
Asigurarea riscurilor catastrofale în 
agricultură - experiențe Europene

Florentina Almăjanu

Director General UNSAR 

Membru al Executive Committee – Insurance Europe



Riscurile catastrofale

CULTURI:

Secetă

Îngheț de Iarnă

Băltire  

Etc.

ANIMALE:

Boli și probleme sanitare

Incidente de mediu

Etc.



Experiențe Europene - GERMANIA

Nu se asigură riscurile catastrofale!

În Germania, nu există asigurare obligatorie 
împotriva riscurilor naturale în agricultură. Cu 
toate acestea, procentul de asigurări
împotriva grindinei este mare. 

În același timp, puțini fermieri sunt dispuși să 
își facă o asigurare multi-risc (îngheț, secetă 
etc). Pentru daune extreme, fermierii încă se 
bazează pe intervenția statului.



Experiente Europene - ESTONIA

Nu se asigură riscurile catastrofale!

În urmă cu aproximativ doi ani, au existat 
discuții intense cu Ministerul Agriculturii cu 
referitoare la cerințele prevăzute de UE privind 
compensarea primelor de asigurare pentru 
agricultură. 

Schema a fost stabilită pe plan local, dar nu a 
existat niciun interes din partea fermierilor de 
a o folosi. De atunci, industria de asigurări nu 
are un rol activ în protejarea culturilor 
agricole.



Experiențe Europene - FINLANDA

Nu se asigură riscurile catastrofale!

Statul compensează aceste pierderi prin
legislația privind ajutoarele de stat.

Acest lucru se va schimba în viitorul apropiat
(începand cu anul 2016), deoarece sistemul
național de ajutor pentru agricultură dispare.

Este dificil de estimat dacă polițele de
asigurare vor fi disponibile începând cu anul
2016.



Experiențe Europene - CIPRU

Nu se asigură riscurile catastrofale!

Pierderile de producție ale fermierilor (numai
producția, nu și infrastructura sau pomii/plantele)
ca urmare a riscurilor naturale (ex.: grindină,
îngheț, inundații, etc.) sunt acoperite de către
Organizația Națională de Asigurări Agricole (o
entitate semi-guvernamentală).

Datorită serioaselor restrângeri financiare,
Ministerul Agriculturii nu intenționează să
implementeze un plan de măsuri în sensul
Regulamentului UE.



Experiențe Europene - ANGLIA

Nu există o acoperire standard!

Riscurile acoperite variaza de la asigurător la

asigurător.

Se tinde să nu fie acoperite prin asigurare
pagubele pentru culturile în aer liber, cauzate
de inundațiile terenurilor agricole.



Experiențe Europene - ITALIA

In fiecare an, Ministerul Agriculturii studiază un plan anual de 
asigurare care definește producții agricole, calendare și proceduri 
pe care producătorii agricoli trebuie să le respecte în scopul de a 
beneficia de contribuții publice - în conformitate cu reglementările 
Europene și naționale - pentru a acoperi în parte costurile pentru 
asigurarea pierderilor economice cauzate de adversități atmosferice 
epizootii și boli ale plantelor. 

Planul pentru anul 2014 reprezintă nu numai cadrul de reglementare 
pentru campania de asigurare, dar mai ales punctul de referință 
pentru introducerea la nivel național a legislațiilor UE cu privire la 
Politica Agricolă Comună. 

Consecvent cu abordarea generală a UE în cadrul planului 2014,
numărul minim de evenimente asigurabile în scopul de a beneficia 
de contribuția publică este ridicat treptat la trei. Contribuția publică 
este, de asemenea, diferențiată în avantajul producatorilor agricoli 
care asigură un număr mare de riscuri.



Experiențe Europene - UNGARIA

S-a introdus un nou sistem de atenuare a daunelor

agricole în 2012. Acest sistem de “prime agricole”
îmbunătățește foarte mult auto-protejarea
fermierului.

Subvenția de primă este legată de finanțarea UE.
Rolul asigurărilor crește în fiecare an, deoarece clima
cauzează din ce în ce mai multe pagube în Ungaria.
Noul sistem extinde gama de daune acoperite,
inclusiv a surselor majore de daune, cum ar fi
furtuna, seceta, inundațiile, grindina și înghețul.



Catastrofele naturale în agricultură sunt
acoperite prin polite de asigurare. Asigurarea
acopera grindina, incendiul, trasnet, inghetul de
primavara, furtuna, inundațiile

Experiențe Europene - SLOVENIA



Experiențe Europene - SPANIA

Riscurile in agricultura sunt acoperite de
Agroseguro, Pool-ul spaniol pentru asigurari
agricole care administreaza sistemul
asigurarilor agricole si cuprinde asiguratori
interni si externi (in regim de coasigurare).
Sunt acoperite unele riscuri de catastrofa (de
ex. incendiul, inundatia, grindina sau
furtuna), plus altele.



Mulțumesc

Următorul eveniment cu privire la 
protejarea producătorilor agricoli 
împotriva pierderilor cauzate de 
catastrofele naturale:
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