Schimbările climatice reprezintă un factor de risc din ce în ce mai
mare pentru ecosisteme, sănătatea oamenilor și economie în
Europa.
Regiunile Europei se confruntă cu creșterea nivelului mărilor și
condiții meteorologice mai extreme, cum ar fi valuri de căldură,
inundații, perioade de secetă și furtuni mai frecvente și mai
intense, cauzate de schimbările climatice, conform raportului
Agenției Europene de Mediu (AEM).
Utilizarea unor strategii, politici și măsuri de adaptare mai
flexibile va deveni critică pentru a atenua acest impact.
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Conform raportului „Climate change, impacts and vulnerability in Europe
2016 (Schimbările climatice, impact și vulnerabilitate în Europa 2016)

◦ fenomenele climatice extreme cresc ca frecvență și intensitate în multe
regiuni, cum ar fi valurile de căldură, precipitațiile abundente și
perioadele de secetă
◦ previziunile climatice îmbunătățite aduc dovezi suplimentare referitoare
la faptul că fenomenele climatice extreme se vor intensifica în multe
dintre regiunile europene.
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• Sudul și sud-estul Europei vor fi puncte fierbinți în ceea ce privește

schimbările climatice, având în vedere că aici se așteaptă cel mai mare
număr de impacturi negative.
• Această regiune se confruntă deja cu creșteri semnificative ale

temperaturile pozitive extreme, dar și cu scăderi ale precipitațiilor și
debitelor râurilor, ceea ce a sporit riscul de perioade de secetă mai
severe, productivitate mai slabă a culturilor, pierderi ale biodiversității
și incendii forestiere.
• Se așteaptă ca valurile de căldură mai frecvente și schimbările în
distribuția bolilor infecțioase influențate de climă să ducă la creșterea
riscurilor pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.
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Toate aceste influențe vor avea impact direct:
• asupra cetățenilor datorită deficitului de asigurare, determinând un
nivel ridicat de pauperizare
• asupra bugetului de stat care va prelua acoperirea pierderilor
financiare ale populației neasigurate
• asupra asiguratorilor care vor trebui să își dezvolte noi modele
actuariale pentru asigurarea solvabilității și lichidității în cazul
creșterii volumului de despăgubiri.

• asupra pieței de asigurări pe ansamblu apărând nevoia unor noi
produse, de sănătate, agricole, împotriva inundațiilor, alunecărilor de
teren, incendiilor, pierderilor de productivitate…
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Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra sănătății sunt legate de
evenimentele meteorologice extreme:
• modificări în distribuția bolilor influențate de climă,

• modificări în condițiile de mediu și sociale.
➢ Efectele asupra asigurărilor de sănătate sunt generate de creșterea numărului
de răniri, infecții, expunere la pericole chimice și consecințe asupra sănătății

mintale, răspândirea speciilor de căpușă, țânțari și a altor purtători de boli crește
riscul de apariție a unor boli, encefalită, febră etc
➢ Efectele asupra asigurărilor de viață sunt generate de valurile de căldură care

au devenit mai frecvente și mai intense, provocând zeci de mii de cazuri de deces
prematur în Europa
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• Costurile economice ale schimbărilor climatice pot fi foarte ridicate. Evenimentele

climatice extreme în țările membre ale AEM reprezintă mai mult de 400 miliarde
de euro în totalul pierderilor economice din anul 1980 și până în prezent.
• Estimările disponibile pentru costurile viitoare ale schimbărilor climatice în Europa
prezintă o incertitudine considerabilă.
• Vor trebui luate în calcul și contextul efectelor comerciale, a infrastructurii, a
riscurilor geopolitice și de securitate, precum și a migrației.
• Până în 2080, pentru România există prognoza de a fi afectată de creșterea cu cel
puțin 20% a probabilității pericolului pentru trei sau patru din cele șapte
riscuri (pericole) luate în considerare (val de încălzire, val de răcire, secetă,
incendii, inundații, nivelul mării, furtuni).
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•

În acest moment la nivel național sunt definite trei riscuri catastrofice doar
pentru locuințe: cutremur, alunecări de teren, inundații.

•

Pentru aceste riscuri este definită asigurarea obligatorie PAD, administrată de
către PAID pe baza legii Nr. 191 din 2 iulie 2015.

•

Se propune adaptarea legislației pentru includerea mai multor riscuri, relevante
pentru situația României, în prezent și în perspectivă.

•

Se propune stabilirea unei politici de asigurare mai extinsă a riscurilor

schimbărilor climaterice, care afectează nu doar locuințe, dar și oameni, și
alte active, pentru susținerea activității economice locale și a prezervării

bunăstării financiare și a sănătății populației.
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