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RISCURILE ȘI CONSECINȚELE PRIVIND SECURITATEA ALIMENTARĂ 

 

THEIR RISKS AND CONSEQUENCES ON FOOD SECURITY 
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Actualitatea. Securitatea alimentară poate fi realizată prin intermediul unei activități de asigurare a produselor 

alimentare din toate punctele de vedere, mai ales cel social și menținerea nivelului de asigurare la nivel de țară, 

regiune, consumator, și ar fi bineveneit faptul dacă toate acestea ar avea loc în baza resurselor proprii. Scopul.  

Evaluarea riscurilor și consecințele privind securitatea alimentară. Metodele de cercetare inducția, deducția, teoria, 

analiza, sinteza, metoda grafică, etc. Rezultate. În condițiile când populațăa globală crește și paralel cu ceasta crește 

și cererea la consumul de produse alimentare, unica comunitate ce deține o putere economică și care este cel mai 

mare furnizor de produse alimentare și care la momentul de față poate face față problemelor parvenite este UE. 

Cuvinte cheie: securitate alimentară, malnutriție, risc, insecuritate alimentară. 

 

Relevance. Food security can be achieved through a food-assurance activity in all respects, especially the social 

one and maintaining the level of insurance at the country, region, consumer level, and would welcome the fact that all 

this would take place in based on own resources. Goal.  Risk assessment and consequences for food security. Research 

methods induction, deduction, theory, analysis, synthesis, graphical method, etc. Results. As the global population 

grows and parallel to the demand for food consumption, the only community that has the economic power and is the 

largest food provider and which can now cope with the problems is the EU. 
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Securitatea alimentară poate fi realizată prin intermediul unei activități de asigurare a produselor alimentare din 

toate punctele de vedere, mai ales cel social și menținerea nivelului de asigurare la nivel de țară, regiune, consumator, 

și ar fi bineveneit faptul dacă toate acestea ar avea loc în baza resurselor proprii. Securitatea alimentară a unei țări este 

bazată pe construirea „corectă” a așa domenii ca cel politic, economic și social, dar și cum are loc gestiunea stocurilor 

de rezervă a produselor alimentare la toate nivelele țării.  

La momentul de față UE este considerată cea mai dezvoltată comunitate dn lume, care ar putea să joace un rol 

destul de important privind  asigurarea cu produse alimentare țările slab dezvoltate. Această soluționare a stat la baza 

dezbaterilor care au avut loc în 2013 privind elaborarea politicii agricole comune, și care până în prezent este un 

deziderat al UE. 

Privind în retrospectivă, perioda de dezvoltare a politicii agricole și producerea produselor alimentare, specifice 

perioadei sec. XX-sec. XXI, putem menționa că ea a fost afectată de riscuri incontestabile cum ar fi seceta, inundațiile, 

etc., dar șu nu în ultimul rând afectarea animalelor de boli ( boala „vacii nebune”, bolile porcine, aviare, febra aftoasă), 

produsele agricole (dioxinele în furaje li alimente), produse de consum (melamina în lapte, contaminarea castraveților 

cu bacterii E.coli mutante - EHEC, sare industrială utilizată în producția alimentară), ce au alertat  consumatorul 

european privind calitatea produselor alimentare. 

În baza acestor alerte, a avut loc sesizarea faptului de creștere a gradului de conștientizare a consumatorului 

privind consecințele care pot urma în baza consumului produselor alimentare, și nesatisfacerea necesităților privind 

ducerea unui mod de viață sănătos și amenințarea vitală. 

În UE a fost înființat Oficiul Alimentar și Veterianar care face parte din Direcția Generală pentru Sănătate și 

Consumatori (DG SANCO), în obligațiunile căruia intră supravegherea și controlul asupra siguranței alimentare [14]. 

Sistemul alimentar este supus sub constrângerea populației mondiale care este în creștere și ca consecință are 

loc creșterea cererii la produsele alimentare, precum sunt laptele și produsele lactate, cărnii și produselor din carne, 

accesul la apă potabilă, lupta pentru resursele funciare arabile cu producătorii de combustibil, etc.  

Un impact devantajos și dezastruos privind securitatea alimentară la nivel global o au influența așa factori ca 

schimbările climaterice, distrugerea diversității culturilor agricole, boli noi, nacunoscute până în prezent a plantelor și 

anaimalelor, creșterea prețurilor la energie, distrugerea ecosistemului, etc. 

În continuare, autorul va dezvălui riscurile privind securitatea alimentară și consecințele lor. 

1. Creșterea  populației mondiale. La momentul de față, înregistrăm creșteri elocventeîn numărul populației, 

deși în ultima perioadă de timp această creștere are loc mai lent.  În perioada de 10 ani, populația a crescut cu 1,10%,  

sporind la  83 de milioane anual. În baza variantelor medii calculate de către Departamentul ONU pentru Afaceri 

Economice și Sociale / Divizia Populație Perspectivele Populației Mondiale [13]se  prevede că până în anul 2050 
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numărul populației mondiale va fi de 9,8 miliarde de persoane, prin urmare cu 2,4 miliarde mai mult decât în 2013,iar 

în 20100  va atinge  11,2 miliarde. O creștere considerabilă va fi consemnată în șările în curs de dezvoltare, dacă în 

2013 au fost 5,9 miliarde, atunci în 2050 populația în aceste țări v aajunge la un număr de 8,3 miliarde.  Populația 

țărilor dezvoltate va avea schimbări neesebțilae cu un număr de  1,3 miliarde de locuitori. Țările care fac parte din  

categoria de „cel mai puțin dezoltate”  vor înregistra creșteri  incontestabile a numărului de populație  de la 902 milioane 

în 2013 la 1,8 miliarde în 2050. Ca rezultat vom avea următoarea situație: până în 2050, în țările mai puțin dezvoltate  

va locui 86,4% numărul populație înregistrate din lume, în țările țările cel mai puțin dezvoltate 19,0%,  iar  în țările 

dezvoltate vor locui doar 13,6%. 

 

Tabelul 2.1. Evoluția demografică a populației 

Regiunea Populația, milioane 

1950 1980 2013 2015 2017 2030 2050 2100 

Populația mondială 2526 4449 7162 7349 7550 8551 9772 11184 

Africa 229 478 1111 1186 1256 1704 2528 4468 

Asia 1396 2634 4299 4393 4504 4947 5257 4780 

Europa 549 695 742 738 742 739 716 653 

America Latina 

și Insulele Caraibe 

168 364 617 634 646 718 780 712 

America de Nord 172 255 355 358 361 395 435 499 

Oceania 13 23 38 39 41 48 57 72 

Sursele: [11,12,13] 

 

Conform estimărilor efectuate în tabelul 2.2. putem afirma că 4,4 sau miliarde 60% din populația mondială 

locuiește în Asia, în Africa1,2 miliarde  sau 16%  , în Europa 742 milioane sau 10%, în America Latină și Insulele 

Caraibe 634 de milioane sau 9% , în America de Nord cu 358 milionae și 39 milioane în Oceania sau 5%  pentru amble 

țări. La momentul de față  cel mai mare număr de populație locuiește în două țări ale lumii China cu 1,4 miliarde (19 

%) și India 1,03 miliarde (18%).  

2. Creșterea cererii la produsele alimentare. Conform estimărilor cercetătorilor internaționali, creșterea 

populației în anul 2050 va înregistra un număr de 9 miliarde de oameni, ceea ce va servi drept imbold creșterea cererii 

pentru produsele alimentare. La momentul actual, fiecare locuitor de pe glob are asigurare privind consumul de 

alimente de 2796 kcal /zi. Dar, din cauza că persistă accesul integral la alimente, la momentul de față 25% de populație 

de pe glob este subnutriată, iar 10% suferă de foame. Ca consecință a majorării nivelului global de dezvoltare 

economică este și creșterea nivelului de consum alimentar. Un alt aspect al creșterii economice globale este că odată 

cu dezvoltarea economiei, crește șinivelul veniturilor disponibile, ce duce la creșterea cererii pentru produsele 

alimentare și în modificările privind preferințele consumatorului în consumul unor anumite produse precum sunt 

produsele din carne și carnea. Consumul de alimente este considerat indicatorul de bază, care și ne demonstrează faptul 

de apariție a riscului privind securitatea alimentară (tabelul 2.2.) 

 

Tabelul 2.2. Consumul de alimente în lume,  în kcal /zi pe cap de locuitor 

Regiunea  Date istorice noi Previziune  Comparație 

1999 

/2001 
1969/ 

1971 

1979/ 

1981 

1989/ 

1991 

1990/ 

1992 

2005/ 

2007 

2030 2050 

Nou  Vechi 

Nivel global 2373 2497 2634 2627 2772 2960 3070 2719 2789 

Țările în curs de dezvoltare 2055 2236 2429 2433 2619 2860 3000 2572 2654 

-cu excepția Asiei de Sud 2049 2316 2497 2504 2754 2970 3070 2680 2758 

Africa Sub-Sahariana 2031 2021 2051 2068 2238 2530 2740 2136 2194 

Orientul Mijlociu / Africa 

de Nord 

0355 2804 3003 2983 3007 3130 3200 2975 2974 

America Latina 

și Insulele Caraibe 

2442 2674 2664 2672 2898 3090 3200 2802 2836 

Asia de Sud 2072 2024 2254 2250 2293 2590 2820 2303 2392 

Asia de Est 1907 2216 2487 2497 2850 3130 3220 2770 2872 

Țările dezvoltate 3138 3223 3288 3257 3360 3430 3490 3251 3257 

Sursa: Nikos Alexandratos and Jelle Bruinsma.  world agriculture towards 2030/2050 Esa working paper no. 

12-03, 2012,, p. 23 
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Conform datelor prezentate în tabelul 2.2. avem situația că creșterea consumului la produsele alimentare 

preponderent au crescut în țările în curs de dezvoltare, luând în considerație faptul că țările dezvoltate au avut creșteri 

în consumul de alimente în perioadele istorice anterioare. În anii '90 asi sec XX, s-a înregistrat o scădere a nivelului de 

consum, dar apoi a avut loc o revenire ulterioară, ceea ce era consecința „destrămării ” URSS și anume a economiei 

planificate, specific pentru Europa și unele țări din Asia. 

3. Creșterea prețurilor la produsele alimentare. Creșterea prețurilor pe plan mondial  la produsele 

alimentare a fost condiționată de criza alimentară care a avut loc în  2007-2008, ceea ce servit drept fundament pentru 

majoraea costurilor la prodiusele importate, mai ales pentr țările care erau în curs de dezvoltare. Majorarea prețurilor 

cel mai simțitor s-a răsfrâns asupra persoanelor care aveau un nivel de trai sub pragul de limită. Cercetătorii sunt 

îngrijorați de situația alarmantă pe care o vom avea în viitorul apropiat  în ceea ce privește prețurile la produsele 

alimentare, ei prognozează faptul că prețurile la produsele alimentare la nivel mondial vor crește până în anul 20130 

cu 70-90%, iar dacă vom mai lua încalcul și schimbările climaterica care au loc în ultima perioadă de timp, atunci 

poate avea loc dublarea prețurilor. O consecință negativă în urma majorării prețurilor a fost și  creșetrea persoanelor 

subnutrite, care a juns la 1 miliard. De aici și rezultă care a fost scopul a Agendei 2030, în elaborarea obiectiului 1 

„Fără sărăcie” și obiectivului 2 „Foamete zero”. Evoluția „Indicelui Prețului la Produsele Alimentare al FAO” (FFPI) 

este analizată de către autor în tabelul 2.3. 

 

Tabelul 2.3. Evoluția Indicelui a Prețului la Produsele Alimentare al FAO 

Perioada  FFPI Carne  Lapte  Cereale  Ulei vegetal Zahăr  

2000 91,1 96,5 95,3 85,8 69,5 116,1 

2001 94,6 100,1 105,5 86,8 67,2 122,6 

2002 89,6 89,9 80,9 93,7 87,4 97,8 

2003 97,7 95,9 95,6 99,2 100,6 100,6 

2004 112,7 114,2 123,5 107,1 111,9 101,7 

2005 118,0 123,7 135,2 101,3 102,7 140,3 

2006 127,2 120,9 129,7 118,9 112,7 209,6 

2007 161,4 130,8 219,1 163,4 172,0 143,0 

2008 201,4 160,7 223,1 232,1 227,1 181,6 

2009 160,3 141,3 148,6 170,2 152,8 257,3 

2010 188,0 158,3 206,6 179,2 197,4 302,0 

2011 229,9 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9 

2012 213,3 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7 

2013 209,8 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0 

2014 201,8 198,3 224,1 191,9 181,1 241,2 

2015 164,0 168,1 160,3 162,4 147,0 190,7 

2016 161,5 156,2 153,8 146,9 163,8 256,0 

2017 174,6 170,1 202,2 151,6 168,8 227,3 

2018, din care:       

Ianuarie 168,5 167,5 179,9 156,7 163,1 199,9 

Februarie 171,4 170,4 191,1 161,1 158,0 192,4 

Martie 173,2 171,0 197,4 165,7 156,8 185,5 

Aprilie  174,1 170,4 204,1 168,8 154,6 176,1 

Mai  176,2 169,6 215,2 172,9 150,6 175,3 

Sursa: [15]. 

 

Conform rezultatelor relatate de către Fao în privința Indecelui Prețurilor la Produsele Alimentare avem [15]: 

 FFPI în luna mai a nului 2018 afost de 176,2 puncte, deci mai mare cu 1,2% decât în luna aprilie. Creșterea 

prețurilor la produsele cerealiere și lactate de asemenea a avut loc, dar într-un tempou mai lent. Însă prețurile la uliurile 

vegetale și la zahăr au rămas sub presiune, iar valorile la carne au avut schimbări neesențiale; 

 Indicele la  prețurile  cerealelor  al FAOal în 2018, în luna mai a fost de 172,9 puncte, și cu 2,4% mai mult 

decît în luna aprilie a anului respectiv. Cel mai înalt nivel al indicelui a fost înregistrat în anul 2011, ca consecință a 

crizei care a avut loc în 2007-2008. La nivel internațional în ultimul timp a avut loc o intensificare a prețurilor la toate 

cerealele, iar la grâu  în luna mai a anului 2018 din cauza perspectivelor de producție în țările exportatoare excepționale. 

Prețurile internaționale brute la cereale de asemenea au înregistrate creștere datorită faptului că s-au micșorat 

perspectivele de producere a lor în așa țări ca Argentina și Brazilia. Datorită achizițiilor considerabile efectuate de către 

așa țări din Asia de Sud-Est s-au menținut prețurile internaționale la orez; 

 Indicele la prețurile uleiurilor vegetale al FAO în mai 2018 a înregistrat un nivel de 150,6 puncte ce este în 

descreștere cu 2,6% față de luna aprilie, ceea ce marchează un declin consecutiv dimp de 4 luni, și în mediu 27 de luni. 
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Cel mai mult au scăzut prețurile la așa produse ca ulieiul de palmier, floarea-soarelui. Chiar dacă în Asia de Sud-Est a 

scăzur nivelul de producere a uleiului de palmier, prețurile pe plan mondial au scăzut din cauza scăderii cererii de 

importuri a produsului pe plan mondial și existența stocurilor mari din anul trecut. În ceea ce privește situația cu uleiul 

de soia, din cauza existenței cantităților și stocurilor mari ca rezultat al devastării de masă au continuat să influențeze 

prețurile mondiale în dezcreștere. Creșterea prețurilor la petrolul din rapiță a oglindit condițiile meteorologice 

nefavorabile care afectează cultura  în unele țări din Europa în ultimii ani; 

 Indicele prețurilor la produsele lactate al FAO în mai 2018 a înregistrat un nivel de 215,2 puncte, ce 

determină o creștere cu 5,5% față de luna aprilie, ceea ce marchează o creștere consecutivă a indicelui dat timp de 4 

luni. Valoarea acestui indice este de 11,5% mai mare decât în anul 2017, dar cu 22% mai puțin față de anul 2014. 

Creșterrea prețurilor la produsele lactate în 2018 a fost determinată în baza creșterii  prețurilor la așa produse cum sunt  

brânza, lapte praf degresat  și unt; 

 Indicele prețurilor la carne al FAO în mai 2018 a fost de 169,6 puncte, ce a înregistrat o descreștere ușoară 

în comparație cu luna aprilie. Scăderea acestui indice a afost datorită faptului că a avut loc o scădere a prețurilor la 

carnea de porc și carnea de ovine, iar prețurile la carnea de pasăre au crescut, dar nu considerabil.  Prețurile la carnea 

de bovine au rămas constante pe o situație generală bine echilibrată a pieței; 

 Indicele prețurilor la zahăr al FAO în mai 2018 a fost de 175,3 puncte, înregistrând o descreștere de 0,5% 

față de luna aprilie, ceea ce marchează un declin consecutiv dimp de 6 luni. Scăderea cea mai recentă a prețurilor la 

zahăr la nivel mondial a fost condiționată de așteptările la o cantitate mare de producție din trestia de zahăr, ca 

consecință a condițiilor favorabile de recoltare în regiunea de Sud al Braziliei, care la momentul de față este cel mai 

mare producător și exportator de zahăr din lume. 

Principala consecință a creșterii prețurilor la produsele alimentare este și creșterea numărului de oameni 

subnutriți pe plan mondial. Cele mai recente calcule efectuate în privința numărului de oamnei subnutriți ne indică un 

număr de 795 de milioane, și care sunt prezentate în tabelul 2.4. 

 

Tabelul 2.4. Prevalența  subnutriției la nivel mondial (%) 

Regiunea Perioada 

2000 2005 2010 2011 2010 2013 2014 2015 2016 

Nivel global 14,7 14,2 11,5 11,2 11,0 10,8 10,7 10,6 11,0 

Africa  24,3 20,8 18,3 17,9 17,8 17,8 18,1 18,5 20,0 

Africa de Nord 6,8 6,3 5,1 4,8 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 

Africa Sub-Sahariana 28,1 23,7 20,6 20,2 20,0 20,0 20,4 20,8 22,7 

Africa de Est 39,3 34,3 30,9 30,2 30,6 30,6 30,9 31,1 33,9 

Orientul Mijlociu 37,4 29,4 23,8 23,1 22,5 22,3 24,0 24,4 25,8 

Africa de Sud 7,1 6,4 6,7 6,3 6,2 6,2 6,5 6,6 8,0 

Africa de Vest 15,1 12,0 10,0 9,9 9,9 9,8 9,8 10,4 11,5 

Asia 16,7 17,0 13,2 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,7 

Asia Centrală și Asia de 

Sud 

17,6 20,1 15,7 15,7 15,6 15,4 15,1 14,7 14,2 

Asia Centrală 15,7 14,2 10,6 9,9 9,1 8,4 8,2 8,2 8,4 

Asia de Sud 17,7 20,4 15,9 15,9 15,9 15,7 15,3 14,9 14,4 

Asia de Est și Asia de Sud-

Est 

16,6 15,2 11,6 10,9 10,4 9,9 9,6 9,2 9,7 

Asia de Est 14,6 14,1 11,3 10,7 10,3 9,9 9,5 9,1 9,0 

Asia de Sud-Est 22,0 18,1 12,4 11,3 10,7 10,0 9,7 9,4 11,5 

Asia de Vest 11,3 10,5 9,4 9,1 8,9 8,7 8,9 9,3 10,6 

America Latină și 

Insulele Caraibe 

12,0 9,1 6,8 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6 

America Latina 11,1 8,0 5,9 5,7 5,5 5,4 5,4 5,5 5,9 

America centrală 8,1 8,3 7,1 7,2 7,1 7,1 6,9 6,7 6,5 

America de Sud 12,2 7,9 5,4 5,1 4,8 4,7 4,8 5,0 5,6 

Insulele Caraibe 23,8 23,3 19,9 19,3 19,4 19,2 18,9 18,4 17,7 

Oceania 5,3 5,3 5,0 5,2 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8 

America de Nord și 

Europa 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Asia de Vest și Africa de 

Nord 

9,3 8,7 7,6 7,3 8,7 8,5 8,6 8,8 9,5 

Sursa: FAO (2017): The State of Food Insecurity in the World. Economic growth is necessary but not sufficient 

to accelerate reduction of hunger and malnutrition. Rome. 
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În anul 2014, au fost înregistrate 775 milioane de persoane afectate de insecuritatea alimentară , în 2015 până 

la 777 de milioane,  iar în 2016 s-a înregistrat 815 milioane. Compensarea stangnării indicatorului de prevalență a 

subnutriției care a  avut loc în perioada anilor 2013-2015 s-a pronunțat prin faptul că  în Africa Sub-Sahariana ponderea 

persoanelor subnutrate au crescut, dar în același timp a avut o considerabilă descreștere continuă în Asia. Însă, în anul 

2016 prevalența subnutriției  a înregistrat creșteri substanțiale aproape în toate regiunile, cu mici excepții în așa țări ca 

Africa de Nord, Asia de Sud, America Centrală și Insulele  Caribe. Cea mai drastică situație a avut loc în Africa Sub-

Sahariana și în Asia de Sud-Est, înregustrând un indice de prevalență a subnutriției de 22,7% în 2016 [5]. 

Viceversa „tabloului” primit este că o parte a lumii suferă de obezitate, a cărui număr în ultima perioadă de timp 

este în creștere de aproximativ un miliard. Consecințele apariției obezității constă nu numai în modul de viață nesanătos 

și o activitate fizică scăzută, dar și majorarea prețurilor la produsele alimentare sănătoase ceea ce este condiționat de 

raportul dintre valoarea nutritivă a lor și costurile de producție. 

4. Impactul schimbărilor climaterice asupra securității alimentare.  O influență majoră asupra securității 

alimentare în ultima perioadă de timp o au schimările climaterice, care afectează tot globul pământesc și aceasta are 

loc în moduri complexe.  Securitatea alimentară va fi afactată în mai multe țări și va fi influențată de schimbări 

imprevizibile ale climatului. 

Creșterea temperaturii în 30 de ani a dovedit faptul că s-a diminuat producția medie globală a porumbului și a 

grâului. Până la momentul de față tendințele climaterice ce au avut loc în mare parte erau compensate de inovațiile 

tehnologice cum ar fi fertilizarea cu dioxid de carbon și alți factori [9]. Schimbările climaterice ce parvin în fiecare an sunt 

tot mai dezastruoase și neprognozate. Comasare factorilor de risc „schimările climaterice și dinamice populației” vor duce 

spre o vulnaberitate și mai mare a omenirii. Mai ales vor fi afectate țările lumii a treia, și mai ales în latitudinile tropicale, 

unde la moment există probleme privind securitatea alimentară, iar creșterea temperaturii va fi și mai impunătoare și 

dăunătoare. Savanții au estimat că va aveloc scăderea atât a calității cât și a cantității a terenuuli agricol disponibil, mai ales 

acestui risc este supusă Africa Sub-Sahariana, la care ar putea scădea terenurile pentru culturile duble de la 10 la 20 milioane 

de hectare, iar terenurile agricole predispuse pentru culturile triple vor scădea de la 5 la 10 milioane de hectare [6]. Cercetările 

efectuate au estimat faptul că de la temperaturile mari vor avea beneficii acele culturi agricole care se află în latitudinile 

temperate, iar pe măsură ce are loc extinderea zonelor de producție potențială are loc și creșterea sezonului de creștere a 

culturilor, are loc reducerea timpului rece și pentru multe zone precipitațiile cresc [5]. Creșterea temperaturilor induce la 

pierderi agricole agricole și mai ales dacă aceasta are loc la etapa creșterii culturilor. 

5. Dispariția varietății de specii de plante agricole. Sintetizând ideile cercetătorilor din literatura științifică 

se constată faptul că pentru adaptarea agriculturii  la schimbările climaterice care au loc în ultima perioada de timp, 

fiecare țară trebui să implementeze „Strategia de creștere a biodiversității ”. O metodă de cultivare dovedită și foarte 

fiabilă este metoda amestecului a diferitor culturi și soiuri, în urma căreia are loc creșterea rezistenței plantelor la 

achimbările meteorologice neregulate. Printre cele mai bune tactici privind creșterea toleranței la stres a unicilor specii 

este implementarea tehnologiilor noi de reproducere, dar care la rândul lor nu implică inginerie genetică, cum este 

selectarea asistată de marker. Agricultura este considerată cea mai impunătoare și importantă tehnologie modernă în 

baza căreia are loc securitatea alimentară în condițiile de schimbări climaterice.  Savanții au demonstrat faptul că cu 

cât mai diverse soiuri ne oferă natura, indiferent de mediul în care sunt crescute, în cel sălbatic sau casnic, atunci are 

loc o asigurare a ecosistemului contra schimbărilor climaterice.   Cu cât numărul de soiuri sau specii sunt cultivate într-

un singur câmp sau ecosistem, cu atât mai mare este probabilitatea că cel puțin unele dintre ele vor face față 

schimbărilor [3]. Este deja o tradiție și o politică de lungă durată a comunităților agricole de a cultiva diferite soiuri 

sau culturi cu scopul de a se proteja de riscuri. Scopul principal al strategiei nu este de a maximiza randamentul pe o 

perioadă scurtă de timp, dar pe o perioadă lungă de timp, și cu efecte de compensare, reducerea rezultatelor dintr-un 

an prin creșterea lor în alt an [1]. 

6. Decesul masiv al albinelor. Atunci când vedem o ajbină în jurul nostru, noi nu ne dăm seama de faptul că 

o mai mare parte din produsele pe care noi le consumăm depin în mod semnificativ de polenizarea naturală mediată de 

către insecte, ceea ce și reprezintă fundamentul sacru al unui ecosistem și care este asigurat anude de către albine și 

alți polenizatori. Dacă nu va avea loc polenizarea produselor prin intermediul insectelor, atunci vom avea nevoie să 

implementăm alte mijloace, dar nu așa de naturale și care la rândul lor vor scădea volumul de produce a alimentelor și  

în calitate de consecință ar servi minimizarea productivității cu 75%. Alimentele care sunt considerate cele mai nutritive 

din bucatele noastre (fructele, legumele), și unele culturi care sunt consumate în calitate de materia primă de către 

animale cu scopul de a produce produse lactate și de carne, ar fi graf afectate de micșorarea numărului de insecte 

polenizatoare, și mai ales dacă e să ne referim la așa produse ca merele, roșiile, căpșunile, migdalele, etc. Cea mai 

recentă evaluare  în ceea ce privește avantajul economic mondial obținut în urma polenizării a fost estimată în sumă 

de 265 miliarde de euro, anliza fiind efectuată în baza culturilor ce depind de polenizarea naturală. Pe lângă plantele 

de consum direct, de polenizare mai au nevoie și plantele sălbatice, aproximativ 90% din ele, care ne servesc drept un 

ecosistem dezvoltat. Printre factorii principali care afectează populația albinelor putem enumera [2]: 

 Boli și paraziți: specii invazive; 

 Industrializarea agriculturii; 

 Schimbările climaterice. 
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7. Eroziunea solului. Eroziunea solului are loc datorită vântului apei, cre se numără a fi și cele mai 

influențătoare procese de degradare. În fiecare an aproape 75 de miliarde de tone te sol fertil este înlăturat de pe 

suprafața globală anume prin intermediul eroziunii. În consecință, resursele valoroase pe care le deține  solul, care ar 

trebui transmise viitoarelor generații, sunt reduse în mod continuu. O analiză a efectelor economice ale degradării 

solului legate de productivitate, care este relevantă pentru politică, necesită mai întâi estimări ale schimbărilor în timp 

ale tipului, amplorii și ratei calității solului fizic la nivelul unei subregiuni sau nivel mai mare. Aceste schimbări trebuie 

apoi să fie legate de schimbările constante ale randamentului agricol sau ale costurilor de producție, iar acestea, la 

rândul lor, să rezolve schimbările în oferta de piață, venitul agricol sau creșterea economică pe termen lung. Efectele 

degradării solului asupra productivității agrare  variază în funcție de tipul de sol, de culturi, de degradare și de condițiile 

inițiale ale solului și care pot să nu fie lineare. Producția potențială inferioară din cauza degradării nu poate apărea în 

intensivitate, cu un nivel ridicat de intrare (randamentul, apa, biocidele, forța de muncă), ci  ar putea apărea mai degrabă 

în costurilede producție mai mari. Efectele asupra productivității sunt cel mai frecvent estimate utilizând coeficienții 

bazați pe experimente de nivel parcelar ale studiilor transversale ale fermelor [10]. 

8. Limitarea accesului la apă și a terenurilor utilizabile. Pentru a fi satisfăcută cererea de produse alimentare 

trebuie să mai utilizăm și alte resurse care se epizează repede precum biocarburanții, culturile nealimentare, etc. Prin 

urmare, ponderea terenurilor agricole destinate pentru producția alimentară a ajuns la maxim, dacă e să comparăm 

situația similară cu anii '60 ai sec. XX, atunci putem concluziona, că la momentul de față suprafața de teren arabil la 

momenul actual are aproape jumătate în comparație cu perioada estimată. În baza acestei scăderi, multe guverne, 

majorează prețurile la terenurile arabile. Conform, legii generale a ofertei de pământ avem, cât de mare nu ar fi cererea 

la acest produs, oferta va rămâne constantă.  Multe companii sau persoane fizice procură loturile de pământ ca scop de 

investiții și de venit. 

Un alt aspect al riscurilor aferente securității alimentare este limitarea accesului la apă.  Apa pentru agricultură 

e ca și „sângele ”pentru om, fără de care nu poate exista, dar care este tot mai scundă. La începutul sec. XXI, jumătate 

de miliard de oameni locuiau în țările cronice cu lipsă de apă, se prognozeză că până în 2050 aceste număr va ajunge 

la patru miliarde. Agricultura „consumă” 70% din consumul glabal de apă dulce, iar în urma schimbărilor climaterice, 

volumul de consum crește considerabil, și la moment deja prezintă probleme acute. Dar accesul limitat la apă potabilă 

mai parvine și din alte laturi: pe de o parte ca rezultat al creșterii nivelului mării se va salina apa proaspătă și pe de altă 

parte inundațiile vor contamina apa curată.  În prezent țările din Europa Centrală se consideră cei mai mari investitori 

de teren din Africa, nu de deficit de terenuri, dar de lipsă de apă [7]. 

9. Distrugerea producției adricole și a deșeurilor alimentare. Distrugerea producției alimentare și deșeurile 

alimentare se atribuie la fazele lanțului de valoric de aprovizionare cu produse alimentare destinat consumului de către 

populație. Procesul de pierdere a alimentelor are loc începând cu primele etape ale lanțului și finisând cu consumul 

personal. Pierderile de produse alimentare au loc în primul rând în țările cu venituri mici ca urmare a lipsei de 

infrastructură adecvată. Cele mai mari pierderi alimentare sunt suportate la etapa de producție, iar cele mai mici  la cea 

de consum. Dacă stocarea producției alimentare se efectuează nu conform condițților necesare, atunci pierderile 

alimentare sunt generate la nivel de 40%. Aproximativ o treime din părțile comestibile ale alimentelor destinate 

consumului uman sunt pierdute sau risipite la nivel global , care este de aproximativ 1,3 miliarde de tone pe an. 

Produsele alimentare pe cap capita risipite de consumatorii din Europa și America de Nord sunt de 95-115 kg / an, în 

timp ce în Africa Sub-Sahariana și Africa de Sud și Asia de Sud-Est este de numai 6-11 kg / an. Limitarea deșeurilor 

alimentare va spori eficiența utilizării terenurilor, o gestionare îmbunătățită a apei, asigurarea unor beneficii pentru 

întregul sector al agriculturii din lume la scară globală și reduce subnutriții în țările în curs de dezvoltare [4]. 

În condițiile când populațăa globală crește și paralel cu ceasta crește și cererea la consumul de produse 

alimentare, unica comunitate ce deține o putere economică și care este cel mai mare furnizor de produse alimentare și 

care la momentul de față poate face față problemelor parvenite este UE. Însă, chiar dacă UE este în stare să satisfacă 

nivelul cererii la produsele alimentare, totuși comunitatea europeană trebuie să-și îmbunănățească capacitatea sa de 

producție, iar țările membre ale UE trebuie să-și îndeplinească obligațiile conform standardelor și legislației în vigoare 

pentru asigurarea securității alimentare. Căci, odată cu menținerea și îmbunătățirea politicii agricole la nivel de UE, 

atunci ca rezultat vom obține și o industrie alimentară competitivă. În prezent, UE în elaborarea politicii agricole 

privind asigurarea alimentară pune accentul anume pe îmbunătățirea eficientă a complexului agroalimentar la nivel de 

comunitate. Numai prin intermediul implementării unei politici și strategii de securitate alimentară adecvată conform 

condițiilor formate în prezent, UE va certifica o independență alimentară și fi capabilă să - și sporească contribuția sa 

în securitatea alimentară la nivel mondial. 
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