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Wsparcie publiczne dla ubezpieczeĔ w rolnictwie
Public support for insurances in agriculture
PojĊcie pomocy publicznej zyskaáo w ostatnim czasie olbrzymią popularnoĞü, zwáaszcza
w kontekĞcie róĪnego rodzaju wsparcia Ğrodkami pochodzącymi z Funduszy Strukturalnych UE
dla przedsiĊbiorców, rolników i innych grup spoáecznych. Zainteresowanie pomocą publiczną nie
przekáada siĊ jednak na lepsze rozumienie treĞci kryjącej siĊ pod tym pojĊciem. Stąd teĪ próba
zdefiniowania i objaĞnienia pojĊcia pomocy publicznej oraz zasad rządzących jej udzielaniem
w obszarze zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Dobre rozwiązana w obszarze zarządzania
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych to podstawowe narzĊdzie do zapewnienia zrównowaĪonego
rozwoju i konkurencyjnego sektora rolnego we Wspólnocie. Rolnicy powinni byü przygotowani na
wypadek negatywnych skutków dokonanych wyborów, jak równieĪ na wypadek sytuacji
kryzysowych spowodowanych klĊskami Īywioáowymi lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami.
W kontekĞcie reformy WPR, waĪne jest wskazanie nowych instrumentów, które mogáyby pomóc
rolnikom zwiĊkszyü ich zdolnoĞü do zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych.
Ksztaát Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na najbliĪsze lata 2007-2013 zostaá okreĞlony
przez porozumienie zawarte przez Ministrów Rolnictwa krajów UE-15 w Luksemburgu 26 czerwca
2003 r. oraz ustalenia Rady UE z dnia 22 kwietnia 2004 r. Nowe przepisy zostaáy tak
uksztaátowane, Īeby pozostawaü w peánej zgodzie z polityką rozwoju obszarów wiejskich
prowadzoną przez KomisjĊ. Są one równieĪ jednym z etapów procesu upraszczania, rozpoczĊtego
komunikatem Komisji w sprawie uproszczenia i udoskonalenia prawodawstwa w zakresie wspólnej
polityki rolnej. Rozporządzenie w sprawie wyáączeĔ umoĪliwi z kolei szybsze przyznawanie
pomocy rolnikom, co ma szczególne znaczenie np. w przypadku strat spowodowanych
niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi lub chorobami zwierząt lub roĞlin. Zarówno
komunikat Komisji, jak i sprawozdanie posáa sprawozdawcy pokazują ogromne opóĨnienie tego
tematu w Unii Europejskiej. Rolnik-przedsiĊbiorca prowadzący gospodarstwo po reformie na
wolnym rynku, przy ogromnej konkurencji ryzykuje caáym majątkiem i dorobkiem, nie mając nawet
namiastki w zakresie ubezpieczeĔ z tego, co ma inwestor czy handlowiec. JeĪeli jest to duĪe czy
wielkotowarowe gospodarstwo rolne, to jest ono w stanie pokryü koszty ubezpieczeĔ i ryzyka,
jednak miliony europejskich gospodarstw maáych, drobnych czy nawet rodzinnych nie staü na to,
aby zapáaciü za jakiekolwiek ubezpieczenie, nawet wáasnego domu, a co dopiero produkcji.
W przypadku kataklizmu musi liczyü na pomoc sąsiadów lub wsparcie paĔstwa.
W przypadku niektórych rodzajów ryzyka i sytuacji kryzysowych w sektorze rolnym,
przyznanie pomocy paĔstwa moĪe byü wáaĞciwym sposobem wsparcia. NaleĪy jednak zawsze mieü
na uwadze, Īe paĔstwo czáonkowskie nie jest w istocie zobowiązane do przyznawania pomocy
paĔstwa.
W związku z tym, w przypadku podobnych rodzajów ryzyka czy sytuacji kryzysowych,
producenci z jednego paĔstwa czáonkowskiego lub regionu mogą uzyskaü wsparcie, natomiast
producenci z innych paĔstw czáonkowskich lub regionów nie mają takiej moĪliwoĞci. Takie róĪnice
we wsparciu mogą prowadziü do zakáóceĔ konkurencji. Dlatego teĪ, podobnie jak w przypadku
innych rodzajów pomocy paĔstwa, przy zatwierdzaniu pomocy paĔstwa z tytuáu zarządzania
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ryzykiem lub w sytuacjach kryzysowych obowiązkowo naleĪy uwzglĊdniü koniecznoĞü unikniĊcia
niepoĪądanych zakáóceĔ konkurencji. Wymóg minimalnego wkáadu producentów w straty lub
koszty takich Ğrodków czy ich innych odpowiedników naleĪy postrzegaü w kategoriach
zmniejszenia zagroĪenia zakáóceniami konkurencji oraz zapewnienia bodĨca do minimalizowania
ryzyka.
NaleĪy wyraĨnie ustaliü, Īe obecne przepisy dotyczące pomocy paĔstwa nie mogą jako
takie zapewniü, czy zastąpiü optymalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pomoc paĔstwa
moĪe je jedynie uáatwiü w niektórych okolicznoĞciach. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w Polsce
jest dziedziną nową, maáo znaną i rzadko stosowaną. Pod tym pojĊciem najogólniej rzecz ujmując
okreĞla siĊ przewidywanie potencjalnych strat oraz gromadzenie Ğrodków, które mogáyby
skompensowaü te straty w momencie ich wystąpienia. Badania M. Jerzaka i zespoáu wskazują, iĪ
polscy rolnicy w zarządzaniu ryzykiem najczĊĞciej wykorzystują róĪnicowanie produkcji
(wielokierunkowoĞü) oraz liczą na administracyjne wsparcie.

Wprowadzenie
PojĊcie pomocy publicznej zyskaáo w ostatnim czasie olbrzymią popularnoĞü,
zwáaszcza w kontekĞcie róĪnego rodzaju wsparcia Ğrodkami pochodzącymi z Funduszy
Strukturalnych UE dla przedsiĊbiorców, rolników i innych grup spoáecznych. Od chwili
przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich realizowane są zadania związane ze
Wspólną Polityką Rolną (WPR). Przez wiele lat Wspólna Polityka Rolna miaáa na celu
zabezpieczenie dochodów gospodarstw poprzez szereg Ğrodków stabilizacji rynku i cen.
Kolejne reformy spowodowaáy stopniowe przechodzenie od wspierania zarządzania
rynkiem i cenami na rzecz dopáat bezpoĞrednich, które od 2005 r. zostaáy w znacznym
stopniu oddzielone od produkcji. Rozwój WPR ma naturalne uzasadnienie
w zmieniającej siĊ nieustannie sytuacji gospodarczej Europy, a takĪe oczekiwaniach
ludnoĞci. WPR jest polityką dynamiczną, dostosowuje siĊ do zmieniających siĊ potrzeb
rolników i konsumentów. Reaguje na ograniczenia ze strony ĝwiatowej Organizacji
Handlu, a takĪe na krytyczne opinie páynące z wnĊtrza Unii Europejskiej. Polityka ta
odnosi siĊ nie tylko do szeregu problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
a w ostatnim czasie równieĪ do problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem
w rolnictwie jak i w sytuacjach kryzysowych.
NiepewnoĞü warunków pogodowych, cen, plonów, polityki rządu, rynków
zagranicznych oraz szeregu innych czynników wymaga podejmowania decyzji
dotyczących gospodarowania ziemią i jest coraz silniej powiązane z wáaĞciwym
zarządzaniem ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem zarówno w gospodarstwach rolnych
powinno mieü charakter ciągáy i dáugofalowy. W odniesieniu do rolnictwa moĪemy
wyróĪniü piĊü typów ryzyka, wĞród których najwiĊksze znaczenie przywiązuje siĊ do
ryzyka produkcyjnego związanego ze specyfiką produkcji oraz ryzyka rynkowego,
a mianowicie1:
x ryzyko produkcyjne (związane z naturalną niepewnoĞcią wynikająca
z uniwersaliów czynnika ziemi – np. pogodowe, plagi i szkodniki wpáywające na
wielkoĞü jak i iloĞü produkcji;

1

A. Henisz-Matuszczak, A. CzyĪewski, Podstawowe instrumenty interwencji paĔstwa na rynku produktów
rolnych w Stanach Zjednoczonych w Ğwietle struktury wydatków budĪetowych na rolnictwo. Wnioski dla Unii
Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, listopad 2006, s. 16-17

198

x ryzyko rynkowe wynika ze zmiany zewnĊtrznych warunków ekonomicznych
produkcji tj. np. utrata rynków zbytu i związana z tym nadmierna podaĪ
produktów i spadek ceny, lub teĪ otwarcie nowych rynków zbytu i wzrost
popytu, a tym samym wzrost ceny produktu;
x ryzyko instytucjonalne;
x ryzyko finansowe;
x ryzyko związane z czynnikiem ludzkim.
Urynkowienie produkcji rolnej w efekcie reformy WPR z 2003 r. wzmogáo
dyskusjĊ na temat zarządzania ryzykiem na poziomie unijnym i krajowym. Ze wzglĊdu
na zwiĊkszenie zagroĪenia chorobami i zmianami klimatycznymi, temat ten ciągle
istotny dla przyszáego ksztaátu polityki rolnej. Komisja Europejska zachĊca paĔstwa
czáonkowskie do stworzenia wáasnych systemów ubezpieczeĔ. Ze strony UE
proponowane jest wspóáfinansowanie pewnych programów z funduszy pochodzących
z modulacji oraz poprzez instrumenty II filara WPR. Rolnictwo jako sektor gospodarki
potrzebuje specjalnych uregulowaĔ prawnych i organizacyjnych dotyczących
ubezpieczeĔ. Rolnictwo jest zbyt rozdrobnionym i sáabym sektorem, aby samodzielnie
rozwinąü ubezpieczenia. Musi, wiĊc powstaü wspólny, powszechny system ubezpieczeĔ,
obejmujący w zakresie reasekuracji ubezpieczenia wszystkie paĔstwa czáonkowskie
i rolników. Ubezpieczenia stanowią alternatywĊ dla póĨniejszej wypáaty odszkodowaĔ
ze Ğrodków publicznych za szkody wyrządzone przez klĊski Īywioáowe na poziomie UE,
krajowym lub regionalnym. Niektóre PaĔstwa Czáonkowskie juĪ ustanowiáy systemy
krajowe w celu zachĊcenia rolników do ubezpieczenia siĊ od tego rodzaju zdarzeĔ.
W wielu paĔstwach wysoko rozwiniĊtych juĪ od lat funkcjonują systemy mające za
zadanie ochronĊ ubezpieczeniową produkcji rolnej. Zasadą takich systemów jest
wsparcie funduszy prywatnych, tj. skáadek ubezpieczających, funduszami pochodzącymi
z budĪetu centralnego, ewentualnie równieĪ z budĪetów samorządów (gmin, prowincji)
lub wspóáfinansowanie kosztów reasekuracji.
Przegląd prawodawstwa europejskiego, pomoc publiczna i wspólne zasady
zarządzania ryzykiem w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych
w rolnictwie
Pomoc paĔstwa jest pojĊciem szerszym od subwencji i oznacza równieĪ
róĪnorodne interwencje prowadzące do uzyskania okreĞlonych korzyĞci przez podmioty
gospodarcze. Pomoc paĔstwa obejmuje równieĪ interwencje negatywne, takie jak
redukcje lub zrzeczenie siĊ naleĪnoĞci, opáat czy podatków przez budĪet paĔstwowy czy
terenowy. To, co ponadto odróĪnia pomoc paĔstwa od innych paĔstwowych dziaáaĔ
regulacyjnych czy interwencyjnych, to jej selektywny charakter w odniesieniu do
poszczególnych podmiotów czy sektorów gospodarczych. Pomoc paĔstwa musi mieü
konsekwencje selektywne, a nie ogólne. Ten wymóg odróĪnia Ğrodki polityki
gospodarczej o charakterze ogólnym, (które nie są pomocą paĔstwa) oddziaáywujące na
wszystkie przedsiĊbiorstwa od Ğrodków, które mają na celu wpáywanie na warunki
dziaáania poszczególnych podmiotów gospodarczych czy sektorów. Pomoc paĔstwowa
jest kierowana do okreĞlonych sektorów, regionów czy podmiotów gospodarczych, jak
równieĪ związana jest z realizacją okreĞlonych celów gospodarczych.
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PojĊcie pomoc publiczna nie zostaáo precyzyjnie okreĞlone w dokumentach Unii
Europejskiej. Art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego WspólnotĊ Europejską (TWE)
stanowi jedynie, Īe z zastrzeĪeniem wyjątków przewidzianych w Traktacie, kaĪda
pomoc udzielana przez PaĔstwo Czáonkowskie ze Ĩródeá paĔstwowych, lub
w jakiejkolwiek innej formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez
uprzywilejowanie niektórych przedsiĊbiorstw lub produkcji niektórych towarów,
powinna zostaü uznana za niezgodną z zasadami wspólnego rynku, w zakresie, w jakim
wpáywa ona negatywnie na wymianĊ handlową pomiĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi.
Jest to wiĊc pojĊcie pomocy ujĊte bardzo szeroko, odnoszące siĊ do wszelkiej pomocy
udzielanej w jakiejkolwiek formie, w sposób poĞredni oraz bezpoĞredni. JednakĪe,
poĞrednio na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego WspólnotĊ Europejską
moĪna uznaü, iĪ pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiĊbiorstwu, o ile
jednoczeĞnie speánione są nastĊpujące warunki:
x jest przyznawane przez PaĔstwo Czáonkowskie lub ze Ğrodków paĔstwowych
(istotny jest tu wiĊc element uszczuplenia),
x przedsiĊbiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku,
x ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreĞlone przedsiĊbiorstwo lub
przedsiĊbiorstwa albo produkcjĊ okreĞlonych towarów),
x grozi zakáóceniem lub zakáóca konkurencjĊ oraz wpáywa na wymianĊ
handlową miĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi UE.
Aby wsparcie stanowiáo pomoc publiczną, wymienione powyĪej warunki muszą
zaistnieü áącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyĪszych warunków nie jest
speániony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Artykuá 92 TWE wprowadziá
jednoczeĞnie zasadĊ zwolnieĔ (derogacji) automatycznych i warunkowych od
stosowania zasady zakazu pomocy publicznej za nielicznymi wyjątkami. Zwolnienia te
wynikają albo wprost z samego prawa albo teĪ są efektem decyzji Komisji Europejskiej
na temat dopuszczalnoĞci okreĞlonego rodzaju pomocy. Zwolnienia automatyczne
dotyczą2:
x pomocy o charakterze socjalnym, przyznawanej poszczególnym
konsumentom, pod warunkiem, Īe nie zachodzi dyskryminacja pod wzglĊdem
Ĩródáa pochodzenia danych produktów;
x pomocy na wyrównywanie szkód, spowodowanych przez klĊski Īywioáowe
lub szkód spowodowanych innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.
Artykuá 93 Traktatu Rzymskiego zawiera przepisy proceduralne odnoszące siĊ do
trybu uzyskania pomocy i jej kontroli przez KomisjĊ Europejską. Uzyskanie form
pomocy paĔstwowej wymaga od krajów czáonkowskich, na mocy postanowienia tego
artykuáu (93.3), uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej. Komisja okreĞla, czy
przewidywane przypadki pomocy paĔstwa są zgodne z regulacjami WE. Tylko paĔstwa
czáonkowskie kontaktują siĊ z Komisją (wystĊpują o notyfikacjĊ), nawet, jeĞli pomoc
dotyczy branĪ, regionów lub firm. Naczelna zasada akceptacji pomocy przez KomisjĊ

2

Zwolnienia automatyczne zawarte są w artykule 92.2 Traktatu Rzymskiego
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Europejską to realizacja wspólnego interesu europejskiego, a nie tylko poszczególnego
beneficjenta. Pomoc paĔstwowa dla sektora rolnego musi byü zgodna z unijną polityką
dotyczącą rolnictwa i obszarów wiejskich, a takĪe z zobowiązaniami wynikającymi
z porozumieniami ze ĝwiatową Organizacją Handlu (WTO) w zakresie rolnictwa.
Zakazana jest pomoc paĔstwowa, która koliduje z mechanizmami dziaáania wspólnych
organizacji rynków. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Trybunaáu SprawiedliwoĞci,
pomoc paĔstwowa musi byü faktycznie nakierowana na rozwój okreĞlonych dziaáaĔ
gospodarczych na obszarach wiejskich. W Unii Europejskiej wyróĪnia siĊ co najmniej
kilka rodzajów pomocy publicznej, z których w Polsce najbardziej chyba znane są dwa –
programy pomocowe oraz pomoc indywidualna (tzw. de minimis)3.
Skala i zakres wystĊpowania szkód masowych powoduje zaangaĪowanie wáadz
poszczególnych krajów w organizacjĊ ubezpieczeĔ ryzyk katastroficznych. Dlatego
jedynym skutecznym sposobem dziaáania w celu ograniczenia strat spowodowanych
klĊskami naturalnymi, jest wspóápraca wszystkich zainteresowanych stron: paĔstwa,
ubezpieczycieli, ubezpieczonych. RównieĪ zakáady reasekuracyjne ze wzglĊdu na swój
ponadpaĔstwowy i najczĊĞciej eksterytorialny charakter mają szczególnie duĪą rolĊ do
odegrania w tym segmencie rynku. MoĪliwoĞü zbilansowania ryzyk ubezpieczeniowych
poprzez duĪe rozproszenie ich wystĊpowania, pozwala na ustalanie niĪszych stawek
ubezpieczeniowych w związku z dáuĪszym horyzontem czasowym przy rozpatrywaniu
zwrotu poniesionych kosztów i ryzyk ubezpieczenia.
Uznając waĪnoĞü omawianych problemów Unia Europejska w ramach wspólnej
polityki rolnej tworzy podstawy przepisów ogólnych regulujących wparcie publiczne
w tym obszarze mające uáatwiü zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją rolną.
Jednym z tematów rozwaĪaĔ gremiów odpowiedzialnych z wspólna politykĊ rolną jest
stworzenie zaáoĪeĔ do odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem i kryzysami w
sektorze rolniczym4. Publiczną dyskusjĊ wywoáaá Komunikat Komisji5 w sprawie
zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie. Komunikat stanowi
odpowiedĨ na konkluzje Rady z grudnia 2003 r., apelujące o kontynuowanie dyskusji
i o sporządzenie wykazu dostĊpnych narzĊdzi zarządzania ryzykiem, o przeanalizowanie
róĪnych wariantów zarządzania ryzykiem i ewentualnych nowych instrumentów
(wspólna organizacja rynku, zobowiązania finansowe, reguáy konkurencji) i wreszcie o ocenĊ i odpowiednią zmianĊ wytycznych dotyczących pomocy publicznej
w rolnictwie. Gáównym celem dziaáaĔ Komisji byáo poszukiwanie rozwiązaĔ na

3
Pomoc de minimis, to wsparcie paĔstwa regulowane Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,. Jest to pomoc która nie
wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat
lex" (prawo nie troszczy siĊ o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia
konkurencji na rynku.
4
Wymieniü tu moĪna raport (JRD-DG AGRI, 2006)i podsumowanie raportu sporządzonego przez jednostkĊ
PSIC-Agrofish Wspólnego OĞrodka badawczego (JRC) UE w ramach zlecenia administracyjnego nr agri2005-0321 z DG AGRI G/1.
5
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i
w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie {SEC(2005) 320}, Bruksela, dnia 09.03.2005, COM(2005) 74
koĔcowy.
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wspóáfinansowanie wypracowanych dodatkowych opcji zarządzania ryzykiem
i w sytuacjach kryzysowych z jednego punktu procentowego modulacji6.
Omawiany komunikat Komisji Europejskiej nawiązuje do szeregu dziaáaĔ
wczeĞniej zrealizowanych na szczeblu unijnym poczynając od raportu Komisji na temat
zarządzania ryzykiem ze stycznia 2001 r.7 poprzez debatĊ Rady podczas prezydencji
szwedzkiej wiosną 2001 r. W maju 2003 r. prezydencja grecka przedstawiáa Radzie
memorandum w sprawie ryzyka klĊsk Īywioáowych i ubezpieczeĔ w sektorze rolnictwa.
Dnia 6 czerwca 2003 r. w Salonikach odbyáo siĊ seminarium, na którym badano
moĪliwoĞci dziaáania w przypadku klĊsk Īywioáowych w sektorze rolnictwa.
W czerwcu 2003 r. w Luksemburgu zapadáa decyzja o reformie WPR, która
przewiduje zmodyfikowany system wspierania dochodów z dziaáalnoĞci rolnej
oddzielonej od produkcji. Konkluzje Rady w sprawie tej reformy zawieraáy deklaracjĊ
Komisji, w której ogáosiáa ona, Īe „zbada specjalne Ğrodki dotyczące ryzyka, sytuacji
kryzysowych i klĊsk Īywioáowych w rolnictwie” i „przedstawi Radzie przed koĔcem
2004 r. sprawozdanie wraz z odpowiednimi wnioskami”. Ponadto deklaracja Komisji
wspomina o koniecznoĞci zbadania dwóch kwestii: „…finansowania tych dziaáaĔ
z kwoty jednego punktu procentowego z modulacji, którą bezpoĞrednio rozdzielano by
pomiĊdzy PaĔstwa Czáonkowskie oraz wáączenia do kaĪdej wspólnej organizacji rynku
artykuáu upowaĪniającego KomisjĊ do dziaáania w sytuacjach kryzysowych na poziomie
Wspólnoty zgodnie z zasadami ustalonymi dla tego typu przypadków we wspólnej
organizacji rynku woáowiny.” W niniejszym komunikacie bada siĊ te kwestie i rozwaĪa,
jakie dodatkowe Ğrodki WPR mogáaby wprowadziü w celu wsparcia rolników
dotyczącego zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych.
W swych dokumentach roboczych Komisja sporządziáa wykaz istniejących
czynników ryzyka w rolnictwie: czynnik ludzki (osobowy), ryzyko majątkowe (budynki
itp.), ryzyko finansowe, ryzyko odpowiedzialnoĞci cywilnej (biotechnologia itp.), ryzyko
produkcyjne (warunki pogodowe) oraz ryzyko cenowe. Sporządziáa równieĪ wykaz
dostĊpnych narzĊdzi zarządzania ryzykiem, obejmujący zadáuĪenie i inwestycje
(oszczĊdnoĞci po opodatkowaniu), odpowiednią zmianĊ technik produkcji,
dywersyfikacjĊ, techniki ksztaátowania zaopatrzenia i zbytu (kontrakty, integracja
pionowa), rynek terminowy, fundusze wzajemnego inwestowania oraz ubezpieczenia.
Komisja w swych wnioskach odpowiada na sformuáowany w konkluzjach Rady
z grudnia 2003 r. postulat dotyczący rozszerzenia mechanizmu sieci zabezpieczeĔ oraz
finansowania Ğrodków zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w trzech
wariantach: ubezpieczenie od klĊsk Īywioáowych, wspieranie funduszy wzajemnego
inwestowania i zagwarantowanie podstawowego ubezpieczenia dochodu na wypadek
sytuacji kryzysowych.

6

Modulacja – mechanizm opracowany w celu wzmocnienia drugiego filaru WPR – zmniejsza dopáaty
bezpoĞrednie i przesuwa zaoszczĊdzone Ğrodki finansowe na rozwój obszarów wiejskich. Zakáadano Īe dziĊki
modulacji dopáaty bezpoĞrednie, obowiązkowe na poziomie Wspólnoty, bĊdą stopniowo zmniejszane o 3%
w 2005 r., 4% w 2006 r. i 5% w latach 2007–2012. Prawo wspólnotowe stanowi, Īe wszystkie Ğrodki
finansowe uzyskane dziĊki modulacji mogą byü wykorzystane tylko w ramach programów rozwoju obszarów
wiejskich – wáącznie z kwotą, która mogáaby byü wykorzystana na Ğrodki zarządzania ryzykiem i w sytuacjach
kryzysowych.
7
„Risk Management Tools for EU Agriculture” (NarzĊdzia zarządzania ryzykiem dla rolnictwa UE) –
dokument roboczy DG ds. rolnictwa: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/insurance/index_en.htm.
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Wariant pierwszy to ubezpieczenia od klĊsk Īywioáowych. Zdaniem Komisji
ubezpieczenia mogą siĊ przyczyniü do obniĪenia wydatków ponoszonych w takich
razach przez PaĔstwa Czáonkowskie. Skáadka opáacana przez rolnika byáaby dotowana
do wysokoĞci 50%. Wypáata odszkodowania przysáugiwaáaby w razie, gdyby straty
przekroczyáy 30% Ğredniej produkcji z trzech ostatnich lat lub Ğredniej produkcji
z ostatnich piĊciu lat (przy odrzuceniu w obliczeniach najgorszego i najlepszego wyniku
z tych piĊciu lat). Kwota odszkodowania nie moĪe przewyĪszyü 100% poniesionych
strat i nie moĪe ono byü uzaleĪnione od rodzaju ani wielkoĞci przyszáej produkcji.
W rolnictwie wiele rodzajów ryzyka dotyczy zazwyczaj duĪej liczby gospodarstw
rolnych (ryzyko systemowe), co zmusza firmy ubezpieczeniowe do nabywania
stosunkowo kosztownej reasekuracji. Z tego powodu prywatne rynki ubezpieczeĔ
rolnych są sáabo rozwiniĊte. W tej sytuacji Ğrodek polityczny zmierzający do poprawy
dostĊpnoĞci reasekuracji mógáby pomóc w rozwoju prywatnych systemów ubezpieczeĔ
rolnych. Jako alternatywĊ dla wspierania opáaty skáadek ubezpieczeniowych rozwaĪa siĊ
wspieranie krajowych systemów reasekuracji. Oprócz porozumieĔ miĊdzy prywatnymi
towarzystwami ubezpieczeniowymi rządy mogą na poziomie krajowym: oferowaü peáną
reasekuracjĊ po obniĪonych cenach, oferowaü czĊĞü niezbĊdnej reasekuracji bezpáatnie,
zmniejszając w ten sposób ogólną potrzebĊ reasekuracji towarzystw ubezpieczeniowych
i byü partnerem w reasekuracji poprzez umowy nadwyĪki szkodowoĞci.
Wariant drugi dotyczy funduszy wzajemnego inwestowania. Jego zaáoĪeniem
jest zachĊcanie rolników do dzielenia siĊ ryzykiem. Zakáada on moĪliwoĞü udzielania
ograniczonej w czasie, degresywnej pomocy finansowej w postaci np. pokrywania
kosztów administracyjnych. Subwencja naliczana byáaby zaleĪnie od liczby
uczestniczących w funduszu rolników. Wymagane jest uznanie funduszu przez PaĔstwo
Czáonkowskie. W kaĪdym indywidualnym przypadku wymagana jest analiza zgodnoĞci
z kategorią zieloną WTO.
Wariant trzeci to podstawowe ubezpieczenie dochodu. Zainspirowany jest on
modelem kanadyjskim oraz kryteriami kategorii zielonej. Celem jego jest zwiĊkszenie
zasobów gotówki w razie kryzysu (zwiĊkszenie dochodu). DostĊp do systemu musi byü
otwarty dla wszystkich rolników. Mechanizm rekompensat uruchamiaáby siĊ w razie
strat przekraczających 30% wyniku w okresie odniesienia (tak samo jak w wariancie 1).
Do ustalenia pozostaje wskaĨnik dochodu. Odszkodowanie musi byü niĪsze niĪ 70%
utraconego dochodu i nie moĪe byü uzaleĪnione od rodzaju ani wielkoĞci przyszáej
produkcji. ĝrodek ten wymagaáby uzgodnienia dokáadnej ksiĊgowej definicji dochodu
i stworzenia przez PaĔstwa Czáonkowskie systemu dochodu referencyjnego na poziomie
gospodarstw rolnych.
Dyskusja prowadzona na poziomie Rady w 2005 r. doprowadziáa do
sformuáowania jednomyĞlnego wniosku, Īe wykorzystanie pomocy paĔstwa do celów
dziaáaĔ związanych z zarządzaniem ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych musi
podlegaü odpowiednim wspólnotowym reguáom konkurencji. Rada uznaáa, Īe narzĊdzia
zarządzania ryzykiem muszą w związku z tym byü zgodne z przepisami ustanowionymi
w Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym. PaĔstwa
czáonkowskie wyraĨnie zgodziáy siĊ z tym, Īe finansowanie publiczne moĪe mieü
zasadnicze znaczenie, zwáaszcza w celu ustanowienia i sprawnego wdroĪenia nowych
narzĊdzi, to jednakĪe równie istotna jest wspólna odpowiedzialnoĞü i związany z nią
wkáad finansowy producentów z sektora rolnego.
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W sytuacjach kiedy majątek podlegający ubezpieczeniu jest szczególnie naraĪony
na zniszczenie przez powódĨ, zachodzi koniecznoĞü indywidualnego ustalenia skáadki
ubezpieczeniowej lub odmowa sprzedaĪy polisy. W róĪnych krajach problem ten jest
rozwiązany zgodnie ze specyfiką zastosowanego systemu wspomagania ubezpieczeĔ
w rolnictwie8.
TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW UBEZPIECZEē OD SKUTKÓW KLĉSK
ĩYWIOàOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W STANACH ZJEDNOCZONYCH.
Kraj/zdarzenie
Zakres ustawowy/ dziaáanie systemu
Partycypacja paĔstwa w wypáacie odszkodowaĔ z tytuáu szkód spowodowanych
katastrofami naturalnymi (zdarzenia powodujące olbrzymie szkody, wynikające z
Belgia
przyczyn przyrodniczych). Uzyskanie odszkodowania jest moĪliwe po ogáoszeniu
Sztormy, ĞnieĪyce
przez Ministerstwo Finansów stanu klĊski Īywioáowej na danym terenie.
powodzie, trzĊsienia
Reasekuracja na wypadek klĊsk naturalnych jest gwarantowana przez paĔstwo i
ziemi.
jest prowadzony przez The Belgian Reinsurance Fund  CRB.
Zasada obowiązkowego wáączenia ubezpieczenia od skutków katastrof naturalnych
do istniejących umów ubezpieczenia mienia na wypadek poĪaru, kradzieĪy,
ubezpieczenia
samochodów,
przerw
w
dziaáalnoĞci
gospodarczej
(miĊdzyregionalna solidarnoĞü pomiĊdzy zagroĪonymi katastrofami naturalnym i
tymi, które nie są doĞwiadczane przez Īywioáy.
Wáączone ryzyka są reasekurowane przez posiadającą gwarancje paĔstwa,
organizacjĊ publiczną - Centralną KasĊ Reasekuracyjną (CCR). Warunkiem
wypáaty jest ogáoszenie stanu katastrofy naturalnej poprzez rozporządzenie Rady
Ministrów, a zniszczone mienie musi byü pokryte standardowym ubezpieczeniem,
np. od poĪaru. Ubezpieczenie od katastrof naturalnych dotyczy równieĪ polis
Francja
Katastrofy naturalne
Bussines Interruption9. Obejmują one utratĊ zysku brutto, oraz dodatkowe koszty
dziaáalnoĞci ponoszone w okresie odszkodowawczym.
W likwidacjĊ szkód zaangaĪowani są w zaleĪnoĞci od wielkoĞci szkody,
ubezpieczony(franszyza), jego ubezpieczyciel, Centralna Kasa Reasekuracji, a
w przypadku bardzo duĪych szkód równieĪ paĔstwo.
We Francji firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy powodziowe i wypáacają
odszkodowania. PaĔstwo ma jednak wpáyw na wysokoĞü skáadek. CzĊĞü zebranych
skáadek jest odprowadzana do Centralnej Kasy Reasekuracyjnej, która staje siĊ teĪ
gáównym refundatorem szkód, w przypadku ogáoszenia przez PaĔstwo specjalnym
dekretem stanu klĊski Īywioáowej.
Odszkodowania za straty wypáacane są przez Consorcio de Compensiacion de
Hiszpania
Seguros – instytucjĊ paĔstwową wspomaganą skáadką doliczaną do ubezpieczeĔ
Ulewne deszcze
samochodowych i polis majątkowych. 10
Asekuratorzy ubezpieczają ryzyko sztormu. Szkody powodziowe i po trzĊsieniach
ziemi pokrywane są przez rząd.
Holandia
Dyskutowane jest utworzenie przy udziale rządu funduszu finansowanego z polis
PowódĨ, sztormy
ogniowych. Pokrywaáby on szkody powstaáe na skutek trzĊsienia ziemi i powodzi
spowodowanych wylaniem rzek w okreĞlonych rejonach.
Ubezpieczenie katastrof naturalnych jest obowiązkowo wáączane do ubezpieczenia
na wypadek poĪaru, w zamian za Ğrednią jednolitą skáadkĊ.
Norwegia
Katastrofy naturalne
Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązkowo muszą byü czáonkami
paĔstwowego syndykatu, zarządzającego tym ryzykiem.
Ubezpieczenia są zróĪnicowane w poszczególnych kantonach np. 19 kantonów ma
Szwajcaria
ubezpieczycieli – monopolistów, którzy tworzą wspólne porozumienia.
Powodzie, wiatry
Opcje katastrof są generalnie wáączane w polisy ogniowe.

8

Opracowano na podstawie Floods, Causes, Effects and Risk Assessment, Partner Reinsurance Company,
1997, Pembroke oraz Natural Events in Europe Bruxelles, CEA 1995.
9
Utrata zysku 3 dni robocze przy minimalnej sumie 4500 RFR. Katastrofy naturalne op. cit.
10
System hiszpaĔski jako wzorcowy opisano w dalszej czĊĞci niniejszego opracowania
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Wlk. Brytania
Zimowe sztormy,
powodzie, cofki.
Wáochy - Wybuchy
wulkanów na poáudniu,
powodzie na póánocy.

Stany Zjednoczone
katastrofy naturalne

W Szwajcarii polisy powodziowe sprzedawane są przez prywatne firmy, a czĊĞü
zebranej skáadki odprowadzana jest na specjalny fundusz reasekuracyjny w
wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi rynku. Przy wystąpieniu powodzi zakáady
szacują szkody i dokonują wypáat 15% ich wartoĞci ze Ğrodków wáasnych, a
pozostaáe 85% wypáaca fundusz strat w ramach funduszu reasekuracyjnego.
Brak paĔstwowego systemu ochrony ubezpieczeniowej od katastrof naturalnych.
Szkody niekatastroficzne są pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe. Tworzą one
obowiązkowo, rezerwy na pokrycie nadzwyczajnych szkód.
Ubezpieczenia zdarzeĔ wystĊpujących w wyniku katastrof naturalnych wáączone są
do polis ogniowych.
NiezaleĪna organizacja rządowa  Federalna Agencja Zarządzania w Sytuacjach
Kryzysowych  FEMA11. wraz z innymi agencjami rządowymi i z AmerykaĔskim
Czerwonym KrzyĪem jest czĊĞcią ogólnokrajowego systemu reagowania w
sytuacjach doraĨnych.12. JeĞli prezydent na wniosek gubernatora ogáosi w danym
stanie stan klĊski Īywioáowej to automatycznie oznacza, Īe mieszkaĔcy mogą
skorzystaü z pomocy federalnej obejmującej m.in. bezzwrotną zapomogĊ13, pomoc
w wycenie szkód i uzyskaniu odszkodowaĔ od prywatnych przedsiĊbiorstw
ubezpieczeniowych, nisko oprocentowane poĪyczki na odbudowĊ domów. W USA
w ramach Narodowego Programu UbezpieczeĔ Powodziowych dziaáa specjalny
fundusz, zasilany kwotami stanowiącymi znaczną czĊĞü skáadek zebranych przez
zakáady ubezpieczeniowe. W przypadku powodzi wypáaty dokonywane są wyáącznie z tego funduszu, ubezpieczenia nie obejmują duĪego biznesu14.
ħródáo: E. Wojciechowska Lipka, Przesáanki do budowy systemu ubezpieczeĔ
polskiego rolnictwa na wypadek klĊsk Īywioáowych. SGH, Warszawa 1999.

Pomoc publiczna w rolnictwie musi byü zgodna z umowami WTO, która
klasyfikuje pomoc na trzy kategorie: zieloną, niebieską i bursztynową.
Kategoria zielona definiuje takie rodzaje pomocy, które nie zakáócają handlu jak:
ubezpieczenie dochodów oraz sieci bezpieczeĔstwa dochodów. Pomoc jest
przyznawana, gdy utrata dochodu (...) przekracza 30 procent Ğredniego dochodu brutto
lub odpowiednik w rozumieniu dochodu netto (...) w poprzednim okresie trzyletnim lub
Ğredniej trzyletniej opartej na poprzednim okresie piĊcioletnim, wyáączając wartoĞü
najwyĪszą i najniĪszą. Kwota takich páatnoĞci zrekompensuje mniej niĪ 70 procent straty
dochodu producenta w danym roku (...). Programy oparte na dochodach rolników nie
wystĊpują czĊsto. PáatnoĞci na záagodzenie katastrof naturalnych (bezpoĞrednie lub jako
dotacje do ubezpieczenia upraw) równieĪ naleĪą do kategorii zielonej, jeĪeli istnieje
formalne uznanie przez wáadze rządowe, Īe katastrofa naturalna lub podobna
powodująca utratĊ produkcji przewyĪszającą 30 procent Ğredniej produkcji w
poprzednim okresie trzyletnim lub trzyletnią Ğrednią opartą na poprzednim okresie
piĊcioletnim, z wyáączeniem wartoĞci najwyĪszej i najniĪszej.

11
Federalna Agencja Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych  Federal Emergency Managment Agency
FEMA Zob. http://www.fema.gov
12
W chwili ogáoszenia stanu klĊski Īywioáowej przez prezydenta, FEMA przejmuje obowiązki i koordynuje
pracĊ 28 innych agencji federalnych. FEMA zatrudnia na staáe 2,7 tys. pracowników na terenie caáego kraju
oraz ponad 7 tys. pomocników (gáównie agentów ubezpieczeniowych) podczas wystąpienia klĊsk
Īywioáowych. http://www.fema.gov
13
WysokoĞü zapomogi wynosi do 13,1 tys. USD na osobĊ i jest ona corocznie indeksowana w zaleĪnoĞci od
poziomu inflacji.
14
Zob. http://www.fema.gov op. cit.
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Kategoria niebieska zawiera pomoc za towary, które mają limity produkcyjne
(np. mleko w UE). Kategoria bursztynowa zawiera równieĪ inne Ğrodki wspomagające
rolnictwo. Pomoc w kategorii bursztynowej, przekraczająca limit „de minimis” (5%
produkcji rolniczej dla krajów rozwiniĊtych, 10% dla krajów rozwijających siĊ) podlega
zobowiązaniom redukcyjnym.
NarzĊdzia zarządzania ryzykiem w PaĔstwach Czáonkowskich mogáyby byü dalej
rozwijane w celu poprawy zrównowaĪonego rozwoju gospodarstw. Jednak ze wzglĊdu
na duĪe róĪnice w ryzykach rolniczych, podstawy prawnej, spoáecznej
i gospodarczej w krajach UE, ogólno unijny system ubezpieczeĔ rolniczych moĪe byü
dyskusyjny. Alternatywy wspólnego programu opartego na istniejących systemach mogą
byü áatwiejsze do zarządzania i kontroli przez administracjĊ UE. Alternatywą
wáaĞciwego ogólno unijnego programu moĪe byü seria akcji promujących systemy
krajowe poprzez:
x Uáatwienia/dotacje dla tworzenia baz danych upraw/plonów na poziomie
szczegóáowym (gospodarstwa). Wykorzystanie baz danych moĪe byü
uwaĪane jako podstawa do poprawy ustalania stawek skáadek, chociaĪ
niektóre z tych baz danych mają waĪne ograniczenia ze wzglĊdu na zasady
poufnoĞci;
x Reasekuracja: Publiczna reasekuracja istnieje w niektórych PaĔstwach
Czáonkowskich i w Stanach Zjednoczonych. NiepewnoĞü budĪetowa moĪe
byü najsilniejszym ograniczeniem hipotetycznego publicznego udziaáu UE
w reasekuracji;
x CzĊĞciowe dotowanie systemów krajowych znajdujących siĊ w programie
ramowym. Ta opcja stymulowaáaby PaĔstwa Czáonkowskie do rozszerzenia
narzĊdzi zarządzania ryzykiem przy jednoczesnym zachowaniu elastycznoĞci
do lepszego przystosowania siĊ do potrzeb w kaĪdym kraju.
Teoretyczne zaáoĪenia wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego
Jasna rola instytucji UE ustala ramĊ regulacyjną, zawierającą kryteria techniczne,
takie jak ryzyka kwalifikowane, minimalny udziaá wáasny lub dozwolone ceny
produktów referencyjnych, itp. Kwestią bardziej otwartą do dyskusji jest to, czy
ubezpieczenia rolnicze powinny byü dotowane przez WPR. Jednym z elementów tej
dyskusji jest wykonalnoĞü czysto prywatnych ubezpieczeĔ rolniczych o szerokim
pokryciu ryzyk. Istnieją przykáady caákowicie prywatnych ubezpieczeĔ w rolnictwie
obejmujących w szczególnoĞci szkody wyrządzone przez grad. WiĊkszoĞü pozostaáych
systemów ubezpieczeĔ oferowanych jest w ramach dotowanych programów rządowych,
poniewaĪ pokrywane ryzyka są faktycznie nieubezpieczalne w takim sensie, Īe
okreĞlona przez rynek skáadka byáaby zbyt wysoka. W takich krajach jak Hiszpania,
Austria i Wáochy, o duĪej pomocy publicznej ubezpieczeniom rolniczym, ryzyka
systemowe mają tendencje stawania siĊ ubezpieczalnymi.
Z przedstawionych analiz wynika, Īe moĪliwe jest
stworzenie zaáoĪeĔ
Wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego. Jednak jego wykonanie zaleĪy od
speánienia kilku kryteriów. Komisja Europejska jako waĪne wymienia kryteria
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polityczne, spoáeczno-ekonomiczne (wspóápraca z
sektorem prywatnym,
ubezpieczycielami, reasekuratorami i rolnikami) oraz natury technicznej15.
Kryteria polityczne
Dáugoterminowa perspektywa finansowa. Ten warunek zaleĪy od decyzji
politycznych, lecz związany jest wyraĨnie z potencjalnymi kosztami systemu.
Potencjalny koszt róĪnych typów systemów omówiono w czĊĞci dotyczącej kryteriów
technicznych. Punktem zasáugującym na gáĊbszą analizĊ jest problem, czy hipotetyczna
pomoc UE w ubezpieczeniach rolniczych moĪe byü związana z II filarem WPR poprzez
modulacjĊ. W przypadku wprowadzenia tego sposobu finansowania programu
ubezpieczeĔ do listy Ğrodków rozwoju wsi, opcje te byáyby dostĊpne dla PaĔstw
Czáonkowskich i wykorzystania zgodnie z ich szczególnymi priorytetami. Powody
sáabego rozwoju rynkowych narzĊdzi zarządzania ryzykiem (ubezpieczenia, rynek
transakcji terminowych, rolnictwo kontraktowe) mogą byü zmniejszane poprzez Ğrodki
szkoleniowe w ramach programów rozwoju wsi.
ZgodnoĞü z umowami WTO i WPR. ZgodnoĞü z WTO oraz prawodawstwem
europejskim moĪe byü zagwarantowana dla wiĊkszoĞci narzĊdzi jeĪeli speánią one
kryteria 30% progu i udziaáu wáasnego przy ogáoszeniu stanu klĊski Īywioáowej.
Kryteria związane z zachowaniem sektora prywatnego
NaleĪy siĊ spodziewaü, Īe w Ğredniej perspektywie czasu wysoki odsetek
rolników powinien kupiü ubezpieczenie. W tym kryterium istnieje wysoki poziom
niepewnoĞci. Niektóre badania pokazują, Īe zachowanie rolnika nie zawsze jest zgodne
z teorią i Īe istnieje potrzeba lepszego zrozumienia stosunku rolników do ryzyka
i sposobu, w jaki dostosowują oni dziaáania swoich gospodarstw. MentalnoĞü rolników
czĊsto zmienia siĊ powoli. W USA uruchomiono system w roku 1938 i dopiero
w ostatnich latach osiągnąá wysoki poziom penetracji (74% wartoĞci ubezpieczalnej
produkcji). W Hiszpanii (przyjĊte regulacje w 1978 roku) system oferuje szeroki
wachlarz dotowanych opcji dla wszystkich typów upraw, ale penetracja nadal wynosi
poniĪej 30%.
Pomoc dla systemów ubezpieczeĔ powinna byü zawsze wyczekiwana przez
sektor ubezpieczeĔ. Istnieją jednak dwa punkty, które trzeba wziąü pod uwagĊ: Niektóre
produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenie indeksowe, ubezpieczenie plonów,
ubezpieczenie wpáywów) nie są rozwiniĊte ze wzglĊdu na systemowy charakter ryzyk
(potrzeba pomocy publicznej dla reasekuratorów). Po drugie, wspólny system
zawieraáby koszt adaptacji towarzystw do niego. Sektor ubezpieczeniowy wydaje siĊ
raczej wpieraü wspóáistnienie systemów krajowych niĪ wprowadzenie jednego systemu
ogólnounijnego.
Kryteria techniczne
Analiza zmiennoĞci dochodu z podstawie danych FADN pokazuje
heterogeniczny wzór geograficzny potrzeby narzĊdzi stabilizacji dochodu, zaleĪnie od
typu gospodarstwa oraz jego wielkoĞci. DostĊpny wachlarz istniejących ubezpieczeĔ jest
generalnie niewystarczający do áagodnej znacznej redukcji dochodu w záych latach.
Koszt. Potencjalna wysokoĞü skáadek systemu ubezpieczeĔ wspomaganego przez
UE zostaá szacunkowo okreĞlony dla kilku hipotetycznych scenariuszy przy danym
zaáoĪeniu (penetracja ubezpieczeĔ 40%-60% i Ğrednie stawki skáadek). Ubezpieczenie
15
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plonów dla upraw polowych (zboĪa, ziarna oleiste, buraki cukrowe) mogáyby
przedstawiaü wielkoĞü skáadek pomiĊdzy 1 mlrd €-1,4 mlrd €. Ogólnounijny system
ubezpieczenia owoców o podobnej charakterystyce do istniejącego systemu w Hiszpanii,
we Wáoszech lub w Austrii mógáby oznaczaü 500 mln € do 900 mln € skáadek. Podobna
suma (500 mln € do 800 mln €) mogáaby dotyczyü systemu ubezpieczenia warzyw.
Ubezpieczenie indeksowane obszarem dla zbóĪ mogáoby prowadziü do sumy od 450
mln € do 650 mln €, podczas gdy ubezpieczenie indeksowane obszarem dla redukcji
ponad 10% Ğredniego dochodu dla konkretnych typów gospodarstw w regionach FADN
mogáoby odpowiadaü 2-3 mld €16.
WykonalnoĞü/prostota systemu kontroli w celu unikniĊcia záego funkcjonowania.
JeĪeli program zarządzania ryzykiem zostaáby wprowadzony jako narzĊdzie
obowiązkowe (równolegáoĞü z wzajemnym dostosowaniem), PaĔstwa Czáonkowskie
byáyby prawdopodobnie odpowiedzialne za stworzenie programów informacji o
ryzykach. Potencjalne oszustwo przez rolnika kontrolowane byáoby przez towarzystwa
ubezpieczeĔ, które byáby pierwszymi dotkniĊtymi w przypadku oszustwa.
WykonalnoĞü techniczna i dostĊpnoĞü informacji z bazy danych. Teoretycznie,
kaĪdy system istniejący w jednym kraju zawsze moĪe byü zastosowany w drugim kraju.
JednakĪe niektóre produkty ubezpieczeniowe wymagają baz danych, które nie zawsze są
dostĊpne.
Asymetryczna informacja: potencjalna selekcja negatywna, ryzyko moralne
i inne problemy. Rolnik lepiej zna poziom ryzyka niĪ towarzystwo ubezpieczeniowe
i moĪe siĊ zdarzyü, Īe tylko rolnicy o duĪym poziomie ryzyka kupują ubezpieczenia. Na
skutek tego ryzyko w ubezpieczonej populacji oceniane jest na wyĪszym poziomie.
Zalety ubezpieczenia w porównaniu do narzĊdzi alternatywnych. Ubezpieczenie
daje rolnikom tytuá prawny do otrzymania rekompensaty w porównaniu do páatnoĞci adhoc z sektora publicznego. Dotowanie ubezpieczeĔ rolniczych jest sposobem stabilizacji
wpáywu budĪetowego na sektor publiczny oraz zapewnienia rolnikom Ğrodków
zarządzania wáasnymi strategiami ryzyka. Z ekonomicznego punktu widzenia wydaje
siĊ, Īe áatwiej jest planowaü pomoc finansową do skáadek ubezpieczeniowych niĪ
dokonywaü publicznych wypáat rekompensat ex-post po katastrofie naturalnej. Jednak
poglądy krytyczne twierdzą, Īe globalny koszt ubezpieczeĔ jest wyĪszy ze wzglĊdu na
koszty likwidacji strat i Īe dotowanie ubezpieczeĔ rolniczych oznacza dotowanie
towarzystw ubezpieczeniowych. Inny punkt widzenia utrzymuje, Īe w systemie
publicznym (pomoc ad-hoc) administracja panuje nad oceną szkód, itp.
ZakoĔczenie
W przypadku niektórych rodzajów ryzyka i sytuacji kryzysowych w sektorze
rolnym, przyznanie pomocy paĔstwa moĪe byü wáaĞciwym sposobem wsparcia. NaleĪy
jednak zawsze mieü na uwadze, Īe paĔstwo czáonkowskie nie jest w istocie zobowiązane
do przyznawania pomocy paĔstwa, co oznacza iĪ w przypadku podobnych rodzajów
ryzyka czy sytuacji kryzysowych, producenci z jednego paĔstwa czáonkowskiego lub

16

NaleĪy podkreĞliü, Īe te kwantyfikacje zostaáy wykonane z zaáoĪeniem, Īe niekoniecznie pasują do wyborów
hipotetycznych decyzji politycznych. Potrzebne są bardziej szczegóáowe kwantyfikacje gdy/jeĞli takie moĪliwe
scenariusze zostaną lepiej zdefiniowane. Dla wpáywu na budĪet potrzebne są dodatkowe zaáoĪenia dotyczące
poziomu dotacji.

208

regionu mogą uzyskaü wsparcie, natomiast producenci z innych paĔstw czáonkowskich
lub regionów nie uzyskają takiej moĪliwoĞci. Takie róĪnice we wsparciu mogą
prowadziü do zakáóceĔ konkurencji. Dlatego teĪ, podobnie jak w przypadku innych
rodzajów pomocy paĔstwa, przy zatwierdzaniu pomocy paĔstwa z tytuáu zarządzania
ryzykiem lub w sytuacjach kryzysowych obowiązkowo naleĪy uwzglĊdniü koniecznoĞü
unikniĊcia niepoĪądanych zakáóceĔ konkurencji. Wymóg minimalnego wkáadu
producentów w straty lub koszty takich Ğrodków czy ich innych odpowiedników naleĪy
postrzegaü w kategoriach zmniejszenia zagroĪenia zakáóceniami konkurencji oraz
zapewnienia bodĨca do minimalizowania ryzyka. Pomoc paĔstwa naleĪy ograniczyü do
pomocy rolnikom, którzy borykają siĊ z róĪnymi trudnoĞciami, mimo Īe podjĊli
racjonalne wysiáki w celu zminimalizowania danego ryzyka. Pomoc paĔstwa nie
powinna zachĊcaü rolników do podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Rolnicy powinni
sami ponosiü konsekwencje nieroztropnego wyboru metod produkcji lub produktów.
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Summary
A notion of public support has recently gained a great popularity, especially in the context
of various kinds of support from the UE Structural Funds for entrepreneurs, farmers and other
social groups. However, the interest in public support is not reflected in better understanding of the
notion’s meaning. Thus, the attempt to define and explain the notion of public support and
principles governing its granting in the area of risk management in agriculture. Good solutions in
the area of risk and crisis management are basic tools to ensure sustainable development and a
competitive agricultural sector in the Community. Farmers should be prepared in case of negative
effects of their choices and also in case of crises caused by natural disasters or other unpredictable
events. In the context of the CAP reform, it is important to show new instruments that could help
farmers to increase their ability in risk and crisis management.
The shape of the Common Agricultural Policy (CAP) for the coming years 2007-2013 was
established by the agreement reached by the Agriculture Ministers of the EU-15 in Luxembourg
on 26 June 2003 and agreements of the EU Council dated 22 April 2004. New regulations were
shaped in full accordance with the policy of rural areas development followed by the Commission.
They are also one of the elements of simplifying started with the communications of the
Commission concerning simplifying and improving the legislation within the Common
Agricultural Policy. On the other hand, the directive on exclusions will enable granting farmers
quicker aid, which is particularly important, for instance, in case of losses caused by unfavourable
weather conditions and animal or plant diseases.
Both the Commission’s communication and the report of the MEP rapporteur show great
delay of this subject in the European Union. A farmer-entrepreneur running his farm after the
reform on the competitive free market risks all his property without having, in terms of insurance,
even a poor substitute of what an investor or a trader has. If it is a large commercial farm, it is able
to cover insurance and risk costs. But millions of European small, very small or even family farms
cannot afford to pay for any insurance, not even of their own houses, let alone production. In case
of a disaster, it has to count on neighbours’ help or the state support.
In some kinds of risk and crises in agriculture, granting the state assistance may be the
right way of support. It should always be borne in mind, however, that a Member State is not
obliged to grant the state assistance. As a result of this, in case of similar kinds of risk or crises,
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producers from one Member State or region may obtain support, but producers from other Member
States or regions may have no such possibility. Such differences in support may lead to the
disturbance of competition. Therefore, similarly to other kinds of state assistance, the necessity of
avoiding undesired disturbances of competition should be taken into consideration when accepting
the state assistance in risk and crisis management. A requirement of a minimum contribution of
producers in losses or cost of such measures, or their equivalents, should be seen in terms of
decreasing the threat of disturbance of competition and providing a stimulus to minimise risks.
It should be clearly established that regulations concerning state assistance cannot, as such,
ensure or replace optimal management in crises. The state assistance may only facilitate it in some
circumstances. Risk management in agriculture in Poland is a new field, a poorly-known and
rarely used one. Generally speaking, the term is understood as predicting potential losses and
gathering means for compensating those losses when they appear. M. Jerzak and his team’s
research indicates that Polish farmers most often use a diversification of production in risk
management and count on administrative support.
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