
COMERŢUL AGRICOL ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ 

 

 

 Moto: Fiecare pământean, atunci când se scoală  

de la masă, mai mult sau mai puţin sătul,  

pe lângă mulţumirile aduse lui D-zeu e bine 

 să mulţumească cu pioşenie şi agricultorilor 

(Robert Sichinga – ministrul agriculturii din Zambia, cu ocazia Forului Ministerial de 

la Berlin din 18.01.2014) 

 

Două evenimente mari au avut loc în perioada 13-20 Ianuarie 2014 în Munchen şi 

Berlin.  

În Munchen, începând cu după-amiaza zilei de 13 Ianuarie 2014, a avut loc a 108-a 

Sesiune Ştiinţifică a DLG, cunoscută sub denumirea de DLG – Wintertagung 2014. În fiecare 

an conferinţa tratează o temă importantă din zona agriculturii şi nutriţiei umane. De data aceasta 

moto-ul general al sesiunii a fost „Comerţul internaţional cu produse agricole”, cu subtitulul 

„Cine câştigă? Cine pierde?”. 

Conferinţa s-a desfăşurat pe 6 secţiuni, din care selectăm câteva pentru a le detalia. 

 

1. Trendul şi premisele agriculturii la nivel global 

Aici s-au discutat dezvoltarea pe termen scurt a pieţelor agrare mondiale şi care sunt 

determinantele creşterii. Noi le vom  prezenta într-un articol separat. 

Elementele de modelare ale agriculturii în ţările OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică) şi în ţările în curs de dezvoltare au scos în evidenţă că, prin abordarea 

inovativă a agriculturii, în aceste ţări se crează acea rezervă de hrană necesară hrănirii 

populaţiei din anul 2050, care va fi de peste 9 miliarde de oameni, eventual 9,7 miliarde. 

Profesorul von Braun crează un model la nivelul anului 2000, comparativ cu 1980, care 

demonstrează că omenirea va fi hrănită de ştiinţă şi inovaţie în proporţie de peste 75% (20% în 

1980, 75% în 2000). 

Potenţialul de producţie a cerealelor în ţările din estul Europei este unul de 5-6 t/ha 

ţinând cont de actualele condiţii climatice şi de circa 8-9 t/ha în eventualitatea utilizării unor 

sisteme moderne de irigaţii. 

Modernizarea verigilor de producţie pornind de la genetică, asolamente, lucrări ale 

solului, irigaţii va face ca numai Rusia, Ucraina şi Kazakhstan să producă peste 300 milioane 

tone grâu, din care 30% ar putea intra în comerţul internaţional. Pornind, însă, de la situaţia 

politico-economică internaţională, de la realitatea creării unei zone de schimb liber transatlantic 

Europa – SUA, este puţin probabil că aceste ţări vor face eforturile necesare obţinerii acestor 

producţii, ci mai degrabă vor încerca instituirea unor blocade care să determine creşterea 

preţurilor. 
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Într-o situaţie asemănătoare este şi România, care fiind membră UE nu va mai putea 

încasa taxele vamale pentru produsele agricole pe care le importă din America, urmând ca 

acestea să fie încasate prin taxe şi impozite suplimentare. Altminteri, România are rezerve mari 

în „potenţial” pentru creşterea producţiei de cereale şi alimente, dacă cineva în această ţară îşi 

va întoarce faţa şi spre agricultură. 

UE mai are rezerve în potenţialul de creştere a producţiei agricole doar de 8-10%, motiv 

pentru care participarea ei la fondul de hrănire a populaţiei în 2050 va creşte nesemnificativ. 

Altminteri, Europa (inclusiv Germania) sunt şi vor rămâne mari importatoare de alimente.  

 

2. Potenţialul internaţional al comerţului agrar 

Ecuaţia generală a comerţului ar trebui dată de relaţia: 

 

 

 

De cele mai multe ori ecuaţia de mai sus devine o inecuaţie. Există situaţii când cererea 

de produse este mai mare decât oferta, în care caz preţurile cresc energic. Spre exemplu, în 

perioada 2007-2008 şi 2010-2011 piaţa internaţională de produse agricole a înregistrat salturi 

enorme şi surprinzătoare, spre bucuria agricultorilor, dar spre nefericirea consumatorilor care, 

mai ales în ţările nedezvoltate, au iniţiat şi dezvoltat adevărate revolte. 

Ţările sărace sunt primele care resimt crizele de produse alimentare, foamea fiind greu 

de suportat. Printre ţările care au dezvoltat adevărate revolte amintim, în 2007-2008: Somalia, 

India, Mozambic, Mauritania, Jemen, Camerun, Sudan, Coasta de Fildeş, Haiti, Egipt, Tunisia. 

În 2010-2011 au avut loc revolte în Mozambic, Tunisia, Libia, Egipt, Mauritania, Algeria, 

Arabia Saudită, Sudan, Jemen, Oman, Maroc, Irak, Bahrain, Siria, Uganda. 

Conform calculelor făcute de FAO, producţia de alimente în caz de evoluţie normală a 

societăţii umane, va creşte cel puţin la nivelul necesarului până în 2050. 

Cum deja am spus, evoluţia preţurilor la grâu, cu excepţia unor situaţii regionale, va 

scădea de la 301 $/tonă în 2012, la 262 $/tonă în 2013 şi va rămâne relativ constant până în 

2022 (259 $ în 2017 şi 274 $ în 2022). Faţă de anul 2002 (100 $), indexul va fi de 161 $, adică o 

creştere de 61%. 

La porumb preţul mondial a fost de 294 $/tonă în 2012, a scăzut la 243 $/tonă în 2013, 

iar prognoza FAO arată că preţul va scădea uşor şi nesemnificativ până în 2022 (228 $/tonă în 

2017 şi 241 $/tonă în 2022). 

Din punctul de vedere al preţului primelor două cereale cultivate pe pământ, nu ar trebui 

deloc să fie probleme cu transformarea pe lanţul trofic şi asigurarea securităţii alimentare. 

Chiar şi în România, în condiţiile unor politici agrare competente, s-ar putea reface 

deficitele de producţie şi asigura hrănirea prin forţe proprii şi în mod sustenabil a populaţiei 

locale şi am putea contribui şi la hrănirea restului populaţiei lumii... e drept, într-o măsură foarte 

mică. 

Cererea de produse 
agroalimentare 

Oferta de produse 
agroalimentare 

= 
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A treia gramineae alimentară de bază (orezul) ne arată, în prognoză, un preţ în jur de 450 

$/tonă ± 5-7%. Prognozele rămân valabile în condiţii de pace, fără războaie şi alte conflicte care 

ar putea deranja fluxurile de materii şi energie în natură. 

 

3. Perspective în ţările în curs de dezvoltare 

Cei mai mulţi înfometaţi sunt în aceste ţări. Participarea agriculturii la formarea PIB-ului 

naţional este de 5,8% în ţările Americii Latine şi Caraibe, de peste 17,5% în India (uneori 24%), 

în timp ce în ţările OECD acesta este de numai 1,36%. 

Peste tot în lume, agriculturii i se acordă o importanţă mare, dar aceasta se corelează 

strâns cu forţa economică şi mai ales cu implicarea politicienilor, care ca şi în România nu pot 

oferi agricultorilor un ajutor competent, dar pot să îi încurce în dezvoltarea lor logică. În plus, 

cel puţin în această perioadă, există un blocaj economic din partea marilor imperii, pentru a 

menţine ţările în curs de dezvoltare încă o vreme în postura de liferanţi de resurse.  

Epuizarea resurselor naturale în ţările sărace e mai mult decât evidentă. Solul, apa, 

biodiversitatea, elemente naturale de bază ale reconstrucţiei agroecosistemelor sunt în gravă 

deteriorare, iar aceste ţări nu dispun de resursele financiare pentru investiţii în infrastructură, 

ştiinţă şi tehnologie şi în reconstrucţie de ecosisteme. 

Cu câteva excepţii ale unor ţări din America Latină, mai ales ţările de aici şi cele 

africane sunt departe de a contribui la siguranţa şi securitatea alimentară. Ele vor rămâne în 

continuare ţări asistate, în măsura în care şi acest lucru mai este posibil. Există, însă, şi ţări 

precum Argentina, care au investit enorm în agricultură şi care acum se bucură de rezultatele 

aşteptate. 

Dacă acum 15 ani Argentina de abia îşi putea hrăni populaţia, în 2013 această frumoasă 

ţară a produs de 10 ori mai multe alimente decât are ea nevoie. Producţii de 8000 kg grâu/ha, 

9000-10000 kg porumb/ha şi 4000-5000 kg soia/ha se întâlnesc frecvent în marile întreprinderi 

bine organizate. 

O reprezentantă a unui ONG din Germania a atras atenţia delegaţiei argentiniene că în 

Europa nu se cultivă OMG-uri! Foarte politicoşi, argentinienii au răspuns că ei au fost invitaţi 

de guvernul german, au venit să vorbească despre cum au rezolvat ei problema securităţii şi 

siguranţei alimentare, invitaţie pentru care au mulţumit guvernului german în nenumărate 

rânduri. Aceşti oameni cumsecade nu veniseră deloc să cultive soia modificată genetic în 

Germania, nici s-o vândă, căci nu puteau ei să producă atâta cât era cererea de import a Chinei. 

Pe de altă parte, cercetarea argentiniană, ca şi cea europeană, nu au găsit niciun singur 

motiv pentru care soia şi bumbacul transgenic să nu fie cultivate. Ei au considerat, de asemenea, 

că utilizarea transgenezei conduce la creşterea securităţii şi siguranţei alimentare şi chiar a 

biodiversităţii genetice.  

Făcând parte din cercetarea şi inovaţia din ultima generaţie, transgeneza va fi cu 

siguranţă un factor de reabilitare, de creştere a siguranţei şi securităţii alimentare. 
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4. Securitatea alimentară etică şi morală 

De la început subliniem că într-o lume plină de criză şi mizerie politică, a vorbi despre 

etică şi morală în comerţul mondial cu produse agricole şi alimentare pare un nonsens şi, totuşi, 

câteva cuvinte dorim să spunem. 

Argentina a găsit că este etic şi moral să folosească OMG-urile în asigurarea hranei 

oamenilor. Nimeni n-a murit din asta pe niciun meridian al globului. Oare ce este mai moral şi 

mai etic, să laşi un om sau o populaţie să moară de foame sau să-i oferi biotehnologie 

producătoare de suficientă hrană, dar susceptibilă, fără a fi demonstrat ştiinţific, că ar putea 

aduce necazuri de asemenea necunoscute sănătăţii omului? Este oare etic şi moral să digeri 

alimente provenite din OMG fără să ai dreptul de a le cultiva, chiar şi atunci când sunt 

autogame şi când biodiversitatea genetică este oricum foarte redusă (cazul Europei)? 

În perioada de creştere a preţurilor la produsele agricole şi alimentare, mulţi profesori şi 

cercetători au fost atacaţi de organisme neguvernamentale pentru simplul motiv că au calculat 

indicele preţurilor, pe care l-au considerat vinovat de creşterea preţurilor. Este oare moral şi etic 

dacă tu, societate civilă, nu ştii carte, să afuriseşti pe cei care ştiu şi crează bunurile ştiinţifice şi 

tehnologice? 

Ministrul zambian, Robert Sichinga, era foarte pornit pe renumitul Sir Gordon Conway 

pentru simplul motiv că acesta s-a oferit să-i pună la dispoziţie consultanţă şi elemente de 

tehnologie avansată. Ministrul a susţinut că nu e nevoie să-i dea sfaturi nişte neafricani, că ei se 

vor descurca mult mai ieftin fără europeni. Este oare corectă, etică şi morală poziţia lui 

Sichinga? 

Ţinând cont de ceea ce i s-a întâmplat României în ultimii 20 de ani, timp în care dintr-o 

ţară bogată a ajuns una foarte săracă datorită ajutorului oferit de imperialismul european şi 

american, a asistenţei lor tehnice şi a investiţiilor strategice, înclinăm să credem că Sichinga are 

dreptate.  

Chiar dacă acum obţine 1000 kg porumb/ha, o face cu soiuri locale şi costuri reduse. 

Zambia n-ar fi niciodată în măsură să plătească actualele supertehnologii. De aceea a ales 

soluţia paşilor mărunţi, solizi şi siguri, pentru a nu rămâne fără pământuri şi alte resurse 

naturale, eventual minerale. Sichinga a judecat etic şi moral corect în favoarea patriei sale 

sărace, pe care vrea el s-o facă bogată, nu alţii. Pentru că alţii au interesele lor personale şi o 

lăcomie mult mai elaborată decât a localnicilor africani şi români. 

În România, spre deosebire de Zambia, există trădare, foarte multă trădare, care a scos 

ţara de pe linia unei existenţe şi dezvoltări normale. 

 

  Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA 


