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Abstrakt. Przedstawiono wpływ grupy czynników na podejmowanie przez rolników decyzji o ubezpieczeniu 
upraw. Poziom ubezpieczeń upraw jest w Polsce bardzo niski, w 2013 roku było to zaledwie 3,4 mln ha. Rozpa-
trywano elementy charakterystyki gospodarstwa, takie jak np. powierzchnia gruntów ornych, jakość gleb oraz 
cechy rolnika prowadzącego gospodarstwo, ze szczególnym naciskiem na historię jego ubezpieczeń upraw w 
gospodarstwie. Zastosowano w tym celu model wielokrotnej regresji logistycznej z binarną zmienną zależną 
określającą fakt wykupienia ubezpieczenia upraw przez rolnika w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonej 
analizy potwierdzono dominujący wpływ doświadczenia rolnika w ubezpieczeniu upraw w poprzednich latach.

Wstęp
W Polsce od 2006 roku istnieje obowiązek obligatoryjnego ubezpieczenia co najmniej 50% 

powierzchni upraw [Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.]. W opracowaniu Pawła Kobusa [2015], 
który powoływał się na dane Najwyższej Izby Kontroli i GUS, podano, że w 2013 roku jedynie 
11% rolników ubezpieczyło swoje uprawy, co dawało łączną powierzchnię ubezpieczonych 
upraw 3,4 mln ha. Tak niski poziom obligatoryjnych ubezpieczeń wskazuje na istnienie czynni-
ków ograniczających ubezpieczenia upraw. Zdaniem Piotra Sulewskiego [2011], tylko rolnicy 
charakteryzujący się wysoką niechęcią do ryzyka mogą być skłonni do zakupu ubezpieczeń z 
powodu ich zbyt wysokiej ceny. W pracach Ryszarda Stempla [2013] oraz Aleksandry Wickiej 
i współautorów [2013] podejmowano problem wskazania czynników decydujących o ubezpie-
czeniu upraw. W pierwszej z nich wykazano pozytywny wpływ wielkości powierzchni upraw, 
wykształcenia rolników oraz stażu w prowadzeniu gospodarstwa. A. Wicka [2013] wskazała 
dodatkowo również na znaczenie udziału produkcji roślinnej w sprzedaży ogółem oraz wiel-
kości dochodu brutto. P. Kobus [2015] stwierdził, że istotnym czynnikiem jest doświadczanie 
przez rolnika w minionych latach znacznych obniżek plonów podstawowych roślin uprawnych. 
Czynnikiem pomijanym w tych opracowaniach jest dotychczasowa historia ubezpieczeń upraw. 
Pomimo, że bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzje ubezpieczających się rolni-
ków są doświadczenie w zawieraniu umów o ubezpieczeniu upraw i przyzwyczajenia tych osób 
do określonego sposobu postępowania.

Celem opracowania jest określenie wpływu przyzwyczajeń i doświadczenia w ubezpieczeniu 
upraw na zawieranie nowych kontraktów przez rolników. Dodatkowo podjęto próbę wskazania 
wad doboru zmiennych do modelu jedynie na podstawie testów istotności.

Materiał i metodyka badań
W pracy wykorzystano dane Polskiego FADN z lat 2004-2014. W konsekwencji uzyskane 

wyniki były reprezentatywne tylko dla gospodarstw rolnych o standardowej produkcji – SO 
(standard output) co najmniej 4 tys. euro. Chociaż ich liczba wynosi 731 tys., czyli niewiele 
powyżej 50% ogólnej liczby gospodarstw rolnych, to jednak ich łączna wartość SO wynosiła 
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ponad 90%. W praktyce ubezpieczenia upraw mają znaczenie tylko dla gospodarstw, w których 
wystąpienie szkody w plonowaniu roślin oznaczałoby znaczące uszczuplenie dochodu rolnika. 
Z reguły gospodarstwo o SO poniżej 4 tys. euro nie jest podstawowym źródłem dochodów dla 
rodziny rolnika i tym samym ewentualne, nawet znaczne obniżenie plonowania roślin uprawnych 
nie będzie oznaczać na tyle istotnego pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 
rolnika, że konieczne byłoby ubezpieczenie się od takiego zdarzenia. Można więc uznać, że wła-
ściciele gospodarstw reprezentowanych przez próbę FADN są nieomal jedynymi, którzy mogą 
być zainteresowani ubezpieczaniem upraw.

Ograniczono się do analizy gospodarstw o typach produkcyjnych (zgodnie z klasyfikacją 
FADN TF 14): TF 15 – produkcja zbóż i roślin oleistych, TF 16 – mieszane uprawy polowe, TF 
45,46,47,48 – bydlęce, 51 – trzodowe, TF 73,74 – mieszane zwierzęce, TF 83,84 – mieszane. 
Zdecydowano wykluczyć z analizy gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze z uwagi na specyfikę 
produkcji i rodzaje ryzyka produkcyjnego występującego w tych gospodarstwach. Podobnie jak 
z uwagi na specjalizację w produkcji również i z uwagi na wielkość ekonomiczną zdecydowano 
się podzielić gospodarstwa na kilka klas: bardzo małe – SO poniżej 8 tys. euro, małe – SO od 8 
do 25 tys. euro, średnie – SO 25 do 50 tys. euro, duże – SO od 50 do 250 tys. euro i bardzo duże 
– SO powyżej 250 tys. euro. Ogółem liczba  wybranych do analizy gospodarstw wyniosła 10 753. 
W tabeli 1 przedstawiono liczby reprezentowanych gospodarstw w poszczególnych warstwach.

Ograniczenie analizy do wybranych typów produkcyjnych przyczyniło się do zmniejszenia 
liczby gospodarstw reprezentowanych przez próbę FADN do około 615 tys. Jednak były to te 
gospodarstwa, dla których ubezpieczenie upraw powinno mieć największe znaczenie. Poza ty-
pem produkcyjnym i wielkością ekonomiczną w analizie wzięto pod uwagę również region kraju 
zgodnie z podziałem FADN: Pomorze i Mazury (785), Wielkopolska i Śląsk (790), Mazowsze i 
Podlasie (795) oraz Małopolska i Pogórze (800).

W celu zwiększenia precyzji oceny poszczególnych charakterystyk gospodarstw w Polskim 
FADN stosuje się losowanie warstwowe, a przynależność do warstwy zależy od trzech czynników: 
wielkości ekonomicznej, typu produkcyjnego i regionu kraju [Goraj i in. 2012]. Liczebności w 
poszczególnych warstwach ustala się zgodnie z metodą optymalnej alokacji Neymana:
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gdzie: nh  – liczebność próby w warstwie h, n  – liczebność próby, Nh  – liczebność populacji 
w warstwie h, ϭh – odchylenie standardowe w warstwie h, L – liczba warstw.

Tabela 1. Liczba reprezentowanych gospodarstw według typu produkcyjnego i wielkości ekonomicznej
Table 1. The number of represented farms according to production type and economic size
Typ produkcyjny/ Production type Liczba gospodarstw/Number of farms

bardzo 
małe/very 

small

małe/ 
small

średnie/ 
medium

duże/ 
large

bardzo 
duże/very 

large

razem/ 
all

Bydlęce/Cattle 27 094 56 904 33 647 12 296 91 130 032
Trzodowe/Pigs 1 108 9 141 5 518 5 782 572 22 121
Mieszane zwierzęce/Mixed livestock 38 145 50 490 12 891 3 875 11 105 412
Mieszane/Mixed 98 740 92 132 17 111 6 913 157 215 053
Zboża i oleiste/Cereals and oilseeds 33 394 21 512 5 436 4 142 164 64 648
Mieszane uprawy polowe/Mixed crops 39 953 28 288 6 285 3 114 69 77 709
Razem/All 238 434 258 467 80 888 36 122 1 064 614 975

Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations
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Ceną większej precyzji jest ograniczenie stosowania tradycyjnych metod wnioskowania sta-
tystycznego (dla próby prostej) tylko do pojedynczej warstwy. W przypadku analizy obejmującej 
kilka lub wszystkie warstwy konieczne jest uwzględnienie wag dla poszczególnych gospodarstw.

W analizie rozpatrywano następujące zmienne:
 – ubezpieczenie upraw w roku 2014 (U) [0 – nie, 1 – tak],
 – wielkość ekonomiczna (WE),
 – typ produkcyjny (TP),
 – region kraju (RK),
 – odsetek lat z ubezpieczeniem upraw w latach 2009 – 2013 (UH), 
 – dowolne ubezpieczenie upraw w latach 2009 – 2013 (UT) [0 – nie, 1 – tak],
 – występowanie szkód w uprawach w latach 2009 – 2013 (szkodę zdefiniowano jako 40% lub 

większe obniżenie plonu w stosunku do średniego co najmniej jednej z głównych upraw (SZ) 
[0 – nie, 1 – tak]),

 – intensywność produkcji roślinnej (NAKLAD) [nakład tys. zł/ha], 
 – powierzchnia gruntów ornych (GO) [ha],
 – współczynnik bonitacji gleb (WBG),
 – produkcja ekologiczna (EKO) [0-nie, 1-tak],
 – udział produkcji roślinnej w produkcji ogółem (UPR),
 – wiek rolnika (WIEK),
 – średnie lub wyższe wykształcenie rolnika (WYK) [0 – nie, 1 – tak].

Wszystkie wartości obserwowanych zmiennych pochodziły z próby FADN z 2014 roku, poza 
danymi dotyczącymi ubezpieczeń upraw i szkód w plonach (lata 2009-2013), tzn. zmiennymi 
UH, UT oraz SZ.

W badanej populacji ubezpieczyło się w 2014 roku około 11,6% właścicieli gospodarstw, wynik 
ten uzyskano uwzględniając wagi dla poszczególnych gospodarstw. Pominięcie tych wag dałoby 
wynik prawie dwukrotnie wyższy (23%), ale byłby to tylko wynik dla próby, dla której uzyskania 
zastosowano losowanie warstwowe. Dlatego pomijanie wag poszczególnych gospodarstw należy 
uznać za poważny błąd metodologiczny. Wstępne wyniki analizy wpływu rozpatrywanych zmien-
nych na decyzję zakupu ubezpieczenia w roku 2014 przedstawiono w tabeli 2. 

Poza średnią i odchyleniem standardowym obliczono również średnie wszystkich zmiennych 
ilościowych i binarnych dla gospodarstw, które nie ubezpieczyły się i dla tych, które to zrobiły, 
wychodząc z założenia, że duża różnica tak obliczonych średnich powinna sugerować dużą 
wartość predykcyjną zmiennej. Inną miarą, która mogłaby sugerować znaczenie poszczególnych 

Tabela 2. Wyniki jednoczynnikowej analizy siły predyktywnej zmiennych ilościowych
Table 2. Results of single-variable analysis of quantitative variables predictive usefulness
Zmienna/
Variable

Średnia/
Mean

Odchylenie 
standardowe/Standard 

deviation

Średnia dla 
nieubezpieczonych/
Mean for uninsured

Średnia dla 
ubezpieczonych/
Mean for insured

R2 
McFaddena

UH 0.116 0.263 0.056 0.572 0.37081
UT 0.21 0.408 0.132 0.806 0.31326
log(GO) 1.012 0.338 0.981 1.251 0.08748
GO 14.673 20.24 13.003 27.34 0.05085
WBG 0.753 0.356 0.729 0.935 0.04687
log(NAKLAD) 0.133 0.222 0.121 0.228 0.03575
UPR 0.508 0.306 0.494 0.615 0.02446
NAKLAD 1.534 0.752 1.497 1.819 0.02385
SZ 0.065 0.247 0.054 0.151 0.01753
EKO 0.065 0.246 0.071 0.018 0.00861
WYK 0.491 0.500 0.478 0.591 0.00732
WIEK 45.823 13.000 45.984 44.598 0.00157

Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations
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zmiennych mógłby być współczynnik korelacji Pearsona. Jednak z uwagi na binarny charakter 
zmiennej zależnej współczynnik ten nie mógł być zastosowany. W zamian dla każdej zmiennej 
oszacowano jednoczynnikowy model logitowy i wyznaczono jeden z odpowiedników współ-
czynnika determinacji, który może być używany również dla uogólnionych modeli liniowych 
tzn. R2 McFaddena:

2
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L

= −R2 McFadden  (2)

gdzie: logLM oznacza logarytm funkcji wiarogodności oszacowanego modelu M zaś logL0 
oznacza logarytm funkcji wiarogodności modelu niezawierającego żadnej zmiennej obja-
śniającej, a jedynie wyraz wolny.
Dla zmiennych jakościowych uzyskano R2 McFaddena wynoszące odpowiednio: 0,09998 dla 

regionu, 0,05541 dla wielkości ekonomicznej oraz 0,03733 dla typu produkcyjnego.
Poza zmiennymi wymienionymi w tabeli 2 przedstawiono również wyniki dla zlogarytmowa-

nych wielkości gruntów ornych oraz wielkości nakładów. Użycie zlogarytmowanych zmiennych 
jest zasadne, gdy reakcja zmiennej zależnej jest proporcjonalna raczej do zmiany procentowej, 
a nie zmiany nominalnej zmiennej objaśniającej. Wyniki z tabeli potwierdzają, że w przypadku 
wielkości gruntów ornych oraz wielkości nakładów wystąpiła taka zależność.

Największą zdolnością do wyjaśnienia decyzji o ubezpieczeniu upraw charakteryzują się 
zmienne dotyczące historii ubezpieczeń upraw gospodarstwa (UH i UT), przy czym zmienna UH 
przedstawiająca odsetek lat z wykupionym ubezpieczeniem w badanej przeszłości gospodarstwa 
była znacząco lepsza (R2 McFaddena – 0,37081). Pozostałe zmienne wykazują wyraźnie słabszy 
związek z decyzją o ubezpieczeniu upraw. R2 McFaddena powyżej 0,01 wykazały tylko takie 
zmienne, jak: powierzchnia gruntów ornych, jakość gleb, intensywność produkcji roślinnej, udział 
produkcji roślinnej w produkcji ogółem oraz doświadczenia w znaczącym obniżeniu plonów.

Z uwagi na binarny charakter zmiennej zależnej do opisu zależności decyzji o ubezpieczeniu 
upraw wybrano model wielokrotnej regresji logistycznej:
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gdzie: U oznacza binarną zmienną zależną opisującą decyzję o ubezpieczeniu upraw  
[0 – nie, 1 – tak], 0β  – wyraz wolny będący jednocześnie poziomem referencyjnym dla 
zmiennych jakościowych, tzn. gospodarstwa bez wyraźnej specjalizacji (TF 83,84), bardzo 
mała wielkość ekonomiczna i północno-zachodni region kraju (FADN: 785), 1 , ,i kix x  – 
wartości zmiennych objaśniających w i-tym gospodarstwie, 1, , kβ β – odpowiadające im 
współczynniki kierunkowe.
Bardzo ważnym etapem w modelowaniu jest dobór zmiennych do modelu. Chociaż w lite-

raturze statystycznej można znaleźć wiele metod doboru zmiennych, to w praktyce najczęściej 
stosowana jest metoda regresji krokowej wstecz. Metoda ta polega na oszacowaniu w pierwszym 
kroku pełnego modelu ze wszystkimi rozważanymi zmiennymi. W kolejnych krokach usuwa się 
po jednej zmiennej, rozpoczynając od zmiennej o najmniejszej wartości statystyki testowej (lub 
wartości bezwzględnej statystyki, jeżeli może ona przyjąć wartości ujemne) dla hipotezy o braku 
wpływu danej zmiennej objaśniającej na zmienną zależną. Postępowanie to trwa do momentu, w 
którym wszystkie zmienne pozostające w modelu wykazują istotny wpływ na zmienna zależną. 
W przypadku uogólnionych modeli liniowych, do których należy regresja logistyczna do weryfi-
kacji hipotez o braku wpływu poszczególnych zmiennych używa się testu Walda dla zmiennych 
ilościowych i testu F dla zmiennych jakościowych.
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Omówione postępowanie jest bardzo popularne z uwagi na łatwość wykonania i obiektywność. 
Jednak w przypadku dużych prób „mechaniczne” pozostawienie wszystkich istotnych zmiennych 
w modelu może prowadzić do niepotrzebnej komplikacji modelu, w zamian za śladową poprawę 
jakości predykcyjnej modelu. Dlatego w analizach zaproponowano odmienne podejście, zbliżo-
ne do regresji krokowej w przód z jednym bardzo ważnym rozróżnieniem: warunkiem dodania 
zmiennej do modelu była nie tylko jej istotność, ale również „znaczące” podwyższenie jakości 
predykcyjnej modelu. Przyjęto, że „znaczące” podwyższenie R2 McFaddena wynosiło powyżej 
0,01.Wszystkie obliczenia wykonano w środowisku R [R Core Team 2015], z wykorzystaniem 
pakietu Survey [Lumley 2014, 2016], który umożliwia uwzględnienie losowania warstwowego 
w doborze próby.

Wyniki badań
Oszacowanie pełnego modelu pozwoliło uzyskać R2 McFaddena równe 0,4168232, co można 

uznać relatywnie wysoki wynik w przypadku regresji logistycznej. Po eliminacji nieistotnych 
zmiennych za pomocą regresji krokowej, uzyskano model, którego wyniki oszacowania podano 
w tabeli 3. Poza zmienną „region kraju”, cztery zmienne były istotne w wyjaśnieniu decyzji o 
ubezpieczeniu upraw. Biorąc pod uwagę średni efekt marginalny, największe znaczenie miały 
ubezpieczenia upraw w przeszłości (UH), porównując rolnika, który w minionych pięciu latach 
nie ubezpieczał się w ogóle z rolnikiem, który ubezpieczał się co roku, uzyskano zwiększenie 
prawdopodobieństwa ubezpieczenia w roku bieżącym (2014) o 62 p.p.

W przypadku zmiennej w skali logarytmicznej, z uwagi na dziesiętną podstawę logarytmu, 
średni efekt marginalny należy interpretować, jako reakcję na dziesięciokrotny wzrost wartości 
zmiennej. Na przykład porównując gospodarstwa o powierzchni 10 i 100 ha gruntów ornych, w 
tym drugim przypadku można oczekiwać wyższego prawdopodobieństwa wykupienia ubezpie-
czenia upraw o prawie 10 p.p.

W modelu, którego wyniki oszacowania podano w tabeli 3, znalazły się wszystkie istotne 
zmienne, natomiast w modelu, którego wyniki oszacowania podano w tabeli 4 uwzględniono tylko 
te zmienne, które podnosiły R2 McFaddena przynajmniej o 0,01. W konsekwencji w modelu tym 
nie uwzględniono współczynnika bonitacji gleb i intensywności produkcji mierzonej nakładem 
na 1 ha gruntów ornych. 

Tabela 3. Wyniki modelu logistycznej regresji wielokrotnej ze wszystkimi istotnymi zmiennymi
Table 3. The results of logistic multiple regression model with all significant variables
Zmienna /Variable Ocena/

Estimate
Błąd 

standardowy/
Std. error

t P(>|t|) Średni efekt 
marginalny*/Average 

marginal effects [p.p.]
(Intercept) -5.103 0.3071 -16.6163 < 2e-16 0
REGION 790 0.4983 0.1751 2.8458 0.0044 3.24903
REGION 795 -0.3858 0.1863 -2.0708 0.0384 -2.05562
REGION 800 -0.0091 0.281 -0.0324 0.9741 -0.05275
WBG 0.5246 0.1613 3.2528 0.0011 3.44305
log(GO) 1.252 0.1784 7.0177 < 2e-16 9.8876
log(NAKLAD) 0.36 0.149 2.4167 0.0157 2.27067
UH 4.3656 0.199 21.9336 < 2e-16 62.35877
R2 McFaddena = 0.4114661

* dyskusję na temat wyznaczania efektów marginalnych w modelu probitowym przedstawiono w pracy 
Williama Greene`a [1997, s. 730]/A brief discussion about the marginal effects is presented in Greene 
[1997, s. 730]
Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations
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Porównując jakość predykcyjną obydwu modeli, można stwierdzić, że usunięcie dodatkowo 
dwóch istotnych zmiennych spowodowało obniżenie R2 McFaddena tylko o 0,00636. Średni efekt 
marginalny dla historii ubezpieczeń wynoszący ponad 65 p.p. potwierdził dominujące znaczenie 
doświadczenia rolnika w ubezpieczaniu upraw. Drugim ważnym czynnikiem była powierzchnia 
gruntów ornych, choć należy wyraźnie zaznaczyć, że efekt ten był wiele słabszy: 10-krotne 
zwiększenie powierzchni gruntów ornych skutkowało zwiększeniem prawdopodobieństwa ubez-
pieczenia tylko o 11,65 p.p. Biorąc pod uwagę regiony kraju różnice były jeszcze mniejsze, przy 
czym najwyższe prawdopodobieństwo ubezpieczenia upraw dotyczyło regionu 790, obejmującego 
województwa wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i kujawsko-pomorskie.

Podsumowanie
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję ubezpieczenia upraw przez rolnika w 

bieżącym roku była duża częstość takich ubezpieczeń w przeszłości. Coroczne ubezpieczanie się w 
minionych pięciu latach zwiększało prawdopodobieństwo ubezpieczenia w bieżącym roku o około 
65 p.p. Może to wynikać zarówno z posiadania umiejętności zawierania umów ubezpieczeniowych 
dotyczących upraw roślin, jak i z przyzwyczajenia, swego rodzaju inercji, a nawet z obecności w 
bazie klientów towarzystwa ubezpieczeniowego, które może przypominać o konieczności zawarcia 
nowej umowy w celu podtrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Chociaż przeprowadzona analiza 
nie dała podstaw do wskazania, która z tych możliwości jest najważniejsza, to jednak pozwoliła 
stwierdzić, że kluczowe w zwiększeniu poziomu ubezpieczeń upraw byłoby nakłonienie rolników 
do zakupu takiego ubezpieczenia przynajmniej raz. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe zain-
teresowane ubezpieczaniem upraw powinny wprowadzić specjalne zachęty w pierwszych latach 
współpracy z rolnikami.

Podsumowując metodyczny aspekt pracy można stwierdzić, że „mechaniczne” kierowanie się 
wynikami testów istotności w doborze zmiennych, w przypadku prób o dużych liczebnościach, 
prowadzi do uwzględnianiu w modelach zmiennych, formalnie istotnych, jednak z praktycznego 
punktu widzenia całkowicie nieważnych i tylko zaciemniających obraz zależności.
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Summary
The level of crop insurance is very low in Poland, in 2013 it was only 3.4 million hectares. The influence 

of the characteristics of the farm and of the farmer on decision of crop insuring, with particular emphasis on 
the history of crop insurance in the farm was investigated. For that purpose the multiple logistic regression 
model with a binary dependent variable indicating purchasing crop insurance by a farmer in 2014 was 
applied. The analysis confirmed the dominant influence of farmer’s experience in the insurance of crops in 
previous years.
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