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„ Fiecare om este o
umanitate, o istorie
universal@" 

Jules Michelet
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Utrecht, 3 august, 2009: profesorul olandez Jan
Luitten Van Zanden ^n deschiderea lucr@rilor
Congresului Mondial de Istorie Economic@.

De pe „frontul” de Vest primim cele dintâi ve}ti bune. [@ri
reprezentative în corul economic mondial, precum SUA }i Germania,
anun]@ începutul „dezghe]@rii” st@rii de criz@ }i intrarea pe un trend
pozitiv. Pân@ }i ]@ri central }i est-europene, între care Cehia,
Polonia, Slovacia, apreciaz@ azi c@ greul recesiunii a trecut, f@cându-
}i planuri optimiste pentru viitorul apropiat.

Din p@cate, ca de obicei, România ]ine s@ fie excep]ie de la
regul@. Gemete }i neputin]e guvernamentale ne anun]@ în toate
tonalit@]ile tragicului c@ la noi situa]ia se agreaveaz@ zi dup@ zi, iar
traista cu solu]ii salvatoare }i promisiuni electorale s-a golit demult.
Suntem în mod clar }i cvasirecunoscut în pragul falimentului }i
colapsului economico – financiar, iar semnele acestora se v@d }i
cu ochiul liber.

Tr@im apogeul
neputin]ei noastre

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 2

Povestea acordului cu FMI
s-ar putea rezuma simplu.
Nu este pentru cine se pre -
g@te}te, este pentru cine se
nimere}te. {i „s-a nimerit”
ca o bun@ parte a tran}elor
a doua }i treia din acord
s@ fie pentru salarii }i pen-
sii, hai s@ spunem }i inves-
ti]ii publice de}i sunt pu]ine
}anse s@ avem o cre}tere
la acest capitol având în

vedere provoc@rile pe care le ofer@ pl@]ile la zi de
la buget. A}adar, pentru sectorul public. Iar  acest
împrumut, rea}ezat, repune la rândul lui chestiunea
diferen]ei de percep]ie a crizei dintre sectorul pri-
vat }i cel public. Deocamdata, criza nu s-a sim]it
în sectorul public. Nu am avut concedieri }i nici
reduceri de venituri. 

Dan SUCIU

Congresul Mondial de Is torie Eco -
nomic@ – al XV-lea, cel de la Utrecht,
ultimele fiind la Milano (1994), Madrid
(1998), Buenos Aires (2002), Helsinki
(2006) - , are, cred, ca institu]ie }tiin -
]ific@ privit@ în general, ceva în plus,
ceva distinct, fa]@ de alte reuniuni eco -
nomice. Desf@ }urat sub egida IEHA

(„Inter national Economic History Asso -
ciation”), ce reune}te Comisiile de Eco -
nomie }i Istorie Eco nomic@ ale Acade -
miilor din fie care din ]@rile membre
IEHA, an vergura problemelor dezb@ tute,
- cu teme propuse de viitorii organiza-
tori cu 2 ani înainte }i adoptate de
Consiliul {tiin]ific IEHA, teme coordo-
nate apoi de ace}tia - este mult mai
larg@ decât cea de la Conferin]e }tiin -

]ifice economice punctuale sau decât,
de exemplu, cea de la Davos, care
încearc@ s@ r@s pund@ nemijlocit unor
probleme economice „fierbin]i”. La
Con gresele Mondiale de Istorie Eco -
nomic@ r@spunsurile au fost }i sunt,
astfel, cred eu, mai profunde, cu o alt@
anvergur@. 

Însemn@ri }i gânduri

Principiile eco-marketing-ului 
}i aplicabilitatea lor 

în diversele 
activit@]i economice (V)

e. Africa
Pe continentul african, produsele ecologice sunt

rareori certificate, de}i se poate vorbi de o cre}tere a
num@rului  fermelor ecologice în spe  cial în ]@rile din
sudul continentului. Un factor important al cre}terii în
acest sector îl reprezint@ cre}terea ce rerii pentru produse-
le ecologice, precum }i necesitatea men]inerii fertili t@]ii
solului afectat de degradare }i eroziune. În prezent,
aproximativ 1 mi lion hectare sunt certificate ecologic, la
care se adaug@ 6,8 milioane hec tare de p@duri }i vege -
ta]ie. Cu mici excep]ii (Egiptul }i Africa de Sud), pia]a
destinat@ produselor agroalimentare ecologice este
foarte restrân s@. continuare ^n pagina 8

pag. 7

Politicile agricole }i starea
agriculturii mondiale

asistent univ. drd. Gra]ian LUPU
^n paginile 3 }i 6

Congresul Mondial de
Istorie Economic@, Utrecht,

august 2009
conf. univ. dr. R@zvan {ERBU

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4

Congresul Mondial de Istorie Economic@

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU continuare ^n pagina 2

Ruptura public privat
}i Acordul cu FMI

Universitatea din Utrech, Olanda

prof. dr. Sigismund DUMA
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urmare din pag.1
Produsul intern brut se afl@ într-

o c@dere liber@ pe care prea pu]ini din
]ar@ }i din afara ei }i-o puteau imagi -
na nu mai departe decât anul trecut.
Potrivit evalu@rilor din aceste zile ale
delega]iei FMI, venit@ la Bucure}ti s@
ne ia pulsul pe patul de suferin]@ }i
s@ mai încerce un disperat tratament
fortifiant cu obsedanta tran}@ a doua
a împrumutului, România va avea la
sfâr}itul anului o diminuare a PIB cu
8,5 la sut@. Dac@ socotim c@ în 2008
am înregistrat o cre}tere de 7 la sut@,
rezult@ c@, într-un singur an, pr@bu}i -
rea economic@ a fost de 15 – 16 pro-
cente, ceea ce este extrem de grav }i
în orice caz, de neîntâlnit în Comuni -
tatea European@.

Deficitul bugetar proiectat ini]ial la
4,6 la sut@, va cre}te, potrivit ultime -
lor estim@ri, la 7,2 la sut@, ceea ce,
al@turi de deficitul de cont curent,
spune totul }i despre incapacitatea
eco nomiei române}ti de a echilibra
ba lan]a importuri/exporturi.

Perspectivele angaja]ilor din apa -
ratul bugetar – stufos }i inutil în
multe privin]e f@r@ nici o îndoial@, dar
cine l-a umflat }i girat a}a? – sunt
de-a dreptul sinistre. Se vorbe}te pe
}leau de disponibilizarea a 150.000 de
persoane, de diminuarea drastic@ a
salariilor }i intrarea obligatorie în con-
cedii f@r@ plat@ a lucr@torilor la stat,
începând cu luna septembrie. Cât
despre sectorul privat, acolo m@surile
dure s-au aplicat preventiv chiar
înainte de agravarea crizei.

Pe plan social mai larg, cre} -
terea necontrolat@ a num@rului }ome -
rilor }i înghe]area pe termen nelimitat
a pensiilor r@mân amenin]@ri care au
absolut toate }ansele s@ devin@ nea -
gr@ realitate.

Sistemul de colectare a taxelor
}i impozitelor se afl@ în suferin]@
cronic@ din pricini institu]ionale }i leg-

islative pe care statul d@ semne c@ nu
le mai poate controla.

De altfel, reac]iile guvernan]ilor
în fa]a acestei st@ri de avarie accen-
tuat@ sunt deopotriv@ incoerente }i
paradoxale. Se bucur@ cu o incon -
}tien]@ pueril@ de marea „izbând@” de
a-i fi convins pe trimi}ii FMI s@ ne
dea banii din cea de-a doua tran}@ de
împrumut, pentru consum. Ca }i cum,
dup@ ce-i vom topi în furnalul f@r@
fund al bugetului, am }ti sigur c@ alt -
cineva st@ la u}@ ca s@ ne spon-
sorizeze pensiile }i salariile. Ca }i
cum pe func]ionarii FMI i-ar interesa
câtu}i de pu]in ce facem noi cu banii
lor de împrumut, cât@ vreme obliga]ia
noastr@ num@rul 1 este s@ restituim
ratele }i dobânzile.

Tot în }irul reac]iilor paradoxale
se înscriu }i a}a-zisele m@suri anti-
criz@ pe care guvernul Boc le vântur@
mai mult pe la televizor, c@ în prac-
tic@ nu se vede nimic. Lansat@ cu
surle }i trâmbi]e ca o solu]ie – minu -
ne pentru cre}terea colect@rilor la bu -
get, legea impozitului minim/forfetar
s-a sleit dup@ doar dou@ luni de la
aplicare, partizanii s@i cei mai înfoca]i
– premierul }i ministrul finan]elor –
fiind sili]i acum s@-i anun]e decesul
iminent. La ce a mai folosit atunci tot
t@r@boiul stârnit de o lege anapoda?

Dar incoeren]a }i inconsecven]a
stau cu guvernul la mas@ }i în alte
împrejur@ri. E posibil s@ trimi]i
150.000 de oameni în }omaj f@r@ s@
te gânde}ti c@ vei împov@ra nem@ -
surat un buget de asigur@ri sociale }i
a}a suprasolicitat? Ce s@ în]eleag@
românii din aceast@ avalan}@ de dis -
ponibiliz@ri – c@ 150.000 de oameni
vor pleca de mâine în }omaj prin
reducerea num@rului agen]iilor guver-
namentale, sau c@ acestea doar se
comaseaz@, potrivit domnului Boc, }i
atunci birocra]ii de stat vor r@mâne
lini}ti]i la locurile lor? Ce imagine
ofer@ România lumii de azi, când anun -
]@ m@suri de reducere a cheltuielilor

în sectorul public }i curbe de sacrifi-
ciu nemaiîntâlnite, de la Ceau}escu
încoace, trecând }i prin cele dou@
decenii de tranzi]ie?

Toate aceste nedumeriri drama -
rice duc la o singur@ concluzie: gu -
vernul autoproclamat anticriz@ î}i ]â -
râie existen]a într-o brambureal@ ge -
neral@. În loc s@ foloseasc@ aceste
luni de respiro pe care e de presu-
pus c@ le va aduce noua tran}@ de
împrumut pentru restructurarea pro-
fund@ }i real@ a economiei statului,
acest guvern se agit@ bezmetic }i ca -
tastrofal, asemenea condamna]ilor de
pe puntea Titanicului, înainte de scu-
fundare. Rectific@rile bugetare }i apro-
barea unor legi pe band@ rulant@, în
regim de urgen]@, prin ocolirea dez-
baterilor în Parlament – par s@ fie
unicele „solu]ii” la îndemâna unui gu -
vern anticriz@ care ne-a adâncit }i mai
mult în pr@pastia crizei.

Iar în vreme ce politicienii vre-

murilor de criz@ toac@ vrute }i nevrute
pe micile ecrane, sindicatele – sin-
gurele care s-ar mai putea opune
acestor demersuri dezastruoase – tac
vinovate }i complice.

Condamna]i la aceast@ „stare de
imponderabilitate”, nu e câtu}i de pu -
]in de mirare c@ toat@ lumea bun@ a
investitorilor str@ini a început s@ ne
ocoleasc@ prudent. Zilele trecute s-a
dat publicit@]ii un studiu Deloitte care
constat@ c@ fondurile interna]ionale de
investi]ii au pus România, al@turi de
Bulgaria, în categoria de „risc ridicat”.
În consecin]@, în vreme ce 80 la sut@
din poten]ialii investitori se concen-
treaz@ preferen]ial asupra Europei
Centrale }i 8 la sut@ se declar@ atra}i
pân@ }i de ]@rile fostei Iugoslavii, Ro -
mânia nu mai treze}te interesul decât
pentru 5 procente dintre ace}tia. Se
poate închipui o situa]ie mai penibil@
ca aceasta?

Ce e de f@cut? Dac@ acum, când

înc@ ne mai vin bani de la FMI,
guvernul recurge la m@suri disperate,
ce se va întâmpla la anul, când vom
epuiza tran}ele de împrumut }i, mai
grav, vom începe s@ return@m dato-
ria? Ce le va mai r@mâne guver-
nan]ilor no}tri decât s@ ne trimit@ pe
to]i acas@ }i s@ se roage la Dumnezeu
s@ le gr@beasc@ pensionarilor ob}tes -
cul sfâr}it? Va asista impasibil@ Co -
munitatea European@ la falimentul
uneia dintre cele mai mari ]@ri de
grani]@ ale Uniunii? Cum î}i va justi-
fica atunci construc]ia european@ sta -
tutul }i voca]ia sa de spa]iu al sta-
bilit@]ii, solidarit@]ii }i prosperit@]ii?

Fire}te, toate acestea sunt între -
b@ri incomode pentru tihna românului
amor]it, naiv }i permanent p@c@lit de
minciunile guvernan]ilor. Dar vom
ajunge sigur s@ ni le punem atunci
când existen]a noastr@ va depinde de
un efemer ajutor de }omaj sau de o
pensie împu]inat@ }i întârziat@.

urmare din pag.1
Din fericire, nu au fost întârzieri

în plata pensiilor }i nici unit@]i publice
închise. Urmeaza, probabil, dac@ e s@

ne lu@m dup@ declara]iile guvernan]ilor
(dar mai ales dup@ sc@derea veniturilor
la buget), dar în primele 7 luni ale anu-
lui nota de plata a crizei s-a sim]it doar
în mediu privat. De aici au venit 200
000 de }omeri, vreo 90 000 de firme

falimentate (e drept majortatea aflate pe
pierderi dar }i câteva zeci de mii
s@n@toase), }i o sc@dere de venituri
semnificativ@ care a readus indicii de
productivitate în industrie cel pu]in la
niveluri “interesante”. La nivel public, nu
am avut aceste efecte: nici concedieri,
nici modific@ri de venituri, nici restruc-
tur@ri. Presiunea cre}te pentru aseme-
nea decizii }i întrebarea este în ce
m@sur@ guvernul va adopta modific@ri
cosmetice sau ele vor fi substan]iale.
Se anun]@ zece zile de concedii f@r@
plat@, restructur@ri de agen]ii }i con-
cedieri, pentru o reducere de 0,8& din
PIB. Aceste m@suri sunt total nepopu-
lare, dar absolut necesare. Chiar dac@
mediul de afaceri este înv@]at s@ se
descurce pe cont propriu, aten]ia exa -
gerat@ spre o eventual@ reac]ie public@
minune nu tr@deaz@ decât rolul pe care
o mare parte a societ@]ii îl acord@ statu -
lui }i care având în vedere lipsa major@
de resurse statul nu îl mai poate juca
. Se produce tot mai mult o ruptur@
între sectorul public }i cel privat. Criza
a adâncit aceste divergen]e }i de aceea
este greu de acceptat ca aceste m@suri
s@ nu fie puse în practic@ }i urmate de
reforme mai substan]iale. Partea bun@
este c@ polarizarea aceasta poate
reduce a}tept@rile fa]@ de rolul statului.
O ruptur@ care deocamdat@ se traduce
în efectele dramatice pe care criza le-a
avut la nivelul sectorului privat. {oma-
jul este în 90& din cazuri efectul

reducerii de activitate din sectorul pri-
vat, reducerile de salarii s-au resim]it
doar aici. Mai mult, la începutul anului
motivând cumva necesitatea acordului
cu Fondul, oficialii statului în frunte cu
pre}edintele B@sescu, explicau necesi-
tatea împrumutului prin îndatoarea pe
care o înregistrase sectorul privat.
Deficitul de cont curent era în jurul a
12 & din PIB, din care aproape 8&
apar]ineau sectorului privat, asta în
2008, în timp ce în 2007, poderea
deficitului de cont curent de prove-
nien]@ privat@ era mult mai mare.
Lucrurile s-au schimbat dramatic în
}ase luni. Toate aceste calcule }i moti-
va]ii au ajuns s@ fie total dep@}ite. Banii
Fondului nu mai salveaza sectorul pub-
lic, de vreme ce deficitul contului
curent s-a redus spre 6 procente, în
timp de deficitul bugetar se va duce
peste 7 la sut@. Ce alt@ dovad@ mai
clar@ decât transferul banilor direct de
la FMI spre gurile bugetare care sus]in
aparatul public? Teoria necesit@]ii acor-
dului cu FMI din perspectiva supraînda-
tor@rii sectorului privat a c@zut. R@mâne
înc@ o dat@ s@ mai salv@m statul. {i cu
aceast@ salvare poate a}tept@rile exa -
gerate în leg@tur@ cu rolul statului încep
s@ mai piard@ din intensitate. 

E drept, formula transferului la
buget este de fapt concretizarea unui
fapt împlinit. Banii ajungeau oricum în
trezoreria ministerului dar pe o cale
mai lung@ }i mai scumpi. Din vistieria

BNR, pe m@sur@ ce intrau bani de la
FMI ie}eau banii b@ncilor acumula]i ca
rezerve minime obligatorii. De al înce -
putul anului, 15& la valut@ au fost re -
duse, peste 3 miliarde euro dup@ unele
evalu@ri, bani care împreun@ cu cele-
lalte fonduri bancare disponibile au
c@utat cele mai rentabile plasamente
din pia]@. {i care sunt aceastea? Ale
Ministerului de Finan]e, prin tituluri de
stat }i alt mecanisme de împrumut.
Statul }i-a finan]at deficitele prin aces-
te împrumuturi, indirect a}adar cu banii
FMI. Acum o face direct. Problema nu
este metoda, ba dimpotriv@ e mai bine
a}a decât prin vechea formul@, ci fap-
tul c@ nu avem alt@ solu]ie decât aceea
de a recurge la surse suplimentare
masive de bani }i de a finan]a un de -
ficit care a ajuns la 7,3&. Se ridic@
firesc, mai multe întreb@ri. La anul,
când vom mai avea tran}e de la FMI,
tot a}a vom face cu banii? Dar peste
doi ani, când nu vom avea aceast@
surs@ de finan]are la îndemân@, ce vom
face, vom s@pa adânc în datoria pu -
blic@, singurul indicator la care avem
înc@ un nivel acceptabil, dintre indica-
torii de convergen]@? Pentru ca aceste
întreb@ri s@ nu fie dureroase, restruc -
tur@rile, economiile, modific@rile salaria -
le din sectorul public devin esen]iale. {i
odat@ cu ele o reconciliere public pri-
vat. Din p@cate în jos, ca urmare a
crizei, }i nu în sus ca urmare a unei
cre}teri economice.

Tr@im apogeul neputin]ei noastre

Ruptura public privat }i Acordul cu FMI

Emil DAVID

Dan SUCIU

Dacia Logan: un automobil care,totu}i, “merge bine”
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urmare din pag.1
Asocia]ia Interna]ional@ de Istorie

Economic@ (IEHA) a luat na}tere în anul
1960, cu scopul, pe de o parte, de a
coordona cercetarea, la nivel interna -
]ional, în domeniul istoriei economice, pe
de alt@ parte, de a r@spândi cât mai mult
}i a face cunoscute pe arii cât mai largi
aceste cercet@ri. Actualmente, la IEHA
sunt reprezentate zeci }i zeci de state }i
mari institu]ii de cercetare de pe toate
continentele globului. IEHA cuprinde trei
foruri. Cel mai important este Adunarea
General@, care se întrune}te odat@ la trei
sau patru ani, în func]ie de intervalele
dintre congrese. Comitetul Executiv se
întrune}te anual }i este institu]ia care pune
în aplicare deciziile luate de Adunarea
General@. Al treilea for este Comitetul de
Organizare a Congresului, al c@rui pre -
}edinte este vicepre}edintele IEHA. În tre-
cut pre}edinte IEHA a fost Ritta Hjerppe
iar vicepre}edintele Jan Luiten van Zanden
a devenit acum pre}edinte. Factori esen -
]iali sunt, deopotriv@, organizatorii de sec-
]iuni, care propun tematicile respective
Comitetului Executiv, aprob@ temele }i
comunic@rile participan]ilor, coordoneaz@
^ntreaga activitate pe sec]iuni.

IEHA organizeaz@ prestigioasa Con -
ferin]@ interna]ional@ de Istorie Econo -
mic@ (International Economic History
Congress – IEHC). Aceast@ manifestare a
ajuns în 2009 la a XV-a edi]ie. În trecut
congresul se organiza la un interval de
patru ani, dar succesul de care s-a bucu-
rat a determinat conducerea IEHA s@
pro grameze aceste întâlniri, începând cu
2006, o dat@ la trei ani. De la actuala
edi]ie organizatorii au numit conferin]a
mondial@ (World Economic History
Congress). În anul 2012, IEHC urmeaz@
s@ aib@ loc în Africa de Sud, la Stel -
lenbosch, un mic or@}el universitar în
apropiere de Cape Town. La congresele
de istorie economic@ se întrunesc cu
mult peste 1.000 de cercet@tori nu numai
din statele membre ale IEHA, ci din mult
mai multe ]@ri.

România particip@ neîntrerupt la
IEHC înc@ din anul 1994, de la edi]ia a
XI-a a manifest@rii, care a avut loc la
Milano. Au urmat congresele de la Ma -
drid, din 1998, de la Buenos Aires din
2002, de la Helsinki din 2006 }i prezen-
ta întâlnire din Olanda. La toate aceste
întâlniri cercet@torii români s-au remarcat
prin foarte buna preg@tire }i prin impli-
carea activ@ în discu]iile iscate de variile
sec]iuni ale manifest@rilor }i adeseori
prin materialele publicate care au stârnit
efectiv interesul celorlal]i participan]i.

IEHC 2009, Utrecht Olanda
Congresul din acest an a avut loc

în perioada 3-7 august în fermec@torul
ora} medieval olandez Utrecht. Gazda ma-
nifest@rii a fost prestigioasa Universitate
din Utrecht, cotat@ de sistemul Shanghai
de clasificare în primele 50 de univer-
sit@]i ale lumii, respectiv pe pozi]ia 47!
Institu]iile organizatoare au fost Univer -
sitatea din Utrecht, respectiv Centrul de
Cercet@ri de Istorie Social@ }i Economic@,
precum }i Institutul Interna]ional de Is -
torie Social@. Tema central@ a manifes -
t@rii a fost „Istoria economic@ global@”.
S-a dorit ca acest congres s@ îmbun@ -
t@]easc@ dialogul dintre }tiin]ele sociale }i
economie, s@ dezvolte repere de istorie
economic@ global@, s@ integreze mai mult
în cercetare istoria afacerilor, s@ ajute la
construirea unor institu]ii mai perfor-
mante de schimburi academice în era

internetului.
Deschiderea festiv@ a avut loc în

Domul din Utrecht, nemijlocit învecinat
cu un important corp de cl@dire al uni-
versit@]ii. Din partea statului olandez a
]inut o cuvântare ministrul de finan]e,
domnul Jan Kees de Jager. Discursul s@u
s-a axat pe problematica crizei de eco -
nomie speculativ@ pe care tocmai o par-
curge lumea. Demnitarul olandez g@sea
situa]ia actual@ întrucâtva diferit@ de cea
din perioada 1929-1933, mai ales din
perspectiv@ social@. Politicile sociale sunt
diferite la acest început de mileniu în
raport cu cele interbelice. Ministrul s-a
mai referit }i la eforturile Olandei de a
dep@}i criza }i de a g@si solu]ii econo -
mice viabile pe termen lung pentru a
evita pe cât posibil pe viitor astfel de
fenomene negative. Domnul de Jager a
precizat c@ aceast@ criz@ a costat Olanda
pân@ la momentul respectiv circa un mi -
liard de euro }i c@ nu se estimeaz@
ie}irea din criz@ pân@ în anul 2010.
Încercând s@ ofere solu]ii, ministrul de
finan]e a vorbit }i despre necesitatea
transparen]ei în economie }i în gestio -
narea domeniului economic de c@tre stat.
El consider@ c@ existen]a transparen]ei
poate preveni situa]ii de criz@ precum
cea pe care o parcurgem. În sensul
transparen]ei, în Olanda se încheie acor-
duri voluntare în sensul accept@rii de
c@tre unii agen]i economici a controlului,
astfel încât suspiciunile }i neîncrederea
s@ fie eliminate. Domnul de Jager ^}i ex -
prima speran]a c@ transparen]a urmeaz@
s@ fie caracteristica principal@ a sistemu-
lui financiar.

Discursul ministrului de finan]e a fost
urmat de conferin]a profesorului Daron
Acemoglu, de la Massachusetts Institute
of Technology, foarte tehnic@, poate pu]in
cam lung@ pentru ceremonia de deschi -
dere a unui congres atât de complex.
Profesorul Acemoglu a vorbit de originile
s@r@ciei }i de rela]ia dintre tehnologie,
dezvoltare economic@ }i s@r@cie.

În deschiderea conferin]ei a mai
luat cuvântul }i doamna Jessica Dijkman,
sufletul organiz@rii conferin]ei, care a dat
participan]ilor detalii legate de desf@ -
}urarea sec]iunilor }i a activit@]ilor anexe
}i conexe manifest@rii.

Seara, participan]ilor le-a fost oferit
un bogat cocktail de deschidere, în cl@ -
direa central@ a universit@]ii, situat@, dup@
cum aminteam, în nemijlocita vecin@tate
a Domului, cu o superb@ curte interioar@.
Cu acest prilej participan]ii au avut prile-
jul de a reîntâlni vechi cuno}tin]e }i cole-
gi de sec]iune. Atmosfera destins@ }i
cald@ a contribuit la sudarea rela]iilor
dintre cei prezen]i }i la succesul zilelor
de conferin]@ care au urmat.

Sec]iunile au abordat o vast@ tem-
atic@, cuprinzând toate epocile istorice de
la antichitate la prezent, în sensul aco -
peririi, cum ar@ta profesorul Dan Po -
pescu în sec]iunea sa, a celor trei dimen-
siuni ale cercet@rii }i dialogului în dome-
niul istoriei economice. Anume, trecutul,
prezentul }i viitorul.

Congresul a avut 136 de sec]iuni a
c@ror activitate s-a desf@}urat de luni, 3
august pân@ vineri, 7 august.

România la IEHC 2009. Sec]iunea K8
La edi]ia din 2009 a IEHC România

a fost reprezentat@ de un colectiv solid
de cadre didactice ale Universit@]ii „Lu -
cian Blaga” din Sibiu, de la Facultatea de
{tiin]e Economice (prof. univ. dr., dr.
H.C. Dan Popescu, prof. univ. dr. Ilie
Rotariu, conf. univ. dr. Silvia M@rginean,
conf. univ. dr. R@zvan {erbu, lect. univ.
dr. Doris-Louise Popescu), Facultatea de
{tiin]e Politice, Rela]ii Interna]ionale }i
Studii Europene (lect. univ. dr. Dan-
Alexandru Popescu, asist. univ. Gra]ian
Lupu), precum }i de câteva cadre didac-
tice de la Bra}ov (prof. univ. dr. Ileana
Tache), Universitatea din Bucure}ti (prof.
univ. dr. Bogdan Murgescu) }i Petro}ani
(prof. univ. dr. Mircea Baron, lect. univ.
dr. Oana Dobre-Baron). Reprezentantul
României pe lâng@ IEHA }i tot odat@

}eful delega]iei României, precum la con-
gresele anterioare, a fost prof. univ. dr.,
dr. H.C. Dan Popescu, organizatorul }i
coordonatorul unei sec]iuni în cadrul
IEHC. Anul acesta sec]iunea domnului
profesor Dan Popescu s-a intitulat Revo -
lu]iile industriale }i rezultatele lor globa -
lizatoare în ]@rile est europene (1750-
2000) (Industrial Revolutions and their
Globalizing Outcomes in the Eastern
Countries (1750-2000)).

Sec]iunea condus@ de domnul pro-
fesor Dan Popescu a fost programat@
pentru data de joi, 6 august 2009. Pe
lâng@ cercet@torii înscri}i, la aceast@
sec]iune au fost prezen]i în sal@ cer -
cet@tori interesa]i de lucr@rile prezentate,
din SUA, Marea Britanie, Olanda, Ger -
mania, India, China }.a.

Dup@ cuvântul de deschidere, rostit
de domnul profesor Dan Popescu, a urmat
o interesant@ prezentare a profesorului
elve]ian Pierre Jaloustre, de la Univer -
sitatea din Geneva, pe tema investi]iilor
Rotschild în domeniul petrolului înainte
de 1914, dovedind, a}a cum arat@ }i
titlul comunic@rii, c@ respectiva afacere
era una global@ chiar înainte de primul
r@zboi mondial. Profesoara sibian@ Silvia
M@rginean a prezentat o lucrare pe tema
evolu]iei economiei de la revolu]ia indus-
trial@ la sistemul bazat pe informa]ie }i
cunoa}tere. Domnul conf. univ. dr. R@zvan
{erbu a prezentat apoi o interesant@
comunicare despre internet }i rolul aces-
tuia în economia mondial@, precum }i
despre economia electronic@. Profesorul
italian Francesco d’Esposito, de la Uni -
versitatea din Pescara, a oferit sec]iunii o
incursiune în istoria modern@, vorbind
despre comer]ul napolitan în Marea Nea -
gr@ în prima jum@tate a secolului al XIX-
lea. Tocmai din arhivele moscovite s-a
prezentat în fa]a sec]iunii noastre doctor-
andul suedez Martin Kragh, de la Eco -
nomics School of Stockholm, cu o parte
a cercet@rilor sale din teza doctoral@,
cercet@ri pe tema pie]ei muncii în Uniu -
nea Sovietic@ în perioada 1940-1980.
Studiul s@u a iscat interesante discu]ii }i
paranteze legate de perioada comunist@,
precum }i de încheierea ei }i efectele
acestei epoci asupra economiei, a pie]ei
muncii, a rela]iilor dintre oameni }i state.
Profesoara bra}ovean@ Ileana Tache a
f@cut o interesant@ incursiune în istoria }i
economia României interbelice, fiind ur -
mat@ de o comunicare a subsemnatului
pe tema rela]iilor româno-germane în
aceea}i perioad@ }i urm@rile acestora
asupra dezvolt@rii economiei române}ti }i
industrializ@rii României în aceea}i pe -
rioad@. {i epoca dintre cele dou@ r@z -
boaie mondiale a suscitat interesul celor
prezen]i în sal@, iscând discu]ii intere-
sante }i valoroase schimburi de idei. A
urmat apoi prezentarea comunic@rii
tandemului de la Petro}ani Mircea Baron
– Oana Dobre-Baron, despre emergen]a
bazinului minier al V@ii Jiului ca o ur -
mare a industrializ@rii României. Lucrarea

a fost binevenit@ ca urmare a mediatiz@rii
problematicii economice a mineritului din
Valea Jiului. Au fost amintite lucr@rile
cercet@torilor Dan-Alexandru Popescu,
Doris-Louise Popescu }i Ilie Rotariu,
respectiv pe temele trecerii de la criza în
economia global@ la criza climatului glo -
bal, semnifica]ii ale procesului de indus-
trializare în România modern@, revolu]ii
industriale dezvoltate în Europa central@
}i de est de procesul globaliz@rii. Deo -
potriv@ }i-a prezentat lucrarea profesorul
Dan Popescu, lucrare publicat@ in exten-
so în documentele congresului, în
sec]iune autorul punând cu prec@dere
accentul pe efectele în planul limbajului
economic devenit global, în planul cate-
goriilor economice, ale revolu]iilor indus-
triale. Dup@ sus]inerea lucr@rilor, a urmat
mai mult timp de discu]ii interesante, din
care cei prezen]i au putut desprinde ca -
racterul }colilor de istorie economic@ din
statele de unde participan]ii }i debaterii
proveneau. Interes deosebit a trezit, ast-
fel, personalitatea economistului român
Mihai Manoilescu, p@rintele „noii teorii
asupra comer]ului interna]ional”, con-
cep]ie „fierbinte” în perioada interbelic@,
de mare actualitate în prezent }i proba-
bil c@ }i în perspectiv@. Constat@m, print-
re altele, tot mai mult, c@ spa]iul sud-est
european prezint@ un deosebit interes
pentru occidentali }i asiatici }i din per-
spectiva istoriei economice. Acesta este,
totodat@, un semnal c@ mai ales în do -
meniul economic nimic nu este de l@sat
la voia întâmpl@rii. Toate deciziile factoru-
lui politic sunt de cânt@rit cu balan]a
}tiin]ei }i cercet@rii }i de aceea cerce -
t@torii trebuie s@ fie con}tien]i de rolul
lor deosebit de important. Succesul eco-
nomic depinde }i de asumarea acestui
rol de c@tre cei implica]i în cercetarea
domeniului economic, dar }i de con-
sultarea acestora de c@tre factorul de
decizie politico-economic@. Tocmai aces-
te aspecte fac ca la fiecare congres IEHC
reprezentan]ii diferitelor ]@ri s@ fie nume
sonore în domeniul economic }i al isto-
riei economice, personalit@]i care con-
tribuie la conturarea politicilor economice
ale ]@rilor din care provin.

Itinerarii originale ale sibienilor
Mai mul]i dintre cercet@torii sibieni

au plecat cu un autoturism spre Utrecht,
pe 1 august, parcurgând c@l@toria de circa
1900 de kilometri în dou@ zile. Înnop -
tarea s-a f@cut în Germania, la Nürnberg.
A doua zi de c@l@torie a debutat cu o
foarte interesant@ vizit@ la Reichparteitag -
sgelände, centrul de reuniune de partid
al na]ional sociali}tilor în perioada inter-
belic@, care actualmente are valoare de
muzeu }i care g@zduia, chiar în acele zile,
o interesant@ expozi]ie de fotografii,
obiecte }i filme din epoca celui de al III-
lea Reich. Cei ini]ia]i în istoria epocii au
putut rememora date }i fapte. Din p@ -
cate, cei mai pu]in ini]ia]i ar fi putut fi
influen]a]i de propaganda politic@ ce în

zilele noastre îmbrac@ adeseori istoria.
Sosirea la Utrecht, pe 2 august, a

adus în fa]a delega]iei sibiene o pro -
blem@ local@ specific@ ora}elor vechi
olandeze: locurile de parcare. Acomo -
darea a fost, îns@, lipsit@ de orice pro -
blem@ iar atmosfera destins@ din ora}, cu
multiplele terase cochete pe str@du]ele
înguste }i pe malurile vechilor canale, în
trecut atât de importante din punct de
vedere economic, acum atât de fer-
mec@toare pentru turi}ti, au insuflat un
puternic aer de ospitalitate Utrecht-ului }i
Olandei. În zilele urm@toare, delega]ia
sibian@ s-a bucurat de dimensiunile rela-
tiv reduse ale Olandei }i, în pofida pro-
gramului aglomerat de la Congres, a
putut vizita Amsterdam, mica Vene]ie a
nordului cu multiplele canale, str@du]ele
medievale }i cl@dirile cu cârlige de care
deseori se aga]@ }i acum scripe]i }i se
ridic@ mobila pe fereastr@ întrucât casa
sc@rilor se v@de}te prea strâmt@, cu socie-
tatea atât de pestri]@ de pe str@zi, a}a
cum st@ bine unui fost imperiu colonial,
unei ]@ri atât de dinamice din punct de
vedere economic, dar }i cultural, turistic
cum sunt [@rile de Jos. Nu am ratat nici
ocazia unei vizite la Rotterdam, portul cel
mai mare al B@trânului Continent, ora}ul
considerat de mul]i cel mai modern din
Europa. De la Rotterdam fiind doar o arun -
c@tur@ de b@] pân@ la Marea Mânecii, am
profitat }i am încercat s@ z@rim de pe plaj@
]@rmurile britanice. Nu se vedea, îns@, pân@
acolo (totu}i, P@mântul este rotund.).

Organizatorii Conferin]ei au oferit
participan]ilor miercuri seara într-o veche
}i mare biseric@ din centrul Utrecht-ului un
superb concert de muzic@ l’Arpeggiata,
urmat de o degustare de vinuri sud
africane în prealabilul conferin]ei din 2012.
A fost un nou prilej pentru cei prezen]i
la congres s@ se întâlneasc@, s@-}i îm -
p@rt@}easc@ ideile, s@ socializeze, s@ se
cunoasc@ (La un congres cu 1.300 de
participan]i sunt rare ocaziile în care
ace}tia se adun@ cu to]ii la olalt@.).

Delega]ia sibian@ a p@r@sit Olanda
în ultima zi a conferin]ei, vineri, 7 au -
gust. Drumul spre cas@ a durat dou@ zile
}i a decurs f@r@ probleme. De ast@-dat@
înnoptarea s-a f@cut în Austria, în apro -
piere de Neusiedler See, o zon@ plin@ de
istorie }i de locuri pitore}ti, cu oameni
ospitalieri }i pensiuni destul de ieftine,
dar cochete, o zon@ de confluen]@ cultu -
ral@ între Austria, Slovacia }i Ungaria. S-
a confirmat cu aceste prilejuri c@ Pia]a
Comun@ aduce mari avantaje, unele le -
gate de libertatea circula]iei.

{i aceast@ edi]ie a Congresului Mon-
dial de Istorie Economic@ a fost pentru
cercet@torii români un succes. Num@rul
participan]ilor din România a crescut iar
valoarea cercet@torilor români s-a recon-
firmat. Ne exprim@m speran]a c@ Ro -
mânia va participa cu foarte bune rezul-
tate }i la urm@toarele edi]ii ale WEHC!

Congresul Mondial de Istorie Economic@,
Utrecht, august 2009

GraŃian LUPU



CONGRESUL MONDIAL DE ISTORIE ECONOMIC~ VINERI 14 AUGUST 20094

c my b
c my b

c my b
c my b

urmare din pagina 1
Totodat@, num@rul de participan]i,
grupa]i pe sec]iuni, a fost, de fiecare
dat@, de peste 1.200 – 1.300
cercet@tori, profesori de la cele mai
importante universit@]i din lume, de
la centre de cercetare cu presti-
gioase, cu remarcabile rezultate.
Pentru Congresul de la Utrecht pot
exemplifica cu Institutul Tehnologic
din Massachusetts, cu Princeton, cu
universit@]ile Oxford }i Cambridge,
Sorbona, Heidelberg, Humbolt,
Madrid, Lomonosov din Moscova, cu
mari institute de cercetare, cu
Universitatea din Utrecht (locul 43
din lume potrivit clasamentului
Shanghai) pentru SUA }i Europa, dar
}i cele mai importante universit@]i }i
centre de cercet@ri din India,
Japonia, China, Argentina, Brazilia,
Mexic, din Hong – Kong, Maroc, etc.
Dealtfel, la Utrecht, cele mai nu -
meroase delega]ii, în general de
peste 50 de cercet@tori }i profesori,
au fost  cea din Statele Unite, cele
din China, din Rusia, din Fran]a, Ger -
mania, Italia, Olanda, etc. Competi]ie
oficial@, a}adar, la nivel foarte înalt.
Iar temele aflate în dezbatere au
abordat analiza unor procese }i
fenomene economice, a urbanului }i
ruralului, a activit@]ii unor mari firme
bancare, comerciale, de transporturi,
a activit@]ilor economico – culturale
}i sociale pe câteva sute de ani, ceea
ce evident c@ a putut }i poate oferi o
perspectiv@ ceva mai riguroas@ asupra
viitorului. Se }i afirm@, de altfel, }i
pe bun@ dreptate, c@ economi}tii cu
preocup@ri de istorie economic@, au
de partea lor examinarea trecutului, a
prezentului }i a viitorului. În vreme
ce speciali}tii în economie aplicat@,
evident, vitali în orice economie, au
de partea lor examinarea, sigur, în
profunzime, cu prec@dere, a prezen-
tului. Nu este nimeni mai important
}i tocmai din acest motiv studiile de
prognoz@, de diagnoz@ a actualit@]ii,
de investigare }i concluzionare a tre-
cutului, se impun efectuate de echipe
mixte. 

... Dar ce teme }i de ce dimen-
siuni s-au dezb@tut la Utrecht? Cu
titlu de exemplu, dintre titulaturile

celor peste 130 de sec]iuni, men -
]ion@m: „Istoria economic@ global@ a
bauxitei (Organizatori Espen Storli,
Robin Gendron, Mats Ingulstad);
„Reglement@ri interna]ionale ale muncii
în secolele XIX }i XX” (Organizatori
Gareth Austin, Alessandro Stanziani);
„Expansiunea feudal@ }i dezvoltarea
economic@ a periferiilor europene în
secolele 12 – 15” (Organizatori Josep
Torro’s Abad, Sergei Pavlovich

Karpov); „Drumul lung al inega -
lit@]ilor globale” (Organizatori Jan
Luitten Van Zanden – pre}edintele
IEHA, Joerg Baten, Luis Bertola);
„Afaceri }i întreprinderi în Africa în
secolul XIX” (Organizatori Grietgie
Verhoef); „Comer]ul maritim }i «hin-
terland-ul» în secolul XVIII în Asia”
(Org. Tsukasa Mizushima, Dennis
Flynn, George Souza); „Regiunile în
procesul industrializ@rii: indicatori

comparativi }i interpret@ri” (Orga ni -
zatori Vera Negri Zamagiu, Juan Roses,
Nikolaus Wolf); „Energia, modificarea
climatului }i cre}terea economic@ din
perspectiva istoriei economice” (Or -
ganizatori Paul Warde, Astrid Kander);
„Lumea în anul 2030. Problemele
educa]iei dintr-o lung@ perspectiv@”
(Organizator Gianni Toniolo); „Munc@
}i colonialism în sfera Imperiului
Britanic” (Organi zator Frank J. Tough);
„Anomalii ale pie]ei? Corup]ia, munca
la negru }i renta speculativ@, în isto-
ria modern@ global@” (Organizatori
Stefanie van de Kerkhof, Alexander
Nützenadel); „O reexaminare a cri -
zelor economice }i demografice în
Vestul European în perioada «vechiu -
lui regim» }i a secolului XIX” (Orga -
nizatori Gerard Beaur, Jean – Michel
Chevét, Carmac O΄Grada, Maria Teresa
Perez-Picazo); „Noi contribu]ii empirice
cu privire la revizuirea istoriei eco-
nomice a Americii Latine” (Organi -
zatori Albert Carreras, Cesar Yanez);
„China }i expozi]iile mondiale: inspi-
ra]ii istorice }i realiste” (Organizatori
Min Ma, Yoshio Kofima, Di Wang);
„Revo lu]iile industriale }i efectele lor
glo balizatoare în ]@rile Europei de Est
1750-2000” (Organizator Dan Popescu);
”Tran sferurile tehnologice în secolul
XX: institu]ii }i actori” (Organizatori
Shigehiro Nishimura, Pierre – Yves
Donze); „Ascensiunea ordinii islam-
ice; moned@, comer], manufacturi în
Imperiul Islamic, 700 – 1500” (Or -
ganizatori Maya Shatzmiller, Gladys
Franz – Murphy); „Industria hotelier@
dintr-o lung@ perspectiv@ istoric@:
forme, gestiune, actori. Secolele 18 –
21” (Organizatori Laurent Tissot,
Margarita Dritsas); „Ajut@ aderarea }i

calitatea de membru UE s@ recu-
pereze întârzierea” (Organizatori Bog -
dan Murgescu, Jacek Kochanowicz);
„Puterea na]ional@ }i politica eco-
nomic@ în comer]ul exterior ameri-
can, 1800 – 1931” (Org. Stephen
Meardon, Jorge Tovar), etc., etc.

Din cele ce am putut vedea, în
fiecare sec]iune s-au prezentat comu-
nic@ri dintre cele mai interesante, iar
dezbaterile au fost animate. În sec -
]iuni au venit, de regul@, }i numero}i
colegi care nu au prezentat comuni -
c@ri, tocmai pentru a participa la dis -
cu]ii }i a se îmbog@]i cu idei, inter-
pret@ri, rezultatele unor examin@ri, }.a.

... Joi seara a avut loc Adu -
narea General@ I.E.H.A., la care am
avut onoarea s@ reprezint România,
în spe]@ Comisia de Istorie Eco -
nomic@ a Academiei Române. Prin
vot unanim au fost primi]i în IEHA
noi membrii, în spe]@ „The Colom -
bian Economic History Association”
}i „European Business History Asso -
ciation”. Deasemenea, au fost apro-
bate unele modific@ri la statutul IEHA,
hot@rându-se, totodat@, ca limbi ofi-
ciale ale Congresului engleza, fran -
ceza, germana, spaniola, precum }i
amplificarea rolului Adun@rii Generale
în raport cu cel al Comitetului Exe -
cutiv IEHA. Profesorul olandez Jan
Luiten van Zanden a fost ales, prin
aclama]ie, nou pre}edinte al IEHA.

S-a definitivat, totodat@, ca
urm@torul Congres Mondial de Istorie
Economic@ – al XVI-lea – s@ loc în
Africa de Sud, la Universitatea din
Stellenbosch, institu]ie de veche
tradi]ie universitar@ }i cultural@ din
aceast@ ]ar@. Cu bine, dar, sper@m,
în 2012.

Dan POPESCU

Însemn@ri }i gânduri
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Olanda, oficial [@rile de Jos (în
neerlandez@ Nederland) este una din
monarhiile constitu]ionale ale Europei,
stat membru fondator al Beneluxului
}i al Uniunii Europene, situat în nord-
vestul Europei în vecin@tatea M@rii
Nor dului, Belgiei }i Germaniei. Întrea -
ga Oland@ este minunat@, cu câmpuri
de flori mai ales lalele, cu mori de
vânt, ferme de animale, biciclete, ca -
nale navigabile, }i nu în ultimul rând
universit@]i prestigioase. Trebuie amin -
tit c@ administra]ia sibian@ a derulat
unul dintre cele mai active partene -
riate cu localitatea olandez@ Deventer,
iar rela]iile bilaterale cu localitatea din
“[ara Lalelelor” care au debutat în urm@
cu 19 ani s-au încununat de succes
prin semnarea unui acord de înfr@]ire.

O s@ concentr@m expunerea noastr@
pe trei ora}e mari care împreun@ cu
altele (Dordrecht, Haga, Haarlem, Leiden)
formeaz@ o important@ conurba]ie eu -
ropean@ Randstad-Holland care adun@
peste 33& din popula]ia ]@rii. Aceast@
conurba]ie se suprapune regiunii Zuid-
Holland, în ea fiind trei metropole care
de]in suprema]ia: Utrecht, Amsterdam
(capitala nordului), }i Rotterdam.

Utrecht este un ora} în [@rile de
Jos, re}edin]a provinciei Utrecht. Este
al patrulea ora} ca m@rime }i popu -
la]ie din aceast@ ]ar@, având apro -
ximativ 300.000 locuitori. Ora}ul este
pregnant multicultural: unu din trei
locuitori este de origin@ str@in@. Sunt
estim@ri c@ num@rul acestora o s@
creasc@ în 2010 }i o s@ dep@}easc@
100.000. Ora}ul este celebru pentru
Domul s@u. El este totodat@ un im -
portant nod feroviar }i, ceea ce se v@ -
de}te poate cel mai important, g@zdu-
ie}te Universitatea din Utrecht care este
cea mai mare universitate olandez@.

Universitatea din Utrecht este o
universitate de cercetare care cuprin-
de }apte facult@]i }i un colectiv care
acoper@ întregul spectru academic în
înv@]@mânt }i cercetare. Fondat@ în
1636, Universitatea este acum un
institut modern, lider care se bucur@
de o mare reputa]ie interna]ional@. Dup@
standardele “Shanghai Ranking”, se
situeaza pe locul 1 în Olanda, a 9-a,
în Europa }i pe locul 47 în lume.
Utrecht University ofer@ o gam@ larg@
de programe, mai exact 242 de pro -
grame universitare }i postuniversitare.
Universitatea are aproape 30000 de
studen]i }i 8500 de angaja]i. În fie -
care an, mai mult de 2.000 de stu -
den]i interna]ionali }i cercet@tori vin
la Universitatea din Utrecht pentru
perioade variabile de timp. Putem
men]iona c@ la aceast@ prestigioas@
universitate studiaz@ }i studen]i ro -
mâni fie pe perioade de 1,2 semes-
tre fie pentru studii postuniversitare.
Pentru a creiona mai bine imaginea
insti tutiei care a organizat conferin]a,
}i poate }i pentru posibile compa-
ra]ii, putem ad@uga c@ bugetul
Universit@]ii este de 715 milioane
Euro, din care 25& provin din gran-
turi, dona]ii }i contracte cu mediul
extern, iar restul de 75& este
finan]at de c@tre guver nul olandez.
Universitatea din Utrecht asigur@ o
strâns@ leg@tur@ cu mediul de afaceri

}i cu industria, prin con tracte de cer-
cetare }i inovare relevante.

Înc@ de la înfiin]are, universitatea
a fost situat@ în centrul orasului
medieval Utrecht. Am g@sit ora}ul
Utrecht ca un ora} european în ade -
v@ratul sens al cuvântului, care îmbin@
într-un mod deosebit de pl@cut cla -
sicul cu modernismul, a} putea spune
c@ poate reprezenta un model pentru
multe ora}e din România sau din
Europa de Est cu prec@dere, acolo
unde dezvoltarea s-a realizat într-o
manier@ haotic@ f@r@ s@ fie respecta-
te minime norme de arhitectur@
impuse de zonele înc@rcate de istorie.
În cen trul Utrecht-ului este situat un
impre sionant monument, Domul din
Utrecht. Domul este o biseric@ gotic@,
construit@ în anul 1254. Impozantul
edificiu re prezint@ un simbol al loca-
lit@]ii Utrecht. Domul poate fi v@zut@
din orice parte a ora}ului medieval
având o în@l]ime de 112,32 m. Cu
aceast@ în@l]ime, este cel mai înalt
turn de biseric@ din [@rile de Jos }i
cea mai înalt@ cl@dire din ora}ul
Utrecht. Ca mereu, }i ast@zi el este
un loc deosebit, împânzit, acum, de
terase cochete unde seara delega]ia
noastr@ se recreea }i sta bileam stra-
tegia de lucru pentru ziua urm@toare
dar }i pentru a vizita cât mai multe
obiective. 

Imediat ce sec]iunile se preg@teau
de pauza de prânz, delega]ia noastr@
se regrupa pentru o a vizita un alt
obiectiv. Iat@-ne, a}adar, intr-o astfel
de zi la Amsterdam, capitala oficial@
a [@rilor de Jos. Se }tie îns@ c@
institu]iile fundamentale ale statului,
Curtea suprem@ de justi]ie, guvernul
}i parlamentul î}i au sediul în Haga.
Ora}ul este a cincea destina]ie tu -
ristic@ în Europa, vizitat anual de peste
4 milioane de turi}ti care beneficiaz@ de
servicii deosebite în peste 400 de hote-
luri, multe dintre ele de 4 sau 5 stele.

Amsterdam este unul din cele
mai frumoase si mai romantice ora}e
din lume, cu o arhitectur@ impresio -
nant@, canale superbe care traver -
seaz@ ora}ul, muzee faimoase în
toat@ lumea, oameni prieteno}i, dar
}i numeroase centre comerciale unde
po]i face tot felul de cump@r@turi.
Ora}ul satisface gusturile fiec@rui c@ -
l@tor, fie c@ acesta prefer@ cultura, is-
toria, a}a cum era cazul delega]iei ro -
mâne, dar }i petrecerile sau doar far -
mecul relaxant al unui vechi ora} euro-
pean. Termenul de Amsterdam provi-
ne din al@turarea cuvintelor dam (în
neerlandez@ însemnând baraj, final
reg@sit la multe localit@]i din aceast@
]ar@) }i cuvântul Amstel (râu ce str@ -
bate orasul, râu care a dat numele }i
brandului de bere fondat aici). 

{i în Amsterdam exist@ o univer -
sitate important@, dar ora}ul r@mâne
cunoscut în special ca un ora} al
diversit@]ii }i toleran]ei. Amsterdamul
de]ine toate avantajele pe care le are
un ora} mare: cultura, via]a de noap-
te, restaurante interna]ionale, mijloace
de transport în comun de o calitate
ex cep]ional@, unele dintre ele chiar
pe ap@. În Asterdam nu e}ti niciodat@
departe de unde vrei s@ ajungi, lucru
pe care noi l-am demostrat str@b@ -
tând cu pasul zona istoric@ de la nord
la sud. Nu putem s@ nu amintim aici
}i de mul]imea de bicicli}ti (cred c@
sute }i sute de mii) care traverseaz@
ora}ul zilnic }i care au prioritate pre -
cum salv@rile sau ma}inile de pompieri.
Am reu}it în felul acesta s@ admir@m
câteva muzee dintre care amintim:
Rijksmuseum (Muzeul Regal) care
este un muzeu na]ional din [@rile de
Jos, Rijksmuseum Research Library
(Biblioteca de Cercetare Rijksmuseum)

apar]ine }i ea de Rijksmuseum, fiind
cea mai mare biblioteca public@ de
cercetare a istoriei artei din [@rile de Jos.

Muzeul a fost fondat în 1800, la
Haga, pentru a expune colec]iile con -
duc@torilor locali. A fost inspirat dup@
model francez. La acea vreme era
cunoscut sub denumirea de Galeria
Na]ional@ de Art@ (în neerlandez@ Na -
]ionale Kunst-Gallerij). În 1808 muzeul
a fost mutat la Amsterdam din or -
dinul regelui Louis Napoleon, fratele lui
Napoleon Bonaparte. Picturile aflate
în proprietatea ora}ului, cum ar fi
Rondul de noapte (în neerlandez@ De
Nachtwacht) de Rembrandt, au deve -
nit parte a colec]iei muzeului. 

În 1885, muzeul s-a mutat în ac -
tuala loca]ie, construit@ de arhitectul
olandez Pierre Cuypers, }i îmbin$nd
elemente de stil gotic }i renascentist.
Muzeul are o pozi]ie proeminent@ pe
Museumplein }i se învecineaz@ cu
Muzeul Van Gogh si Muzeul Stedelijk.
Cl@direa sa este decorat@ cu motive
ce fac referiri la istoria artei [@rilor
de Jos. Din p@cate, la momentul la care
noi am ajuns, muzeul era intrat în
restaura]ie, dar capodoperele sunt în
continuare oferite privirilor publicului.

...Viz-a-viz de acest muzeu se afl@
un alt muzeu, al diamantelor, un loc
unde am întâlnit }i un ghid român }i
unde ne-am }i întâlnit cu 2 profesori
români ceea ce înseamn@ c@ românii
sunt, oricum, iubitori de frumos. În
imediata apropiere a acestui muzeu
se afl@ muzeul Van Gogh. Cl@direa,
proiectat@ de Ducele arhitect Gerrit
Rietweld, g@zduie}te cea mai mare
colec]ie de tablouri ale lui Van Gogh.
Muzeul a fost deschis ^n 1973 }i a
fost m@rit cu o Expozi]ie Wing, care
a fost proiectat@ de c@tre arhitectul
japonez Kisho Kurosawa. Aceasta a
fost completat@ în 1999.

...O mare problem@ este s@ g@ -
se}ti un loc de parcare în aceast@
Vene]ie a nordului, dar se poate spune
c@ am fost noroco}i s@ putem s@
parc@m chiar lâng@ renumita pia]@
Dam. Pia]@ care este epicentrul Am -
sterdamului }i aici poti g@si cele mai
apreciate cl@diri istorice din oras, de}i
exist@ }i numeroase alte prive li}ti fru -
moase în aceast@ minunat@ urbe. Dam
a fost martor@ multor evenimente ale
istoriei, printre altele fiind zona de
primire a lui Napoleon }i a trupelor
sale în 1808. Istoria impre sionant@ a
ora}ului este documentat@ foarte
atent în Muzeul de Istorie din
Amsterdam. Palatul Regal (Koninklijk
Paleis), care domin@ pia]a a fost
folosit mai întâi drept prim@rie, iar
fa]ada sa clasic@ }i sculpturile au
fost construite cu inten]ia de a ridi-
ca în sl@vi Amsterdamul }i guvernul
s@u. Tot din pia]a Dam porne}te
strada pietonal@ Kalverstraat, mereu
animat@ }i unde, pe lâng@ magazine-
le mari }i elegante, am putut vedea
buticuri cu suveniruri }i chiar dansa-
tori africani care i}i promovau ]ara
de origine.

Zona central@ este unul dintre cele
mai aglomerate locuri seara, datorit@
densit@]ii barurilor, restaurantelor, ca -
fenelelor, ori cluburilor de dans. Putem
face o m@rturisire aici, }i anume c@
în ciuda bunelor noastre inten]ii de a
merge la teatru, timpul scurt nu ne-
a permis aceast@ pl@cere dar putem
lansa promisiunea de a o îndeplinii
într-o viitoare vizit@. În pofida faptu-
lui c@ nu este cel mai prielnic
moment de a vorbi despre aceasta
din cauza acutei crize financiare, tot
avem s@ amintim c@ în zona central@
a ora}u lui am descoperit bursa din
Amsterdam, pentru c@ nu trebuie s@
uit@m c@ Bursa de valori apare la
Amsterdam ^n secolul al XVII-lea ,

c$nd se emit pentru prima dat@ pe
pia]@ ac]iuni, care sunt schimbate în
cantit@]i mari }i cotate în func]ie de
legea cererii }i a ofertei. Apari]ia
acestor ac]iuni este legat@ de nevoia
de capital necesar realiz@rii
expedi]iilor coloniale, pentru c@, a}a
cum se }tie, Olanda a fost o puter-
nic@ for]@ colonial@ iar aceste
conexiuni, cum spuneam, sunt vizi -
bile }i în ziua de azi. 

În spatele cl@dirilor ce garnisesc
pia]a, afl@m nenum@rate magazine }i
buticuri menite s@ atrag@ „hoardele”
de turi}ti care se îngr@m@desc în
enorma pia]@. Aici am putut g@si totul,
de la suveniruri de toate felurile p$n@
la haine de firm@, de la restaurante
de lux p$n@ la fast food-uri. Cea mai
buna zon@ unde am f@cut }i ni}te
cump@r@turi ^n Amsterdam este Nieu -
wedijk-Kalverstraat. Un kilometru de ma-
gazine }i buticuri menite s@ satisfac@
chiar }i cele mai preten]ioase gusturi.

Nu se poate ca în periplul prin
Amsterdam s@ nu-]i nimereasc@ pa}ii
}i în „Red Light District”. Petreceri la
tot pasul, b@uturi alcolice, sex de
v$nzare în vitrine str@lucitoare }i cea
mai bizar@ adun@tur@ de oameni din
lume transform@ Red Light District
într-o zon@ bizar@ }i deosebit@. Un
adev@rat parc al sexului, Red Light
District este plin de sex shop-uri }i
bordeluri, dar }i baruri tematice.
Faimoasele vitrine ro}ii (de unde vine
}i numele cartierului) intr@ în con -
trast puternic cu casele conserva -
toare aflate pe marginea canalurilor.
În acest cartier totul eman@ parc@ o
lumin@ ro}iatic@.

Ne desp@r]im de Amsterdam nu
înainte de a aminti c@ am g@sit o
nota]ie pe harta turistic@ pe care o
aveam }i care ne spune c@ în
Amsterdam au loc anual peste 150
de festivaluri diverse, unul dintre cele
mai cunoscute fiind, desigur, ‘Festivalul
Lalelelor’ (floare cultivat@ predilect de
gr@dinarii olandezi, conform tradi]iei)
}i tot odat@ ac]iunile pitore}ti ce sunt
anun]ate aici cu participare de mas@
cu prilejul Zilei Reginei – Konnin -
ginnedag, s@rb@torit@ tradi]ional@ pe
30 aprilie începând din 1885.

...Într-o alt@ dup@ amiaz@ am avut
ca obiectiv Rotterdam-ul. Un ora} care
a fost afectat masiv de bombarda -
mentele de la începutul celui de-al
doilea r@zboi mondial dar care este
acum un oras de neegalat. Am g@sit
din nou o combina]ie aproape per -
fect@ a clasicului cu modernul, dar

de data aceasta modernul de]ine un
procent însemnat.

Supranumit Poarta Spre Europa,
cel mai mare port fluvial din lume
este locul unde cultura la cel mai
înalt nivel }i arhitectura modern@ im -
presionant@ coexist@. Rotterdamul atra -
ge anual milioane de turi}ti, ce i}i
g@sesc aici cu u}urin]@ vacan]a ideal@.
Ora}ul port mare }i modern a ren@s -
cut ca pas@rea Phoenix din cenu}a
celui de-al doilea r@zboi mondial. %n
1940, germanii au bombardat ora}ul
în încercarea de cucerire rapid@ a
Olandei. Cele mai multe demol@ri au
avut loc de fapt în timpul recon -
struc]iilor. Numai trei cl@diri din cen-
tru au supravie]uit în mod miraculos,
iar una dintre ele, prim@ria, am avut
pl@cerea s@ o vizit@m. Aici am asis-
tat pentru câteva momente la oficie-
rea unei nun]i.

Desi mai avem pu]ini bani pentru
cump@r@turi, am fost realmente impre -
siona]i de unul dintre cele mai mari
mall-uri pe orizontal@ din Europa. Ast@zi
Rotterdam cred c@ este cel mai mo -
dern ora} din Olanda, cu turnurile sale
care se înal]@ pe cl@dirile de afaceri
din centru. Turnul Spa]ial Euromast
(184 m. ^nal]ime), este apreciat drept
simbolul ora}ului, }i a trebuit în@l]at de
câteva ori pentru a-}i p@stra pozi]ia
de cea mai înalt@ cl@dire din ora}...

În seara ce a urmat, 5 august, am
avut ocazia - a} spune acum chiar
}ansa - de a participa la un concert
deosebit de muzic@ instrumental@ }i
vocal@ în stil baroc. Concertul a fost
sus]inut la „Jacobichurch”, ̂ntr-un spa]iu
cu înc@rc@tur@ istoric@ }i totodat@ unul
binecuvântat. Concertul forma]iei L’Arpeg -
giata a fost pentru mine }i pentru au -
ditori, o veritabil@ revela]ie, cea mai
încânt@toare descoperire muzical@ a
acestui an. L’Arpegiata condus@ de
Christina Pluhar este compus@ din
10 muzicieni ecletici }i func]ie de îm -
prejurare, câ]iva învita]i instrumenta -
li}ti sau cânt@re]i. Fiecare membru
cânt@ la mai multe instrumente pe
parcursul concertului. 

O serie de instrumente de care
nu auzisem pân@ acum sunt varian-
te pu]in mai moderne ale instrumen-
telor de la începutul anilor 1400,
care au disp@rut în timp de altfel.
Pân@ nu am citit bro}ura ce introdu-
cea concertul nu auzisem niciodat@ de
„chitarra battente”, „colascione”, sau
„psalterion” (un gen de harp@), etc.
Dac@ ave]i ocazia, v@ recomand@m
cu c@ldur@ s@ asculta]i unul din CD-

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU

Domul din Utrecht, Olanda

Olanda, istorie }i farmec la tot pasul
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Rezumat - Politicile agricole au
avut un rol directivant în dezvoltarea
agriculturii }i implicit în valorificarea
produselor agricole. De regul@, aces -
tea apar]in fiec@rui stat, fiec@rui gu -
vern }i sunt armonizate cu specificul
pedoclimatic, socio-economic }i cul -
tural, în care se reg@sesc }i tradi]iile
alimentare }i gastronomice. Politicile
agricole se raporteaz@ la cerin]ele in -
terne }i la cele de pe pia]a extern@,
dar }i la contextul socio-demografic,
politic, demoalimentar }i militar al fie -
c@rei etape de dezvoltare socio-economic@.

Cuvinte cheie: politici agricole,
centre de putere agricol@, starea agri-
culturii mondiale.

În ultimele decenii, cerin]a tot mai
mare de produse agricole, generat@
de cre}terea demografic@, }i de exi -
gen]a consumatorilor fa]@ de confor-
tul lor alimentar, a condus la consti -
tuirea la nivel global a unor “centre de
comandament agricol“. Unele dintre
aceste centre au devenit adev@rate
structuri de putere economic@, social-
politic@ }i chiar militar@.(o armat@
puternic@ trebuie bine hr@nit@ }i bine
îmbr@cat@) Ast@zi, exist@ în lume trei
astfel de centre, toate amplasate în
emisfera nordic@: nord american (SUA
}i Canada), european (Uniunea Euro -
pean@) }i asiatic (China }i India).

În condi]iile în care asigurarea hra-
nei va deveni o mare problem@ socio-
economic@ mondial@, competi]ia dintre
centrele de putere agricole va c@p@ta
dimensiuni }i conota]ii speciale (spio-
naj }tiin]ific, sabotaje economice }i
financiar-bancare, conflicte comerciale
}i politice), iar foametea ce se va ex -
tinde în ]@rile slab dezvoltate va pro -
voca o adev@rat@ dram@ umanitar@ }i
migra]ionist@.

Centrul nord-american (SUA }i
Canada) func]ioneaz@ pe principiile li -
berale  ale sistemului economic capi -
talist, bazat pe proprietatea privat@ asu-
pra p@mântului }i a mijloacelor de pro-
duc]ie, pe spiritul întreprinz@tor, pe con -

curen]@ }i pe ob]inerea profitului maxim.
Agricultura nord-american@ este

foarte performant@ }i are la dispozi]ie
vaste întinderi de soluri fertile cum
sunt faeoziomurile, o larg@ palet@ cli -
matic@ care permite realizarea unei
mari variet@]i de culturi, }i o meca -
nizare avansat@ (combina agricol@ a
fost inventat@ în SUA) }i se bazeaz@
pe un remarcabil spirit comercial
(vezi Bursa Agricol@ pentru cereale }i
carne de la Chicago). 

SUA realizeaz@ 45& din produc]ia
mondial@ de porumb, 55& din cea
de soia }i asigur@ 50& din vânz@rile
mondiale de porumb, 78& la cele de
soia, 26& la  grâu }i 25& la bum -
bac, 15& la citrice }i orez. În SUA agri-
cultura de]ine peste 10,4& din valoa -
rea exportului, iar în Canada peste
12& (Canada export@ 50& din pro -
duc]ia de grâu, în principal grâul dur
de Manitoba). De remarcat este fap-
tul c@ nivelul importurilor de pro duse
agricole este foarte redus: 4& în SUA
}i 6,5& în Canada. (Warde, 2005)

Folosirea îngr@}@mintelor chimice
}i a pesticidelor }i introducerea în
cultur@ a plantelor modificate genetic
au contribuit mult la cre}terea pro -
duc]iei agricole, iar utilajele agricole
din ce în ce mai performante }i mai
sofisticate (firmele Ford, John Deere,
McCornick) au permis realizarea unor
niveluri de productivitate remarcabile.

În SUA s-au constituit a}a nu -
mitele centuri (belt-uri) agricole ba -
zate pe monoculturi: cornbelt-ul -
centura de porumb, care se extinde
pe 1500 km, pe teritoriul statelor Ohio,
Illinois, Iowa }i Indiana, în asocia]ie
de cultur@ cu soia (cornsoilbelt), sau
cu orz; cottonbelt-ul - cu bumbac,
care se asociaz@ în cultur@ cu tutu-
nul pân@ ce acesta devine predomi-
nant (tobaccobelt); weatbelt-ul - cen-
tura grâului, din Câmpia Mississippi,
cul tivat în sistemul dry forming (ogor
negru) }i dairybelt-ul - centura de cre} -
tere a taurinelor pentru lapte din nord-
estul ]@rii. În California }i Florida se
practic@ o agricultur@ specializat@ pe
legume }i fructe, în condi]ii de iri -
gare intensiv@. Atât în SUA cât }i în
Canada se cultiv@ pe scar@ larg@
plante modificate genetic (porumb,
soia, orez, rapi]@, orz, bumbac). (Fouet,
Baudrchon, 2002)

Cre}terea taurinelor s-a industrializat
prin celebrele parcuri de îngr@}are
(feed lots), în care printr-o cur@ ali-
mentar@ pe baz@ de soia, porumb  }i
lucern@, dar }i cu stimuli hormo nali,
s-a înregistrat o cre}tere rapid@ a
produc]iei de carne. Un rol impor -
tanat l-a avut }i cercetarea }tiin]ific@,

îndeosebi genetica, care a contribuit
cu o cre}tere a productivit@]ii cu 4-
4,5&. În agricultura nord american@,
pe o suprafa]@ agricol@ dubl@ fa]@ de
cea din Uniunea European@ lucreaz@
doar 2,6& din popula]ia activ@ (3,6
mil. lucr@tori) în SUA, }i 3,4& (60
mii lucr@tori), în Canada; m@rimea
medie a fermelor nord americane
este de 190 ha.(Warde, 2005)

Economia agricol@ american@ asi -
gur@ necesarul pentru pia]a intern@ pîn@
la nivel de consumism (vezi procen-
tul mare, 70& al obezilor din SUA)
}i are mari disponibilit@]i pentru
export. 

Transportul intern al produselor
agricole se realizeaz@ în principal cu
autotrenuri, iar cel pentru export prin
marile cargouri cerealiere }i portcon -
tainere ce pleac@ din porturile New
Orleans, Baltimore, Seattle, Montreal
spre porturi precum Hamburg, Yoko -
hama, Alexandria, Sankt Petersburg, etc.

De remarcat este faptul c@ state-
le din Uniunea European@ nu
agreeaz@ produsele agricole nord-
americane ob]i nute din culturi modifi-
cate genetic }i nici carnea produs@
cu hormoni de cre}tere, motiv pen-
tru care SUA au impus taxe vamale
mari pentru pro dusele importate din
UE. Important de re]inut este }i fap-
tul c@ SUA de]in monopolul }i în
economia agricol@ a celor mai multe
dintre statele latino-americane, dar }i
în unele state africane }i asiatice.

Centrul european (Uniunea Euro -
pean@) are o agricultur@ performant@,
cu unele excep]ii, printre care }i Ro -
mânia. Reu}e}te s@-}i satisfac@ ne -
cesarul intern }i are }i disponibilit@]i
pentru a exporta carne, lactate, ce -
reale, vin, legume, fructe, citrice, ulei
de m@sline etc. {i UE beneficiaz@ de
o varietate de condi]ii pedoclimatice,
ceea ce îi permite ob]inerea unei

game de produse agricole, de la cele
mediteraneene cum sunt citricele }i
pân@ la cele specifice climatului tem -
perat oceanic precum cartoful. UE este
beneficiarul unor tehnologii de vârf,
ale unor utilaje }i echipamente per-
formante }i ale unei cercet@ri }tiin -
]ifice pe m@sur@. În UE, în ultimii 50
de ani randamentele s-au dublat }i
da torit@ selec]iei riguroase a plante-
lor }i a animalelor }i a extinderii
iriga ]iilor în regiunile mediteraneene
(Spa nia, Portugalia, Fran]a, Italia }i
Grecia) (Duma, 2009).

[ara cu produc]ii agricole mari }i
cu gama cea mai larg@ de produse
este Fran]a care este de altfel }i
beneficiara celor mai bune condi]ii
pedoclimatice. Este urmat@ de Ger -
mania, Regatul Unit, Italia, Danemarca
}i Olanda. 

În UE se remarc@ o anumit@ spe-
cializare agricol@: Fran]a în cultura
cerealelor }i vi]ei de vie, Spania,
Portugalia }i Grecia în cultura citri -
celor }i a vi]ei de vie, Irlanda, Re -
gatul Unit, Germania }i Olanda în
cultura cartofului }i a grâului, Ger -
mania, Olanda }i Danemarca în
cre}terea animalelor, în special a bo -
vinelor }i a p@s@rilor.

Num@rul lucr@torilor agricoli din
UE a fost de 8 milioane, înainte de
aderarea României }i a Bulgariei.
M@rimea minim@ a fermelor este de
50 ha, iar num@rul minim  al unei
ferme zootehnice este de 40 de vaci
în lacta]ie. Fermele mici }i foarte
mici au fost absorbite în bun@ parte
de cele mari, ca urmare a unei poli-
tici de acordare a subven]iilor.
Ponderi mari în suprafa]@ ale exploa -
ta]iilor agricole cu 50ha }i peste,
de]in: Regatul Unit - 85,5&, Luxem -
burg - 80,4&, Fran]a - 76,7&, Dane -
mnarca - 69,6&, Spania - 68,2&,
Germania - 66& }i Portugalia -
60,1&. În ]@ri precum Italia, Austria
}i Olanda, exploata]iile de peste 50ha
de]in 34-37&, iar în Grecia, numai
10,6&. (Popescu, 2005). În Italia,
predomin@ fermele mici cu o supra -
fa]@ medie de 5 ha. Fermele italiene,
de peste 20 ha reprezint@ doar 4,6&
din total }i de]in 54, 8& din supra-
fa]a  agricol@ a ]@rii. Majoritatea fer-
melor mici sunt administrate de pro-
prietari, iar for]a de munc@ pro vine
din familia proprie, ceea ce compen-
seaz@ dimensiunea mic@ a fermei
(Socol,  2006). Italia are }i cea mai
mare suprafa]@ agricol@ valorificat@
ecologic din cadrul UE (1,23 mil.
ha), care reprezint@ 7,94& din supra-
fa]a agricol@; procentual este dep@}it@
doar de Austria (11,3&) (S@geat@,
2005). Practicarea asola mentelor, a
policulturii }i dimen siunile moderate
ale exploata]iilor agricole le-au
permis fermierilor eu ropeni o
anumit@ flexibilitate, în ra port cu
cerin]ele de pia]@ }i au redus }i pier-
derile cauzate de d@un@tori }i de
schimb@rile climatice.

UE prin politicile agricole î}i asi -
gur@ }i statutul de centru al  civi -
liza]iei mondiale, ea fiind de altfel }i
mo}tenitoarea tradi]iilor agricole medi -
teraneene, germanice }i atlantice, prin
care î}i manifest@ con}tiin]a unei
superiorit@]i culturale. În cadrul UE,
t@rile membre urmeaz@ o politic@
agricol@ comun@ – PAC (La Politique
Agricole Commune), care conform
Tratatului de la Roma din 1957
(Tratatul de înfiin]are a Comunit@]ii
Economice Europene), are ca obiec-
tiv cre}terea productivit@]ii agricultu-
rii care s@ asigure un nivel de via]@
echitabil popula]iei agricole, stabili -
zarea pre]urilor }i garantarea secu -
rit@]ii alimentare a popula]iei prin pre-
]uri rezonabile. PAC are ca preocu -
pare }i asigurarea unei pie]e comu-
ne unice a produselor agricole }i
mo dernizarea rapid@ a exploata]iilor
agri cole. Se bazeaz@ pe libera circu-
la]ie a produselor agricole în cadrul
UE, f@r@ perceperea de taxe vamale,
pe unitatea pie]ei, pe favorizarea
consu mului produselor proprii în
]@rile membre }i pe solidaritatea
financiar@; cheltuielile de interven]ie
sunt finan ]ate din FEOGA (Fondul
European de Orientare }i Garantare
Agricol@) la care contribuie toate
]@rile membre. Politica agricol@ a UE
are la baz@  le gea cererii }i a ofer-
tei care determin@ echilibrul pre] -
calitate, iar inter ven]ia statului permi-
te stabilizarea cursurilor }i absorbirea
produselor excedentare (Duma,
2009).

De la sfâr}itul anilor ‘60, pân@ în
1998 produc]ia agricol@ a UE a cres-
cut anual cu 1,8&, randamentul pe
hectar cu 2&, iar productivitatea
muncii cu 4,7&. (Rapport de Comis -
sion Agricole, Bruxelles, 1998). Evo -
lu]ia produc]iilor medii la grâu, orz }i
porumb în UE în perioda 1961-2001
se reg@se}te în fig. nr 1, iar pers -
pectiva pie]ei cerealelor în UE pân@ în
anul 2011 este reprezentat@ în fig. nr.2.

În cadrul UE este interzis@ culti -
varea plantelor modificate genetic }i
folosirea hormonilor de cre}tere în zoo -
tehnie. Singurele ]@ri în care au p@ -
truns plante modificate genetic (po -
rumb) sunt România, Bulgaria }i Spania;
în Spania s-a început eliminarea din
cultur@ a porumbului modificat genetic.

{i UE de]ine burse ale unor pro-
duse agricole cu valoare de pia]@
mare, Londra pentru cafea, ceai }i
cacao }i Zurich pentru cacao.

Transportul produselor agricole în
cadrul UE se face în principal pe
}osele }i mai rar pe calea ferat@, iar
transportul pentru export se face pe
cale maritim@ prin marile porturi Mar -
silia, Rotterdam, Hamburg etc., iar în
zonele din proximitatea UE cum este
Federa]ia Rus@ }i Orientul Apropiat }i
pe cale rutier@. Produsele foarte pe -
risabile }i trufandalele sunt transpor -
tate spre pie]ele de consum din cadrul

Politicile agricole }i starea agriculturii mondiale

dr. Sigismund DUMA
prof. la Universitatea Ecologică

"Traian" din Deva

Fig.nr.1: Evolu]ia produc]iilor medii la grâu, orz }i porumb în UE, 
în perioada 1961-2001, (dup@ Alexandri, }i Sima, 2005)

Fig.nr.2: Perspectiva pie]ei cerealelor în UE, (dup@ Alexandri, }i Sima, 2005)
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urmare din pag. 1
Acest fapt se datoreaz@ în prin-

cipal atât nivelului de trai sc@zut, cât
}i unui sistem de inspec]ie }i certifi-
care deficitar. În prezent, Tunisia este
sin gura ]ar@ care din punct de ve -
dere al reglement@rilor ecologice se
adap teaz@ cerin]elor Uniunii Europene
în ceea ce prive}te standardele }i
sistemul de inspec]ie }i certificare
ecologic@. De asemenea, Egiptul }i
Africa de Sud au f@cut progrese re -
mar cabile în acest sector, amândou@
având dou@ organiza]ii de certificare
}i aflându-se într-un proces de dez-
voltare }i implementare a standarde-
lor pentru acest sector.

Din informa]iile existente la ora
actual@, suprafa]a cultivat@ ecologic
la nivelul Africii prezint@ urm@toarea
structur@ (graficul 1.8).
f. Europa

Dezvoltarea agriculturii ecologi -
ce nu s-a realizat pe o scar@ larg@ în
perioada imediat urm@toare celui de-
al doilea r@zboi mondial ca urmare a
faptului c@ obiectivul prioritar al agri-
culturii europene în acea epoc@ era
satisfacerea nevoilor imediate. În pe -
rioada cuprins@ între sfâr}itul ani -
lor’60 }i începutul deceniului urm@tor
au luat fiin]@ }i s-au dezvoltat nu -
meroase asocia]ii }i organiza]ii care
promovau agricultura ecologic@. În ace-
la}i timp îns@ se manifestau mi}c@ri
de contestare a acestui tip de agri-
cultur@, determinate de interesele co -
merciale diferite ale epocii.

În anii’80 agricultura ecologic@

s-a extins }i în afara spa]iului euro-
pean, mai ales în SUA. A crescut
num@rul produc@torilor }i au început
s@ se manifeste o serie de preocu -
p@ri în domeniile proces@rii }i com-
ercializ@rii. Acesta este r@spunsul la o
cerere din ce în ce mai mare expri-
mat@ de consumatori. În aceea}i pe -
rioad@ au început s@ apar@ primele
ini]iative legislative în domeniu (în ]@ri
precum Austria, Fran]a, Danemarca)
}i au ap@rut primele subven]ii la pro-
dusele ecologice.

Recunoa}terea acestui mod de
produc]ie la nivel european s-a f@cut
prin intermediul Reglement@rii num@ -
rul 2092 din 1991, prin intermediul
c@reia s-au definit }i s-au uniformizat
metodele de lucru din diversele ]@ri
europene membre ale Comunit@]ii. În
aceste condi]ii, consumatorul poate fi
mai sigur în leg@tur@ cu produsele
consumate, cu modul lor de ob ]i -
nere, prelucrare }i comercializare.

De la începutul anilor’90, fermele
ecologice s-au dezvoltat cu ra piditate
în aproape toate ]@rile euro pene, în pre-
zent constatându-se o oarecare stag -
nare a acestei cre}teri. În anul 2004,
la nivelul Europei se înregistrau 6,5
milioane hectare cultivate cu produse
ecologice de c@tre aproximativ
167.000 ferme certificate ecologic.

Ritmul anual de cre}tere al pie -
]ei europene a produselor agroali-
mentare ecologice este de 20-40%.
Aceast@ cre}tere este consecin]a fi -
reasc@ a preocup@rii crescânde a con-
sumatorilor pentru s@n@tatea }i secu-
ritatea lor, la ora actual@ punându-se
un accent din ce în ce mai mare pe
rela]ia “dezvoltare durabil@ – agricul-

tur@ ecologic@“, eviden]iiându-se fap-
tul c@ practicarea acestui gen de
agricultur@ faciliteaz@ realizarea a trei
categorii de obiective }i anume obiec -
tive economice, sociale }i ecologice.

Dac@ ar fi s@ analiz@m “cauzele
succesului ecologic“ la nivelul Europei,
se pot eviden]ia urm@toarele elemente:
� statul (în majoritatea ]@rilor europene)
subven]ioneaz@ produc]ia ecologic@;
� implicarea lan]urilor de magazine
în desfacerea acestui gen de produse;
� existen]a unor organiza]ii de tip “um-
brel@” care atrag }i sprijin@ produc@torii;
� desf@}urarea unor ac]iuni de cer -
cetare }i consultan]@;
� existen]a unor scheme de certifi-
care credibile.

În ceea ce prive}te destina]ia
suprafe]ei cultivate ecologic la nivelul
Europei, se eviden]iaz@ urm@toarea
structur@ (graficul 1.9.).

Cele mai cerute alimente eco-
logice sunt cele care se consum@ în
stare proasp@t@, îndeosebi fructe, lac-
tate, dar }i produse transformate de -
rivate din cereale.

Rezultatele diverselor studii de
pia]@ întreprinse coincid: consuma-
torii europeni sunt interesa]i de con-
sumul produselor alimentare ecolo -
gice pentru c@ sunt convin}i de cali -
tatea lor superioar@, comparativ cu pro-
dusele conven]ionale. Chiar dac@ sec-
torul produselor ecologice de]ine înc@
o cot@ de pia]@ sc@zut@ în totalul pro-
duselor agroalimentare comerciali -
zate, toate studiile }i previziunile sunt
de acord cu o cre}tere important@ a
sectorului pe termen mediu }i lung.
În cadrul Uniunii Europene, mai mult
de 5,8 milioane hectare sunt cultivate
cu produse ecologice, existând înre -
gistrate un num@r de 140.000 ferme
ecologice, ceea ce reprezint@ un pro-
cent de 3,4 &din totalul suprafe]ei
agricole. În majoritatea ]@rilor euro -
pene }i în special în ]@rile Uniunii
Europene, fermele ecologice î}i des -
f@}oar@ activitatea în baza unui sistem
de inspec]ie }i certificare bine definit.

Dezvoltarea comer]ului interna]io -
nal cu produse agroalimentare eco-
logice }i a re]elei de supermaketuri
destinate comercializ@rii acestora a de -

terminat un adev@r „boom” pentru pro -
dusele ecologice în ]@ri precum Liech-
tenstein, Polonia, Luxemburg, iar în alte
]@ri cum ar fi Turcia, Marea Britanie,
Finlanda se remarca un u}or declin a
num@rului fermelor certificate ecologic.

În general, nu exist@ statistici
precise referitoare la volumul cererii
de produse agroalimentare ecologice.
Cifrele vehiculate se refer@ la ansam-
blul acestor produse, f@r@ a face dife-
ren]ieri pe categorii sau tipuri.

În realitate îns@, cererea total@
este cu mult mai mare, num@rul con-
sumatorilor poten]iali fiind mult mai
mare decât cel al consumatorilor efec-
tivi, a}a cum rezult@ din numeroasele
studii de pia]@ realizate pe aceasta tem@.

Pornind de la aspectele men]io nate
mai sus, produc@torii }i distribuitorii caut@
diverse solu]ii pentru a reu}i extinderea
acestei pie]e, între care se remarc@:
� prezen]a produselor în marile re]ele
de distribu]ie cu am@nuntul;
� constan]a ofertei;
� pre]uri competitive;
� informarea consumatorilor în leg@tur@
cu beneficiile consumului acestor produse;
� promovare eficient@ a produselor,
care s@ nu creeze confuzie în rândul
consumatorilor ci, dimpotriv@, s@-i ajute
pe ace}tia s@ aleag@ produsele.

Din analiza pie]ei produselor eco-
logice la nivel mondial au rezultat o se-
rie de  factori restrictivi, de probleme
care îngreuneaz@ dezvoltarea pie]ei
produselor agroalimentare ecologice:
� pre]urile multor produse ecologice
pot ajunge de trei ori mai mari decât
ale produselor conven]ionale;
� slaba informare atât a produc@ -
torilor, dar mai ales a consumatorilor

datorit@ unei promov@ri deficitare a
produselor “eco“;
� un num@r înc@ redus de procesa -
tori agricoli;
� existen]a culturilor modificate gene-
tic în agricultur@;
� implicarea la scar@  redus@ a statu -
lui în încurajarea produc@torilor de
alimente ecologice.

În acela}i timp trebuie semna -
lat@ }i necesitatea unor m@suri de sus-
]inere a dezvolt@rii viitoare a sectoru-
lui destinat produselor agroalimenta-
re ecologice la nivel mondial prin:
� informarea pe scar@ larg@ a con-
sumatorilor privind existen]a pe pia]@ a
produselor agroalimentare ecologice, pre -
cum }i asupra beneficiilor aduse de con-
sumul acestora prin organiza rea unor
cam panii de promovare în media, a
unor „zile ale produselor ali mentare eco -
logice”, a unor sesiuni de prezentare cu de-
gustare, târguri }i expozi]ii de profil etc;
� sprijinirea produc@torilor din dome-
niu prin oferirea unor solu]ii financia-
re la pierderile ce apar în urma
perioadei de conversie de la culturile
conven]ionale la cele ecologice;
� încurajarea metodelor de produc]ie
ecologic@ în cadrul politicilor de mediu
}i de s@n@tate public@;
� încurajarea unei leg@turi directe între
consumatori }i produc@torii din do -
meniu în vederea cre}terii încrederii
în aceste produse;
� crearea unui sistem de creditare care
s@ încurajeze cre}terea num@rului de fer -
me ecologice constituite la nivel mondial;
� adaptarea continu@ a sistemelor de
inspec]ie }i certificare la standardele
IFOAM (Federa]ia Interna]ional@ pen-
tru Agricultur@ Ecologic@).

Principiile eco-marketing-ului 
}i aplicabilitatea lor în diversele activit@]i economice (V)

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU Graficul 1.9.
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