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KKażdy przedsiębiorca w prowadzonej 
działalności musi się liczyć z ryzykiem 
opóźnień albo braku zaopatrzenia, które 
utrudniają lub nawet uniemożliwiają 
produkcję. Przyczyny takich stanów mogą 
być wielorakie, wiele z nich ma charakter 
typowy dla ryzyk ubezpieczeniowych 
(pożar, powódź, kradzież, awaria systemu 
IT) inne mogą mieć przyczynę bar-
dziej złożoną (np. upadłość kluczowego 
dostawcy, zmiana cen surowców). O ile 
zabezpieczenie ryzyk z pierwszej kate-
gorii jest dość powszechne (może poza 
ubezpieczeniem skutków wymuszonych 
awarii IT, tj. cyberataków) i nie nastręcza 
problemów, o tyle drugie są traktowane 
jako typowe ryzyka związane wyłącznie 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej i standardowe ubezpieczenia nie 
obejmują takich zdarzeń.

ZMIENNE STAWKI
W branży spożywczej bardzo często 
mamy do czynienia z sytuacją, w której 
ceny surowców do produkcji (najczęściej 
płodów rolnych) w ciągu roku znacząco 
odbiegają od cen kontraktacyjnych, 
ustalonych przy zawieraniu umowy na 
dostawę i szacowaniu kosztów produk-
cji. O ile obniżenie cen, które zdarza się 
wyjątkowo rzadko i w niewielkim zakre-
sie, ma pozytywny wpływ na marżę pro-
ducenta, to już zmiana „w górę” wywiera 
duży wpływ na opłacalność produkcji 
takich przedsiębiorstw, jak np.: młyny, 
przetwórnie pasz, tłocznie oleju, zakłady 
mięsne. Można pomyśleć, że opłacal-
ność każdej działalności produkcyjnej 
jest mocno zależna od cen surowców, 
ale w przypadku płodów rolnych zmien-
ność cen potrafi zaskoczyć nawet bardzo 
doświadczonych przedsiębiorców. 

Rolnictwo jest bardzo specyficzną działalnością, 
w której wydajność i efekty pracy zależą w dużej 
mierze od warunków atmosferycznych. Co 
gorsza, im bardziej nietypowe warunki, 
np. przedłużająca się zima, chłodna wio-
sna lub suche i gorące lato, co w dobie 
dających się zaobserwować ostatnio postę-
pujących zmian klimatu i towarzyszących 
im anomalii pogodowych ma miejsce 

coraz częściej, tym większy negatywny 
wpływ na plony.

Z drugiej strony nasilająca się globalizacja, 
również na rynkach rolnych powoduje, 
że sytuacja na lokalnym rynku, może nie 
mieć wiele wspólnego z aktualną sytuacją 
w danym kraju. W wielu przypadkach na 
wycenę surowca przeważający wpływ ma 
sytuacja globalna. Jeżeli mamy do czynie-
nia z nieurodzajem występującym w kra-
jach eksportujących globalnie i związana 
jest z tym mniejsza podaż np. zboża na 
rynku, znajduje to odzwierciedlenie 
w cenach na całym świecie. Z taką sytu-
acją mamy do czynienia w bieżącym roku. 
Słabe zbiory zbóż u największych pro-
ducentów i eksporterów – w Kanadzie, 
Rosji czy USA spowodowały wzrost cen 
na giełdach światowych. Wzrosty o ponad 
30% r/r są potęgowane przez spekulacyjne 
działania funduszy inwestycyjnych, które, 
co nie dziwi, analizując sytuację rynkową 
skupują zboża konsumpcyjne w celu póź-

niejszej odsprzedaży. Widząc gwałtowne 
zmiany ceny, również indywidualni 
rolnicy, działający lokalnie, wstrzymują się 
ze sprzedażą swojej produkcji, licząc na 
wyższą cenę w perspektywie kilku mie-
sięcy. Efekty są widoczne na poniższym 
wykresie (rys. 1.).

Jak można zauważyć, w ciągu roku cena 
wzrosła z ok. 991 PLN/t, do maksimum 
sięgającego 1 385 PLN/t, co oznacza 
wzrost o 39% r/r. W tym okresie, na 
początku lipca 2021 cena osiągnęła mini-
mum (919 PLN/t), przy czym było to jesz-
cze przed rozpoczęciem żniw tego zboża 
u głównych światowych producentów.

O ile niedobory plonów występujące 
lokalnie, np. w jednym kraju, możemy 
kompensować, sprowadzając surowiec 
(zboża, kukurydzę, soję) z zagranicy, to 
w sytuacji, kiedy problem dotyczy więk-
szego obszaru nie ma prostej alternatywy. 
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 
w bieżącym roku – dodatkowym ele-
mentem, który spowodował niemożność 
uzupełnienia braków surowca były gwał-
towne zjawiska pogodowe w Europie 
w okresie letnim. W 2021 r. liczba grado-
bić przekroczyła dwukrotnie liczbę opa-
dów gradu zanotowaną w 2019 r., który 
dotąd był najbardziej gwałtownym pod 
tym względem okresem w historii pomia-
rów. W dodatku znacząco wzrosła liczba 

Ubezpieczenia parametryczne 
Korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych 
przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na 
które klient-rolnik nie zawsze ma wpływ. – Jacek choJnacki

Jacek Chojnacki,
dyrektor Regionu Food 
& Agri, broker ubezpie-
czeniowy, GrECo.

Rys. 1. Cena pszenicy na giełdzie MATIF w PLN/t w okresie 11.2020–11.2021

Źródło: www.kaack-terminhandel.de/pl/matif-pszenica.html.
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gradobić o największych rozmiarach, 
tj. pow. 5 cm średnicy (rys. 2.).

Pierwszą i podstawową przyczyną 
wzrostu cen były niższe plony zbóż na 
półkuli północnej, które były wynikiem 
czynników pogodowych. Zimna i mokra 
wiosna wpłynęła na opóźnienie wegetacji 
roślin, z kolei następujące po niej gorące 
i suche lato znacząco obniżyło moż-
liwości rozwoju zbóż i wykształcenia 
odpowiedniej jakości ziarna. Wszystko 
to razem spowodowało drastyczne obni-
żenie wielkości plonów i deficyt podaży 
na rynku ziarna, czego są skutkiem coraz 
wyższe ceny. 

MIEJSCE NA UBEZPIECZENIA
Jak w tym wszystkim może się odna-
leźć przedsiębiorca, którego produkcja 
zależy od zbóż i ceny tego surowca 
mają podstawowe znaczenie w jego 
rachunku ekonomicznym? Na szczę-
ście, na tym etapie naszych rozważań 
możemy już mówić o ubezpieczeniu. 
Jeżeli ryzyko, które chcemy chronić, jest 
w jakiś sposób powiązane ze zdarzeniami 
przyszłymi i niepewnymi, a takimi są 

warunki atmosferyczne, jest możliwość 
skonstruowania ubezpieczenia, które to 
ryzyko pokryje.

Zakładając, że głównym czynnikiem, 
którego się obawiamy jest susza, która 
w przeciwieństwie do gradu nie ma cha-
rakteru lokalnego i najczęściej obejmuje 
duże obszary, a standardowe ubezpiecze-
nie upraw nie jest dostępne dla produ-
centów innych niż rolnicy uprawiający 
pola, rozwiązaniem może być ubez-
pieczenie indeksowe (parametryczne). 
Jest to optymalne rozwiązanie w wielu 
przypadkach, które niechętnie są przyj-
mowane przez ubezpieczycieli w ramach 
rozwiązań standardowych, np. ryzyko 
suszy dla upraw na glebach niskiej jako-
ści albo dla upraw jarych. 

Niezależnie od tego, jaki parametr 
przyjmiemy jako podstawę, warun-
kiem uruchomienia odpowiedzialności 
(trig gerem) jest zmiana tego parametru, 
której następstwem powinien być spadek 
dochodu lub zysku ubezpieczonego. 
Parametry, na bazie których konstru-
owane są ubezpieczenia indeksowe mogą 

być różne, każdy z nich musi jednak 
posiadać następujące cechy:

 ¨ musi być jasno zdefiniowany. Naj-
częściej jest to konkretny wskaźnik, 
np. liczba dni spełniających określone 
warunki przy parametrach pogodo-
wych (opady, temperatura);

 ¨ powinien być niezależny od ubezpie-
czającego/ubezpieczonego, co oznacza, 
że klient nie powinien mieć wpływu 
na mierzoną wielkość parametru, 
w tym przypadku parametry pogo-
dowe są najlepszym rozwiązaniem;

 ¨ wartość parametru powinna być 
dostępna z niezależnego źródła, aby 
zapewnić wiarygodność danych i moż-
liwość ich weryfikacji przez wszystkie 
strony umowy. Z tego względu dane 
pogodowe, pochodzące z państwo-
wej służby meteorologicznej są najbar-
dziej odpowiednie do potrzeb związa-
nych z ubezpieczeniem. W niektórych 
przypadkach dopuszcza się parametr 
pochodzący z lokalnych, należących do 
klienta stacji meteo. Wymaga to jed-
nak weryfikacji, na ile wskazania tej 
stacji w dłuższym okresie są zbieżne 
z danymi niezależnymi.

Istotną cechą ubezpieczeń parametrycznych 
jest również prostota związana z zawarciem 
umowy oraz jej obsługą (likwidacją szkód). 
W przypadku parametrów pogodowych 
ryzyko jest szacowane na podstawie 
danych historycznych, a liczba informacji 
wymaganych od klienta jest ograniczona. 
Z tego względu ubezpieczenia tego typu 
idealnie pasują do uproszczonych modeli 
sprzedaży, np. za pośrednictwem aplikacji, 
nawet mobilnych. Jest możliwość takiego 
skonstruowania oferty, żeby klient rów-
nież przez aplikację dowiadywał się, że 
ryzyko się ziściło i świadczenie jest mu 
należne. Wówczas jednym kliknięciem 
zgłasza roszczenie i wypłata jest realizo-
wana w zasadzie automatycznie. 

W rozpatrywanym przez nas przypadku 
firmy zajmującej się przetwórstwem zbóż, 
czynnikiem, który najbardziej wpływa na 
wysokość cen surowca jest ryzyko suszy, 
a zatem parametrem ubezpieczanym 
mogłaby być np. liczba dni deszczowych 
we wskazanym okresie ubezpieczenia. Jako 
dni deszczowe możemy zdefiniować te dni, 
podczas których wystąpiły opady o wiel-
kości min. 0,5 mm. W takim rozwiązaniu 
odszkodowanie będzie należne, jeżeli liczba 
dni deszczowych (z opadami pow. 0,5 mm) 

Rys. 2. Zanotowane gradobicia w 2021 r.

Źródło: European Severe Weather Database, za dobrapogoda24.pl.
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w ubezpieczanym okresie byłaby niższa niż 
ustalony limit, wówczas ryzyko wystąpienia 
suszy jest bardziej prawdopodobne.

Ubezpieczenie parametryczne wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem dla zakładu 
przetwórczego, oczekującego zabez-
pieczenia przed ryzykiem zmiany ceny 
surowca lub wręcz braku dostaw. W wielu 
przypadkach jest jedynym dostępnym 
dla klienta, którego potrzeby są na tyle 
niestandardowe, że nie mogą być zaspo-
kojone przez typowe ubezpieczenia 
dostępne na rynku. Dzięki odszkodowa-
niu z ubezpieczenia indeksowego klient 
może uzyskać dodatkowe środki na zakup 
surowca po wyższej cenie od dotychcza-
sowych dostawców, ma możliwość naby-
cia zboża na wolnym rynku po aktualnych 
cenach lub może pokryć straty w przy-
padku braku możliwości zakupu.

Podobny model ubezpieczenia może być 
zastosowany również dla prowadzących 
gospodarstwa rolne, którzy również 
odczuwają zmiany cen. Wyższa cena 
skupu ziarna oznacza, że w kolejnym 
sezonie koszt zakupu materiału siew-
nego będzie dużo wyższy, gdyż do ceny 
surowca dochodzą jeszcze proporcjo-
nalnie wyższe koszty przechowania oraz 
zaprawienia nasion. Korzystając z ubez-
pieczenia opartego na indeksie klient-rol-
nik uzyskuje możliwość kompensowania 
sobie strat spowodowanych przez ryzyka, 
które nie byłyby objęte ubezpiecze-
niem standardowym, albo jego zawarcie 
byłoby zależne od wielu czynników, na 
które klient-rolnik nie zawsze ma wpływ 
(np. uprawa na polu o odpowiedniej kla-
sie bonitacyjnej, osiągnięcie przez rośliny 
odpowiedniego stadium rozwoju przed 
początkiem okresu ubezpieczenia).

Jak widać w powyższych przykładach, 
ubezpieczenia indeksowe dają możliwość sko-
rzystania z ochrony w tych sytuacjach, w których 
standardowe warunki i typowi ubezpieczyciele 
nie widzą możliwości pomocy klientowi. 

Mając na względzie wpływ zmian kli-
matycznych na prowadzenie działalności 
rolniczej, związaną z tym niepewność 
i niemożność skorzystania z oferty stan-
dardowej, ubezpieczenia indeksowe mają 
duże możliwości rozwoju w tym zakresie. 
Chociaż ze względu na swoją odmienną 
konstrukcję mogą wydawać się skompli-
kowane, to patrząc z perspektywy łatwości 
ich zawarcia i obsługi (likwidacji szkód) 
są ciekawą alternatywą dla ubezpieczeń 
standardowych. q

u


