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TENDINȚE ACTUALE ALE MECANISMELOR DE FINANȚARE ÎN
SECTORUL AGRICOL
În prezent asistăm din ce în ce mai mult la apariția unor noi mecanisme de finanțare ”fintech”
folosind tehnologia blockchain, adaptate realităților agricole, precum și adaptate progresului tehnologic
actual din agricultura.
Totuși, cele mai dinamice soluții de finanțare le regăsim la micii fermieri, aflați în nevoia
permanentă de micofinanțare și care sunt excluși financiar din zona serviciilor bancare.
Mai mult aceste noile tendințe nu se regăsesc numai în sfera serviilor de finanțare, ci și în sfera
serviciilor suport, servicii ce contribuie direct în creșterea valorii adaugate la nivelul fiecărui produs
realizat în ferme mici și implicit la sustenabilitatea acestora. La nivel mondial se discută din ce în ce mai
mult despre forme de asociere al micilor fermieri, fiind adus în prim plan al discuțiilor conceptul de
cooperativă agricolă capitalistă.
Prin lucrarea propusă orientarea tendințelor actuale ale mecanismelor de finanțare, va fi mai mult
spre sectorului agricol administrat de micile ferme de familie si mai puțin către fermele mari, urmare a
unui deziderat personal de a susține si crea mecanisme și produse financiare destintate fermierilor mici
aflati in nevoi.
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ACTUAL TRENDS OF THE FINANCING MECHANISMS IN THE
AGRICULTURAL SECTOR
We are now witnessing the emergence of new fintech funding mechanisms using blockchain
technology adapted to agricultural realities and adapted to the current technological advances in
agriculture.
However, the most dynamic financing solutions are found in small farmers, in need of permanent
financing and financially excluded from banking services.
Moreover, these new trends are not only found in the sphere of financing services, but also in the
sphere of support services, services that directly contribute to the increase of value added at the level of
each product obtained on small farms and directly to their sustainability directly. Worldwide, there is a
growing debate about small farmers' associations, bringing together the concept of a capitalist agricultural
cooperative.
Through the proposed paper, the orientation of the current trends of the financing mechanisms
will be more to the agricultural sector managed by small family farms and less to large farms, following a
personal desideratum to support and create financial mechanisms and financial products destined for
small farmers in need.
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