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1. Introducere 
 Agricultura este foarte importantă pentru economia Moldovei; în 2017, acesteia 

i-au revenit 14% din PIB, 32% din ocuparea forței de muncă și 31% din exporturi 
 Dezvoltarea agriculturii este esențială pentru devoltarea economiei 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Totuși, agricultura este în mod firesc dependentă de vreme și de alte riscuri 
 Agricultorii au numeroase strategii de gestionare a riscurilor, iar schemele de 

asigurări agricole pot completa aceste strategii 
 Scopul analizei: A examina experiența internațională în domeniul asigurărilor 

agricole ca un mecanism de facilitare a venitului agricultorilor, și a oferi 
recomandări pentru RM 
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În ce mod agricultorii fac față riscurilor? 

 Asigurările agricole sunt doar unul din multiplele instrumente utilizate de 
agricultori pentru a gestiona riscurile 

Credite / 
împrumuturi 

Strategiile de gestionare a 
riscurilor disponibile 

agricultorilor 

Economii și 
deținerea 
acțiunilor 

Venit din 
activități altele 

decât agricultura 

Contracte 
forward și 

futures 

Subvenții din 
partea statului 
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2. Asigurări agricole, aspecte generale 
Ce sunt asigurările agricole? 

 

 În general, asigurarea înseamnă că o parte (asiguratul) transferă riscul unei 
pierderi mari, potențial devastatoare, unei alte părți (asiguratorul) în schimbul 
unei pierderi mici, previzibile și cuantificabile (prima) 

 Asigurările agricole (AA) sunt o formă specializată de asigurare 

 De cele mai multe ori, AA iau forma asigurării culturilor agricole, dar se poate 
aplica și animalelor, serelor, acvaculturii, pădurilor și animalelor de rasă 
(animale de mare valoare, precum caii de curse) 

 Dacă agricultorii nu doresc să suporte riscurile, ei vor fi dispuși să renunțe la o 
parte din venitul așteptat în schimbul unui flux de venituri mai omogen și 
asigurării împotriva pierderilor semnificative 

5 
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De unde vine interesul în asigurări agricole? 

1. Alte instrumente de gestionare a riscurilor nu oferă întotdeauna o plasă de 
siguranță adecvată, în special împotriva pierderilor catastrofale 
– Pot conduce la preocupări de ordin umanitar, capcane de sărăcie în zonele rurale 

2. Asemenea strategii ca diversificarea producției conduc la o mai mică 
specializare și, prin urmare, la investiții mai puține în tehnologii moderne 

3. AA sunt incluse în Anexa 2 a Acordului privind agricultura al OMC, încheiat în 
cadrul negocierilor din Runda Uruguai 
– AA sunt considerate a avea efect minim asupra comerțului (așa-numita politica 

„cutiei verzi”), prin urmare sunt scutite de angajamentele de reducere, la fel ca și 
programele de ajutorare în caz de dezastre naturale 

– Prin urmare, AA oferă un mijloc pentru ajutorarea agricultorilor, care este în mare 
măsură liber de disciplinele OMC 

4. Interesul comercial din partea industriei private de asigurări 
– AA pot ajuta asigurătorii să-și diversifice riscul de la alte linii de business cu asigurări 
– AA pot deschide canale pentru finanțare publică 
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Principalele tipuri de asigurări agricole 
 Trei categorii generale de AA (dar o mare varietate de scheme specifice utilizate în 

diferite țări ale lumii) 
I. Produse pentru pericole concrete oferă asigurare împotriva pierderilor unei 

gospodării din cauza unui pericol concret sau a unui risc numit. Cel mai frecvent 
exemplu este grindina. Asigurarea de un pericol concret deseori se oferă de 
societăți private de asigurări fără sprijin din partea statului pe o bază pur 
comercială. 

II. Produse pentru pericole multiple oferă asigurare împotriva unei game largi de 
pericole, care de obicei nu sunt enumerate. Acestea asigură, de regulă, recolte, 
câștiguri sau venituri, iar experiența arată că ele necesită suport din partea 
statului (adică nu sunt oferite pe o bază pur comercială). 

III. Produse de asigurare bazată pe indici (ABI) permit agricultorilor să se asigure 
împotriva evenimentelor măsurate la nivel regional, cum ar fi precipitațiile (lipsa 
acestora) sau temperaturile extreme. Dacă, de exemplu, precipitațiile într-o 
regiune scad sub un anumit nivel, agricultorii din regiune care au procurat ABI 
pentru precipitații primesc despăgubiri. Până acum, produsele ABI au depins, de 
asemenea, în mare măsură de sprijinul din partea statului. 
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Asigurările agricole în lume astăzi 

 Cel mai cuprinzător inventar este un sondaj realizat de Banca Mondială în 2008 
(65 de țări) 

 80-90% din volumul global al primelor de AA le revin încă țărilor cu venituri 
mari, în special SUA și Canadei (circa 60% din volumul global), și Europei (17%) 

 Asigurării recoltelor îi revine circa 90% din volumul global al primelor de AA, iar 
asigurării animalelor cea mai mare parte din restul 

 Majoritatea programelor de AA sunt facultative pentru agricultori. În unele țări 
cu venituri mici, AA sunt o condiție prealabilă pentru obținerea de împrumuturi 
agricole 

 AA depind în mare măsură de suport din partea statului: 
 Subvenții pentru prime – de obicei, le revin circa 50% din totalul primelor 
 Reasigurare – statele uneori acționează ca reasiguratori ai „excesului de pierderi” 

pentru furnizori de AA privați sau publici-privați 
 Suport pentru costuri administrative și operaționale, cum ar fi evaluarea pierderilor 
 Suport pentru cercetare și instruire în domeniul AA 
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Principalele provocări aferente asigurărilor agricole (I) 
AA sunt un gen de activitate special 
 Extinderea geografică a producției agricole și deseori corelația spațială înaltă 

(natura sistemică) a pierderilor, solicitărilor și plăților 
 Rezultatele/solicitările în agricultură sunt determinate de procese biologice 

complexe 
 Epidemiile la animale sunt mari și dificil de abordat din punct de vedere actuarial 
 Istoricul pierderilor este deseori scurt (de ex., lipsa istoricului recoltelor pe termen 

lung în condițiile de producție moderne în Europa de Est) 
 Incertitudinea cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra probabilității 

pierderilor viitoare 

 Agricultorii sunt deseori puțin dispuși să plătească pentru AA 
− Agricultorii deseori au metode alternative de gestionare a riscului (exemple la p. 4) 
− Agricultorii deseori nu au încredere sau au o înțelegere limitată a asigurărilor 

 În plus, agricultorii deseori pot presupune în mod sigur că statul va oferi ajutor în 
caz de situații catastrofale, cum ar fi seceta sau inundațiile, astfel ei nu sunt 
dispuși să plătească pentru AA care acoperă astfel de situații (așa-numita dilemă 
a samariteanului) 
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Principalele provocări aferente asigurărilor agricole (II) 

Asimetria informației și consecințele ei 

 Asimetria informației – este deseori dificil unui furnizor de AA să cuantifice 
mărimea exactă a pierderilor la nivel de gospodărie 

 Pericol moral – un agricultor asigurat are un stimulent ca să profite de 
asimetria informației prin nerespectarea celor mai bune practici agricole. De 
exemplu, acesta poate reduce irigarea sau aplicarea pesticidelor pentru a 
economisi bani, deoarece cunoaște că reducerea recoltei în rezultatul acestei 
reduceri poate fi pretinsă ca despăgubire. Sau acesta poate trece la culturi care 
sunt mai vulnerabile la risc 

 Selecție nefavorabilă – agricultorii se confruntă cu riscuri diferite. Un contract 
de asigurare omogen, oferit tuturor agricultorilor, va avea un preț prea mare 
pentru cei cu riscuri sub medie, și prea mic pentru cei cu risc mai mare decât 
media. În rezultat, agricultorii cu risc scăzut nu vor accepta contractul, iar 
furnizorul de AA va rămâne doar cu agricultorii cu risc ridicat 
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Principalele provocări aferente asigurărilor agricole (III) 
Consecințe 
 Cu excepția câtorva produse împotriva unui pericol concret (în special grindina, 

care nu este sistemică și pentru care pierderile sunt relativ ușor de evaluat), AA 
nu sunt oferite cu succes pe bază comercială – acest lucru depinde mult de 
suportul din partea statului 

 Experiența cu produsele subvenționate pentru pericole multiple este 
dezamăgitoare 

‒ Scumpe, predispuse la costuri administrative mari, pericol moral din partea agricultorilor (și 
furnizorilor comerciali, atunci când statul subscrie toate pierderile) 

 Interes sporit pentru ABI ca o soluție posibilă la unele dintre aceste probleme 
 Este o provocare pentru furnizorii privați și publici de AA să dobândească și să 

mențină abilități speciale în domeniul subscrierii, evaluării pierderilor și 
reasigurării, care sunt necesare pentru a asigura niveluri adecvate de AA la 
costuri rezonabile 

Rezultat: AA pot contribui la gestionarea riscurilor în agricultură și sunt utilizate pe 
larg la nivel internațional, dar se confruntă cu multe provocări, și ar trebui să 
completeze, nu să substituie, alte componente ale unei strategii cuprinzătoare de 
gestionare a riscurilor 
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3. Asigurări agricole în UE 

 UE nu gestionează niciun program comun de AA 
 Condițiile agroclimatice și expunerea la riscuri în agricultură diferă foarte mult în 

statele membre ale UE 
 Gospodăriile agricole în UE (număr, tipuri și rezistența financiară) sunt foarte 

eterogene 
 

 Cea mai mare parte a sprijinului UE pentru agricultură este cheltuită pe plăți 
directe către agricultori 

‒ Plățile directe oferă un anumit grad de stabilizare automată a veniturilor 
‒ Statele membre nu sunt dispuse să examineze posibilitatea redistribuirii majore a 

cheltuielilor din agricultură 
 

 Astfel, UE permite fiecărui membru să pună în aplicare politici de AA care se 
potrivesc condițiilor sale specifice 
 

Rezultat: O mare varietate de sisteme și produse de asigurare în UE 
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Asigurări agricole în UE (II) 

 Asigurarea comercială împotriva unui 
pericol concret (grindină și incendiu) 
este bine dezvoltată în aproape toate 
statele membre 

 Produsele împotriva pericolelor 
multiple sunt, de regulă, oferite doar 
în cazul în care se asigură suportul din 
partea statului 

 În Germania, Belgia, Țările de Jos și 
Marea Britanie există doar asigurare 
privată împotriva unui pericol concret 

 În alte state membre există diferite 
combinații de produse de asigurare 
private și publice 

 Până acum există experiență limitată 
cu produsele ABI 
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Privată 
nesubvenționată 
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subvenționată 

Privată, parțial 
subvenționată 

Asigurare împotriva unui 
pericol concret 

Asigurare combinată Asigurarea recoltei 
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Asigurări agricole în UE (III) 

Piața asigurărilor 
 În majoritatea țărilor există mai mulți furnizori de asigurări, uneori doar unul sau doi 
 Unele cazuri de monopol 

Pătrunderea pe piață 
 Diferențe mari între țări, deseori pătrunderea sporită a asigurărilor împotriva 

unui pericol concret (Germania) 

Nivelul primelor 
 Niveluri mai scăzute în Marea Britanie și Germania (1% din valoarea asigurată) și 

niveluri mai ridicate în Spania, Italia și Portugalia (până la 8% din valoare) 
 Depind de tipul și frecvența riscurilor asigurate, vulnerabilitatea culturilor, numărul de 

gospodării și concepția produsului (deduceri, declanșatoare de plată) 

Nivelul subvențiilor 
 O gamă largă, de la 0% în Germania până la 75% din totalul primelor în Portugalia 
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Asigurări agricole în UE (IV) 

Reasigurări 
 În majoritatea țărilor sunt oferite de companii private care activează pe piețele 

internaționale de reasigurare 
 În Portugalia, Spania și Italia sunt total sau parțial gestionate de companii publice 

Deduceri și sisteme bonus-malus 
 Deducerile sunt sumele deduse din despăgubiri pentru a reduce pericolul moral 
 Variază între 0 și 40% 
 Bonus-malus se referă la reduceri și penalități pentru prime pe baza performanțelor 

anterioare (adică unui agricultor care deseori a solicitat despăgubiri în trecut i-ar putea 
fi aplicate prime mai mari în viitor) 

 Gamă largă de specificații în diferite state membre și produse de asigurare 

Asigurări obligatorii? 
 În majoritatea țărilor, dacă un agricultor asigură o cultură, toate câmpurile destinate 

acelei culturi trebuie să fie asigurate (în caz contrar, agricultorii vor asigura doar 
câmpurile supuse unui risc mai mare – selecție nefavorabilă) 

 Grecia și Ciprul au scheme obligatorii 
 Băncile uneori solicită AA ca o condiție pentru oferirea creditului 
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4. Asigurări agricole în Republica Moldova 

 Legea nr. 243-XV din 08.07.2004 reglementează asigurarea subvenționată în 
agricultură 
 Prevede subvenții de 50-60%, majorare până la 80% din prime de asigurare în 2008, 

mai târziu reducere din nou la 50% 
 Poate fi subvenționată cantitatea, dar nu și calitatea sau prețurile 
 Listă exclusivă a culturilor care pot fi asigurate 

 

 Piața asigurărilor 
 9 companii licențiate în 2017 pentru a oferi asigurări agricole, dar numai 2-3 

companii care au experți cu o cotă de piață mare 

 Pătrunderea pe piață 
 Se raportează a fi 2-3% din suprafața totală, destul de puțin (a ajuns la 4,5% atunci 

când subvențiile au fost de 80%) 
 Subvențiile pentru AA reprezintă circa 1% din totalul subvențiilor în agricultură 

 

 Nivelul primelor 
 Se raportează a fi destul de înalt, de ex. 5-6% prime pentru grindină, 1,5-3% pentru 

îngheț, 7-9% pentru secetă, dacă se asigură fiecare în parte 
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Asigurări agricole în Republica Moldova (II) 

 Alte caracteristici 
 Evaluarea pierderilor realizată de experții companiilor de asigurări la fața locului cu 

participarea autorităților locale 
 Reasigurarea oferită de reasigurători internaționali, nefiind obligatorie prin lege 
 Legislația nu reglementează declanșatoarele sau deducerile, care sunt negociate de 

asigurător și asigurat 
 Nu există reglementări privind sistemul bonus-malus 
 Nu se prevăd asigurări obligatorii pentru toate câmpurile cu aceeași cultură 

 Creșterea animalelor: Asigurarea este o condiție prealabilă pentru obținerea 
subvențiilor din partea statului 

Rezultat: Republica Moldova are un sistem privat, subvenționat de AA împotriva 
pericolelor concrete și pericolelor multiple cu o rată redusă de penetrare pe piață 
 

Întrebare: Ce ar trebui de făcut pentru a omogeniza venitul agricultorilor? 
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Motivele ratei scăzute de participare la asigurările agricole – 
rezultate din interviuri 

1. Agricultorii 
‒ Nu înțeleg pe deplin asigurările, nu au cunoștințe și educație financiară 
‒ Consideră că primele pentru riscuri sunt prea mari (cerc vicios cu participare scăzută) 
‒ Nu au încredere în companiile de asigurări, nu sunt de acord cu evaluările pierderilor 
‒ Se plâng de birocrație excesivă, număr mare de documente necesare 

2. Cadrul legal 
‒ Subdezvoltat și depășit 
‒ Nu există o reglementare transparentă a prevederilor contractuale, cum ar fi 

deducerile, declanșatoarele, despăgubirile 
‒ Reasigurările nu sunt reglementate 

3. Implementare 
− Plățile de ajutor în caz de dezastru subminează stimulentele pentru participarea la AA 
− Lipsa unei baze statistice solide la nivel de stat (nivelul recoltelor, istoricul pierderilor) 
− Recoltele sunt sistematic subestimate în statisticile oficiale (printre altele, datorită 

raportării necorespunzătoare, recoltei parțial vândute pe piața gri) 
− Întârzieri în plata despăgubirilor 
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5. Perspective: reformarea AA în Republica Moldova 
 1. Alternativele la AA trebuie examinate atent – un sistem simplu de plăți directe 

poate, de asemenea, stabiliza veniturile, evitând, în același timp, problemele 
stimulentelor asociate cu AA (pericol moral, adoptarea unor practici de producție 
mai riscante), și la costuri mai mici 

2. Dacă consolidarea AA este o prioritate politică 
‒ Creșterea cunoștințelor financiare ale agricultorilor (instruire) 
‒ Dezvoltarea unui cadru de reglementare transparent pentru a reduce costurile de 

tranzacție și a spori încrederea 
‒ Investirea în capacitățile administrative și de reglementare (instruire) 
‒ Investirea în sisteme de date (disponibile public!) cu privire la istoricul recoltelor și 

pierderilor, etc. 
‒ Susținerea cercetării și proiectarea produselor AA eficiente (proiectarea este 

costisitoare, copierea este ieftină – problema călătorilor clandestini („free rider 
problem“) descurajează furnizorii privați de asigurări) 

3. Proiectarea produselor AA eficiente într-un mediu nou necesită date, 
competență și timp 
‒ Participarea obligatorie într-o schemă slabă și neatrctivă poate avea efecte nedorite și 

consolida neîncrederea agricultorilor 
‒ Este mai durabil a proiecta, testa și perfecționa treptat o schemă atractivă și eficientă 
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Perspective: AA bazate pe indici în Moldova? 

 Bazându-se pe declanșatoare obiective la nivel regional (cum ar fi precipitațiile, 
zile uscate sau umede în timpul fazelor critice pentru dezvoltarea culturilor, 
etc.), ABI reduc multe din problemele de stimulare care sunt o provocare pentru 
produsele AA tradiționale 

 Cu toate acestea, ABI trebuie să fie bine proiectate pentru a evita problema 
riscului de bază (adică atunci când pierderile din roada unui agricultor aparte 
sunt slab corelate cu declanșatorul de asigurare la nivel regional) 

 Prin urmare, ABI depind în mare măsură de infrastructura stațiilor meteo de 
înaltă rezoluție sau de monitorizarea prin satelit, și de cercetarea legăturilor 
dintre datele meteo și rezultatele agricole care contează pentru agricultori 

 Profitați de avantajul experienței internaționale, care sporește constant, și a 
rețelelor de cunoștințe 

 De exemplu, programul global de facilitare a asigurărilor bazate pe indici, 
realizat de Banca Mondială / IFC Global Index Insurance Facility (GIIF), care 
susține implementarea unui produs-pilot ABI și seminarele și atelierele de lucru 
respective în Ucraina 
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Perspective: Fonduri mutuale în Moldova? 
 Fondurile mutuale sunt instrumente non-profit de partajare a riscurilor bazate pe un 

acord privat între agricultori/membri, care contribuie la un fond de stabilizare, utilizat 
pentru a compensa pierderile în conformitate cu regulile convenite  

 Avantaj: membrii se cunosc între ei – solidaritatea și convingerea morală pot reduce 
pericolul moral și selecția nefavorabilă 

 Dezavantaj: pericolul că majoritatea sau toți membrii unui fond mutual regional vor 
suporta pierderi simultan 

 Acest lucru poate fi rezolvat prin reasigurare, punerea în comun a fondurilor în alte 
regiuni, sau utilizarea fondurilor publice pentru a subscrie fondul de stabilizare 

 Dacă un fond mutual se bazează exclusiv pe un acord privat, cine se ocupă de 
reglementare pentru a asigura gestionarea lui adecvată (contribuții, plăți, gestionarea 
prudentă a fondului de stabilizare, evitarea fraudelor)? 

 Asigurarea mutuală, la fel ca un fond mutual, este non-profit, dar este supusă cadrului de 
reglementare aferent furnizorilor de asigurări (contribuțiile determinate pe bază 
actuarială, cerințe de reasigurare, etc.) 

 Fondurile mutuale nu sunt o soluție miraculoasă pentru îmbunătățirea AA în Republica 
Moldova; ele, de asemenea, necesită consolidarea capacităților, investiții în infrstructură 
și proiectare atentă 
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Rezumat 

Întrebare: Ce ar trebui de făcut pentru a facilita venitul agricultorilor? 
 
Varianta 1: A examina alternative la AA, un sistem simplu de plăți directe ar putea 
conduce la aceleași rezultate la costuri mai mici 
 
Varianta 2: A menține AA și a le îmbunătăți treptat, abordând problemele descrise 
 A crea un cadru normativ transparent 
 A instrui și informa agricultorii și administrația 
 A investi în sisteme de date și a susține cercetarea și proiectarea produselor AA 
 Participarea obligatorie nu este recomandabilă fără reformarea AA 
 Asigurări bazate pe indici pot fi o experiență internațională viabilă în creștere, și 

ar putea fi utilizat suportul internațional 
 Fondurile mutuale ar putea fi utile, dar nu sunt o soluție miraculoasă pentru 

îmbunătățirea AA 

22 
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