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Obiectiv principal

Stabilizarea veniturilor în ferme
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Factori perturbatori

• Globalizarea

– prețurilor și distribuției de produse agro-alimentare

– distribuției de materii prime și materiale pentru producția 

agricolă (”inputuri”)

• Schimbările climatice

– efectele lor asupra producției agricole

– efectele asupra factorilor de producție



The World Bank

Factori de influență

• Macroeconomici – dobânzi, curs de schimb

• Piața funciară – proprietatea / arenda factori critici în 

restructurarea fermelor

• Diversificarea producției – optimizarea producției 

(crește dimensiunea fermei)

• Prevenirea riscurilor – reducerea probabilității de 

producere a unui eveniment sau a dimensiunii 

pierderilor economice – reducere prime de asigurare

• Grupurile de producători – gestiunea riscului de preț
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Riscuri în agricultură

• Riscuri de piață - volatilitatea prețurilor pe piețele 

europene și internaționale

• Riscuri de producție:

– Riscuri climatice (secetă, îngheț timpuriu și tardiv, 

grindină, inundații)

– Riscuri de boli și dăunători la culturi de câmp și 

zootehnie
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• Asigurarea riscurilor de producție (inclusiv cele 
climatice)

• Mutualizarea riscului – fonduri mutuale, asigurări 
mutuale

• Stabilizarea veniturilor din fermă

• Piața de derivative

• Corolar: Consolidarea sistemului de management al 
riscului în agricultură

Instrumente de managementul 
riscului
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• Piața asigurărilor pilon esențial al oricărei politici coerente de 
managementul riscului specific (de producție sau venit)

• Limitări:

– Lipsa transparenței și standardizării – condițiile oferite de firmele de 
asigurări variază semnificativ

– Variabilitatea excesivă a condițiilor împiedică formarea unei piețe 
transparente și competitive, benefică ambelor părți

• Recomandări:

– Implicarea MADR în facilitarea consolidării pieței asigurărilor agricole

– Standardizarea condițiilor generale și speciale ale polițelor

– Dezvoltarea asigurării în grup și a celei pe bază de indici (climatici?)

– Oferirea unor franșize acceptabile care ar putea impulsiona piața

Asigurarea riscurilor de producție
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• Fonduri mutuale sau asigurări mutuale (societăți)

• Instrumente colective pentru asigurarea fermierilor:

– împotriva riscurilor de producție de natură catastrofală 

– împotriva riscurilor neacoperite prin asigurări

• Riscurile catastrofale:

– evenimente climatice

– boli ale animalelor și / sau plantelor

– evenimente de mediu

– stabilizarea veniturilor fermierilor în caz de pierderi severe

Mutualizarea riscului (1)



The World Bank

• Cheia succesului fondului mutual – definirea nivelului corect de 
mutualizare pe tipuri de riscuri și între riscuri

• Marile dileme: 

– singularitate sau pluralitate? – pro și contra

– voluntar sau obligatoriu? – pro și contra

– Supraveghere financiară ASF? – pro și contra (?) 

• Recomandări:

– Alegere cu grijă a compoziției Consiliului de Administrație

– Contribuțiile colectate de la membri – 100-120 M€ anual

– Specificarea clară a obligativității măsurilor preventive colective

– Segmentarea atentă a rezervelor financiare

Mutualizarea riscului (2)
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Mutualizarea riscului (3)

• Rolul MADR – facilitarea optimizării efectelor 

– Definirea regulilor de funcționare (în plus de Legea 2/2014)

– Segmentarea clară între fond și asigurări clasice

– Definirea valorii minime a riscului mutualizat (numărul 

fermelor, distribuția dimensională, localizarea geografică)

– Viabilitatea fondului – număr minim de ferme și acoperirea 

teritorială minimă = mutualizarea adecvată a riscurilor

– Monitorizarea finanțării publice

• Finanțare publică = 65% din compensațiile plătite 

(75% CE + 25% buget)
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Stabilizarea veniturilor din fermă (1)

• Posibil viitoarele instrumente ale gestionării riscurilor în agricultură 
– controlul  volatilității veniturilor

• Cerințe specifice: informații de bază

– Documente contabile certificate – ferme comerciale

– Studii suplimentare pe tipuri de ferme – standardizare

• Instrumente directe: 

– Relaxarea taxei pe venitul net (impozit mediu anual)

– Conturile de economii (ani buni - ani proști)

– Venituri brute, nete și asigurarea profitului (cu franșize) - US
• Culturi de câmp (Crop Revenue Coverage (CRC), Revenue Assurance, 

Income Protection

• Zootehnie – Livestock Gross Margin

• Total fermă – Adjusted Gross Revenue Insurance
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Stabilizarea veniturilor din fermă (2)

• Instrumente indirecte: 

– conturi de economii individuale cu amânarea plății 

taxelor și activarea prin prețuri – în studiu

• Recomandări:

– Considerarea opțiunilor de introducere a instrumentelor 

fiscale (relaxarea taxei pe venit net)

– Introducerea conturilor individuale de economisire 

(inclusiv amânarea taxelor) cu declanșare prin prețuri

– Combinație între fondurile mutuale și derivative
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Piața de derivative (1)

• Aduce variabila ”timp” în gestionarea riscului în agricultură

• Realitatea curentă – fermierii mici și medii vând pe piețe spot

• Absența disponibilului local de instrumente de tip ”forward”, 

”opțiuni” și ”swaps” limitează optimizarea veniturilor

• Obstacole:

– Fragmentarea cotațiilor de preț (NV-€ / SE-US$)

– Absența informațiilor de piață asupra prețurilor spot,

privind cantitatea și calitatea produselor, depozitarea și 

consumul
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Piața de derivative (2)

• Recomandări:

– Facilitarea dezvoltării practicilor de contractare forward –

îmbunătățirea planificării veniturilor 

– Funcționalizarea utilizării certificatelor de depozit de către 

depozitari licențiați

– Dezvoltarea unui set de reguli și garanții pentru finalizarea 

tranzacțiilor

– Îmbunătățirea sistemului informațional al pieței pentru 

transparentizarea prețurilor de referință, accesul la 

informații și uniformizarea prețurilor
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Consolidarea managementului 

riscului în agricultură (1)

• Guvernanța riscului în agricultură este esențială

pentru organizarea, întreținerea și supravegherea 

gamei de instrumente disponibile pentru fermieri

• Modele de guvernanță a riscului în agricultură:

– Parteneriat public-privat puternic (USA, Canada, Spania)

– Competiție între asiguratori și fonduri mutuale (Franța)
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Consolidarea managementului 

riscului în agricultură (2)

Exemple:

• SUA Programul Federal de Asigurarea Culturilor

– Agenția de Managementul Riscului (US) – parte a USDA

– Dezvoltă și/sau aprobă politici contractuale, prime, contribuții 

financiare pentru calamități

• Spania: sistem centralizat de asigurări agricole bazat pe parteneriat public-

privat

– Agenția Națională pentru Asigurări Agricole (ENESA)

– Reasigurare prin Agenția de Reasigurare (CCS - stat)

• Franța:

– Fondul Național de Garantare a Riscurilor Agricole (FNGCA)

– Finanțare din contribuții ale fermierilor și fonduri publice
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Consolidarea managementului 

riscului în agricultură (3)

• Impune expertiză specializată internă și capacitatea de 

a conduce grupuri de experți din piața privată de risc

• Definirea regulilor de bază și limitelor piețelor private 

de risc

• Monitorizare modernă și eficientă a politicii de 

management al riscului conform orientărilor 

reglementative ale CE

• Abordare proactivă a prevederilor PAC- dezvoltare 

rurală
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Consolidarea managementului 

riscului în agricultură (4)

• Instituționalizarea monitorizării implementării 

politicii de managementul riscului, prin:

– Comitetul Național pentru Managementul Riscului

• Autorități publice și profesionale relevante evaluează instrumentele, 

procedurile și practicile

– Fondul național pentru Managementul Riscului în 

Agricultură

• Asigură fluxurile financiare și rezervele financiare ale 

fondului/fondurilor mutuale
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Precizare

Prezentarea de mai sus are la bază ideile și

propunerile de consolidare a managementului

riscului în agricultură elaborate de un grup de

experți ai Băncii Mondiale pentru Ministerul

Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul

Programului de Asistență Tehnică finanțat din

fondurile Comisiei Europene.

Raportul integral este predat MADR astazi.
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Vă mulțumesc

gionita@worldbank.org


