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MECANISMUL FINANCIAR
AL POLITICII AGRICOLE COMUNE PENTRU PERIOADA 2021-2027
În multe economii avansate la nivel european, agricultura a reprezentat și reprezintă sectorul cel
mai strateg atât din punct de vedere al securității și siguranței alimentare, dar mai ales al sustenabilității
economice, sociale și financiare la nivel național și european.
Marile provocări actuale sunt date urmare a creșterii inegalităților între cei care dispun de resurse
și cei săraci, a noilor civilizații în contextul actual al migrării populației, a impactului schimbărilor
tehnologice și a schimbărilor climatice cu impact în economii și societate, ”a impactului complex al
globalizării - inclusiv a celor legate de comerțul cu bunuri, servicii și date și mișcarea oamenilor și a
capitalului”.
În acest context, identificarea resurselor financiare suport pentru cei mulți aflați în nevoi este nu
numai o prioritate pentru cercetători, dar și o provocare în identificarea instrumentelor și mijloacelor
financiare în vederea asigurării unei sustenabilități societale și în crearea de mecanisme financiare
necesare Politicii Agricole Comune care să răspundă nevoilor actuale și să aibă un impact sustenabil pe
termen lung asupra agriculturii din statele membre, multe dintre acestea regăsindu-se și în cadrul financiar
multianual al PAC 2021-2027.
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THE FINANCIAL MECHANISM
OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY FOR THE PERIOD 2021-2027
In many advanced economies in Europe, agriculture has been the most strategic sector both in
terms of food security and safety and in terms of economic, social and financial sustainability at national
and European level.
Major challenges today are the result of the growing inequalities between those who have
resources and the poor ones, of the new civilizations in the current context of population migration, of the
impact of technological changes and climate change impacting on the economy and society, of "the
complex impact of globalization – including those related to the trade in goods, services and data and the
movement of people and capital. "
In this context, identifying financial resources for those in need is not only a priority for
researchers but also a challenge in finding financial instruments and means to ensure societal
sustainability and in creating the necessary financial mechanisms for the Common Agricultural Policy to
meet the current needs and have a long-term sustainable impact on agriculture in the Member States,
many of which are also found in the CAP multi-annual financial framework 2021-2027.
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