
NIMENI NU NE CUNOAŞTE, DAR TOŢI NE DAU SFATURI 

 

Moto: Gândurile intră şi ne întinează sufletul, îl intoxică  

şi îl otrăvesc. Aceasta este lupta celui viclean.  

Şi după aceste săgeţi otrăveşte tot sufletul. 

(Isihie prezviterul) 

 

Am participat, înainte de Sf. Nicolae, la o excelentă manifestaţie organizată de 

revista Business Press Agricol, condusă de minunata Geo Beldiman. Au fost acolo oameni 

de tot felul, din cei creaţi de Dumnezeu şi lăsaţi nesupravegheaţi în împărăţia Lui. Ca de 

obicei, s-a vorbit şi s-a discutat mult despre aşa-zisele „politici agricole”. Din spusele 

secretarului de stat Irimescu am înţeles că 2014 va fi un an al „necunoaşterii”, al 

incertitudinilor politice şi financiare, nemaidiscutând nicicum despre incertitudinile şi 

mişcările climatice, care ele singure pot depăşi cu mult afirmaţii ca „nu se poate”, „nu avem 

soluţii”, „nu există bani” ieşite din gura demnitarului sau atmosfera de cataclism economic 

descrisă de mulţi dintre conducătorii de mari unităţi agricole prezenţi şi care au luat 

cuvântul. 

Urmând cifrele statistice la culturile de câmp se constată, într-adevăr, că producţiile 

medii la grâu şi porumb nu au crescut aproape deloc faţă de cifrele medii de acum 40-50 de 

ani, iar la celelalte culturi, poate cu excepţia legumelor, au scăzut semnificativ. S-a spus 

acolo că „deşi ne străduim” nu reuşim să producem mai mult de 30% din nivelul recoltelor 

şi producţiilor animaliere care ar trebui să ne asigure hrana zilnică. Fireşte că o asemenea 

situaţie nu este în măsură să bucure nici oficialii şi nici fermierii şi reprezentanţii lor. 

La întrebarea „de ce nu poate România produce...?” când există atâta cerere pe piaţa 

externă (vezi oferta de cumpărare animale a chinezilor), toată lumea dă vina pe guvern şi pe 

bună dreptate, cineva trebuie să fie vinovat. 

Din punctul nostru de vedere, nu guvernul este cel care ar fi necesar să iasă cu 

tractoarele şi combinele pe câmp, ci fermierii, agricultorii. Cu sau fără subvenţii, ei ar trebui 

să producă cel puţin până la nivelul acoperirii costurilor, căci sunt suficiente ţări în lume 

care demonstrează că pot obţine recolte stabile, durabile şi eficiente şi fără subvenţii, 

exemple în acest sens fiind Canada, Australia, Noua Zeelandă şi multe altele.  

Şi iată-ne ajunşi, încet dar sigur, la problema banilor. Ciulesc urechea la radio şi aflu 

că băncile o duc ceva mai prost decât anul trecut cu cifrele de afaceri, dar fiindcă au 

profituri bune vor rămâne stabile pe piaţă. Credite? Credite nu vor acorda, mai ales pentru 

agricultură, aşa încât agricultorii vor fi obligaţi, la fel ca în orice ţară papuaşă, să se descurce 

fără bănci. Ce caută băncile prin România? Ele lucrează aproape exclusiv cu statul, pe care 

îl împrumută continuu.  
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Printre vorbitorii din sală, asemănător domnului Barroso, mulţi colegi străini s-au 

întrecut în a ne da sfaturi. Cel mai sfătuitor, dar şi mai critic, era un domn Robert, olandez 

din naştere, venit aici ca manager pentru o companie bogată, dar ciudată (cer scuze 

cititorului meu, dar nu pot explica de ce este ciudată).  

Domnul Robert s-a repezit la noi cu româneasca lui stâlcită să ne întrebe „De ce nu 

punem mână de la mână să ne facem o bancă agricolă, că toată lumea bună are”. Exact aici e 

buba: domnul Robert ştie că am avut o bancă agricolă care a lucrat aşa de prost încât a 

trebuit vândută, iar azi se numeşte BRD? Ceea ce n-a ştiut dânsul să spună este că banca 

aceasta agricolă a fost înfiinţată în 1894 de către marele profesor, om politic şi om de stat 

P.S. Aurelian, de 6 ori ministru liberal, o dată prim-ministru şi autorul unor acţiuni 

economice fără precedent în secolul al XIX-lea în România. 

Este evident că Banca Agricolă şi-a servit clienţii din agricultură până în anul 2001, 

adică timp de 107 ani. Am avut, domnule Robert, bancă agricolă până ce hoţii voştri s-au 

combinat cu hoţii noştri, au făcut-o praf şi a luat-o pe degeaba Raiffeisen Bank. Este, fără 

îndoială, uşor să urli în sală „faceţi-vă o nouă bancă agricolă!”, dar oare cine te lasă? 

Să nu ştie domnul Robert că aparţine ţării care, în mod discriminatoriu şi rasist, s-a 

opus intrării României în Spaţiul Schengen? E drept că Olanda face parte din grupul 

Central-European, care conduce acum Imperiul European, subordonează şi periferizează 

ţările de la marginea imperiului, acţionând exact prin sistemul bancar şi alte combinaţii 

corporatiste la secătuirea resurselor naturale ale ţării. Căci ce rost ar avea prezenţa în 

România a olandezului nostru dacă n-ar urmări viaţa uşoară şi îmbogăţirea peste limite? 

L-am dat exemplu pe domnul Robert, însă ca el sunt sute de mii în România, toţi 

acţionând pe acelaşi principiu: „voi, românii, sunteţi nişte tâmpiţi, lasă că vă învăţăm noi 

agricultură şi, în scurt timp, ea este a noastră din punct de vedere economic”. 

Noroc că, din birocraţie, există dificultăţi majore în cumpărarea pământului. E vorba 

de comasare, de cadastru şi altele. Şi, cu toate astea, bătălia pe pământul românesc devine 

din ce în ce mai acerbă. Alături de occidentalii Imperiului UE, cea de-a doua civilizaţie a 

lumii, alcătuită mai ales din arabii din ţările de conflict, cumpără masiv. Căci doar nu se pot 

compara cernoziomurile noastre cu deşerturile lor din punctul de vedere al agriculturii. Ori 

şi aceşti oameni vor să mănânce şi vor să mănânce bine. La aceştia se mai adaugă acum şi 

civilizaţia chineză, dornică să cumpere urgent peste 500.000 de bovine din cele circa 

300.000 cât avem. 

Lumea e întoarsă invers. Imperiul European, născut pe principiile maximei birocraţii, 

fără armată şi fără o siguranţă spaţială, pierde în fiecare zi teren în faţa civilizaţiilor 

convergente. UE practică un imperialism economic egocentrist prin care ţările subordonate, 

periferia, au obligaţia să se supună fără crâcnire în faţa centrului şi să pompeze acolo 

capitalul obţinut prin exploatarea românilor.  
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Mulţi dintre ei habar n-au că se află în această postură de cotizanţi permanenţi către 

marile puteri ale imperiului, printre care se află, fireşte, şi Olanda, ţara cea mai agresivă faţă 

de România. Europa nu poate fi o uniune fiindcă în interiorul ei este foarte mult rasism, 

desconsiderare şi agresiune faţă de ţările mai puţin dezvoltate economic, printre care şi 

România. 

Cu ajutorul unor corupţi interni aşezaţi în vârful piramidei, corupţii lor au format o 

oligarhie financiară situată deasupra unor bănci, mafiote şi ele şi care de multă vreme nu 

mai servesc nici sistemele economice naţionale, nici pe cel european. Afirmaţii de genul 

„Europa este pe marginea prăpastiei” vin de la ei şi nu de la noi. Nu ştim pentru ce mai 

există bănci dacă numai accidental lucrează cu economia. Ele avertizează că e rău şi foarte 

rău, dar nu fac nimic ca să fie bine, introducând un adevărat haos între sectoarele 

economice.  

În lipsă de bani ţările centrale se deplasează în ţările periferice subordonate, de unde 

sug în întregime resursele naturale, pe care le aduc spre centru, nelăsând nicio şansă de 

dezvoltare acestora.  

Accesul la resursele financiare ale Europei sunt inechitabile, accesul la muncă şi 

viaţa socială este inechitabil sau nu există deloc. Rezultă că dezvoltarea Uniunii va continua 

să se facă inechitabil, distorsionat, fără un sens, o direcţie a devenirii echitabile a acesteia. 

Deşi constrângerile doctrinare sunt dure, fiecare politician de la Centru dorind să se 

dea zmeu în periferie (vezi şi pe ministrul de externe german, Guido Westerwelle), 

animozităţile în rândul Uniunii au început. Primele insuccese ale UE sunt extrem de vizibile. 

Să ne amintim de atitudinea Ucrainei de a refuza semnarea Acordului de la Vilnius, care i-a 

pus pentru prima dată în cea mai penibilă situaţie pe oficialii de la centru.  

Să ne amintim, de asemenea, de atitudinea Turciei, dornică cândva să adere la UE, 

dar care s-a liniştit definitiv după ce şi-a făcut mai bine calculele şi a constatat că îi este mai 

bine în afara UE decât înăuntrul ei. 

O altă categorie de răzvrătiţi sunt în interiorul UE: vezi Ungaria, Anglia (o piesă 

grea, categoric împotriva unor reguli haotice elaborate de Bruxel), Spania, Portugalia, 

Polonia şi altele. Imperiul European şi-a pierdut liniştea şi forţa, cu toate eforturile pe care le 

face de a exploata la sânge sistemul subalternizat periferic, format acum îndeosebi din 

România, Bulgaria şi Grecia. Imperiul UE nu va funcţiona nici jumătate de timp din cât a 

funcţionat Imperiul Sovietic.  

Provocarea unor neînţelegeri între preşedintele Băsescu şi primul-ministru Ponta este 

tot opera celor de la Centru şi îndeosebi a acelui „departament mafiotic” care face 

conexiunea în corupţie între Centru şi Periferie. 

Revenim acum la Guido Westerwelle, ministrul german de externe, care sprijinindu-l 

pe Băsescu, pentru că îi e greaţă de echidistanţe şi neutralităţi spunea: „Uniunea Europeană 
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nu este pregătită suficient pentru situaţii ca cea din România, unde Guvernul încearcă să 

controleze instituţiile statului de drept”. Ca să vezi! 

În ce calitate a vorbit acest om? Să nu ştie el că regulile şi legile lor nu se aplică decât 

ţărilor periferice? Să nu ştie el că, personal, a fost de acord cu intrarea României în 

Schengen pentru ca acum să fie contra? Din ce material ar putea fi făcut acest ministru? Ce 

altceva credeţi că mai gândeşte domnul Westerwelle? Ei bine, el crede că „valorile 

fundamentale ale Europei ar putea suferi din cauza conflictului politic de la Bucureşti”. Care 

valori fundamentale, domnule ministru, ale Europei sau ale dvs., personal? 

N-ar fi oare bine să nu vă băgaţi acolo unde fierbe clocotit apa? Căci dvs. nu veţi 

putea niciodată să-i instituiţi lui Băsescu un mecanism de prevenţie pentru respectarea 

valorilor europene. Nu sunteţi moralmente cel mai potrivit pentru asta, iar Băsescu joacă 

mai sus decât dvs. Aşa că avem doar vorbe goale, fără acoperire pragmatică. Vorbe vorbite 

fără sens şi fără efect în consolidarea Uniunii. 

Până una-alta noi, românii, ştim că deşi am respectat toate regulile pentru intrarea 

noastră în Schengen, de intrat nu s-a intrat datorită opoziţiei unor ţări parazite, model 

Olanda, iar acum şi Germania. Or mai fi şi altele. Ceea ce nu înţelegem noi românii este: 

1. De ce nu se ia decizia ieşirii din UE, unde nu suntem doriţi, şi instituirea unui 

regim vamal asemănător celui instituit de P.S. Aurelian în secolul al XIX-lea? 

Este singura metodă de apărare a ţărilor mici şi bogate în resurse împotriva 

marilor rechini. Cum 60% din alimente se importă, România şi-ar regla repede 

bugetul şi ar scăpa şi de sfaturile şi intervenţiile urât mirositoare ale aşa-zişilor 

lideri europeni. 

2. De ce acest guvern nemernic de la Bucureşti nu găseşte metode să apere 

identitatea ţării şi să combată eficace amestecurile brutale în politica 

românească, bună sau rea. Acum UE este o sperietoare pentru guvern, de 

aceeaşi măsură şi intensitate ca cea existentă prin anii ’50 în relaţiile cu 

Imperiul Rus. Istoria se repetă până la identificare! 

Şi dacă lucrurile stau aşa, aceste sute de mii de străini vorbitori care ne dau sfaturi 

idioate, de ce nu sunt retrimişi să ajute la salvarea UE, care aşa cum spuneam este pe cale de 

dispariţie?  

 

  

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


