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IMPACTUL CRIZELOR ECONOMICE ASUPRA
COMPORTAMENTULUI AGRICULTURII
Lucrarea de față prezintă efectele crizelor finaciare asupra agriculturii, la nivel național și al
statelor membre Uniunii Europene. Efectele crizei financiare sunt măsurate prin indicatori precum forța
de muncă, venituri, credite acordate, toate acestea raportate la sectorul agricol. Analiza este completată
prin prezentarea situațiilor naționale ale indicatorilor mai sus menționați, prin ilustrarea modificărilor
survenite și comparații cu alte state membre. Lucrarea urmărește, pe baza analizei empirice a datelor
disponibile, evoluția agriculturii în România în ultimul deceniu și influența acestui sector asupra
economiei naționale. Rezultatele scot în evidenţă importanţa sectorului agricol la nivelul țării noastre și
capacitatea acesteia de a nu fi total dependentă de factorii externi, fiscali sau sociali.
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THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON
AGRICULTURE’S BEHAVIOUR
The paper presents the impact of the financial crises on agriculture, at national level and in the
European Union member states . The effects of the financial crisis are measured by indicators such as
labor, income, loans, all related to the agricultural sector. The analysis is complemented by the
presentation of the national situations of the above mentioned indicators, by illustrating the changes made
and comparisons with other member states. The paper follows, on the basis of the empirical analysis of
available data, the evolution of agriculture in Romania in the last decade and the influence of this sector
on the national economy. The results highlight the importance of the agricultural sector in our country and
its ability not to be totally dependent on external, fiscal or social factors.
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