
NORMALIZAREA NOII NORMALIZ ĂRI 

 

Moto:  

Economia mondială este supusă unui proces de sortare în funcţie de eficienţă. Trăim deja 
într-o altă lume, după această criză, într-o lume dominată de noua normalitate. Vor 
supravieţui cei care se vor adapta şi vor implementa rapid normalizarea noii normalizări. 

    

Prof.dr. Michael Hüther, directorul Institutului Economic Mondial din Köln. 

 

 În perioada 13-15 ianuarie 2010 a avut loc la München, în celebrul ansamblu al 

congreselor din zona expoziţională o nouă şi foarte interesantă conferinţă internaţională 

cu tema  „Lumea agrară în explozie. În egală măsură premize şi şanse”. 

 Au fost doi români prezenţi la această mare manifestare, deşi  străzile din centrul 

oraşului erau pline de români. Problemele prezentate acolo sunt reflectate în titlul 

conferinţei. Este clar că agricultura este într-o explozie, sau poate suferă o ruptură. Dar 

la nivel mondial este foarte greu de evaluat care sunt zonele din lume în care agricultura 

va exploda cu adevărat şi în care  vor continua deşertificările, eroziunile şi alte 

fenomene negative care anulează caracterul productiv, socio-economic şi ecologic al 

pământului. Din acest motiv, fără a neglija fenomenul internaţional legat de globalizare, 

majoritatea vorbitorilor şi a discuţiilor au avut ca obiect de activitate Europa. 

 Deşi Europa are cele mai mari producţii la majoritatea culturilor, analizele 

efectuate încearcă să explice de ce în ultimii 20 de ani producţia de cereale (grâu, orz, 

secară, ovăz, etc.) a stagnat sau a crescut cu maximum 0,5% pe an, în timp ce alte 

culturi precum sfecla, rapiţa, porumbul de siloz au realizat în continuare creşteri de până 

la 1,8%, adică circa 36% în 20 de ani. Motivele găsite au fost de ordin tehnic cât şi 

politic. Tehnic - limitarea creşterii producţiei la cereale şi mai ales la grâu ca foarte 

importantă pentru nutriţie a fost pusă pe aportul redus de nutrienţi aduşi în sistem. Căci 

Uniunea Europeană prin politicile sale a limitat nivelul inputurilor pe care fermierii au 

voie să le aplice. Şi e vorba aici de azot, dar şi de fosfor şi potasiu. Pe de altă parte, 

preţul inputurilor a devenit foarte mare, ceea ce obligă cercetarea locală la introducerea 

unor noi tehnologii, de neconceput astăzi în România. 

 Pentru aceasta, o sesiune a conferinţei a fost alocată temei „Precision Farming 

heute”, adică Precizia tehnologiei în fermele de azi. Rugăm cititorul nostru a nu 
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confunda noţiunea de „precizie tehnologică” cu „Bune practici” în fermă, ultima, atât de 

mult rumegată în România fără niciun efect în plan agricol, economic şi social. 

 Utilizarea senzorilor pentru a se realiza o comunicare între fermieri şi cultură 

(plante) în ceea ce priveşte necesarul acestora pentru nutriţie (N în special) dar şi pentru 

protecţie (boli, buruieni, insecte) este de acum un fenomen de largă utilizare (prof. Yves 

Reckleben, Kiel). 

 Automatizarea şi robotica în practică are o rezonanţă din ce în ce mai mare, 

tocmai pentru că înlocuiesc forţa de muncă foarte scumpă. Costurile se reduc 

formidabil, ceea ce vine în întâmpinarea ideii competiţiei internaţionale. 

 Se cunoaşte deja faptul că mai ales în ţările de dincolo de ocean producţiile de 

cereale sunt mai extensive, medii, 3000-3500 kg/ha  dar realizate la costuri foarte mici. 

 Ori, aici intervine şi factorul denumit „politică europeană”, cel care solicită 

fermierului extrem de numeroase investiţii în conservarea şi reconstrucţia de mediu şi 

pentru unele probleme speciale de siguranţă alimentară. Şi totuşi s-a ajuns la concluzia 

că agricultura Europei produce cele mai sigure alimente, folosind cea mai înaltă 

tehnologie în ciuda dezastruosului scandal cu dioxină care a afectat atât de mult 

imaginea Germaniei în lume, dar a adus şi pagube foarte mari crescătorilor de animale. 

Şi când te gândeşti că totul a pornit de la o invenţie al cărui management defectuos de 

implementare a condus la dezastru. O invenţie prost aplicată poate conduce şi la 

catastrofe. 

 O analiză a pieţii alimentare arată că majoritatea ţărilor europene sunt 

importatoare de alimente. Nu ne gândim la România, specializată exclusiv pe importuri 

de alimente scumpe şi proaste (o invenţie nefericită a actualului sistem politic al 

României) ci şi la alte ţări. Într-o lucrare specială vom adânci acest subiect. Deocamdată 

surpriza mare adusă chiar de profesorul Folkhard Isermeyer, preşedinte al VTI 

Brauwnschweig arată că media europeană a inporturilor depăşeşte cu 40% exporturile în 

domeniul agriculturii şi alimentaţiei. 

 Deci   Europa import = 1,4 Europa export. 

 Nefericita emoţie a născut discuţii aprinse şi mobilizarea cercetătorilor în 

elaborarea de modele pentru depăşirea acestei dureroase realităţi. Căci, să nu uităm că în 

spaţiul Uniunii Europene, cu toate măsurile luate, a apărut o serie de accidente pe lanţul 
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alimentar, ceea ce demonstrează că oricât de bine aşezat ar fi sistemul şi inovaţia, 

niciodată nu putem spune că suntem în afara riscului. 

 Să ne amintim de BSE (boala vacii nebune) care a zguduit Europa fără să fie 

nimeni convins că a fost cu adevărat, ca şi multe altele care au venit după aceea, 

inventate desigur, precum gripa aviară şi gripa porcină. O dată cu inventarea BSE 

cineva trebuia să profite.  Atunci a început dezvoltarea în forţă a agriculturii ţărilor sud-

americane şi în special Brazilia, dar şi Argentina, socotite azi alături de China şi Suedia  

ca ţările care vin tare cu creşteri în agricultură deosebit de mari. Mai vin din urmă 

Rusia, Ucraina care intră direct în noua normalitate. Alte ţări precum România, Bulgaria 

sunt pentru agricultură doar pieţe de desfacere, în care nici măcar pe termen mediu nu se 

întrevede posibilitatea de a se apropia de Europa. Din această  cauză politicile agrare 

europene pot avea multe nerealizări, iar aşa cum sunt ele aşezate acum, e puţin probabil 

să poată continua şi după 2013, chiar dacă sunt întocmite de compatriotul nostru, dl. 

Cioloş, actualul comisar pentru agricultură al Uniunii Europene. 
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Figura 1 - Principalele probleme ale politicilor agrare europene care alcătuiesc tabloul agriculturii de 
azi. (Prelucrare după Folkhard Isermeyer, 2011). 
 

 Întrebarea pe care şi-o pun cercetătorii germani şi europeni este dacă cele nouă 

puncte ale Politicilor Agricole Comunitare din figura 1 pot fi susţinute şi după 2013, în 

condiţii în care, aşa cum se ştie, vor trebui să dispară orice subvenţii şi plăţi. Folkhard 

Isermeyer, ca şi alţi mari profesori consideră că fără un buget de cel puţin 10 miliarde 

euro permanent la dispoziţia agricultorilor, politicile agrare propuse mai sus, ca şi altele 

derivate din ele, nu au cum să funcţioneze în continuare. 

 Agricultura mai este confruntată în viitorul ei şi cu o crasă lipsă de energie. Se 

vorbeşte deja de riscul bioenergiei, care, ţinând cont de consumurile corelate cu 

creşterea populaţiei nu pot acoperi mai mult de 15% din necesarul mondial. 

 Asupra formei de producere a energiei cercetarea internaţională are încă foarte 

mult de făcut. Nu degeaba au crescut substanţial fondurile alocate cercetării în lume. Să 

ne gândim numai că marea Chină, care devine deja un model de urmat, implicată 

puternic în „noua economie” sau „noua normalitate” investeşte anual 2500 miliarde 

USD. Şi din nou mă gândesc la sărmana Românie, transformată în ruină, fără şansa de 

a-şi reveni vreodată spre noua normalitate de care vorbeşte astăzi Hüther. Căci la nivelul 

lumii criza a început în mai 2008 şi s-a încheiat la sfârşitul lui 2009. Dar România? A 

început prin nerecunoaşterea crizei, prin prostituarea politică în faţa FMI şi cu nicio 

măsură economică anticriză. Creşterile de care vorbeşte acum FMI pleacă de la „0” şi 

ceva. Criza a fost o dezordine spontană la nivelul pieţelor imobiliare şi de capital, şi 

numai reordonarea prin trecerea în „noua lume economică” în care gradul de entropie 

este redus la minim a putut să fie stopat. Dezordinea economică, financiară şi politică a 

fost cauza crizei. Noua ordine este cea care a rezolvat-o, acolo unde a existat cercetare 

şi gândire creatoare, evoluţia crizei şi redresarea economică. Nu însă şi în România. 

 Hüther nu crede că pieţele economice au devenit sigure, chiar dacă trăim într-o 

altă lume. Ţări agricole ca România nu mai au agricultură, şi nici cercetare. Fără 

cercetare nu pot fi nici rezultate. De aceea, acelaşi Hüther afirmă că acele ţări cu deficit 

de cercetare importă cele mai proaste rezultate din străinătate, lucru absolut demonstrat 

în România. 

 Hüther face şi câteva propuneri îndrăzneţe pentru abordarea normală a noii 

normalităţi, şi anume: 
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- Durabilizarea modelelor durabile. Nu tot ceea ce numim azi durabil este cu 

adevărat aşa. O nouă evaluare în acest sens este necesară. 

- Dezvoltarea „curajului statelor” pentru a promova competenţa umană, căci nu 

numai România îşi promovează nulităţile ei, ci şi alte state. Fără dezvoltarea acestui 

„curaj” orice „durabilitate nu este decât un model fragil”. 

- O idee pe care am promovat-o şi noi în spaţiul românesc se referă la „moralizarea 

pieţelor” şi funcţionarea perfectă la nivel global a sistemelor de control şi a 

justi ţiilor . Poate acesta este adevăratul motiv al neintrării noastre în Schengen. 

Adevăraţi escroci, chiar şi străini, vin în România, folosesc din plin deficitul de 

moralitate din justiţie şi administraţie, importă din Europa ordonată în România 

dezordonată, nu-şi plătesc datoriile, sunt condamnaţi la executări silite dar 

judecătoriile din România nu îi execută deşi suntem ţară membră a Uniunii Europene 

(cazul judecătoarei Oraviţa faţă de celebrul baron Bardeaux), şi cazurile sunt foarte 

numeroase.  

- Moralizarea pieţelor, a instituţiilor şi administraţiilor statale este greu de înfăptuit, 

dar fără această miraculoasă înfăptuire spectrul crizei va rămâne tot timpul deasupra 

statelor corupte. 

- O altă propunere ar fi aceea ca macroeconomia să nu influenţeze rezultatele 

individuale ale întreprinderilor.  Este o contradicţie în această propunere, dar este 

necesar ca ea să fie rezolvată. Amestecul brutal al  dictaturilor în viaţa 

întreprinderilor şi oamenilor, caz tipic acum şi în România, adânceşte pe zi ce trece 

conflictul societate-stat. Reformele care conduc la înfometarea oamenilor nu sunt 

reforme, ci genocide. Statele care crează entropie crescută prin politici antiumane şi 

antieconomice vor trebui să părăsească spaţiile regionale sau continentale ordonate, 

cu entropie redusă. Numai ordinea managerială, bazată pe cercetare poate aduce 

efectele unor modele real durabile pe termen lung. 

- S-a mai discutat foarte mult şi despre funcţia modelelor în fenomenul globalizării . 

Este vorba de modelele economice, sociale, politice. S-a subliniat că deşi China nu 

are cel mai bun sistem politic, are un model economic care merită maximum de 

atenţie. Funcţia acestor modele este repetabilitatea adaptată. Nu trebuie să fac 

economie neapărat de tip chinezesc, dar ar fi necesar să ştim de ce el are succes şi eu 

nu. Pe de altă parte, există prea multă retorică, altminteri drăguţă, pe teme ca 
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inovaţia, modificările climatice, globalizarea supradimensionată în vorbe şi mult 

subdimensionată în rezultatele concrete.  

Aş dori să închei cu faptul că Germania doreşte să-şi producă 40-50% din 

producţia de cereale şi alte materii prime necesare economiei proprii în ţările emergente. 

În acest sens, o sesiune de şase ore a fost alocată studiilor asupra oportunităţilor de a 

implementa asemenea proiecte în Ucraina şi Rusia, mult mai deschise la colaborare 

decât unele ţări din Uniunea Europeană. Şi iarăşi au fost nominalizate ţări ca România şi 

Bulgaria. Şi de ce nu! Un bun contract de colaborare este  mult mai eficient decât o 

intrare în Uniunea Europeană pe uşa din dos, ca ţară second-hand. 

 Vom reveni. 

 

Prof.univ.dr.ing. MIHAI BERCA 

 

 


