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Producþia mondialã de alimente trebuie sã se
dubleze pânã în 2050 pentru a acoperi nevoile
populaþiei tot mai numeroase, cu obiceiuri
alimentare care necesitã tot mai multe resurse.

Titu MAIORESCU
În opinia mea, mercantilismul se vădeşte un concept economic încă insuficient
studiat, nu însă în secolul XIX şi prima
jumătate a secolului XX. Insuficient studiat
acum mai ales de către cei care ridică

graniţe „inexpugnabile” între mercantilişti
şi părinţii Economiei clasice Adam Smith,
D. Ricardo, J.B. Say, Th.R. Malthus. Sigur,

sunt deosebiri, unele importante.
continuare în pag. 3,6

Ea este afectată de schimbările climatice şi de impactul acestora asupra
biodiversităţii şi a calităţii solului şi apei,
precum şi de cerinţele pieţei globale.
Politica agricolă a UE s-a schimbat considerabil în ultimele decenii, pentru a-i
ajuta pe agricultori să facă faţă acestor
provocări şi să reacţioneze prompt la atitudinile şi aşteptările în schimbare ale populaţiei. Politica agricolă a UE acoperă
numeroase domenii, printre care se numără calitatea alimentelor, comerţul şi promovarea produselor agricole din UE.
Astfel cu ajutorul articolului 39 din TFUE

Dr. Alexiu TATU

s-au stabilit noile obiectivele PAC: creşterea productivităţii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei
agricole, precum şi prin utilizarea optimă
a factorilor de producţie şi, în special, a
forţei de muncă; asigurarea în acest fel a
unui nivel de trai echitabil pentru populaţia
agricolă, în special prin majorarea venitului
individual al lucrătorilor din agricultură; stabilizarea pieţelor şi garantarea siguranţei
aprovizionărilor; asigurarea unor preţuri
continuare în pag. 2

PERSONALITATEA LUI
ALEXANDRU IOAN CUZA
în viziunea
contemporanilor din SUA

În a doua jumătate a secolului al XIXlea, într-o Europă dominată de personalităţi
politice remarcabile (împăratul Napoleon
al III-lea, regina Victoria, Otto von Bismarck,
ţarul Alexandru al II-lea, Franz Joseph,
Abdul Medjid I, Abdul Aziz) şi un continent
american sfâşiat de unul dintre cele mai
sângeroase războaie civile, rememorarea
epocii şi personalităţii lui Alexandru Ioan I,
la 200 de ani de la naşterea acestuia şi
readucerea în conştiinţa naţională, aşa
cum s-a conturat ea în presa americană,
se impune cu prisosinţă.
Simbol al unei epoci de transformări
structurale fundamentale în societatea
românească din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, lider naţional, ideal
de conducător politic, Alexandru Ioan I a
trezit nu numai interesul istoricilor români,
dar şi al opiniei publice europene şi
extraeuropene. Cunoaşterea şi înţelegerea realităţilor din spaţiul geo-politic şi
etno-cultural românesc s-au materializat
în spaţiul american începând încă din
prima jumătate a secolului al XVIII-lea,
când, datorită interesului mediilor politicodiplomatice, economice, cultural-ştiinţifice, opinia publică de peste Ocean a
început să ia contact cu problematica sudestului european, în general, şi cu cea a
societăţii româneşti, în special. Pentru
exemplificare amintim informaţiile, ce e

drept destul de modeste, preluate din presa
europeană de săptămânalul american The
Virginia Gazette, pe care cititorii le aflau
despre români, în contextul politic şi
diplomatic al confruntării dintre Imperiul
habsburgic, Imperiul otoman şi Imperiul
ţarist, acesta din urmă aflat în expansiune.
The North American Review publica în
perioada războiului ruso-turc 1828-1829,
reportajul Wallachia and Moldavia. Informaţii
interesante vor apărea, în prima jumătate a
secolului al XIX-lea în câteva jurnale de
călătorie ale unor autori americani, care,
călătorind în spaţiul central, sud şi sud-est
european, au menţionat date despre români. Chiar dacă informaţiile acoperă mare
parte din Grecia, Turcia, Rusia şi Polonia,
cele spuse despre noi au fost de natură să
întregească imaginea opiniei publice
americane despre îndepărtatele Principate
dunărene. Au urmat, în anul 1856, în
National Magazin, două reportaje mai consistente, The Danubian Principalities şi
Moldavia and Walachia, aparţinând lui
James O. Noyes, autor şi al unei cărţi de
călătorie cu detalii şi informaţii captivante cu
referire la spaţiul est-european, cel din vestul
Asiei şi lumea românească din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Interesul Lumii Noi pentru spaţiul românesc
se va accentua în perioada de mari transformări structurale care au avut loc în timpul lui

Alexandru Ioan Cuza
(20 martie 1820, Huşi 3 mai 1873, Heidelberg)

continuare în pag. 4,5
Cuza. Diplomaţi americani, emisari politici,
consuli, oameni de afaceri, corespondenţă de

presă vor aduce la cunoştinţa cercurilor
politice guvernamentale şi opiniei publice de
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urmare din pagina 1
rezonabile de livrare către consumatori.
În conformitate cu articolul 208
din TFUE, propunerea ţine seama
de obiectivele UE în materie de
cooperare pentru dezvoltare: eradicarea sărăciei şi dezvoltarea
durabilă în ţările în curs de dezvoltare, în special prin garantarea
faptului că sprijinul acordat de UE
fermierilor are efecte nule sau cel
mult minime asupra comerţului
international.
Cea mai recentă reformă a PAC
a fost decisă în 2013 şi a fost pusă
în aplicare în 2015.
Contextul în care a fost concepută
reforma a schimbat semnificativ
scopu; PAC astfel preţurile produselor agricole au scăzut semnificativ
- sub presiunea factorilor macroeconomici, a tensiunilor geopolitice
şi a altor forţe. În cadrul negocierilor
comerciale, accentul s-a mutat în
mod mai vizibil dinspre acordurile
multilaterale înspre cele bilaterale,
iar UE a devenit mai deschisă spre
pieţele mondiale.
UE şi-a asumat angajamente
internaţionale noi, de exemplu în
ceea ce priveşte atenuarea schimbărilor climatice şi aspecte generale ale dezvoltării internaţionale ,
precum şi eforturile necesare pentru a răspunde mai bine altor evoluţii geopolitice, inclusiv migraţiei.
UE îi sprijină financiar pe
agricultori şi încurajează practicile
durabile şi ecologice, investind
totodată în dezvoltarea zonelor
rurale.
Instituţiile UE colaborează pentru
a garanta practicile optime în
materie de alimente , în toate
etapele: elaborare, implementare,
monitorizare şi evaluare. Autorităţile
naţionale şi locale pun în aplicare
legislaţia convenită la nivelul UE.
Prin bugetul UE, fondurile sunt
puse la dispoziţia statelor membre
în conformitate cu normele stabilite
la nivelul Uniunii. De asemenea,
UE monitorizează modul în care se
aplică legislaţia şi eficacitatea ei,
coordonând, în acelaşi timp, modificările.
În prezent, PAC este adaptată
pentru a răspunde provocărilor
viitoare. În anii următori, aceasta
va deveni mai echitabilă, mai
ecologică, mai eficientă, dar şi mai
inovatoare. În următorii 50 de ani,
aceasta va continua să aducă
beneficii tuturor cetăţenilor UE.
Propunerea Comisiei privind
cadrul financiar multianual (CFM)
pentru 2021-2027 stabileşte cadrul
bugetar şi principalele orientări ale
politicii agricole comune (PAC). Pe
această bază, Comisia prezintă un
set de regulamente care stabilesc
cadrul legislativ al PAC pentru
perioada 2021-2027, precum şi o
evaluare a impactului unor scenarii
alternative privind evoluţia politicii.
Aceste propuneri prevăd ca dată
de aplicare fixată la 1 ianuarie

2021deoarece Regatul Unit se
retrage din Uniunea Europeană şi
din Euratom în temeiul articolului
50 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, primită la Consiliul
European la 29 martie 2017.
Aceste schimbări au stârnit o
dezbatere publică, fiindcă reforma
din 2013 ajută suficient PAC pentru
a face faţă în mod adecvat amplelor
provocări actuale legate de sănătatea economică a sectorului agricol, de îngrijirea mediului, de acţiunile de combatere a schimbărilor
climatice şi de o structură
economică şi socială puternică
pentru zonele rurale ale UE.
PAC trebuie modernizată pentru
a face faţă acestor provocări,
trebuie simplificată pentru a reuşi
acest lucru cu o sarcină administrativă minimă şi trebuie armonizată în mare măsură cu alte
politici ale UE, pentru a se maximiza contribuţia ei la realizarea
celor zece priorităţi ale Comisiei şi
la îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.
În comunicarea sa recentă
privind CFM, Comisia a amintit că
o politică agricolă comună modernizată va trebui să sprijine tranziţia
spre un sector agricol întru totul
sustenabil şi dezvoltarea unor zone
rurale dinamice, care să furnizeze
alimente sigure şi de înaltă calitate
pentru 500 de milioane de
consumatori.
Europa are nevoie de un sector
agricol inteligent, rezilient, sustenabil şi competitiv, care să garanteze producţia de produse alimentare sigure, de înaltă calitate, la
preţuri accesibile, nutritive şi diversificate pentru cetăţenii săi şi o
structură socioeconomică puternică în zonele rurale. Politica agricolă comună modernizată trebuie
să îşi consolideze valoarea adăugată europeană, reflectând un nivel
ridicat de ambiţie în ceea ce priveşte mediul şi clima şi răspunzând
aşteptărilor cetăţenilor în ceea ce
priveşte starea lor de sănătate,
mediul .
În 2017, Comisia a desfăşurat
ample consultări privind simplificarea şi modernizarea PAC în
scopul maximizării contribuţiei
acesteia la realizarea celor zece
priorităţi ale Comisiei şi la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare
durabilă.
Rezultatul a fost prezentat în
comunicarea adoptată la 29
noiembrie 2017 şi intitulată "Viitorul
sectorului alimentar şi al agriculturii". Comunicarea permite desfăşurarea unui dialog structurat privind viitorul PAC în cadrul instituţiilor
UE şi cu statele membre.
Respectivul document de politică a prezentat provocările,
obiectivele şi opţiunile disponibile
ale unei PAC adaptate exigenţelor
viitorului, care trebuie să fie mai
simplă, mai inteligentă şi mai
modernă şi să conducă tranziţia
spre o agricultură mai sustenabilă.
Principalele priorităţi stabilite de

Comisie pentru PAC pentru
perioada de după 2020 sunt un
nivel mai ridicat de ambiţie în
privinţa protecţiei mediului şi a
combaterii schimbărilor climatice,
mai buna orientare a sprijinului şi
recurgerea într-o mai mare măsură
la legătura dintre cercetare, inovare
şi consiliere.
Noul model vizează o mai bună
îndeplinire a obiectivelor UE pe
baza planificării strategice, a intervenţiilor ample şi a indicatorilor de
performanţă comuni, îmbunătăţind
astfel coerenţa politică a întregii
PAC viitoare, inclusiv coerenţa PAC
cu alte obiective ale UE.
Viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să rămână, o politică
comună bazată pe structura sa în
doi piloni, pe normele comune ale
UE şi pe cooperarea dintre
nivelurile european şi naţional.
Principiul subsidiarităţii trebuie
să ghideze acţiunile UE, însă orice
încercare de renaţionalizare a PAC
trebuie evitată, deoarece aceasta
ar duce la dezechilibre ale concurenţei pe piaţa unică. Sprijinul pentru noile tehnologii şi angajamentul ferm faţă de modernizarea,
simplificarea şi eficienţa structurii
şi instrumentelor PAC sunt de o
importanţă majoră.
În vederea îmbunătăţirii rezilienţei sectorului agricol, acesta trebuie
să poată face faţă în mod eficient
volatilităţii veniturilor agricole,
riscurilor climatice şi de sănătate
şi crizelor de piaţă. Plăţile directe
ale PAC, finanţate de UE, trebuie
menţinute ca un prim nivel substanţial de stabilitate şi mijloc de
siguranţă pentru veniturile
fermelor.
În contextul viitorului Cadru
Financiar Multianual, este subliniată necesitatea unei Politici
Agricole Comune bine finanţate, a
cărei pondere în bugetul total al UE
ar trebui să fie cel puţin menţinută
pentru a se asigura că sectorul
agricol este sustenabil din punct de
vedere economic, răspunde cererii
în creştere, oferă obiective ecologice şi climatice şi promovează
creşterea economică şi ocuparea
forţei de muncă în zonele rurale.
Uniunea Europeană trebuie să
contribuie la consolidarea competitivităţii agricole, la stabilizarea
veniturilor şi la reducerea
decalajului dintre zonele rurale şi
zonele urbane.
Pentru a spori sustenabilitatea
economică şi de mediu a sectorului agricol, ar trebui să acorde
sprijin adecvat pentru investiţii şi
inovare, cum ar fi sprijinirea directă
a investiţiilor directe şi îmbunătăţirea accesului la instrumen-
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tele financiare, în special EFSI.
Plăţile ecologice ale primului pilon
ar trebui menţinute, dar simplificate
şi ar trebui să se bazeze pe
performanţă. În plus, sistemele de
sprijin financiar specifice ar trebui
să permită o dezvoltare rapidă a
agriculturii inteligente şi de precizie.
De asemenea PAC trebuie să
continue să stimuleze dezvoltarea
economică în zonele rurale, în care
fermele familiale rămân centrul
vieţii. Iniţiativele de susţinere a tinerilor agricultori şi promovarea
reînnoirii generaţiilor ar trebui să
fie adaptate la viitoarea PAC şi
abordate prin stabilirea unei strategii la nivelul UE, bazată pe măsurile de sprijin actuale de instalare
şi pe noile instrumente care să
promoveze transferul fermelor.
Viitoarea Politica Agricolă Comună (PAC) dispune de mai puţini
bani, mai precis cu 5 procente fata
de ceea ce a beneficiat în actuala
formulă bugetară.
De asemenea, plăţile directe vor
fi reduse cu circa 4% în viitorul
cadru financiar multianual propus
de Uniunea Europeană pentru
perioada 2021-2027. S-a estimat
că bugetul total al UE pentru acest
interval va fi de 1,279 triliarde de
euro. Asta înseamnă nici mai mult
nici mai puţin de 1,11% din venitul
naţional brut al tuturor statelor
membre. În acest moment, PAC
reprezintă aproape 40 la sută din
bugetul UE.
Exista însă speculaţii pe scară
largă cu privire la posibila reducere
a fondurilor de finanţare a PAC,
având în vedere pierderea netă a
contribuţiei anuale ca urmare a
ieşirii Marii Britanii din Uniunea
Europeană. Cele mai optimiste
scenarii vorbeau de o comprimare
cu doar 5 procente a bugetului
PAC, în timp ce varianta pesimistă
anunţa o reducere de 30 la sută,
cifre care au creat panică inclusiv
în rândul fermierilor români. Cu
toate acestea, în termeni reali,
reducerea ar putea fi mult mai
mare, mergând până la 21% în
cazul plăţilor pe dezvoltare rurală .
În prezent 80% din subvenţiile
europene sunt direcţionate către
20% din ferme! De aceea, Comisia
Europeană a solicitat o plafonare
a subvenţiilor pe exploataţie la
pragul de 60.000 de euro.
Reducerea globabă a bugetului
PAC este un rezultat correct din
doua motive,pe de-o parte efectele
Brexit-ului iar pe de alta parte suplimentarea fondurilor destinate securităţii, migraţiei şi apărării. Plăţile
directe nu vor scădea cu mai mult
de 3,9 procente în nici un stat UE
Concret, 16 state membre îşi vor

vedea diminuate fondurile alocate
plăţilor directe cu aproximativ 3,9%,
alte şase state vor fi afectate ceva
mai puţin, iar în cinci ţări se va
înregistra chiar o uşoară creştere.
În ceea ce priveşte plata pe hectar,
în ţările Baltice vor înregistra
creşteri între 12,3% şi 13,6%, iar
pentru România, Slovacia şi
Portugalia nu vor exista reduceri ale
plăţilor directe.
Politica Agricolă Comună (PAC)
este cel mai mare element bugetar
al UE, reprezentând aproximativ
40% din cheltuielile totale ale
blocului, cu 59 de miliarde de euro
alocate pe an. PAC este construită
în jurul a doi piloni: asigurarea
plăţilor directe către agricultori şi
finanţarea dezvoltării rurale
ecologice.
Parlamentarii au aprobat o revizuire majoră a PAC în 2013, inclusiv
consolidarea măsurilor de "ecologizare" care leagă plăţile de
responsabilitatea faţă de mediu.
Politica actuală este criticată în
mod regulat pentru că nu protejează veniturile agricultorilor şi
încurajează practici nesustenabile,
dăunătoare mediului. Ecologiştii
susţin că măsurile de "ecologizare"
introduse în 2013 nu reuşesc să
oprească pierderea biodiversităţii,
epuizarea solului şi poluarea apei,
în timp ce fermierii se străduiesc
să câştige cât să trăiască.
Comisia Europeană a prezentat
propunerea de buget pentru
agricultură pentru perioada 20212027, care prevede plafonări de
subvenţii şi reduceri de alocări faţă
de exerciţiul financiar în curs. De
asemenua fermierii mici şi mijlocii
vor beneficia de majorări de subvenţii, iar cel puţin 2% din plăţile
directe vor susţine instalarea tinerilor fermieri, sprijinul acestora fiind
unul dintre scopurile noii Politici
Agricole Comune. De altfel, propunerea CE vizează, în principal,
modernizarea şi simplificarea PAC
Comisia Europeană arată că
PAC rămâne o politică pregătită să
facă faţă viitorului, care continuă să
sprijine fermierii şi comunităţile
rurale, este lider al dezvoltării
durabile a agriculturii UE şi reflectă
ambiţia UE legată de grija pentru
mediu şi acţiunile climatice.
Bibliografie
w w w . e u r o p a . e u legislation?summaries-agriculturegeneral_framework-111096?ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cappost-2013/debate/report/
executive_summary.ro.pdf
http://ec.europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-631_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/
policies/cap-future-2020/
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După primii, valoarea se produce în circulaţie, contează economia de schimb. După ceilalţi,
valoarea se produce în sfera
producţiei, chiar dacă se realizează ca atare în sfera schimbului. După primii, este esenţială
acumularea de bani, de aur, alte
metale preţioase într-o economie.
După ceilalţi, se vădeşte fundamentală capacitatea de a produce a unei economii etc. După
cum se vede, însă, chiar din cele
arătate, se relevă – şi nu puţine –
elemente de continuitate. Produci, desigur, dar trebuie să
finalizezi în circulaţie cu un venit
cât mai mare. Chestiune valabilă
atât în ceea ce priveşte mercantilismul timpuriu – promovând ca
factor diriguitor macroeconomic
balanţa de plăţi, amplificarea
substanţială a exporturilor –, cât
şi în ceea ce priveşte mercantilismul dezvoltat – promovând
balanţa comercială, deci admiţând şi importuri cu condiţia ca
exporturile să crească mai mult.
Nu ne vom referi cu precădere
la continuitate, ci la altceva. De
multe ori am fost – şi suntem tentaţi să localizăm doctrina
mercantilistă mai ales în Italia –
iată, Antonio Sera cu al său
„Tratat asupra originii grandorii
statului” (1614). Pe urmă în Franţa, iată, Antoine de Montchrestien
cu al său „Tratat de Economie
Politică” sau, mai important, J.B.
Colbert, care nu doar ca teoritician ci şi ca ministru cel mai
important – de Finanţe – al lui
Ludovic al XIV-lea a favorizat cât
a putut comerţul, dar şi meşteşugurile, agricultura, industria. Pe
urmă în Anglia, cu doi reprezentanţi de seamă, William
Staforr, „Scurtă expunere a plângerilor unor companii” (undeva pe
la 1583), sau Thomas Mun,
„Consideraţii asupra comerţului
Angliei cu Indiile Orientale”
(1690), „Tezaurul Angliei în
Comerţul Exterior” (1664), lucrări
apărute postum. Sigur, şi românul Dimitrie Cantemir, marele

Carol Quintul

savant domnitor este apreciat ca
mercantilist important (vezi
„Descriptio Moldaviae”, publicată
în 1769, în latină, la cererea
Academiei din Berlin), în vremea
sa meşteşugurile, comerţul şi
circulaţia bănească cunoscând în
Moldova un notabil reviriment, pe
urmă, în Rusia, I.T. Poseşcov, în
vremea lui Petru cel Mare etc.
I-am analizat pe toţi în cursul meu
de „Istoria gândirii economice din
antichitate până la sfârşitul
secolului XX” (1999).
Au fost şi sunt abordări clasice. Totuşi, relativ insuficient. Am
abordat – şi nu doar eu, ci şi în
cercetări esenţiale din Franţa,
Anglia etc. – prea puţin un spaţiu
poate la fel de însemnat. Nu
neapărat mercantilist ca atare, ci
înglobând doctrina într-o manieră
mai generală, este drept, dinspre
începutul secolului XV şi chiar
mai devreme, mult mai devreme.
Este vorba mai ales de spaţiul
central-european şi, mai ales,
dimensiunea germană. Desigur,
analizele pot fi interpretabile, dar
exprim un punct de vedere. Dintro astfel de perspectivă mercantilismul ne apare mai consistent,
se relevă mai bine amploarea pe
care a avut-o acest curent

economic la dezvoltarea lumii. Nu
este prima oară când mă refer la
astfel de chestiuni, dar nu le-am
încadrat în mercantilism.
Sigur că contează curentele,
teoriile, tezele economice. Lumea o fac însă oamenii, gândurile
lor ca atare încadrate sau nu în
teze, faptele lor, acţiunile lor. Iată,
dar, o mare familie din Augsburg,
un splendid oraş, cu importante
tradiţii medievale, din Bavaria,
Germania. Aici, chiar înainte de
secolul XIV, Fugger-ii, o familie
de comercianţi, oameni foarte
inteligenţi şi întreprinzători, s-au
lansat mai ales în producţia şi
comerţul cu textile pe care le-au
practicat depăşind chiar graniţele
Germaniei de astăzi. De prin
secolul XIV şi mai apoi s-au
avântat, bine chibzuit, pe terenul
atât de atrăgător dar şi de
riscant, de oscilant al băncilor.
Jacob Fugger (1459-1525) supranumit şi „Bogatul”, după ce a
urmat o formaţie comercială la
Veneţia – renumită în Europa în
acest sens, alături de Florenţa –
şi-a extins baza manufacturieră
a familiei, investind în domeniul
minier şi, cum spuneam, în sectorul bancar. Devenise, dar, comerciant, industriaş şi bancher.
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Banca Fugger se vroia, de fapt, o
„instituţie de credit şi depuneri”
destinată prinţilor ce conduceau,
atunci, multele state germane.
Cam din 1480, Habsburgii contau
printre cei mai buni clienţi ai lor.
Fugger-ii erau „bancherii prinţilor
imperiali” (vom reveni). În mai
puţin de timpul unei generaţii, în
primele decenii ale secolului XVI,
profiturile „au explodat” oferind
familiei o poziţie inedită: bancheri,
dar şi diplomaţi „pârghii indispensabile ale politicii militare
continue a Habsburgilor”, cum
releva N.I. într-o notă din „Historia”
– „Marea avere a Fugger-ilor”. Ei
înseşi erau consideraţi prinţi. Nu
au scris tratate de mercantilism,
dar prin activitatea lor comercială
şi bancară, urmărindu-şi, deopotrivă, balanţa de plăţi şi balanţa
comercială a propriilor afaceri au
relevat valenţe pozitive intrinseci
ale acestui însemnat curent
economic.
Evoluţia Fugger-ilor nu a fost
deloc singulară în teritoriul german – principate, ducate ş.a. –
de după secolul XIV. Sfântul
Imperiu Romano-German prezenta, printre altele, o particularitate însemnată: era o monarhie electivă. În ciuda eforturilor
importante ale habsburgilor pentru a-şi impune urmaşii pe tron,
aceasta nu a reuşit mereu. Ceea
ce varia într-un fel sau altul
gândirea şi acţiunile. Oricum, se
vădea o anume creştere economică încă de pe atunci, impulsionată atât de embrioni ai capitalismului – vezi meşteşugurile
dezvoltate, băncile – dar şi de
industrii miniere care se afirmau
în masivul Harz, în Thuringia, în
munţii metaliferi din Saxa şi în
Alpi. Atelierele, fierăriile şi
artizanatul se afirmă în orăşelele
dimprejurul lor. Solingen, de pildă,
va furniza arme trupelor de mercenari care luptau sub comanda
diverşilor principi germani şi
europeni...
Asemenea „coloşi” minieri în
fier, cupru, plumb, argint, metale
prelucrate, comercializate vor
asigura teritoriilor germane resurse financiare însemnate, după
unii cercetători cele mai însem-

nate ale continentului european.
Mai multe oraşe – din Frankfurt
la Koln, la Bremen – se vor situa
în centrul acestei circulaţii de
bogăţii, însufleţind comerţul cu
Levantul, drenând produsele
venind din China, din India, din
Constantinopol, din Damasc sau
din Beirut, transportate de către
galere, corăbii pe ţărmurile Mediteranei, spre Adriatica şi Veneţia.
Un veritabil pol de atractivitate vor
deveni în acest sens oraşele
hanseatice. Organizate într-o
reţea împrejurul Mării Nordului şi
al Mării Baltice, ele s-au asociat
într-o renumită ligă profesionistă
– Hansa, Liga Hanseatică – recunoscută, oficial, încă din 1281.
Cu capitala la Lübeck, pe urmă
Hamburg ş.a., dar şi Bruges, în
Belgia, Bergen în Norvegia şi
până mai departe, Novgorod, în
Rusia. Ateliere, depozite, magazii, porturi cu instalaţii şi dotări,
oameni pricepuţi, negustori dar şi
tehnicieni vor asigura o economie
de schimburi deosebit de
efervescentă, adâncind pecetea
mercantilismului şi în această
parte a lumii.
Să detailăm. Iată, asemenea
dinamici nu au putut fi posibile
fără activitatea „financiarilor”, cum
se exprima un cercetător. Erau,
de fapt, negustori specializaţi în
activitatea monetară. şi dacă,
până puţin după a doua jumătate
a secolului XV marile creditări se
regrupau în Italia de Nord
(faimoasele Republici Veneţia şi
Florenţa), după aceea cele mai
mari pieţe monetare s-au vădit în
Germania de Nord (Noima Ghermani). Erau operaţiuni de depozit
şi transferuri de scrisori de
schimb, însă bancherii ofereau şi
garanţii principilor europeni pentru
cheltuielile întreprinse de aceştia, generate, mai ales, de susţinerea deselor şi costisitoarelor
războaie. Fugger-ii de care am
amintit reprezentau o dinastie de
astfel de bancheri puternici, cu
numeroase terminalii în Europa
Centrală şi Apuseană, dar şi spre
est. Putem vorbi, dar, de o Germanie industrială, de oraşe industriale, care stimulau invenţiile şi
inovaţiile tehnice. Tiparul lui Johannes Gutenberg de la Mayence, din 1450, a reprezentat
doar una dintre acestea. Se
creiază astfel în Germania, dar
şi pentru Europa o veritabilă
emancipare a studiului, o adevărată piaţă a cărţilor care nu au
cum să fie despărţite de activitatea economică. Totodată, nu
puţini oameni cu preocupări elevate, marile curţi din Bavaria sau
Saxa vor atrage artişti – pictori,
sculptori, filozofi, poeţi, scriitori –
de mare reputaţie europeană. Ei
vor înfrumuseţa viaţa şi pentru
atunci, dar şi pentru posteritate...
Referindu-ne la întreaga Europă, din perspectiva mercantilismului luau naştere şi înfloreau
vestitele companii comerciale de
navigaţie, bunăoară „Compania
Indiilor Orientale”, ce dispuneau
de subvenţii şi întâietate pe
pieţele coloniale îndepărtate şi
au reprezentat adevărate vârfuri
de lance în realizarea unor mari
imperii coloniale de către Anglia,
Franţa sau Olanda ş.a. În bună
continuare în pag.6
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peste Ocean, noile realităţi economice şi social-politice din Principate.
The New York Times menţiona
în coloanele sale:

,,Cuza a înfãptuit obiectivele naþionale româneºti
prin singurele mijloace
posibile la îndemâna unui
stat mic ºi dependent".
Extrem de interesant este comentariul din 27 martie 1864,
intitulat The Porte and Prince
Couza, comentariu care evidenţiază percepţia unui gazetar
contemporan cu războiul de
secesiune, 1861-1865, obişnuit să
sesizeze şi să nuanţeze detalii
social-politice: Cuza era prezentat
ca un domnitor obişnuit ,,să
pescuiască în apele tulburi" ale
raporturilor stabilite prin Tratatul şi
Convenţia de la Paris, cu referire
la întărirea capacităţii de luptă a
Principatelor şi importul de arme
din Franţa: ,,Principelui moldovalah îi va fi destul de greu să ofere
un răspuns satisfăcător în această privinţă. El nu poate pretinde că
a importat arme şi a sporit efectivul
trupelor sale de teama agresiunii
din partea Rusiei sau Austriei [...]
după cum nu poate atribui
preparativele militare pericolului
unei răscoale interne, şi, de vreme
ce asemenea pretext n-ar avea
mai multă credibilitate decât
celălalt. şi, cu siguranţă, nu va
îndrăzni să mărturisească că se
pregăteşte pentru emanciparea sa
şi a Principatelor de sub nesuferitul
jug otoman, atunci când se va ivi
momentul propice aplicării loviturii
de graţie". Surprinzând pertinent
contradicţia între statutul politicojuridic internaţional al Principatelor
şi aspiraţiile lui Cuza, comentatorul
american conchidea: ,,câtă vreme
Cuza are un protector atât de
puternic cum este Napoleon, avem
serioase rezerve că sultanul va
dobândi vreo satisfacţie de la
recalcitrantul său vasal, ori că va
reuşi în a-l constrânge să-şi
respecte obligaţiile sale"; acelaşi
comentator continuă: ,,atât Cuza,
cât şi populaţia Principatelor
detestă legăturile existente între
acestea şi Poarta otomană".
Comentariile de presă vor continua
în timpul domniei lui Cuza. Astfel,
acelaşi prestigios cotidian
american însera în articolul Prince
Couza and his Parliament opinii
referitoare la lovitura de stat din 2
mai 1864:

,,dacã n-am ºti nimic
despre antecedentele lui
Cuza, am putea deduce cã
un modern Alfred a
apãrut pe malurile
Dunãrii spre a
binecuvînta populaþia
Principatelor prin
regimul sãu. Dar, cu toate
cã domnitorul moldovalah nu este nici Alfred
nici un Saint Louis, el a
reuºit totuºi sã ofere o
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foarte convingãtoare
probã împotriva
Adunãrii ºi, probabil, va
izbuti sã învingã
oligarhia în alegeri"
şi continuă:

,,Faptul este cã acea
Constituþie oferitã moldovalahilor de cãtre marile
puteri în 1858 a fost
extrem de defectuoasã,
lãsând boierilor prea
mare influenþã în
Adunare, care a fost
folositã invariabil pentru
a bloca încercãrile de
reformã ºi a perpetua
nedreptatea. Dacã
lovitura lui Cuza va
contribui la înlãturarea
oligarhiei ºi la o mai
largã infuzie a forþelor
democratice în Adunare,
poporul ºi naþiunea
nu vor avea motive
sã-ºi regrete rezultatul".
Despre vizita lui Cuza din iunie
1864 la Constantinopol, acelaşi
prestigios ziar american menţiona în articolul The Eastern
Question, în data de 24 iulie:
,,triumful diplomatic" al domnitorului aşteptat de sultan ,,să dea
socoteală pentru administraţia sa
şi să răspundă pentru spolierea
mânăstirilor închinate, pentru
sporirea ilegală a efectivului militar
şi pentru neaşteptata dizolvare a
Parlamentului". Succesul lui
Cuza s-a materializat într-o nouă
Constituţie - ,,Act adiţional la
Convenţiunea din 7/19 august
1858", care va avea girul reprezentanţilor puterilor garante, ceea
ce îl va determina pe ziaristul
american să comenteze:

,,Aceastã soluþionare
favorabilã a chestiunilor
spinoase a umplut de
bucurie pe domnitor ºi
companionii lui, iar la
banchetul oferit în
onoarea sa de cãtre unul
din ambasadori, Cuza ºi-a
exprimat satisfacþia,
toastând pentru succesul
legalizat. El este acum
stãpân pe situaþie, pentru
cã atât boierii, cât ºi
cãlugãrii, vor trebui sã i
se supunã" ... ,,el poate
spera de acum încolo sã
vadã cele douã principate
unite într-un regat ºi pe
Înãlþimea Serenisimã
Alexandru Ioan învestitã
cu coroana ºi sceptrul
noului regat".
Acelaşi comentator american
conchidea însă cu realism:,,ar fi
o mare greşeală să presupunem

Napoleon al III-lea
(1808-1873)
Alfred cel Mare
(849-901)

Regina Victoria
(1819-1901)

Alexandru al II-lea
(1818-1881)

Otto von Bismarck
(1815-1898)

Franz Joseph
(1830-1916)

Ludovic cel Sfânt
(1226-1270)

Abdul Medjid I
(1823-1861)

Abdul Aziz
(1830-1876)

Abraham Lincoln
(1809-1865)

că marea schimbare în conduita
sultanului faţă de domnitor s-a
datorat exclusiv farmecelor
personale, elocinţei şi tactului
acestuia din urmă. Cum principele este protejatul împăratului
Franţei, ar fi mai raţional de
interpretat primirea favorabilă ce
i s-a făcut la Constantinopol ca
triumf al diplomaţiei franceze
asupra celei engleze".
Un comentariu interesant referitor la împroprietărirea ţăranilor
de către Cuza, apărea în 25
septembrie 1864 în acelaşi ziar,
sub titlul Prince Couza as a
Patriot: ,,Obiectivul fundamental
al vieţii lui constă în emanciparea
sa şi a Principatelor de sub tutela
Sultanului. Ceasul aplicării loviturii
de graţie încă n-a sosit, dar, între
timp, ce cale mai bună ar fi putut
domnitorul alege în efectuarea
preparativelor pentru materializarea intenţiilor sale decât
acordarea de privilegii maselor de
supuşi ai săi, pe care i-a determinat să-l privească ca pe un
părinte şi binefăcător, făcându-le
scumpe persoana şi cauza sa?
O insurecţie cu oameni indiferenţi
şi apatici, sprijinită doar de
mercenari, ar semnifica sfârşitul
lui şi al partizanilor săi, în timp
ce o ridicare la luptă a unui popor
înflăcărat, gata să-şi verse
sângele pentru apărarea dreptului
său de a trăi liber, nici o putere la
dispoziţia musulmanilor n-ar
putea-o înăbuşi. Luând apoi în
consideraţie aspiraţia ambiţioasă
a lui Cuza şi interesul vădit pe
care îl are în direcţia întăririi
propriei influenţe în cadrul
democraţiei româneşti, nu este
perfect admisibil de presupus că
emanciparea ţăranilor a fost în
egală măsură o chestiune
politică, ca şi filantropică?" ...
,,Într-adevăr, domnitorul moldovalah este un înţelept".
În acelaşi context pot fi
aminitite opiniile ulterioare
detronării lui Cuza din 11 februarie
1866. Astfel, The New York Times
din 22 iulie 1866, în articolul The
Danubian Principaulities, arată
că la baza acestui eveniment au
stat ,,strădaniile sale de a distruge
aristocraţia funciară, căreia-i
datorase propria ascensiune", iar
The New York Daily Tribune, din
12 noiembrie 1888, în articolul
Roumanian modern? Pretender,
însera ca şi cauză în coloanele
sale: ,,ruinarea economică şi
politică a clerului şi a boierimii
provinciale".

Concluzionând, putem
spune cã Alexandru Ioan
Cuza a intrat în atenþia
ziariºtilor americani, care,
din surse europene sau
proprii, au relevat în
coloanele prestigioaselor
publicaþii de peste Ocean,
informaþii obiective
referitoare la epoca ºi
personalitatea celui care,
alãturi de colaboratorii
sãi, a pus bazele Statului
român modern.
Dr. Alexiu TATU
şeful Serviciului Judeţean
Sibiu al Arhivelor Naţionale
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,,The New York Daily Tribune”
Roumanian' modernPretender' , 12 noiembrie 1888

,,National Magazine”
The Danubian Pincipalities
Moldavia and Wallachia

,,The No
rth Amer
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Wallachi an Review”, 1828
a and M
-1829
oldavia

,,The Virginia Gazette”
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The Porte and the Prince Couza, 27 martie 1864
Prince Couza and his Parliament
The Eastern Question, 24 iulie 1864
Prince Couza as a Patriot, 25 septembrie 1864
The Danubian Principalities
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măsură, asemenea mutaţii au
pregătit terenul pentru manifestarea unei mari personalităţi a
lumii noastre. Asemenea mutaţii
au permis evoluţii ulterioare, iar
altele au fost generate chiar de
el, de această mare personalitate
căreia nici timpul de după el, nici
trecutul mai apropiat, nici prezentul nu i-au diminuat dimensiunile deosebite. şi cu siguranţă
că nici viitorul. A fost şi el, într-o
anumită latură a acţiunilor sale,
un mercantilist de frunte, mişcând lumea după aur şi metale
preţioase pe care le-a adus în
imperiul său. Este vorba de Carol
Quintul, „prinţul universal al
secolului XVI”. Deviza lui a fost
„mai departe”, după cum ne
spune istoricul francez Victor
Battaggion, „chemând la o
depăşire constantă a limitelor,
acele ale lumii şi acele ale
omului”. Atunci când s-a suit pe
tron, în vârstă de 6 ani, în 1506,
devenind regele Ţărilor de Jos, era,
în fapt, moştenitorul a mai multe
dinastii: cea de care am amintit,
fireşte, dinastia Ţărilor de Jos de
Bourgonia, dinastia Habsburgilor,
pe urmă, şi dinastia Trastamare.
Va deveni, deci, rege al Spaniei
în 1516, rege al regatelor Neapole
şi Sicilia, în acelaşi an, arhiduce
al Austriei în 1519 şi, prin alegerea prinţilor imperiali electori, în
acelaşi an, Împăratul Sfântului
Imperiu Romano-German. Ce
speldid blazon european. Pe
umerii săi va purta astfel gloria
dar şi povara unui mare imperiu,
certitudinile şi riscurile lui dintotdeauna. A procurat banii pentru
expediţiile conchistadorilor Hernan Cortez şi Francisco Pizarro,
adăugând la marele său imperiu
o bună parte din America de Sud
– America Latină cum îi spunem,
pe drept cuvânt, astăzi. Hispanizarea noii lumi. Acest Prinţ
„foarte înalt, foarte puternic, foarte
catolic”, i-a combătut cu succes,
printre alţii, pe regele François
Întâiul şi pe Soliman Magnificul.
A dobândit adeziunea netăgăduită a marilor prinţi imperiali. A
cucerit lumea. Dar nu înfrânge un
modest călugăr din Wittenberg,
marele Martin Luther, care prin
tezele sale protestante, luterane
– iată, sunt acum 503 ani – a
modificat traiectorii de seamă ale
religiei creştine. Aşa trebuiau să
decurgă lucrurile...
Aşadar, şi în concepţia predecesorilor, şi în concepţia lui Carol
Quintul, predomina teoria mercantilistă după care bogăţia unei
ţări constă, important, în cantitatea
de aur, argint, în cantitatea de
metale preţioase pe care o
posedă. Dacă este aşa, dincolo
de orice precepte, să mergem
după ele, acolo unde credem că
se află. Spania marelui împărat
devine, oarecum alături de
Portugalia ceva mai în urmă,
leagănul acestei activităţi. Aici
erau demnitari care scrutau astfel
orizontul, aici erau cavaleri
îndrăzneţi, aici erau mari universităţi la Salamanca, la Valadolid,
la Alcala unde se dezbăteau o
serie de probleme importante:
cerul, pământul, teologia, morala,
matematiciile, popoarele, războa-

Francisco Pizarro

iele juste (de cucerire), navigaţia
etc. Era şi Inchiziţia, era catolicismul intransigent, erau unele acţiuni tenebroase, dar era sfântul
Ignatio de Loyola. Erau şi romanele cavalereşti şi povestirile,
legendele de cucerire a Noii lumi,
erau şi ideile avântate, se discuta
de libera circulaţie a mărfurilor şi
persoanelor, era şi viitorul. Erau
artizanatul şi meseriile, era construcţie de vase etc. Au fost luate
în stăpânire, cu lupte, sângeroase, grele, de către imperiu, regat,
odată cu convertirea la catolicism,
imense teritorii, milioane de
indigeni (35 de milioane, de 7 ori
populaţia de atunci a Spaniei).
Se confruntau două lumi. Una
a cavalerilor, cu tehnica de luptă
cea mai modernă a acelui timp,
cu armuri, flinte, cai mulţi, săbii
de oţel, cu o religie creştină, cea
catolică, bine structurată şi
reprezentând, în bună măsură,
ţinta însufleţirii şi chiar a sacrificiului de viaţă în luptă, cu
sacralitatea Coroanei, cu prada

Hernan Cortez

de luptă şi jaf împărţită între Coroană şi luptători. Şi o altă lume
a băştinaşilor, cu o civilizaţie, în
anumite domenii, mult în urma
celei europene, a băştinaşilor
luptând aproape goi, cu arcuri,
mici pumnale, înspăimântaţi de
cai, de oameni călare, cu credinţe
politeiste destul de debile, etc.
Erau două universuri: 50 de cavaleri, de luptători europeni câştigau
lupta în faţa a 5000 şi chiar mai
mult de indigeni, nu aveau cum
să piardă. De multe ori, preţ greu
în morţi şi sânge, chinuri şi
pedepse, în timp, însă, lucrurile,
împotrivirile s-au mai domolit...
„Lumea Nouă” s-a vădit o
adevărată mană cerească pentru
cuceritori. Vor începe să ajungă
în porturile spaniole caravele cu
aur, aflat, exploatat din belşug de
noii hidalgo. Potrivit unor afirmaţii
era vorba de 5 quintale pe an la
începutul domniei lui Carol
Quintul, dar aproape 4 tone spre
sfârşitul acestei domnii. La care
s-au adăugat în toţi anii circa 30

tone argint anual, „un produs
cvasi absent în metropolă înainte
de anii 1530”. Nu doar navigaţia
cu corăbii străbătând oceanul, ci
şi industria minieră la faţa locului
vor cunoaşte o adevărată dezvoltare. În Mexic, de pildă, era
vorba de minele de la Taxco, puse
în exploatare în 1528, pe urmă
de la Pachuca, puţin mai târziu,
şi mai ales de marea exploatare
de la Zacatecas, debutând în
1546. Pe urmă în Bolivia, Peru
etc. Încasările Coroanei erau fantastice. Am văzut de mai multe
ori, la Madrid, celebra „Puerta del
Sol”, unde acoperişuri cu aur
strălucesc incredibil în bătaia
minunată a razelor soarelui...
M-am referit la doar câteva
secvenţe. În doar câteva decenii
conchistadorii şi coloniştii ce au
trecut oceanul vor face să răsară
o lume nouă. Iniţial, cu precădere
a lor, dar cu încetul, odată cu
evoluţiile economice, cu cultivarea spirituală, cu melanjul de
populaţie, cu germinarea spiritului

de independenţă al noilor teritorii
– „spanicizate”, desigur – faţă de
„ţara mamă”, faţă de Spania,
lucrurile nu teribil de bune se vor
mai atenua. Iată, dar, şi aceasta,
un produs al mercantilismului,
să-i spunem „expediţionar”.
De ce totuşi Spania nu şi-a
menţinut imensul ei imperiu
colonial, care s-a destrămat încetul
cu încetul după secolul al XVIIIlea? N-a putut. Nu a avut forţa
economică necesară, nu a fost nici
Anglia şi nici Franţa promotoare
ale Revoluţiei industriale de la
începutul secolului al XIX-lea..
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