecze  upraw 
rolnych i zwierz t 
gospodarskich 
(Dz.U.2005.150.1249) 
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Dost pno  rolników do poszczególnych form pomocy jest 
ograniczona ze wzgl du na:  

1) konieczno  posiadania w ocenie banku kredytuj cego zdolno-
ci kredytowej - w przypadku ubiegania si  o kredyty na wzno-

wienie produkcji rolnej po kl sce z dop atami do oprocentowania 
ze rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
2) nierekompensowanie z bud etu pa stwa skutków z tytu u za-
stosowanych ulg i umorze  zobowi za  podatkowych przez gmi-
ny, je eli nie zosta a przez Rad  Ministrów og oszona kl ska y-
wio owa na danym obszarze kraju - w przypadku ubiegania si  
przez rolników o umorzenie lub udzielenie ulgi w podatku rol-
nym,  
3) obowi zuj ce rygorystyczne kryterium dochodowe (tj. przyj -
cie dochodu z 2 ha przeliczeniowych bez wzgl du na faktyczne 
zbiory) przy ubieganiu si  przez rolników o pomoc spo eczn  
udzielan  przez gminne o rodki pomocy spo ecznej,  
4) ograniczone mo liwo ci bud etu pa stwa na pomoc dora n , 
dla poszkodowanych gospodarstw rolnych.  

 ograniczenie ryzyka utraty przychodów z produkcji rolni-
czej na skutek wyst pienia okre lonych w projekcie usta-
wy szkód oraz zapewnienie ci g o ci produkcji w gospo-
darstwach rolnych, a tym samym zabezpieczenie przed 
zmniejszeniem liczby miejsc pracy w gospodarstwach rol-
nych 

 umo liwienie podniesienia konkurencyjno ci polskich go-
spodarstw rolnych 

 wp yw na sytuacj  i rozwój regionów, poniewa  przez za-
pewnienie ochrony ubezpieczeniowej poszkodowane w 
wyniku kl sk gospodarstwa rolne uzyskaj  rodki na 
wznowienie produkcji i odtworzenie zniszczonego mienia. 

 upowszechnienie ubezpiecze  rolnych 
a. zach cenie zak adów ubezpiecze  do zawierania 

umów ubezpieczenia z producentami rolnymi (roz-
dzielenie ryzyk, od wyst pienia których b d  
ubezpieczane uprawy rolne i zwierz ta gospodar-
skie z dop atami do sk adek z bud etu pa stwa oraz 
mo liwo  udzia u bud etu pa stwa w wyp acie 
odszkodowa  przekraczaj cych poziom odszko-
dowa  wyp aconych przez zak ady ubezpiecze  z 
tytu u ubezpieczenia upraw od ryzyka wyst pienia 
suszy; doprecyzowanie definicji zdarze ); 

b. wprowadzenie obowi zku ubezpieczenia 50% po-
wierzchni upraw od ryzyka wyst pienia powodzi, 
suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych przez rolników – dosto-

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 7 marca 
2007 r. o zmianie 
ustawy o dop atach do 
ubezpiecze  upraw 
rolnych i zwierz t 
gospodarskich oraz 
niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 
2007.49.328) 
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sowanie do przepisów unijnych i odpowied  na na-
silanie si  w ostatnich latach tych zjawisk powodu-
j cych znaczne straty w uprawach rolnych; 

c. mo liwo ci ubezpieczenia upraw i zwierz t od 
wszystkich ryzyk okre lonych w ustawie lub ryzyk 
wybranych przez producenta rolnego (dostosowa-
nie do ryzyk wyst puj cych na danym obszarze) 

 ograniczenia obci enia bud etu (wysokie obci enie bu-
d etu z tytu u suszy w 2006 r.) 

 dostosowanie do przepisów UE 
 usprawnienie systemu ubezpiecze  w rolnictwie przez do-

precyzowanie przepisów ju  istniej cych (pomiar i og a-
szanie warto ci KBW) 

 prawne usankcjonowanie powierzenia monitoringu suszy 
na potrzeby wykonania ustawy Instytutowi Uprawy, Na-
wo enia i Gleboznawstwa - Pa stwowemu Instytutowi 
Badawczemu w Pu awach, tj. jednostce podleg ej Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi; budowa sprawnych me-
chanizmów monitorowania suszy rolniczej 

 dostosowanie do przepisów rozporz dzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006 oraz regulacji w zakresie odpowiedzialno ci 
zak adów ubezpiecze  z tytu u szkód w uprawach rolnych 
(zmiany w d ugo ci karencji wysoko ci franszyz oraz 
udzia u w asnego) 

 wprowadzenie regulacji maj cych na celu zwi kszenie za-
interesowania zak adów ubezpieczeniem od skutków suszy 
(franszyza integralna 25%) 

 efektywniejsze wykorzystanie rodków dotacji celowej 
przeznaczonej na cz ciowe sfinansowanie odszkodowa  
producentów rolnych z tytu u szkód spowodowanych su-
sz  

 usprawnienie systemu ubezpiecze  obowi zkowych oraz 
usuni cie w tpliwo ci zwi zanych z interpretacj  obecnie 
obowi zuj cych przepisów dotycz cych terminu zawarcia 
umów ubezpieczenia obowi zkowego rolników, którzy 
otrzymuj  p atno ci bezpo rednie do gruntów rolnych  

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 25 lipca 
2008 r. o zmianie 
ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i 
zwierz t gospodar-
skich oraz ustawy o 
krajowym systemie 
ewidencji producen-
tów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o 
przyznanie p atno ci 
(Dz.U. 2008.145.918) 

 Zak ada si  zwi kszanie powierzchni ubezpieczonych 
upraw rolnych w poszczególnych latach 2015-2018: 

1) 2015 r. - 3,8 mln ha, 
2) 2016 r. - 4,0 mln ha, 
3) 2017 r. - 4,2 mln ha, 
4) 2018 r. - 4,5 mln ha, 
5) 2019 r. - 4,5 mln ha, 
6) 2020 r. - 4,5 mln ha. 
Natomiast w przypadku zwierz t gospodarskich zak ada si  ob-

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie 
ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i 
zwierz t gospodar-
skich (Dz.U.2015.892) 
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j cie ubezpieczeniem 5 mln szt. zwierz t, w tym g ównie drobiu. 
W celu monitorowania realizacji zadania zastosowany zosta  
miernik - powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do 
powierzchni gruntów ornych (%), który zak ada si , e b dzie 
kszta towa  si  na nast puj cym poziomie w poszczególnych 
latach: 
1) 2015 r. - 27,4%, 
2) 2016 r. - 28,8%, 
3) 2017 r. - 30,2%, 
4) 2018 r. - 32,4%, 
5) 2019 r. - 32,4%, 
6) 2020 r. - 32,4%. 
 przyj to, e wydatki na funkcjonowanie systemu ubezpie-

cze  upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w latach 
2015-2025 wynosi  b d  200 000 tys. z  (tj. pozostan  na 
dotychczasowym poziomie) 

 zapewnienie producentom owoców i warzyw dost pu do 
ubezpiecze  z dop atami z bud etu pa stwa do sk adek 
ubezpieczenia w przypadku stosowana przez zak ady 
ubezpiecze  stawek taryfowych w wysoko ciach wy -
szych ni  6% sumy ubezpieczenia upraw, a tym samym 
zwi kszenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych 

 dostosowane do nowych zasad udzielania pomocy pu-
blicznej w rolnictwie 

 zapewnienie prawid owego rozliczania dotacji otrzymanej 
przez zak ady ubezpiecze , uproszczenia w rozliczaniu do-
tacji z zak adami ubezpiecze  i zwi zanej z tym sprawoz-
dawczo ci 

 dostosowanie kszta tu ustawy do sytuacji, w której kilka 
zak adów ubezpiecze  zamierza oferowa  umowy ubez-
pieczenia w ramach koasekuracji 

 zwi kszenie powierzchni upraw rolnych obj tych ochron  
ubezpieczeniow  poprzez uwolnienie granicznej stawki ta-
ryfowej w odniesieniu do warzyw gruntowych oraz drzew 
i krzewów owocowych  

 Zak ada si  zwi kszanie powierzchni ubezpieczonych 
upraw rolnych w poszczególnych latach 2017-2020: 

1) 2017 r. - 4,0 mln ha, 
2) 2018 r. - 5,0 mln ha, 
3) 2019 r. - 6,0 mln ha, 
4) 2020 r. - 7,0 mln ha. 
Natomiast w przypadku zwierz t gospodarskich zak ada si  obj cie 
ubezpieczeniem 14 mln szt. zwierz t, w tym g ównie drobiu. 
W celu monitorowania realizacji zadania zastosowany zosta  mier-
nik - "powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do po-
wierzchni gruntów ornych (%)", który zak ada, e b dzie kszta to-
wa  si  na nast puj cym poziomie w poszczególnych latach: 
 

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 15 grudnia 
2016 r. o zmianie 
ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i 
zwierz t gospodar-
skich 
(Dz.U.2016.2181) 
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1) 2017 r. - 28,95%, 
2) 2018 r. - 36,20%, 
3) 2019 r. - 43,40%, 
4) 2020 r. - 50,66%. 

 upowszechnienie sprzeda y umów ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierz t gospodarskich zawieraj cych pakiety rodzajów ryzyka 
i na gorszych glebach (podwy szenie stawek taryfowych) 

 wprowadzenie mo liwo ci zawarcia przez producenta rol-
nego umowy ubezpieczenia zawieraj cej pakiet rodzajów 
ryzyka ma na celu umo liwienie zawarcia umowy ubez-
pieczenia równie  od ryzyka suszy za przyst pn  cen . 

 zwi kszenie powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych 
oraz liczby zwierz t gospodarskich, a tym samym zapew-
nienie lepszej ochrony prowadzonej produkcji w gospo-
darstwach rolnych, wp ynie na zmniejszenie wydatków z 
bud etu pa stwa na inne formy pomocy zwi zane z wy-
st pieniem strat w gospodarstwach rolnych 

 Maksymalny limit wydatków z bud etu pa stwa b d cych 
skutkiem finansowym ustawy nie przekroczy kwoty: 

1) w 2017 r. - 725 886 tys. z ; 
2) w 2018 r. - 957 425 tys. z ; 
3) w 2019 r. - 1 188 965 tys. z ; 
4) w 2020 r. - 1 420 504 tys. z ; 
5) w 2021 r. - 1 420 504 tys. z ; 
6) w 2022 r. - 1 420 504 tys. z ; 
7) w 2023 r. - 1 420 504 tys. z ; 
8) w 2024 r. - 1 420 504 tys. z ; 
9) w 2025 r. - 1 420 504 tys. z ; 
10) w 2026 r. - 1 420 504 tys. z . 

 utrzymanie celu dotycz cego powszechno ci ubezpiecze  
(2020 r. -7 mln ha) 

 upowszechnienie umów ubezpiecze  dotowanych obejmu-
j cych skutki suszy 

 obni enie stawek za ubezpieczenie od skutków suszy po-
przez wprowadzenie trzech franszyzy redukcyjnej 

 motywacja producenta rolnego do podejmowania ade-
kwatnych dzia a  prewencyjnych, maj cych na celu obni-
enie poziomu wra liwo ci upraw na niedobory opadów 

atmosferycznych 
 uzyskane odszkodowania w przypadku poniesienia strat w 

produkcji w wyniku suszy ma pozwoli  na odzyskania co 
najmniej poniesionych kosztów na t  produkcj  

 zapewnienie mo liwo ci dostosowania przez producenta 
rolnego poziomu ochrony od skutków suszy do indywidu-
alnych potrzeb  

 
 
 

Uzasadnienie do usta-
wy z dnia 23 pa -
dziernika 2018 r. o 
zmianie ustawy o 
ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwie-
rz t gospodarskich 
(Dz.U.2018.2124 ) 



670 

Cele deklarowane w pozosta ych wyst pieniach 
Autor: dr K. yskawa, A. Szel gowska, Konferencja: „Trendy w 
ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w 
Polsce”. Cel w zakresie zarz dzania ryzykiem produkcji ro linnej i 
zwierz cej:  

 Rozwin  efektywne kosztowo instrumenty panowania 
(transferu) ryzyka, które nie podlegaj  bod com zak ócaj -
cym ich funkcjonowania, które s  ukierunkowane na potrze-
by uczestników w skali micro, mezo, i macro, potrzeb które 
uwzgl dniaj  wyst puj ce w danych kraju ograniczenia 

 Wykorzysta  rodki pochodz ce z Unii Europejskiej 
Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Konieczna zmiana systemu ubezpiecze  upraw i zwierz t gospo-
darskich w celu efektywnego wykorzystywania rodków na dop a-
ty poprzez: 

 - wprowadzenie powszechno ci (i obowi zkowo ci) 
 - zmiany wysoko ci stawek  
 - wprowadzenie nowych rozwi za  produktowych w za-

kresie ubezpieczenia dochodowo ci gospodarstw rolnych 
Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament 

Wsparcia Rolników; 
 Zwi kszenie powszechno ci wykorzystania ubezpiecze  

dotowanych – przy okre lonych warunkach cenowych 
 Wykorzystanie mo liwo ci  dofinansowania ze rodków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 
2020  dzia a  zwi zanych z zarzadzaniem ryzykiem 

5 listopada 2012 r. 
Wyst pienie: Polska 
droga do skutecznego 
zarz dzania ryzykiem 
poprzez ubezpieczenia 
w gospodarstwach 
rolnych. Przeszkody i 
mo liwo ci rozwoju 
 
 
 
 
Szereg wypowiedzi w 
okresie 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
30 czerwca 2020r. 
Wyst pienie: Za o e-
nia  zmian w systemie 
ubezpiecze  gospo-
darczych w rolnictwie 
 

ród o: opracowanie w asne na bazie róde  wskazanych w tabeli. 
 
W kolejnym etapie ustalana jest wysoko  rodków przeznaczonych na realizacj  
poszczególnych celów i zada  oraz róde  ich pochodzenia. Dotychczas wyzna-
czono wielko  graniczn  rodków na finansowanie systemu ubezpiecze  doto-
wanych (w 2020 r. jest to 1 420 504 tys. z ), cho  nale y mie  wiadomo , e 
wielko  ta ulega a w przesz o ci zmianom i tak te  mo e by  w latach kolejnych.  
Nast pnie nale y wybra  sposób realizacji celów. Wybrany sposób realizacji 
celów w zakresie ubezpiecze  rolnych opiera si  najcz ciej na interwencji na 
tym rynku, uzasadnionej niedoskona o ci  tego rynku. Pa stwo mo e ingerowa  
w rynek w ró nym stopniu – od minimalnego po pe ny (por. rysunek 2). Inter-
wencja mo e mie  charakter (Kacza a, 2019): 
 bezpo redni, w tym: 
o w zakresie produkcji (pa stwowy zak ad ubezpiecze  lub reasekuracji, 

dostarczane przez pa stwo szkolenia, wykonywana przez pa stwo dzia-
alno  badawcza, wytwarzany przez pa stwo system informacyjny) 
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o finansowania (sk adek reasekuracyjnych, odszkodowa , kosztów admi-
nistracyjnych, systemów informacyjnych, kosztów likwidacji szkód, 
kosztów edukacji i szkole ) 

o regulacji (warunków podejmowania i prowadzenia dzia alno ci ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej, po rednictwa ubezpieczeniowego, likwida-
cji szkód, regulacje podatkowe).  

 po redni w formie transferu poprzez dop aty do sk adek ubezpieczenio-
wych.  

Mo liwe jest stosowanie kilku form interwencji jednocze nie, co ma miejsce 
tak e w obecnym systemie dotowanych ubezpiecze  rolnych w Polsce.  

Rysunek 2. Modele ingerencji pa stwa w ubezpieczenia rolne 
 

 
ród o: Kacza a, 2019, s. 135  na podstawie:(Iturrioz, 2009, s. 20). 

 
Wybór wska ników efektywno ci jest kolejnym etapem w procesie 

zwi kszenia racjonalno ci wydatków. W odniesieniu do ubezpiecze  rolnych 
jest to utrudnione z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, e ubezpieczenie 
jako instrument finansowy pe ni wiele funkcji, nie tylko ochrony ubezpiecze-
niowej, ale tak e m. in. prewencyjn  czy akumulacyjn  (zob. szerzej np. 
Handschke, 1998; Polska Izba Ubezpiecze  (PIU); & Europe Deloitte 
Sustainabillity Consulting Central, 2017; Polska Izba Ubezpiecze  (PIU) & 
Europe Deloitte Sustainabillity Consulting Central, 2019). Oznacza to, e korzy-
stanie z ubezpiecze  wywo uje skutki bezpo rednie (wyp ata wiadcze ), ale 
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tak e po rednie, w tym nie zawsze po dane. Po drugie, skutki te s  nierzadko 
odsuni te w czasie. Skutki po rednie i przesuni cie ich w czasie utrudniaj  po-
miar efektywno ci (Owsiak, 2017, s. 311 i n.). W uzasadnieniu do zmian ustawy 
o ubezpieczeniach rolnych wskazano dot d na trzy mierniki stosowane do sys-
temu ubezpiecze  dotowanych, tj. wielko  ubezpieczonego area u (w ha), po-
wierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych 
(w %) oraz – bezpo rednio do pomiaru efektywno ci udzielonej dotacji do sk a-
dek ubezpiecze  upraw rolnych – iloraz wyp aconych odszkodowa  przez za-
k ady ubezpiecze , które zawar y z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy 
w sprawie dop at do sk adek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodar-
skich oraz dop at do dotowanych ubezpiecze  upraw. 

Poni ej przedstawiono propozycje zmian w zakresie zarz dzania ryzy-
kiem w rolnictwie w odniesieniu do rozwi za  o charakterze ubezpieczeniowym 
(tabele 3, 5, 7, 9, 11) oraz odpowiadaj ce tym propozycjom analizy SWOT, któ-
re przeprowadzono z punktu widzenia przesz ych celów Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (tabele 4, 6, 8, 10, 12). Maj  one charakter jako ciowy i stano-
wi  wst p do dalszych pog bionych bada 1. W kolejnym etapie nale y je po-
szerzy  o innych interesariuszy. To bowiem oni w du ej mierze decyduj  o osi -
gni ciu za o onych przez pa stwo celów, cho by w zakresie powszechno ci.  
  

1 Problem ryzyka suszy w obecnie obowi zuj cej ustawie o ubezpieczeniach upraw …  przed-
stawiono w ramce A.2 (Za czniki). 
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Tabela 3. Produkt 1: Aktualizacja obecnej oferty ubezpiecze  rolnych (ustawa z dnia 7 lipca 
2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierz t gospodarskich) 

Lp. Propozycja 

1.1 zmiana zdefiniowania momentu rozpocz cia ochrony w zakresie przymrozków wiosennych (by o 
15.04, zmiana na „ruszenie wiosennej wegetacji”) …. 

1.2 w czenie innych upraw czy zwierz t gospodarskich do zakresu ustawy – dzi  poza jej zakresem 
przedmiotowym 

1.3 zmiana zasady kszta towania produktu – „produkt modu owy – zmiany zasad budowania odpowie-
dzialno ci zak adów ubezpiecze  poprzez mo liwo  wprowadzenia wi kszej wysoko ci franszyz  

1.4 przegl d i aktualizacja ryzyk przy ubezpieczeniach w produkcji zwierz cej 
1.5 ubezpieczenia pakietowe w produkcji zwierz cej 
1.6 przegl d sk adu ryzyka w pakietach w kampaniach 
1.7 wprowadzenie reasekuracji ko cowej dla innych rodzajów zdarze  (np. skutki z ego przezimowa-

nia, przymrozki w sadach czy warzywach) 
1.8 dookre lenie jednolitych zasad likwidacji szkód w zakresie suszy (lub innych rodzajów zdarze ) 
1.9 klimatyczny bilans wodny (KBW) a inne indeksy suszy oraz modele suszy 
1.10 redukcja stawek ubezpieczeniowych wraz ze wzrostem chronionego area u i plonów oraz ci g o ci  

historii plonowania (problem rozk adów plonów) 
1.11 rozbudowa przejrzystego systemu bonus/malus, w tym traktowanie ewidencji zdarze  gospodar-

czych jako bonusu,  
1.12 weryfikacja procedur okre lania maksymalnych sum ubezpieczeniowych, np. zamiast plonów histo-

rycznych stosowa  plony oczekiwane; problem uelastycznienia systemu 
1.13 stosowanie w przysz o ci cen z rynku terminowego np. na zbo a czy ro liny oleiste do okre lania 

sumy ubezpieczenia 
1.14 pozostawienie rolnikowi wi kszej swobody w okre leniu stopnia pokrycia (coverage) wraz z mo -

liwo ci  buy-up, 
1.15 inkasowanie sk adek po zbiorach oraz ratalna p atno  sk adek 
1.16 ró nicowanie stawek ubezpieczeniowych, np. wed ug regionu i ONW, klasy bonitacyjnej (do wery-

fikacji); nawadniania upraw, stosowania ro lin okrywowych, upraw uproszczonych zamiast p u -
nych, dla m odych rolników, uprawy tradycyjne vs. ekologiczne 

1.17 propozycja umów wieloletnich (2-, 3-letnie) vs. jednoroczne (b d  nawet „jednokampanijne”) 
1.18 odszkodowania rycza towe na 1 ha upraw (Austria, Szwajcaria) 
1.19 uwzgl dnienie problemu strat jako ciowych 
1.20 weryfikacja wysoko ci franszyzy w zale no ci od poziomu stawek ubezpieczeniowych; subsydio-

wany wykup udzia u w asnego/franszyz albo ubezpieczenia drobnych strat; zastosowanie franszyzy 
ruchomej (maleje wraz ze wzrostem wielko ci szkody – franszyza znikaj ca) 

1.21 weryfikacja czterech w asno ci kalkulowania sk adek ubezpieczeniowych (premium principles) 
wa nych dla ubezpiecze  pakietowych w rolnictwie, tj. subaddytywno ci, superaddytywno ci, ad-
dytywno ci dla ryzyk niezale nych, addytywno ci dla ryzyk komonotonicznych wspó zale nych  

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 4. Analiza SWOT do Produktu 1 

Strengths – silne strony  Weaknesses – s abe strony 
Zwi kszenie listy upraw obejmowanych 
ochron  wynika ze zmiany struktury zasie-
wów – dzi  poza dotacj  m.in. zio a, facelia, 
wyka,  - uprawy te coraz cz ciej stosowane 
jako poplony w ramach greeninig lub poplo-
ny. Zwi kszy to dost pno  do ubezpiecze  
dotowanych dla wy czonej dotychczas gru-
py, pozwoli na zabezpieczenie ca ego cyklu 
produkcyjnego oraz po rednio wp ywa na 
produkcj  zwierz c . Jest spójne z celami 
wytyczonymi w ramach nowej WPR, tj. ce-
lem okre lanym jako „zwi kszenie konkuren-
cyjno ci” oraz „przywrócenie równowagi w 
a cuchu ywno ciowym”. (1.2) 

Wprowadzenie rozszerzonego katalogu ryzyk 
dla reasekuracji ko cowej pozwala na groma-
dzenia dodatkowych danych na szczeblu 
centralnym i wzmocnienie operacyjnych 
zdolno ci funkcjonuj cych zak adów ubez-
piecze .(1.7),  
Zarówno rolnicy, jak i zak ady ubezpiecze  
widz  konieczno  wyst powania franszyz.  
Pe na suma ubezpieczenia zg aszana do ubez-
pieczenia to zaakceptowany sposób deklaro-
wania ryzyka przez rolników. 
Umowy wieloletnie s  narz dziem stabilizacji 
kosztów ubezpieczenia – brak zmienno ci z 
roku na rok pod wp ywem zaistnia ych szkód. 
 

Brak akceptacji zdarze  przez ZU mo e dotyczy  produkcji 
ro linnej, jak i zwierz cej (zbyt wysoki poziom hazardu mo-
ralnego) Oznacza to, e zmiana definicji, ilo ci zdarze  obej-
mowanych ochron  w ramach ubezpiecze  dotowanych lub 
zasad likwidacji mo e nie powodowa  automatycznego poja-
wienia si  tych produktów na rynku – zak ady ubezpiecze  
mog  dalej oferowa  tylko wybrane produkty, które w ich 
ocenie s  akceptowalne. (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) 
Ograniczone dane historyczne dotycz ce charakteru ryzyk 
szczególnie w produkcji zwierz cej – trudno  w kalkulacji 
sk adki i reasekuracji tych zdarze . (1.5, 1.7, 1.16, 1.20) 
Zmiana zasad funkcjonowania franszyz, czy wprowadzenie 
rycza towego odszkodowania w innych ryzykach ni  skutki 
z ego przezimowania, mo e budzi  niezrozumienie u rolników 
i zwi kszy  ilo  sporów, podwa aj c wiarygodno  systemu i 
zwi kszaj c koszty zak adów ubezpiecze  (1.14, 1.18). 
Brak mechanizmu szacowania plonu pozytywnego w ró nych 
fazach rozwoju ro lin znacznie ogranicza mo liwo ci ubezpie-
czania suszy i wyliczania strat w innych ryzykach (1.8, 1.10, 
1.11, 1.12) 
Wprowadzenie umów wieloletnich to konieczno  ponownego 
przeszacowania kosztów ubezpieczenia przez zak ady ubez-
piecze  (bardzo z o onego i trudnego w kontek cie zapisów 
Solvency II) 

Opportunities – szanse, okazje Threats – zagro enia 
Zmiana definicji przymrozków wiosennych 
pozawala na obj cie ochron  wszystkich 
zdarze  wiosennych, które bardzo cz sto staj  
si  elementem sporu pomi dzy zak adami 
ubezpiecze  i rolnikami. Podobny efekt mo e 
wywo a  oparcie definicji suszy o indeksy 
precyzyjniej odzwierciedlaj ce to zjawisko. 
Zwi ksza to wiarygodno  ubezpiecze . (1.1, 
1.2, 1.6, 1,7, 1.12) 
Weryfikacja zdarze  obejmowanych ochron  
w odniesieniu do zwierz t mo e spowodowa  
ich znaczne rozszerzenie; co b dzie odpowia-
da o oczekiwaniom rolników. Zwi kszy si  w 
ten sposób poziom ich zabezpieczenia finan-
sowego i zmniejszy konieczno  pomocy ad 
hoc pa stwa. 
Zwi kszenie reasekuracji ko cowej to zach ta 
do uczestnictwa w tym rynku innych zak a-
dów ubezpiecze  i zwi kszenie konkurencyj-
no ci na rynku. Jest to element sprzyjaj cy 
racjonalno ci wydawania rodków na dotacj . 

Brak akceptacji po stronie zak adów ubezpiecze , które maj  
ju  ustalone zasady likwidacji szkód i do wiadczenia z funk-
cjonowania okre lnych definicji zjawisk i zasad likwidacji 
szkód. (1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.10. 1.11, 1.12) 
Wprowadzenie rozwi za  pakietowych (szczególnie w zakre-
sie produkcji zwierz cej) pozwala na roz o enie kosztów 
ubezpieczenia na wiele rodzajów zdarze , ale oczekiwane 
przez rolników zawieranie umów tylko w odniesieniu do fak-
tycznych zagro e  mo e zniwelowa  ten efekt. Mo e to spo-
wodowa  nisk  aktywno  zak adów ubezpiecze  w tym za-
kresie i dalsz  wysok  potrzeb  zabezpieczenia rodków ad 
hoc pa stwa. (1.3, 1.4, 1.5) 
 
Mo liwo  wykorzystania ubezpieczenia do pokrywania b -
dów agrotechnicznych (zwi kszenie poziomu ryzyka, np. 
szybsze nawo enie azotem upraw rzepaku powoduje jego 
wi ksze zagro enie wp ywem niskich temperatur – szybszy 
wzrost) (1.1, 1.14, 1.17).  
Zmiana definicji lub ilo ci zdarze  obejmowanych ochron  w 
ramach ubezpiecze  dotowanych prowadzi do konieczno ci 
przeprowadzenia ponownej notyfikacji ustawy w Komisji 
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(1,7, 1.21) 
Umowy wieloletnie mog  prowadzi  do 
wi kszej dba o ci o klientów przez zak ady 
ubezpiecze  (jako  obs ugi) i stabilizacji 
ca ego systemu ubezpiecze . (1.10, 1.11, 
1.17) 
Wprowadzenie zni ek za ewidencj  zdarze  
gospodarczych pozwala na budowanie bazy 
statystycznej niezb dnej do oferowania in-
nych produktów ubezpieczeniowych (przy-
chodu, dochodu) oraz uczy rolnika i przyzwy-
czaja mentalnie do prowadzenia regularnej 
dokumentacji. (1.7, 1.10, 1.12. 1.16, 1.17, 
1.20, 1.21) 
Powi zanie wysoko ci sk adki z dzia aniami 
prewencyjnymi umo liwia realizacj  innych, 
ni  tylko zabezpieczenie finansowe rolników, 
zada  pa stwa. (1.8, 1.11, 1.16) 

Europejskiej (1.1-1.7, 1.17-1.20) 
Wprowadzenie odmiennych zasad kszta towania franszyz 
mo e doprowadzi  do zmniejszenia poziomu akceptacji roz-
wi za  dotowanych przez rolników oraz do tego, e b d  
oferowane dla niektórych zdarze  tylko produkty z wysokimi 
franszyzami. (1.20) 
Obj cie reasekuracj  pa stwa tak e innych zdarze  mo e 
powodowa  znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu 
oraz zmniejszy efektywno  alokacji rodków bud etowych w 
przypadku zdarze , które mog yby by  reasekurowane na 
zasadach komercyjnych – w tym np. zawy anie stawek przez 
zak ady poprzez sztuczn  ingerencj  pa stwa (1.1-1,7, 1.21) 
 
Weryfikacja dzia a  prewencyjnych u rolników jest kosztowna 
i pozostawia szerokie pole do nadu y . (1.8-1.11, 1.14, 1,16) 
Prawo do ustalania stawek ubezpieczeniowych zgodnie z 
ustaw  o dzia alno ci ubezpieczeniowej przys uguje tylko i 
wy cznie zak adom ubezpiecze . KNF ma prawo ich kontroli 
w kontek cie bezpiecze stwa finansowego (zakaz dumpingu), 
natomiast UOKiK w odniesieniu do ochrony interesów kon-
sumentów. Wprowadzenie dodatkowej kontroli mo e budzi  
liczne kontrowersje na rynku i w tpliwo ci w zakresie umo-
cowania prawnego organu, który mia by tego dokonywa . 
(1.10, 1.11, 1.15, 1,16, 1.21) 

ród o: opracowanie w asne.  

Tabela 5. Produkt 2: Ubezpieczenia przychodów 

Lp. Propozycja 

2.1 ubezpieczenie przychodów dla upraw polowych (zbo a, rzepak, buraki, kukurydza itp.) 
2.2 ubezpieczenie upraw warzyw/ drzew i krzewów owocowych 
2.3 ubezpieczenie produkcji byd a/trzody/drobiu 
2.4 bran owe fundusze ochrony przychodów odwo uj ce si  np. do do wiadcze  australijskich, 

holenderskich i nowozelandzkich*  
2.5 bran owe fundusze ochrony przychodów nawi zuj ce do unijnego IST (an income stabilisation 

tool) 
2.6 fundusze wzajemno ciowe dla sektora rolnego (poziom ogólnokrajowy) + regionalne + bran o-

we/produktowe jako platforma dla IST (model w oski);  
2.7 mo liwo ci zastosowania cen futures oraz cen z momentu dokonywania zbiorów 
2.8 weryfikacja ameryka skiego NAP ubezpieczenia ro lin nieubezpieczalnych (w warunkach pol-

skich np. sady) 
2.9 ocena mo liwo ci wdro enia ameryka skiego programu GRIP ubezpieczenia przychodów ca ych 

gospodarstw rolniczych, obecnie zast pionego przez Area Risk Protection Insurance (ARPI).  
Obja nienie: *w Niderlandach funkcjonuje tzw. Animal Health Fund, wyp acaj cy odszkodowanie 
rolnikom, wynikaj ce z uboju sanitarnego i/lub urz dowej likwidacji produktów pochodzenia zwierz -
cego, np. mleka/jaj, fundusz ten ma charakter partnerstwa publiczno-prywatnego;  w Nowej Zelandii 
typowy farmerski fundusz ochrony przychodów przekszta ci  si  w komercyjn  firm  ubezpieczenio-
w , w pa stwie tym oferowane jest przez pa stwo the Income Equalisation Scheme. 

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 6. Analiza SWOT do Produktu 2 

Strengths – silne strony  Weaknesses – s abe strony 
Dla cz ci podmiotów mo liwo  ustalenia wysoko ci 
przychodów w oparciu o zewn trzne dane (faktury VAT), 
bez udzia u rolnika. Wzrastaj ca liczba podmiotów rozli-
czaj cych VAT (2.1-2.3, 2.7) 
Pokrycie ryzyk dot d nieubezpieczalnych lub ubezpie-
czanych tylko cz ciowo, np. zmienno  cen zbytu (2.7, 
2.8, 2.9) 
Spójne z celem WPR na lata 2021-2027  „zapewnienie 
rolnikom godziwych dochodów” (2.1-2.9) 
Posiadane do wiadczenie i istniej ce ju  regulacje prawne 
w zakresie prowadzenia TUW-ów, które mog  by  jako 
forma organizacyjna wykorzystane w ramach funduszy 
wzajemno ciowych (2.5, 2.6) 

Tylko cz  gospodarstw prowadzi ewidencj  
przychodów. Dla pozosta ych gospodarstw wyst -
puj  powa ne trudno ci w zakresie ustalenia udo-
kumentowanego okresu referencyjnego. (2.1-2.3, 
2,4) 
Brak danych dotycz cych dochodowo ci gospo-
darstw znacznie utrudnia kalkulacj  sk adki (2.1-
2.9) 
Brak bezpo redniego prze o enia na zmniejszenie 
pomocy ad hoc (pomoc taka nie jest udzielana w 
odniesieniu do spadku cen ale zdarze  o charakte-
rze katastroficznym, np. suszy, huraganu) (2.5, 
2.6, 2.8, 2.9) 
Brak do wiadcze  w organizacji funduszy 
bran owych. Do wiadczenia zagraniczne, z uwagi 
na specyfik  produkcji rolnej w Polsce, tylko cz -
ciowo przydatne (2.5, 2.6, 2.9) 

Opportunities – szanse, okazje Threats – zagro enia 
Mo liwe ubezpieczenie w ramach jednego rozwi zania 
wszelkich upraw polowych (produkcji „na sprzeda ” w 
ramach naturalnego p odozmianu).To rozwi zanie wspie-
ra zrównowa ony rozwój i jest zgodne z celem WPR na 
lata 2021-2027„ dbanie o rodowisko” (2.1-2.3) 

Mo liwo  uruchomienia podmiotów w „ a cuchu do-
staw” w zakresie gromadzenia danych, prewencji (np. 
odpowiednich odmian) czy wspólnego tworzenia fundu-
szy dla zachowania stabilno ci okre lonej bran y (2.1-
2.6) 

Wykorzystanie cen futures pozwala na pomoc adekwatn  
do faktycznych zjawisk na rynku danych produktów (2.7, 
2.9) 

Wykorzystanie potencja u wspó pracy poszczególnych 
gospodarstwa w ramach istniej cych lub nowych stowa-
rzysze  bran owych, np. wykorzystanie potencja u Izb 
Rolniczych i zwi zków bran owych (2.4, 2.5)  

Obj cie programami dzia ów produkcji dzi  nie ubezpie-
czanych oraz przygotowanie rozwi zania dla ca ego go-
spodarstwa pozwala na uzyskanie wi kszej stabilno ci 
funkcjonowania nawet ma ych podmiotów (2.8, 2.9) 

Zale no  pomi dzy szkodowo ci  z tego ubez-
pieczenia a prowadzon  polityk  stabilizacji cen 
na rynku rolnym – podwójne oddzia ywanie w tym 
samym zakresie mo e oznacza  brak notyfikacji 
Komisji Europejskiej (2.4, 2,9) 
Ubezpieczenie w ramach jednego rozwi zania 
produkcji jednego gatunku (np. kukurydzy). 
wzmacnia monokulturowo  produkcji i mo e 
os abia  zrównowa ony rozwój (2.1-2.4).  
Dla niektórych produktów konieczno  zbudowa-
nia wspó dzielenia ryzyka przez podmioty w a -
cuchu dostaw. Konieczne skuteczne zaanga owa-
nie dostawców materia u genetycznego, paszy czy 
innych rodków oraz firm przetwórczych. Tylko to 
pozwoli na roz o enie konsekwencji finansowania 
na wi ksz  liczb  podmiotów i ró ne szczeble 
przebiegu procesu produkcji i dystrybucji produk-
tów rolniczych. Jednak mo e to prowadzi  do 
naruszenia realizacji celu WPR na lata 2021-2027 
„przywrócenie równowagi w a cuchu ywno-
ciowym”. (2.4, 2.5, 2.6) 

Wykorzystanie rodków na ubezpieczenia przy-
chodów to konkurencyjne wykorzystanie zasobów 
w ramach II filaru WPR. Na dzi  rodki te stano-
wi  ród o do wyrównania warto ci p atno ci w 
ramach II filaru (2.1-2.9) 

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 7. Produkt 3: Ubezpieczenia nadwy ek i dochodów 

Lp. Propozycja 

3.1 Ogólna ocena dwóch wersji WFI, tj. ubezpieczania dochodów ca ych gospodarstw (FII) oraz ubez-
pieczania wielu ro lin (MCI) w warunkach polskich 

3.2 Ubezpieczenia utraty zysku/dochodu (a business interruption) 
3.3 Oszcz dno ciowe rachunki  stabilizuj ce dochody rolnicze 
3.4 Unijny IST (an income stabilisation tool) wraz z funduszami wzajemno ciowymi, w tym rozwi za-

nie w oskie  
3.5 Mo liwo ci wdro enia kanadyjskiego AgriStability 
3.6 Ubezpieczenia nadwy ek/mar  w produkcji mleka oraz trzody, a tak e dotycz ce ma ych prze uwa-

czy 
3.7 Pilota e dotycz ce subsydiowanych ubezpiecze  w produkcji zwierz cej - Francja 
3.8 Ocena mo liwo ci wdro enia ameryka skiego programu AGR ubezpieczenia dochodów ca ych gospo-

darstw w rolnictwie polskim – AGR i AGR-Lit zosta  zast piony przez Whole-Farm Revenue Protection 
Plan (WFRP).  

ród o: opracowanie w asne.  

Tabela 8.  Analiza SWOT do Produktu 3 
Strengths – silne strony  Weaknesses – s abe strony 
Gotowo  organizacji rolniczych i samych rolników do 
wdro enia instrumentów, które w pe nym zakresie 
pokryj  utrat  dochodu. (3.1-3.8) 
Ograniczone, ale jednak dost pne dane z FADN i in-
nych projektów naukowych, które mog  pos u y  do 
przygotowania kalkulacji sk adki i kszta towania tech-
nicznego wymiaru produktów (3.1-3.4, 3.6) 
Mo liwo  przeprowadzenia pilota u w oparciu o 
zak ady ubezpiecze  funkcjonuj ce w obszarze ubez-
piecze  dotowanych upraw. Konieczno  dookre lenia 
konsekwencji finansowych dla obu stron „umowy” 
(3.1.-3.4) 

Rozwi zania dot d nie stosowane w Polsce. Brak 
pe nych i wiarygodnych danych w zakresie kszta to-
wania dochodowo ci w poszczególnych rodzajach 
dzia alno ci, typach gospodarstw i wzgl dem po o e-
nia geograficznego. To ogranicza mo liwo ci wiary-
godnego kalkulowania sk adek dla zak adów ubez-
piecze  oraz poziomu dop at dla bud etu (3.1-3.8) 
Brak do wiadczenia po stronie zak adów ubezpie-
cze , rolników (znajomo  produktu) mo e prowa-
dzi  do wielu sporów interpretacyjnych. (3.1-3.4)  
Oszcz dno ciowe rachunki stabilizuj ce dochody 
rolników wymagaj  zaanga owania dodatkowych 
podmiotów (banki). (3.3-3.5) 

Opportunities – szanse, okazje Threats – zagro enia 
Mo liwo  zastosowania funduszu stabilizacji docho-
du, gdzie operatorami rozwi za , kalkulacji strat mog  
by  zwi zki, stowarzyszenia bran owe (regionalne, 
ogólnopolskie) lub stowarzyszenia rolników funkcjo-
nuj cych na okre lonym obszarze. Zwi ksza to mo li-
wo  dostosowania oferty do regionalnych potrzeb, co 
powinno zwi kszy  efektywno  zaanga owanych 
rodków bud etowych. (3.1-3.8) 

Wdra anie wybranego rozwi zania mo e by  okazj  
do edukacji rolników w zakresie kalkulowania zysku z 
dzia alno ci lub powszechnego wdro enia rozwi za  
informatycznych do rejestracji zdarze  w gospodar-
stwie (3.1-3.8) 

Oparcie tego rozwi zania na zbyt mocno ograniczo-
nym terytorialnie zasi gu mo e prowadzi  do reali-
zacji ryzyka systemowego (np. w przypadku niedo-
boru opadów, przymrozków) dla ca o ci wspólnoty i 
w konsekwencji znaczny deficyt ca ej organizacji. 
Podwa y to zaufanie do tego typu rozwi za . 
Brak wiarygodnych danych mo e spowodowa  
ostro no ciowe podej cie zak adów do szacowania 
sk adki (wy sza od koniecznej do zbilansowania 
operacji), co mo e spowodowa  brak akceptacji 
przez rolników (3.1-3.4) 

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 9. Produkt 4: Ubezpieczenia indeksowe 

Lp. Propozycja 

4.1 ubezpieczenie indeksowe w zakresie ryzyka suszy (niedoboru opadów) dla upraw polowych – mier-
nik indeksu = dotychczasowy wska nik IUNG 

4.2 ubezpieczenie indeksowe w zakresie ryzyka suszy (niedoboru opadów) dla upraw polowych – mier-
nik indeksu = zdj cia satelitarne 

4.3 ubezpieczenie indeksowe w zakresie ryzyka suszy (niedoboru opadów) dla upraw polowych – mier-
nik indeksu = dane metrologiczne (SPI3, HTC6, KBW), zdj cia satelitarne (wska nik DISS) 

4.4 ubezpieczenie indeksowe w zakresie zwi kszonych kosztów produkcji zwierz cej – byd o (przyczyna 
pierwotna = niedoboru opadów) – miernik indeksu = zdj cia satelitarne 

4.5 indeksy plonów/ubezpieczenia grupowe,  indeksy pogodowe po czone z produkcj  pasz 
4.6 indeksy pogodowe po czone z plonami jako narz dzie sta ej pomocy kl skowej b d ce substytutem 

ubezpieczenia przychodów 
4.7 indeksy pogodowe dostosowane do faz rozwojowych ro lin 
4.8 z o one indeksy pogodowe 
4.9 produkty hybrydowe (np. indeksy pogodowe i ubezpieczenia gradowe; indeksy pogodowe i plonów; 

ubezpieczeniowo-finansowe) 
4.10 agregatowe indeksy po czone z kondycj  ekonomiczno-finansow  rolnictwa 
4.11 ograniczenie ryzyka bazowego/resztowego w kontraktach indeksowych  
4.12 integracja typowych produktów indeksowych na poziomie mikro z indeksami na poziomie mezzo, 

dedykowanymi do specyfiki niektórych a cuchów ywno ciowych (np. zbo owych) 
4.13 z o one ubezpieczenia indeksowe, integruj ce  indeksy o dobrej przydatno ci do predykcji wysoko ci 

plonów, np. Water Requirement Satisfaction Index (WRSI) i  skomplikowane matematycznie indeksy 
wegetacyjne, np. Normalized Difference Vegatation Index (NDVI) 

4.14 instrumenty finansowo-ubezpieczeniowe (kontrakty oparte na indeksach pogodowych, po czone z 
kredytem obrotowym) 

Uwaga: rozwój rynkowy ubezpiecze  indeksowych zale y od wypadkowej wielu czynników, w tym 
a) rozbudowy infrastruktury stacji meteorologicznej (uzyskanie mo liwie g stej sieci pomiarowej) i 
systemów agroteledetekcji /telemetrii; b) wspierania bada  agrometeorologicznych prowadz cych do 
projektowania produktów ubezpieczeniowych; c) zapewnienia sprzyjaj cego otoczenia prawnego i 
instytucjonalnego dla umów ubezpieczeniowych; d) edukowania rolników na temat  mechanizmu 
ubezpiecze  indeksowych. 

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 10.  Analiza SWOT do Produktu 4 

Strengths – silne strony  Weaknesses – s abe strony 
Wprowadzenie ubezpieczenia indeksowego odpowiada na 
zapotrzebowanie rolników w zakresach: a) dost pno ci 
rozwi za  ubezpieczeniowych (dzi  susza w zasadzie jest 
nieubezpieczana na znacznej cz ci naszego kraju), b) 
akceptowanych warunków cenowych (4.1-4.3) 
Dla strony bud etowej jest to zast pienie nieznanych 
p atno ci ad hoc na znan  w momencie tworzenia bud etu 
wielko  dotacji do sk adki. (4.1-4.3, 4.9, 4.14) 
Mo liwo  „zindywidualizowania” kontraktów poprzez 
wybór ró nych wielko ci rycza tów. (4.1, 4.4., 4.9, 4.10, 
4.12) 
Produkt prosty, o niskich kosztach likwidacji szkód 
(szybka i automatyczna likwidacja) zwi ksza szans  na 
akceptacj  zarówno po stronie popytu, jak i poda y. (4.1-
4.3, 4.6, 4.7, 4.9) 
Odpowiednie do dystrybucji kana ami elektronicznymi 
(np. przez internet). (4.1.-4.3, 4.9, 4.10, 4.12) 
Niektóre zak ady ubezpiecze  maj  pierwsze do wiad-
czenia w zakresie produktów indeksowych. (4.1-4.3) 
Pozwalaj  na zabezpieczenie kosztów produkcji zwierz -
cej. Dotychczas brak na rynku tego typu produktów. (4.4) 

Nieznany powszechnie rolnikom rodzaj ubezpiecze , 
konieczne dzia ania edukacyjne (4.1-4.14) 
Nieznana wielko  dop at do nadwy ki szkodowo ci z 
tytu u suszy – w przypadku zastosowania reasekuracji 
ko cowej ze strony bud etu. Wymaga wielu d ugo-
trwa ych kalkulacji (4.1-4.14) 
Brak bazy danych dotycz cej plonowania znacznie 
utrudnia kalkulacj  sk adki. Stosowanie stawek 
ostro no ciowych przez zak ady ubezpiecze  mo e 
obni y  dost pno  do rolników (4.1-4.4) 
Brak przygotowania banków do akceptacji posiadania 
ubezpieczenia indeksowego jako dodatkowego zabez-
pieczenia gospodarstwa (4.4. 4.12, 4.14) 

Opportunities – szanse, okazje Threats – zagro enia 
Wprowadzenie ubezpiecze  indeksowych oznacza zwi k-
szenie konkurencji po stronie poda owej; ju  dzi  ofero-
wane s  polskim rolnikom ubezpieczenia od suszy (nie-
doboru wody) przez ubezpieczycieli z Szwajcarii, Francji 
czy Wielkiej Brytanii (bez dotacji) (4.1-4.3) 
Udost pnienie bazy ogólnopolskiej dotycz cej plonowa-
nia zmniejsza asymetri  informacyjn  na rynku i bariery 
wej cia na niego. Mo e to powodowa  wzrost konkuren-
cji i bardziej racjonalne wykorzystanie rodków bud eto-
wych. (4.1-4.14) 
Szeroka mo liwo  powi zania z innymi instrumentami 
zarz dzania ryzykiem (instrumenty kredytowo-
ubezpieczeniowe) (4.6, 4.9, 4.12) 
Przy tej samej konstrukcji produktu (ubezpieczenie indek-
sowe) wybór indeksu pozwala na adresowanie ró nych 
problemów rolników. Wspieranie przez pa stwo (np. 
poprzez preferencje podatkowe) produktu z okre lonym 
indeksem pozwala na precyzyjne, rynkowe rozwi zywa-
nie okre lonych problemów (zbyt niskiej mar y, zbyt 
wysokich kosztów produkcji, malej cych plonów wskutek 
zmian klimatycznych). (4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.14) 

Oferowanie jednocze nie ubezpiecze  tradycyjnych 
suszy oraz ubezpiecze  indeksowych dewaluuje zna-
czenie tych drugich; rozwi zanie indeksowe mo e by  
jedynym dost pnym rozwi zaniem (4.1-4.3, 4.9) 
Zdj cia satelitarne, jako powszechnie wykorzystywa-
ne ród o informacji, oparte jest tylko na zewn trz-
nych dostawcach (brak polskich satelitów w zakresie 
badania monitoringu upraw). (4.2, 4.3) 
Wprowadzenie ubezpiecze  indeksowych jest oparte 
na rodkach z II filaru; konieczno  zagwarantowania 
odpowiedniego poziomu rodków w ramach tej cie -
ki finansowania lub uzyskanie notyfikacji Komisji 
Europejskiej dla finansowania poprzez rodki krajowe 
(4.1-4.6, 4.8-4.10) 
Wielo  stosowanych indeksów mo e rodzi  proble-
my zrozumienia produktu u rolników (4.12-4.14) 
Konieczno  zaanga owania dodatkowych podmio-
tów w przypadku wprowadzenia produktów wi za-
nych (np. ubezpieczeniowo-bankowych). (4.10, 4.12, 
4.14) 

ród o: opracowanie w asne.  
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Tabela 11. Produkt 5:  Zmiana systemu subsydiowania ubezpiecze  rolnych 

Lp. Propozycja 

5.1 wprowadzenie wykorzystania rodków z II filaru WPR do finansowania nowych rodzajów ubez-
piecze  i mutual fund  

5.2 pa stwo (specjalna agencja rz dowa) w roli organizatora, operatora i ostatecznego reasekuratora 
rozwi za  systemowych 

5.3 zbadanie rzeczywistego stopnia pokrycia strat i mo liwo ci odtwarzania maj tku przez propono-
wane rozwi zania ubezpieczeniowe w przypadku ró nych upraw i hodowli 

5.4 ró nicowanie stóp subsydiowania, np. wed ug poziomu pokrycia, a tak e capping kwoty subsy-
dium na gospodarstwo  

5.5 wsparcie IST oraz funduszy wzajemno ciowych w produkcji ro linnej, zwierz cej i ochronie 
rodowiska 

5.6 wsparcie tradycyjnej i alternatywnej reasekuracji, w tym tak e produktów indeksowych i fundu-
szów wzajemno ciowych 

5.7 weryfikacja kontraktów: dostosowanych do dost pnych informacji, samoselekcyjnych, powtarzal-
nych i „wymuszonych” w sensie Harrisa i Raviva jako rzeczywistych alternatyw dla subsydiowa-
nych ubezpiecze  b d cych kontraktami typu the second Best 

5.8 wsparcie dla KOWR – g ównej instytucji odpowiedzialnej za zarz dzanie ryzykiem w rolnictwie 
polskim; bardziej pog biona koordynacja bada  naukowych, prac legislacyjnych i realizacji ak-
tów wykonawczych dotycz cych zarz dzania ryzykiem w rolnictwie przez MRiRW; subsydiowa-
nie innowacji ubezpieczeniowych, insurtechów oraz bada  naukowych i wdro e  ze sfery ubez-
piecze  rolnych, a tak e rynku transakcji terminowych 

5.9 wspieranie wszelkich dzia a  o charakterze prewencyjnym w produkcji ro linnej i zwierz cej, 
które najcz ciej równoznaczne b d  z tworzeniem „bran owych” oraz ogólnych dóbr publicz-
nych, np. w postaci pozytywnego wk adu w zdrowie publiczne i bezpiecze stwo narodowe 

5.10 niezale ny i subsydiowany audyt stawek ubezpieczeniowych ustalanych przez zak ady ubezpie-
czeniowe w powi zaniu z wycen  pakietów (min. co 3-4 lata); dodatkowo - niezale ny audyt 
systemu ubezpiecze  rolnych w Polsce (co 3-4 lata) 

5.11 utworzenie siatek zarz dzania ryzykiem w zale no ci od typu produkcyjnego i wielko ci ekono-
micznej gospodarstwa, mo na tu skorzysta  z do wiadcze  australijskich i nowozelandzkich 

5.12 utworzenie mechanizmu stabilizacyjnych rachunków rolnych opartych na preferencyjnie oprocen-
towanych depozytach rolników * 

5.13 wprowadzenie i respektowanie zasady „good governance” w zakresie zarz dzania ryzykiem kata-
stroficznym (np. konstrukcja wniosków o p atno ci kl skowe taka, eby zminimalizowa  nega-
tywne zjawiska wynikaj ce z asymetrii informacji) 

Obja nienie: *Rachunki stabilizacyjne mog  by  wprowadzone wzorem Income Equalisation Sche-
me (Nowa Zelandia) czy Farm Management Deposit (Australia), powi zanych z narz dziami optyma-
lizacji podatkowej (np.  tax income smoothing), co wymaga wprowadzenia w pewnej perspektywie 
podatku dochodowego z dzia alno ci rolniczej; rachunki oszcz dno ciowe zach caj  do realizacji 
d ugoterminowej wizji zarz dzania ryzykiem (w porównaniu do polis ubezpieczeniowych, które mu-
sz  by  odnawiane co roku). Mechanizm rachunków oszcz dno ciowych zapewnia  agodzenie pro-
blemu asymetrii informacji, zw aszcza pokusy nadu ycia. Rolnik uzyskuje zach ty do troski o dobr  
kondycj  ekonomiczn   i finansow  gospodarstwa. 

 ród o: opracowanie w asne. 
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Tabela 12. Analiza SWOT do Produktu 5 

Strengths – silne strony  Weaknesses – s abe strony 
Zwi kszenie zasobów rodków na dop aty do sk adek – 
II filar Wspólnej Polityki Rolnej (5.1, 5.9, 5.11, 5.13) 
W przypadku stworzenia agencji do zarz dzania ryzy-
kiem w rolnictwie lub powierzenie tego KOWR istnieje 
mo liwo  wykorzystania danych z zasobów agencji 
rz dowych (np. satelitarny monitoring stanu upraw) do 
weryfikacji stawek oferowanych przez zak ady ubezpie-
cze  (5.8, 5.9, 9.10) 
Wzrastaj ca wiadomo  w ród rolników narz dzi za-
rz dzania ryzykiem (w tym ogranicze  w umowach 
ubezpieczenia) staje si  podstaw  do wdra ania nowych 
narz dzi (5.3, 5.5, 5.7, 5.11) 

Brak do wiadczenia w ród rolników w korzystaniu z 
takich rozwi za  (5.1, 5.11, 5.12) 
Brak wykfalifikowanej kadry do agencji zarz dzania 
ryzykiem w rolnictwie (po czenie wiedzy technicznej 
w zakresie produkcji rolnej, funkcjonowania rynków 
kapita owych i w szczególno ci technicznych uwarun-
kowa  funkcjonowania rynku ubezpiecze ) (5.8, 5.10, 
5.11) 
Wci  trwaj ce zmiany pokoleniowe w rolnictwie 
mog  powodowa  ograniczenia w zakresie wykorzy-
stania nowych technologii (5.7, 5.9, 5.12) 

Opportunities – szanse, okazje Threats – zagro enia 
Wprowadzenie rozwi za  dotychczas nie stosowanych w 
Polsce (ubezpieczenia indeksowe, rozwi zania dla pro-
dukcji zwierz cej) (5.3, 5.5, 5.7, 5.12, 5.13) 
Mo liwo  zbudowania baz danych, które pozwol  na 
weryfikacj  stawek proponowanych przez zak ady ubez-
piecze  oraz uzupe nianie, modyfikacj  systemów likwi-
dacji szkód. (5.7-5.8, 5.10, 5.11, 5.13) 
Zastosowanie mechanizmów stabilizacji dochodu czy 
technicznych narz dzi do szacowania strat (np. portale 
do szacowania strat suszowych) mo e zwi kszy  poziom 
wykorzystania technologii przez rolników. (5.5, 5.7, 5.8, 
5.10, 5.13) 
Wprowadzenie wi kszej ilo ci urz dze  technologicz-
nych (np. automatyczne stacje pogodowe), które wynika-
j  z dynamicznego rozwoju rolnictwa  w Polsce, to za-
równo narz dzie dzia a  prewencyjnych, jak i sposób na 
gromadzenie danych. Ponadto umo liwiaj  realizacj  
innych celów WPR poprzez zastosowanie do rolnictwa 
precyzyjnego. (5.8-5.9, 5.11, 5.12) 

Brak do wiadczenia po stronie rolników mo e powo-
dowa  nadmierne wykorzystanie pozycji przez zak ady 
ubezpiecze  i wprowadzenie rozwi za  ze zbyt wyso-
kimi sk adkami. Mechanizm ograniczaj cy to zagro e-
nie = stawki maksymalne (5.6-5.10, 5.13)  
W chwili obecnej rodki z II filaru wykorzystywane na 
uzupe nianie p atno ci w systemie dop at bezpo red-
nich (zagro enie polityczne alternatywnego wykorzy-
stania tych rodków) (5.1, 5.5, 5.12, 5.13) 
Konieczno  utrzymania nak adów na rozwój syste-
mów weryfikuj cych stan upraw (5.7-5.9, 5.11) 
Brak akceptacji przez stron  poda ow  (zak ady ubez-
piecze ) rozwi za  zaproponowanych przez KOWR 
(w przypadku agencji rz dowej efekt pracy wchodzi do 
planów legislacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (5.8, 5.13) 
 

ród o: opracowanie w asne.  

Powy sze „produkty” stanowi  ramy konstrukcji do konkretnych rozwi za  
produktowych. Ich ostateczne kszta t zostanie sformu owany po przeprowadze-
niu konsultacji ze rodowiskiem zak adów ubezpiecze  (cz onkowie Komisji ds. 
ubezpiecze  rolnych) oraz rodowiskiem producentów rolnych (Krajowa Rada 
Izb Rolniczych)2. 

  

2 Wst pne opinie rodowiska rolniczego dotycz ce Ustawy o ubezpieczeniach 
upraw….zaprezentowane w ramce A.1 (Za czniki). 
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ZA CZNIKI 
 
Ramka A.1. Propozycje zmian w ustawie o  ubezpieczeniach  upraw… - w opinii  rodowiska 
rolniczego 

rodowisko rolnicze zwróci o uwag  na niedoskona o ci obowi zuj cych przepisów zawartych w 
ustawie „o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierz t gospodarskich” (Dz. U. nr 50, poz. 1249 z pó niej-
szymi zmianami). Do najwa niejszych wad wspomnianej ustawy zaliczono: 1), 2), 4) 
1) Niewystarczaj ca wielko  dotacji do sk adek, co powoduje, e nie wszyscy, chc cy ubezpieczy  

swój maj tek rolniczy mog  z niej skorzysta . W praktyce wyst puj  patologiczne sytuacje polega-
j ce na tym, e informacja o mo liwo ci ubezpieczenia z dotacj  przekazywana jest w sposób nieo-
ficjalny. W tej sytuacji z pomocy pa stwa korzystaj  tylko ci, którzy w pierwszej kolejno ci doko-
nuj  zakupu polis ubezpieczeniowych. Rolnicy „spó nieni” maj  do wyboru albo zawiera  umowy 
ubezpieczenia w trybie komercyjnym lub zrezygnowa  z ochrony ubezpieczeniowej. 

2) Aktualnie obowi zuj ce przepisy sprawiaj , e rolnik chc c ubezpieczy  przyk adowo krowy musi 
tak e dokona  ubezpieczenia wszystkich kategorii wiekowych byd a b d cego w jego gospodar-
stwie. Postulowano, eby odej  od tej praktyki na rzecz ubezpieczenia separatystycznego po-
szczególnych kategorii wiekowych zwierz t. 

3) Zg oszono nast puj ce propozycje zmian przepisów i zasad ubezpieczenia: 
W dyskusji podwa ono problem rozszerzenia zakresu przedmiotowego 

i podmiotowego ubezpiecze  gospodarczych w gospodarstwach rolnych. Chodzi tu przyk adowo o 
mo liwo  ubezpieczenia traw uprawianych na gruntach ornych. Aktualnie jest problem z ubezpie-
czeniem lasów, pasiek pszczelich. Je li chodzi o drób to prawdopodobnie nie s  obj te ubezpiecze-
niem, wszystkie jego gatunki np. strusie, które wchodz  w sk ad gatunków drobiu, upowa niaj -
cych rolnika do obj cia go ubezpieczeniem KRUS. 

4) Postulowano odej cie od zasady wymogu polegaj cego na ubezpieczeniu jedno ryzyko jako waru-
nek otrzymania rekompensat suszowych. Podawano przyk ady, e rolnik zawiera najta sz  umow  
ubezpieczenia (za 9 z ) i uzyskuje prawo do pe nej kwoty wyrównuj cej skutki suszy. Gdyby nie 
podpisa  takiej umowy otrzyma by tylko 50% takiej rekompensaty.  

5) Zg oszono wniosek aby z przepisów ubezpieczeniowych usun  symboliczne kary za brak zawartej 
umowy ubezpieczenia. 

6) Wnioskowano tak e o obni eniu franczyzy z 30% do 10% . 
7) Zauwa ono, e istniej cy obowi zek powszechno ci ubezpieczenia budynków wchodz cych w 

sk ad gospodarstw rolnych jest przez rolników akceptowany. 
8) Zg oszono postulat, eby mo liwe by o zawieranie pakietowych umów ubezpieczenia obejmuj -

cych przyk adowo zbo a i zwierz ta. 
9) Zaakceptowano pomys  w czenia do realizacji ubezpiecze  gospodarczych Fundusz Sk adowy 

KRUS. Fundusz ten móg by realizowa  ubezpieczenia na zasadzie wzajemno ci. Wnioskowo, aby 
utworzy  regionalne Fundusze Sk adowe KRUS zajmuj ce si  tego rodzaju ubezpieczeniami. Za-
proponowano, aby rz d podj  decyzj  zwi kszaj c  kwoty dotacji do sk adek, kosztem rekompen-
sowania zdarze  nadzwyczajnych takich jak: susza, powód  itp. Wówczas problem ochrony maj t-
ku gospodarstw rolnych spoczywa by na ubezpieczeniach. 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie opinii przedstawicieli Izb Rolniczych, b d cych 
jednocze nie rolnikami podczas konferencji i warsztatów „Gospodarstwa rodzinne w dobie 
globalizacji” (Jachranka, 9-10.09.2020 r., organizatorzy: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Lu-
belska Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa ódzkiego, Pomorska Izba Rolnicza).  
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Ramka A.2. Ryzyko suszy w ustawie o ubezpieczeniach upraw… 
 

Zjawisko suszy, rozumianej jako deficyt wody dla ro lin uprawnych w okresie ich 
wegetacji, w niektórych regionach kraju przybiera form  zjawiska o wysokiej cz stotliwo ci 
wyst powania. Wp ywa ona negatywnie na plony ro lin, a tym samym na efektywno  pro-
dukcji. Deficyt wody (susza meteorologiczna) jest najcz ciej definiowana jako ujemna ró -
nica pomi dzy ilo ci  opadu, a ewapotranspiracj  potencjaln  okre lan  jako poziom paro-
wania wody z ro lin i gleby w okresie wegetacji w sytuacji, gdy gleba jest na tyle wilgotna, 
e nie ogranicza ilo ci wody dost pnej dla ro lin (Doroszewski i in., 2012). Potencjalna stra-

ta plonu z powodu niedoboru wody uzale niona jest wi c od: uk adu warunków meteorolo-
gicznych, w ród których ilo  opadów cho  kluczowa jest jednym z elementów, budowy 
gleby oraz jej podatno ci na niedobory wody, ale równie  rodzaju uprawianych ro lin oraz 
technologii i techniki produkcji z terminów wykonania podstawowych zabiegów agrotech-
nicznych. Deficyt wody mierzony jest najcz ciej przy pomocy wska nika okre lanego jako 
klimatyczny bilans wodny (KBW). 

Wed ug ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz t gospodarskich (zwanej 
dalej Ustaw ) susza – oznacza szkody spowodowane wyst pieniem, w dowolnym sze ciode-
kadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 wrze nia, spadku klimatycznego bilansu 
wodnego poni ej warto ci okre lonej dla poszczególnych gatunków ro lin uprawnych i gleb. 
Warto  progowe wska ników KBW okre la Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warto ci klimatycznego bilansu wodnego dla po-
szczególnych gatunków ro lin uprawnych i gleb dla czterech kategorii glebowych w zale no-
ci od ich podatno ci na susz  oraz dla 14 grup i rodzajów upraw. Obszary, na których obli-

czone warto ci s  mniejsze od przyj tych w rozporz dzeniu, okre lane s  jako potencjalnie 
zagro one susz . Zgodnie z ustaw  w przypadku suszy zak ady ubezpiecze  odpowiadaj  za 
szkody, które w plonie g ównym wynosz  co najmniej 25% (Art. 6 ust 1 pkt 2). Ustawodaw-
ca dopu ci  jednocze nie mo liwo  pomniejszenia odszkodowania o zró nicowany poziom, 
tj. o 20%, 25% lub 30% sumy ubezpieczenia w zale no ci od umieszczenia stosownych zapi-
sów w umowie ubezpieczeniowej (Art. 6 ust 1 pkt 3). Bior c pod uwag  regionalne zró ni-
cowania cz stotliwo ci wyst powania suszy, franszyza redukcyjna powinna by  zró nicowa-
na, tj. próg % szkód, powy ej którego odpowiada zak ad ubezpieczeniowy. Wskazuj  na to 
wyniki bada  przeprowadzonych przez pracowników IUNG-PIB (Koza i in., 2019), pozwa-
laj ce ró nicowa  gminy w zale no ci od cz stotliwo ci wyst powania suszy w latach 2007-
2018. W analizie wykonali oni obliczenia modelowe dla nast puj cych upraw: ziemniak, 
chmiel, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, ro liny str cz-
kowe. Uwzgl dniaj c kategorie glebowe oraz krytyczne warto ci KBW wprowadzone w 
2019 roku, wskazali te gminy, w których susza spowodowa a potencjalne straty plonu sza-
cowane na poziomie co najmniej 20% plonu oczekiwanego.  Na podstawie tej mo na wi c 
wskaza  zarówno obszary, gdzie prawdopodobie stwo wyst pienia suszy jest bardzo wyso-
kie i niemal graniczy ona z pewno ci  (zjawisko wyst pi o w 10 spo ród 12 lat obserwacji). 
S  to g ówne gminy po o one w województwach: kujawsko-pomorskim, ódzkim i wielko-
polskim oraz dwie w dolno l skim. Na przeciwleg ym biegunie znajduj  si  gminy, w któ-
rych badane zjawisko nie wyst pi o, a które po o one by y g ównie w Ma opolsce oraz dwie 
jednostki w woj. l skim. Proponowana jest wi c gradacja franszyzy redukcyjnej w 
przypadku suszy od najwy szego wska nika dla grupy pierwszej (o najwi kszej cz sto-
tliwo ci suszy) do najni szego poziomu w przypadku tych gmin, gdzie zjawisko nie wy-
st pi o.

ród o: opracowanie w asne. 
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Jacek Kulawik, Micha  Soliwoda 

 

Zako czenie 

Subsydiowanie szeroko rozumianych ubezpiecze  rolnych budzi du e 
kontrowersje. Zwolennicy tego rodzaju wsparcia twierdz , e wynika ono z 
asymetrii informacji i jej pochodnych (negatywna selekcja i hazard moralny, 
czyli pokusa nadu ycia), znacz cych kosztów transakcyjnych, niekompletno ci 
rynków ubezpieczeniowych oraz nieelastyczno ci cenowej popytu ubezpiecze-
niowego. Jako alternatyw  dla ubezpieczeniowo-finansowego poszerzenia gra-
nic ubezpieczalno ci ryzyka wymienia si  towarzystwa ubezpiecze  wzajem-
nych, które znane by y ju  w ko cu XIX wieku. Spotyka si  je równie  obecnie 
w wielu krajach, a Unia Europejska (UE) – przyk adowo fundusze wzajemno-
ciowe (mutual funds, MF), obecne np. historycznie w Niderlandach, poleca ja-

ko najlepsz  form  organizacyjn  dla wdra ania ubezpieczenia przychodów i 
dochodów ca ych gospodarstw. Nale y doda , e UE, ale tak e kraje OECD, 
jak np. USA i Kanada, stoj  przed wyzwaniem transformacji systemu 
ubezpiecze  rolnych, z uwzgl dnieniem wielu uwarunkowa  prawnych, 
spo ecznych, technologicznych, bior c pod uwag , tak obecnie odczuwalne, 
obci enia bud etowe, które by  mo e doprowadz  nawet do nowego kry-
zysu finansowego. 

Taryfikacja stawek i sk adek w po czeniu z procedurami tworzenia re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych i okre leniem ewentualnego popytu na 
us ugi reasekuracyjne to „sedno” sektora ubezpieczeniowego. Rozwi zania w 
tym obszarze maj  kapitalne znaczenie dla równowagi finansowej i perspektyw 
rozwoju pojedynczych zak adów ubezpieczeniowych oraz ca ej bran y. „Zdro-
wy” popyt ubezpieczeniowy mo e pojawi  si , je li rolnicy b d  wystarczaj co 
przekonani, e p ac c dan  sk adk  ubezpieczeniow , p ac  za ryzyko przez nich 
generowane. Precyzyjne kalkulowanie stawek i sk adek ubezpieczeniowych nie 
jest te  mo liwe, je li rolnicy nie b d  systematycznie prowadzili ewidencji zda-
rze  gospodarczych, w tym, co istotne, strat maj tkowych. Potrzeba tu dobrze 
zorganizowanego i wdro onego wsparcia bud etowego, ale taka redukcja asy-
metrii informacji b dzie równoznaczna z tworzeniem dobra publicznego. Na 
ogó  przy ubezpieczeniach pozostaje pewne niepokryte ryzyko ca kowite, tzn. 
bazowe ryzyko ekonomiczne, które mo e wr cz wzrosn , gdy ochrona nie zo-
stanie zoptymalizowana. 

Nie ma jaki  absolutnych granic ubezpieczalno ci pojedynczych ryzyk, 
bowiem sporo zale y tu od akceptowanej przez obydwie strony kontraktu ceny. 
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Ka dorazowo trzeba jednak bardzo starannie przeanalizowa  sytuacj  decyzyjn  
jednostki rozwa aj cej nabycie polisy, jej cele oraz ca y kontekst funkcjonowa-
nia, a w szczególno ci jej ekspozycj  na ryzyko ca kowite, i ubezpieczenia, któ-
re w sumie determinuj  saldo korzy ci/niekorzy ci netto z nabycia ochrony. 
Istotne znaczenie ma to, czy jednostka taka decyzje ubezpieczeniow  podejmuje 
w sposób izolowany, czy stosuje metod  portfelow  albo podej cie dynamiczne, 
w którym porównuje transfer ryzyka z jego zatrzymaniem, finansuj c to drugie z 
oszcz dno ci w asnych lub kredytem, czy wreszcie bazuje na modelu probabili-
stycznym. Istota decyzji ubezpieczeniowych sprowadza si  do podzia u ryzyka 
mi dzy strony stosownego kontraktu. Najpierw trzeba jednak dokona  wyboru 
fundamentalnego, czy w ogóle ryzyko transferowa  na zewn trz lub je zatrzy-
ma . Innymi s owy, w tym akcie rozstrzyga si , czy naby  w ogóle ochron , czy 
te  wybra  samoubezpieczenie si . Je li jednostka wybierze zakup, to i tak b -
dzie musia a pogodzi  si  z cz ciowym samofinansowaniem ryzyka w postaci 
udzia u w asnego w szkodzie lub jakiej  formie franszyzy.  

Na podstawie przeprowadzonych studiów, przegl du mi dzynarodowego i 
bada  empirycznych mo na sformu owa  nast puj ce wnioski i rekomendacje 
dla polityki publicznej: 

• Interwencje pa stwa w ubezpieczenia rolne oparte by  powinny o do-
brze zweryfikowane dowody. Polityka publiczna musi wysy a  do rol-
ników jednoznaczne sygna y. Bardzo trudno jest doskonali  ubezpiecze-
niowe i stabilizacyjne narz dzia zarz dzania ryzykiem w sektorze rolnym, 
jednocze nie stosuj c, niemal e ju  co roku, kl skow  pomoc ad hoc. W 
konsekwencji cierpi na tym bud et pa stwa. 

• Polityka rolna powinna dostarcza  narz dzi regulacyjnych, umo liwia-
j cych instytucjom rynkowym elastyczno  w zakresie stosowania al-
ternatywnych form zarz dzania ryzykiem rynkowym. Przyk ad Austra-
lii w zakresie zarz dzania ryzykiem katastroficznym polega na ekspono-
waniu znaczenia tzw. good governance  („dobrego rz dzenia”) i zasady 
podzia u kosztów mi dzy interesariuszami. rodki dotycz ce finansowania 
skutków zdarze  kl skowych powinny by  skierowane do rolników rze-
czywi cie poszkodowanych, którzy bez pomocy pa stwa og osiliby ban-
kructwo ekonomiczne. Do wiadczenia australijskiej National Drought Po-
licy (NDP) wskazuj , e ustalenie kryteriów kwalifikowalno ci dla p atno-
ci kl skowych jest trudniejsze w przypadku intensyfikacji zmian klima-

tycznych.  
• W dalszym ci gu pozostaje zagadnienie zarz dzania ryzykiem katastro-

ficznym. Do tego musi si  jednak w czy  pa stwo. Obserwacje do wiad-
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cze  z innych krajów pokazuj , e dosy  mocno stawia si  na zarz dzanie 
ryzykiem katastroficznym poprzez kontakty indeksowe i ich kombinacje. 
Stosuje si  coraz cz ciej nowoczesne rozwi zania technologiczne (w cza-
j c telemetri  i teledetekcj  satelitarn ). Systemy indeksowe s  coraz szyb-
ciej udoskonalane, a sprzyja temu post puj ca cyfryzacja, indywidualizacja 
systemu, a tak e automatyzacja zawierania kontraktów i rozlicze . Nie-
podwa aln  zalet  jest szybkie dotarcie pomocy do rolników. Dodatkowo, 
koszty transakcyjne s  bardzo niskie, negatywna selekcja praktycznie nie 
wyst puje, podobnie jak i hazard moralny. Ich wad  jest jednak ryzyko ba-
zowe. Przyk adowo, w USA dyskutuje si  nad dalszym utrzymaniem ubez-
piecze  przychodów z upraw i zast pienia ich indeksami pogodowymi z o-
onymi, gdzie integruje si  opady i temperatur  z indeksami plonów, jako 

sta ego mechanizmu pomocy kl skowej w rolnictwie. Z drugiej strony jed-
nak e nie powinno tworzy  si  z udnego wra enia, e indeksy pogodowe 
s  doskonalszym produktem ni  tradycyjne ubezpieczenia. Ani teoria, ani 
praktyka nie upowa nia do formu owania takiego wniosku. 

• Brak obowi zku ewidencji rachunkowej i sprawozdawczo ci finansowej w 
rolnictwie zdecydowanie utrudnia, czy wr cz uniemo liwia ewolucj  sys-
temu ubezpiecze  rolnych w kierunku w czenia do niego te  ubezpiecze  
dochodów.  

• Wskazane jest podejmowanie dzia a  w zakresie edukacji finansowej i 
ubezpieczeniowej w ród naszych rolników. wiadomo  podstawowych 
kategorii finansowych, zwi zanych z ubezpieczeniami, jest niska, co utrud-
nia aktywno  pa stwa i podmiotów prywatnych w zakresie projektowania 
nowych instrumentów ubezpieczeniowych, a tak e kierowania do nich bar-
dziej  zaawansowanej oferty. 

• Zdaniem ekspertów FAO, w przypadku Polski i innych krajów, w których 
dominuj  ma e gospodarstwa rodzinne niezobligowane do prowadzenia ra-
chunkowo ci nale y prowadzi  nast puj ce dzia ania zwi zane z zarz dza-
niem ryzykiem i ubezpieczeniami: (1) promowanie cyfryzacji produktów 
ubezpieczeniowych (mobilne technologie), aby u atwi  regularne groma-
dzenie danych i zrównowa y  brak danych ksi gowych; (2) wa ne s  rela-
cje mi dzy ubezpieczeniami a kredytem rolnym, w których banki s  agre-
gatorami ryzyka, przyk adem praktycznym s  te  instrumenty hybrydowe, 

cz ce ubezpieczenia z produktami s u cymi oszcz dzaniu, co pozwoli 
firmom dostarczaj cym ubezpieczenia ustanowi  z klientem z biegiem cza-
su relacj  opart  na zaufaniu, zanim wyst pi konieczno  wyp aty odszko-
dowania; (3) promowanie systematycznego prowadzenia ksi gowo ci po-
przez specjalne programy wsparcia lub zwolnienia, np. zni ki na polisy 
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ubezpieczeniowe, pomoc doradców rolnych, zwroty podatku. Najistotniej-
szym  wszak wyzwaniem w przypadku braku zapisów ksi gowych jest do-
k adne profilowanie potencjalnych klientów/beneficjentów, co mo e pro-
wadzi  do wielu wyzwa  zwi zanych z ubezpieczeniami rolnymi: wy sze 
ryzyko pokusy nadu ycia (hazardu moralnego) i negatywna selekcja, wy-
sokie ryzyko bazowe (dla produktu opartego na indeksie), wy sze ryzyko 
oszustwa. Promowanie digitalizacji produktów ubezpieczeniowych naj-
prawdopodobniej b dzie przeto najprostsz  drog  do zrekompensowania tej 
luki informacyjnej i zwi zanego z ni  ryzyka poprzez zapewnienie regular-
nego, aktualnego i szczegó owego strumienia danych na temat ubezpiecza-
j cych si . 

• Ubezpieczenia mar y (nadwy ki) dla gospodarstw mlecznych maj  prze-
wag  nad stosowanymi w UE dzia aniami interwencyjnymi, maj cymi 
przeciwdzia a  kryzysom na rynku mleka, gdy  jest rozwi zaniem dyna-
micznym, zabezpiecza producentów mleka przed inflacj  i wzrostem kosz-
tów pasz. Ubezpieczenie mar y w du ym stopniu izoluje sektor mleczny od 
interwencji rynkowych i negatywnych ich implikacji (np. niepotrzebnych 
zapasów produktów mlecznych).  

• Do wiadczenia w oskie wskazuj  na wag  zwi kszenia zaanga owania rol-
ników i ich dobrowolne zrzeszanie si . Przyk adem s  w oskie stowarzysze-
nia Condifesa, które wspó pracuj  ze sob  oraz z innymi interesariuszami, w 
tym administracj  publiczn , firmami ubezpieczeniowymi i naukowcami, 
wspólnie wypracowuj c nowe rozwi zania s u ce w oskiemu rolnictwu. 
Niezb dne jest jednak zwi kszenie rodków na badania dotycz ce ubezpie-
cze  rolnych oraz intensyfikacja zaanga owania firm ubezpieczeniowych w 
tworzenie nowych produktów s u cych zarz dzaniu ryzykiem. 
Z punktu widzenia rolników istotne by oby wyeksponowanie nast puj -

cych wniosków i rekomendacji: 
 
• Ca kiem spora liczba instrumentów zarz dzania ryzykiem, dost pnych w 

samych gospodarstwach, ale i umo liwiaj cych jego transfer na rynek 
ubezpieczeniowy i finansowy, z jednej strony oraz wielo  determinant ich 
stosowania z drugiej, mog  powodowa , i  niekiedy bardzo trudno jest 
podj  decyzj  o wyborze odpowiedniej strategii, a wi c o strukturze i in-
tensywno ci ich u ytkowania. 

• Decyzje rolników o ewentualnym zakupie ubezpieczenia powinny wynika  
z ca okszta tu realizowanej strategii, nawet niesformalizowanej, zarz dza-
nia ryzykiem w gospodarstwach. 
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• Przyj cie strategii zarz dzania ryzykiem w celu radzenia sobie z ryzykiem 
produkcyjnym (przyrodniczym) mo na uzna  za innowacj  na poziomie 
gospodarstwa rolnego. Innowacja ta odnosi si  do ci g ego procesu uczenia 
si , wyszukiwania i odkrywania, prowadz cego do nowych produktów, 
nowych technik, nowych form organizacji i nowych rynków. 

• Rolnicy mog  zarz dza  sami ryzykiem lub te  dokonywa  transferu do 
ubezpieczycieli (dotyczy to ryzyka ubezpieczanego, pojedynczego czy -
czonego w pakiety).  

• Wyst puje problem podzia u ryzyka na dwie kategorie: ryzyka, z którymi 
radz  sobie rolnicy (w tym ubezpieczanie na zasadzie ryzyk pojedynczych, 
transfer ryzyka cenowego z wykorzystaniem instrumentów rynku termino-
wego, takich jak kontrakty forwards/futures) i ryzyko katastroficzne.  

• Ewentualne wdro enie w Polsce unijnego IST (income stabilisation tool) 
obligatoryjnie wymaga  b dzie tworzenia przez rolników Mutual Funds i 
partycypacji finansowej w ich utrzymaniu. Niestety, fundusze nie b d  w 
pe ni samofinansuj ce si  w przypadku materializacji ryzyka systemowe-
go/katastroficznego. Wtedy to bud et pa stwa b dzie pojawia  si  jako re-
asekurator ostatniej intencji/szansy. Pa stwo musi zaj  si  zatem ryzy-
kiem systemowym/katastroficznym.  
Z perspektywy sektora ubezpieczeniowego istotne mog  by  nast puj ce 

konkluzje: 
• Projektowanie nowych instrumentów ubezpieczeniowych powinno by  po-

przedzone dok adnym rozpoznaniem charakterystyk spo eczno-
demograficznych kieruj cych gospodarstwami rolniczymi, a tak e oceny 
percepcji oraz postaw rolników wobec ryzyka.  

• Niezb dne jest stworzenie transparentnego dla administracji publicznej sys-
temu ustalania sk adek i stawek ubezpieczeniowych przez firmy ubezpie-
czeniowe, korzystaj ce z publicznej dotacji. Potrzeba wzmocnienia proce-
sów projektowania, rozwijania i wspierania takich rozwi za , które powo-
duj , e prywatni ubezpieczyciele s  zainteresowani oferowaniem swoich 
produktów rolnikom. 

• D ugi proces negocjacyjny, oparty na regu ach transparentno ci, mi dzy 
administracj  publiczn , firmami ubezpieczeniowymi i organizacjami rol-
niczymi mo e u atwi  opracowanie instrumentów, akceptowalnych przez 
producentów, ale równie  mo liwych do zaoferowania przez stron  poda-
ow  rynku.  

• Brakuje jednak ekonomicznego uzasadnienia, eby ubezpieczenia rolne 
mia y charakter obowi zkowy. Wprowadzenie ubezpiecze  obowi zko-
wych wszak nie musi prowadzi  automatycznie do redukcji wydatków bu-



 

d etowych, o ile nadal b d  one mia y charakter all-risks (pakietowy). By 
taki cel mo na by o osi gn , nale a oby wróci  do ubezpieczenia od poje-
dynczych ryzyk (single risks).  

*** 
Ubezpieczenia rolne powinny by  rozpatrywane na tle ca ego systemu 

zarz dzania ryzykiem w rolnictwie. Jak wiadomo, mi dzy ubezpieczeniami a 
innymi instrumentami zarz dzania ryzykiem mog  istnie  relacje komplemen-
tarno ci i substytucyjno ci, a niekiedy te  neutralno ci. Bezdyskusyjne jest na-
tomiast to, e nie powinno si  nigdy dopuszcza  do tego, eby ubezpieczenia 
wypiera y narz dzia wewn trzne do zarz dzania ryzykiem, stoj ce do dyspozy-
cji rolników ju  „od wieków” (m.in. dywersyfikacja upraw u produkcji, prewen-
cja, dobre praktyki agro- i zootechniczne, zarz dzanie d ugiem, p ynno ci  i re-
zerwami itd.). Nie mo na równie  dopuszcza  do tego, by ubezpieczenia os a-
bia y potencja  odporno ci gospodarstw na ryzyko oraz ich elastyczno , a tak e 
odporno  na szoki i zak ócenia (tzw. resilience). Ubezpieczenia nie powinny 
tak e prowadzi  do os abienia rozwoju post pu biologicznego i wdra ania in-
nowacji w rolnictwie, a tak niestety cz sto si  zdarza. Tymczasem nowe odmia-
ny ro lin, odporne na przyk ad na susz , ale o charakterze GMO, mog  radykal-
nie zwi ksza  odporno  sektora rolnego na ryzyko systemowe i katastroficzne. 
Na wiecie próbuje si  od kilku lat wdra a  programy ubezpiecze  upraw, po-
wi zanych z innowacjami (vide: odmiany GMO odporne na susze). Ergo, sub-
sydiowanie upraw mo e wypiera  stosowanie innych instrumentów zarz dzania 
ryzykiem, redukuj c  d ugookresowy potencja  przystosowawczy do zmian kli-
matu. 

Zarz dzanie ryzykiem w polskim rolnictwie powinno mie  charakter 
skoordynowany. Nie mo e by  dalej podtrzymywana sytuacja rozproszenia 
instytucjonalnego i chaosu w zakresie niepe nej koordynacji prac badaw-
czych z zakresu zarz dzania ryzykiem w rolnictwie. Widzimy potrzeb  wy-
ra nego, wyodr bnienia instytucji, która ma si  tym ryzykiem systematycz-
nie i profesjonalnie zajmowa .  

Zdajemy sobie spraw , e potrzebne s  dalsze badania nad m.in. ród ami 
asymetrii informacyjnej na rynkach ubezpiecze  rolnych i nasileniem na nich 
negatywnej selekcji i hazardu moralnego (zaplanowane zreszt  w zadaniu 2 pro-
jektu). Mamy nadziej , e prace w ramach fazy B projektu UBROL, oparte na 
wynikach bada  fazy A tego przedsi wzi cia naukowego, przyczyni  si  do 
udoskonalenia systemu zarz dzania ryzykiem w polskim rolnictwie, a tak e 
zweryfikowania I wersji produktów ubezpieczeniowych dla tego sektora.  
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