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Lack of food remains the most serious threat to humanity's training. Its maneuver has been mobilized to combat 

this threat. In 1974, that Rome conference, Italy, the World Food Conference aimed primarily at eliminating hunger 

in the world. Today, after so many years, the phenomenon of hunger has expanded. The eradication of poverty is 

mainly based on the increase in agricultural production. But the agglomeration areas are limited and the objective is 

not easy to reach. We observe that cerial production is concentrated in seven countries that also provide the highest 

export quantity of world needs if, due to adverse climate change, the production of these countries would fall, makes 

importing countries particularly vulnerable, their situation may become dramatic. But as the terrestrial area is limited, 

the expansion of agricultural land is currently exhausted, and can only be done by deforestation from the wooded 

areas of the planet. It remains a potential source of future to increase agricultural productivity. Experts argue that the 

key issue of eradicating poverty and hunger in the world is nevertheless to increase agricultural production,                        

where the most spectacular innovations will be made in the future to feed the over 80 million people who are born 

annually on Earth. 

Keywords: hunger, poverty eradication, agricultural production. 

 

JEL Classification  M11, M31, N5. 

Metodă  şi  metodologie 

Pentru efectuarea studiului, am utilizat cercetarea documentară şi cea exploratorie, am urmărit conceptul şi 

stadiul cercetării în acest domeniu, diferitele abordări ale autorilor români şi străini referitoare la eradicarea sărăciei şi 

a foametei, posibilităţi de sporire a producţiei agricole, politici şi management la nivel mondial. Am plecat de ipoteza 

că deşi planeta dispune de rezerve, pe piaţa mondială se resimte  în anumite zone lipsa unei alimentaţiei de calitate atât 

în mediul rural dar şi în mediu urban.   

Rezultate  şi  discuţii 

Lipsa alimentelor rămâne cea mai gravă ameninţare la dresa umanităţii.Omenirea sa mobilizat pentru a combate 

această ameninţare. În anul 1974, aceea confernţă de la Roma,Italia,Conferinţa Mondială a Alimentaţiei, a avut ca scop 

principal eliminarea foametei pe glob. Astăzi, după atâţia ani, fenomenul foametei s-a extins.  

 

 

 

Obiectivele stabilite de Conferinţă nu au fost atinse datorită crizei economice globale din perioada 2008-2010, 

a crizei datoriilor naţionale şi a lipsei creditelor. 

Lipsa alimentelor care generează foamete este îndeosebi o criză de productivitate a pământului. Oamenii nu 
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Graficul 1.  Creşterea producţiei de ceriale
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produc suficiente alimente pentru necesarul lor sau nu au bani pentru a şi le cumpăra. 

Ca urmare a previziunilor privind scăderea producţiei şi creşterea consumului, proiecţia globală a stocurilor de 

cereale, în 2010/11, este estimată la 340 milioane tone (faţă de 401 milioane tone anul trecut). Evident, cel mai mare 

declin al stocurilor (31 milioane tone) se va înregistra la porumb.Volumul exportului de cereale al principalilor 

exportatori (Argentina, Australia, Canada, UE, Kazakstan, Rusia, Ucraina, SUA ) se estimează că va scădea la 105 

milioane tone, cel mai mic volum înregistrat din 2003/04 până în prezent. O scădere importantă, de 29 milioane tone, 

se va înregistra la exporturile statelor din regiunea Mării Negre, dar vor fi compensate de alţi exportatori, în special 

SUA, Brazilia, Argentina, Australia şi UE. Stocul de la sfârşitul sezonului (121 milioane tone) va fi mai mic cu 20% 

faţă de sezonul precedent şi cel mai mic din ultimii patru ani. [Gheorghe Ghise, Producţia mondială de cereale 

2010/2011, 17 ianuarie 2011]. 

Aşadar, o soluţie ar fi creşterea productivităţii persoanelor sărace, dar populaţia este prea numeroasă iar 

terenurile agricole sut insuficiente pentru a-i hrăni, ,mai adăugăm şi lipsă de apă, o instabilitate climatică în zonă, lipsa 

educaţiei sau a asistenţei medicale. 

Eradicarea foametei pe glob în aceste condiţii deosebit de grele pentru viitor, neceită din partea comunităţii 

internaţionale eforturi titanice. În China, de exemplu, în urma reformelor economice la începutul anului 1978, producţia 

agricolă a crescut rapid, recoltele de grâu ajungând la 300kg/ locuitor în mai puţin de 10 ani dar a şi condus la săderea 

celei mai rapide foamete înregistrată vreodată în lume. 

În cadrul reducerii resurselor alimentare mondiale, cei mai afectaţi sunt copii.În America Latină proporţia 

copiilor subnutriţi era de 14% în anul 1980. Studiile recente arată că foametea se localizează în două mari zone de pe 

glob: Subcontinentul Indian şi Africa Subsahariană.  

 

 

 

În India peste 53% dintre copii suferă de foame, în Bangladesah 56%, iar în Pakistan 38% în Africa 28%, 

Etiopia 48% iar Nigeria 39%. Zona cea mai afectată în prezent este subcontinentul indian unde şi sporul prognozat de 

creştere al populaţiei este cel mai mare. Aici foametea se moşteneşte.Ritmul rapid de creştere a populaţiei, a generaţiilo 

actuale de copii ar trebuie trebuie să se împartă între 3 sau 8 copii a avea familia şi aşa mică, moştenirea este una săracă 

din care nu se mai pot hrăni. 

India se estimează că va avea până în 2050 1.515 milione persoane,Pakistan 345 milioane,Bangladesh 212 

milioane,Subcontinentul Indian  787,Nigeria de la 111milioane la 244 milioane. 

În Pakistan în 2050 cu o populaţie estimată la 345 milioane persoane, va avea drept consecinţă reducerea 

terenului agricol de la 0,08ha/locuitor la 0,03ha/ locuitor. Şi ţările din Africa prezintă asemenea caracteristici. În 

Nigeria creşterea populaţiei de la 111 mil.persoane la 244 milioane în 2050, va avea drept consecinţă reducerea 

suprafeţei agricole de la 0,15ha la 0,07 ha pentru o persoană. În Bangladesh, lipsa terenurilor agricoleeste şi ea acută, 

aici tradiţia cere ca pământul să se împartă în mod egal între copii, ceea ce contribuie în mare parte la fărâmiţarea 

terenurilor agricole, practic lipsit de valoare.Apa este şi ea un factor important în ecuaţia creşterii prducţiei agricole. 

Sporul celor 3 miliarde de persoane până în 2050 va avea de înfruntat  lipsa apei. Sun ţări care şi în prezent resimt lipsa 

apei, cum ar fi India,Pakistanul, unele ţări din Africa, unde consumul depăşeşte debitul pânzelor freatice. 

Demografii estimează creşterea anuală a populaţiei globale ca fiind în jur de 80-90 milioane de persoane, iar 

creşterea producţiei alimentare din cele trei surse principale: terenuri agricole,păşuni şi pescuit oceanic, nu pot ţine 

ritmul cu cel al creşterii populaţiei. 

 

Tabelul 1. Producţia mondială de ceriale an de referinţă 2011 

Porumb  

(milioane tone) 
Grâu  

(milioane tone) 
Orez 

(milioane tone) 

Producţie   1725 

Consum     1786 

Producţie  644 

Consum    660 

Producţie   449 

Consum     446 
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Graficul 2. Copii suferinzi de foame
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Numai la grâu şi porumb, în raportul din luna august 2015, Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) 

prognozează producţia mondială de grâu la 936,2 milioane de tone (în sezonul 2015/2016), cu 2,2 milioane tone mai 

mult decât în raportul din luna iunie, în principal ca urmare a estimării în creştere a recoltei din Turcia, Ucraina, Rusia 

şi Kazahstan. Astfel, cu toate că estimarea include o reducere a producţiei de grâu din Canada, Argentina şi Statele 

Unite, - 4,9 milioane tone faţă de raportul precedent, recolta mondială este compensată de creşterea producţiei în statele 

fostei Federaţii Ruse , +5,2 milioane tone şi în Turcia. Producţia de grâu din statele Uniunii Europene, cel mai mare 

producător din lume, ar trebui să ajungă la 147,8 milioane de tone. În Turcia, producţia de grâu estimată a crescut cu 

un milion de tone, fiind apreciată la 19,5 milioane tone, deşi este de aşteptat o calitate scăzută a cerealelor , din cauza 

ploilor abundente. Şi în Maroc sunt perspective bune pentru producţia de grâu, estimarea fiind în creştere cu 200.000 

de tone, însumând  8 milioane tone. În Canada, producţia totală de grâu este apreciată la 26,5 milioane tone, cu un 

milion de tone mai puţin faţă de prognoza din raportul precedent. În Argentina, în ciuda condiţiilor bune din perioada 

de semănat, incertitudinea cu privire la politica guvernamentală de export şi preţurile relativ nefavorabile pentru grâu 

au determinat reducerea cu 100.000 ha a suprafeţei semănate cu grâu, până la un total de 3,7 milioane ha. Producţia 

estimată a se obţine în acest sezon este de 11,1 milioane tone, cu 0,4 mil. tone mai puţin decât în sezonul precedent. 

În acelaşi raport al Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA), producţia mondială de porumb este estimată la 

985,61 milioane tone, cu 1,5 milioane tone mai mică decât în prognoza din raportul precedent. Producţia totală de porumb a 

statelor Uniunii Europene a fost redusă la 62,25 milioane  tone cu 3,52 milioane tone mai puţin decât la raportul din luna 

precedentă, iar în China, la 225 milioane tone cu 4 milioane tone mai mică decât în raportul precedent. Recolta de porumb a fost 

estimată în urcare pentru SUA, la 347,64 milioane tone +3,96 milioane tone, pentru Brazilia, la 79 milioane tone +2 milioane 

tone şi Ucraina, la 27 milioane tone, +1 milion de tone. În Ucraina recolta este  de 36,7 milioane tone. Astfel, au fost recoltate 

26,8 milioane tone de grâu de pe 6,8 milioane ha, cu un randament mediu de 3,94 t/ha; 8,5 milioane tone de orz de pe 2,8 

milioane ha, cu un randament de 3,05 t/ha; 365.000 tone de secară de pe 144.000 ha şi 248.000 tone ovăz de pe 203.000 ha. De 

asemenea, au mai fost recoltate 1,7 mil. tone de rapiţă de pe 674.000 ha, cu un randament mediu de 2,57 t/ha, şi 392.000 tone 

de mazăre de pe 169.000 ha, cu un randament de 2,32 t/ha. Campania de recoltare la hrișcă, mei şi soia este în curs de desfăşurare. 

Piaţa de oleaginoase din Bulgaria şi România continuă să oscileze între exportul de seminţe de oleaginoase şi livrarea lor către 

procesare, urmată apoi de exportul de produse finite (în special ulei de floarea soarelui). În sezonul trecut, cererea puternică 

pentru floarea soarelui din partea importatorilor, pe de o parte, şi reticenţa agricultorilor de a vinde, pe de altă parte, au creat un 

paradox al pieţei interne din Bulgaria. Ca urmare, preţurile interne pentru floarea soarelui au crescut, în ciuda stocurilor mari. 

În România, pentru al doilea an consecutiv s-a înregistrat o creştere a producţei de ulei concomitent cu exportul 

acesteia. În perioada septembrie 2014 - februarie 2015, România a exportat 130.000 tone ulei de floarea soarelui, mai 

mult decât în aceeaşi perioadă a sezonului precedent, când au fost exportate 125.000 tone în perioada septembrie 2013 

- februarie 2014.[ Gheorghe GHIŞE, 02 septembrie 2015, agroinfo.ro ]. 

Deci producţia mondială de ceriale a crescut în 1950 dar a şi scăzut până în prezent. 

 

 

 

Ponderea cerialelor folosite pentru alimentaţie este de 4% în India, 27% în China şi 68% în SUA. Aproximativ 

1,2 miliarde tone de ceriale sunt consumate direct şi 660 milioane tone sunt consumate pentru hrănirea 

animalelor,păsărilor domestice şi în piscicultură(hrănirea peştilor în ferme piscicole). 

Specialiştii afirmă că 80% din carnea de vită şi cea de oaie provin de la animale care se hrănesc pe păune. Pentru a 

prduce carne în ferme de animale, se consumă pentru obţinerea unui kilogram de carne şapte kilograme de ceriale. Producţia 

mondială de peşte oceanic este în creştere şi a ajuns în anul 1990 la un consum de 16 kg/locuitor.În fermele piscicole, pentru 

obţinerea unui kilogram de peşte viu se consumă 2 kg de ceriale. Din acest motiv, asigurarea de hrană prin producţia de carne 

şi cea de peşte nu este rentabilă, cantitatea mare de ceriale pe care o consumă ar putea fi oferită popuaţiei sărace. Ca pndere 

în alimentaţia mndială obţinută prin consumul de ceriale (carne şi peşte),rezultă că creşterea animalelor a reprezentat 16% 

din producţia de ceriale şi respectiv 70% cea rezultată din pescxuitul oceanic, respectiv un sfert din producţia 

mondială.Sporirea producţiei de carne şi peşte nu se poate dezvolta mult pe seama cerealileor, rezultă că sporul de produse 
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alimentare, peste 75% din total, urmează să fieasigurate pe seama producţiei agricole. 

Eradicarea sărăciei se bazează în principal pe creşterea producţiei agricole.Dar suprafeţele agicole sunt limitate iar 

obiectivul nu este uşor de atins.În Bangladesh, cu o populaţie de peste 150 mil. de locuitori, există mai puţin 0,1 ha/locuitor 

teren agricol, cea mai mică suprafaţă agricolă din lume care se adaugă şi creşterea nivelului apei oceanelor, care în cazul 

creşterii cu 1 m, nivel max, poate reduce cu 50% producţia de orez. Dar principalele ţări producătoare şi exportatoare de 

ceriale sunt: S.U.A. care acoperă 50% din necesitatea ţărilor importatoare de grâu,porumb,orez. S.U.A. 

,Canada,Franţa,Australia şi Argentina asigură 88% dinexportul mondial de grâu. Thailanda,Vietnamul,S.U.A. şi China 

furnizează la export 68% din cantitatea de orez. S.U.A mai exportă 78% dincantitatea de porumb iar Argentina asigură 12% 

din exportul de porumb. 

Observăm că producţia de ceriale se concentrează în şapte ţări care asigură şi cantitatea cea mai mare la export din 

necesarul mondial în cazul în care datorită schimbărilor climatice defavorabile producţia acestor ţări ar scădea, face ţările 

importatoare deosebit de vulnerabile, sitiuaţia lor poate deveni dramatică.  

În cazul reducerii producţiei de ceriale din S.U.A., cum a fost cazul în anul 1988, când producţia a scăzut chiar sub 

consumul intern din cauza unei secete, ţările importatoare au avut mult de suferit. Lipsa produselor agricole de pe piaţa 

mondială a condus la creşterea preţurilor şi antrenând o creştere a foametei în ţările  lumii a treia, cu accent deosebit în               

mediul urban. 

 Dar, cum suprafaţa terestră este limitată, extinderea suprafeţelor agricole este la ora actuală practic epuizată, ea 

putându-se face doar prin defrişări din suprafeţe împădurite ale planetei. Rămâne ca o potenţială sursă de viitor mărirea 

productivităţii agricole, care începând din anul 1950 şi până în prezent s-a triplat dar a salvat de la defrişare 505 din suprafaţa 

împădurită a Terrei.  Specialiştii susţin că problema cheie a eradicării sărăciei şi a foametei de pe glob este totuşi creşterea 

producţiei agricole, unde urmează să se producă în viitor cele mai spectaculoase inovaţii pentru a asigura hrana celor peste 

80 de milioane de persoane care se nasc anual pe Terra. În rezumat creşterea producţiei agricole mondiale se poate face prin 

trei posibilităţi: 1. Sporirea producţiei la hectar;2.creşterea producţiei la hectar prin culturi multiple;3.folosirea mai eficientă 

şi evitarea deşeurilor la producţia agricolă curentă;4. Folosirea produselor agricole secundare, cum ar fi paiele de grâu, de 

orez, a cocenilor de porumb pentru a obţine carne şi lapte, folosite ca hrană pentru animale;5. Biotehnologia. Totuşi în ţările 

din Sud afectate de foamete, producţia de ceriale nu ţine ritmul cu creşterea populaţiei. În India producţia de grâu s-a triplat 

începând din 1960 iar cea de orez a ajuns de 2 tone/ha. Aproierea de ecuator este un obstacol în creşterea producţiei agricole 

a Indiei, determină extinderea foamtei. Salvarea  nu poate veni decât în reducerea ritmului de creştere a populaţiei. Africa are 

cea mai scăzută producţie agricolă.Tot în Africa se înregistrează şi cel mai înalt ritm de creştere a populaţiei din lume, într-

un climat geografic semiarid, nu se pot folosi irigaţiile şi îngrăşămintele din cauza lipsei de apă şi a lipsei totale a 

infrastructurii legate de depozitare, transport, comercializare, a lipsei creditelor pentru agricultură, a specialiştilor din 

domeniu iar forţa de muncă este exclusiv feminină. 

 Specialiştii au îmbunătăţit potenţialul genetic al seminţelor, îndeosebi la grâu, orez şi porumb. Dar dezvoltarea 

oraşelor a perturbat circuitul substanţelor nutritive din sol. Actualmente pierderea substanţelor nutritive din solurile agricole 

se compensează prin folosirea îngrăşămintelor chimice. Excesul de substanţe nutritive din sol, se scurge prin intermediul apei 

în râuri,mări şi oceane ce conduce la dezvoltarea excesivă a algelor care prin descompunere, consumă oxigenul din apă, 

distrug viaţa marină, incluziv peştele, determinând aşa zisele „zone pestriţe marine”.  Totuşi producţia mondială de 

îngrăşăminte chimice a crescut de la 14 mil.tone în 1950 la 134 mil.tone în 2000 iar folosirea lor în anumite ţări a atins limita 

de suportabilitatea solului, folosirea lor s-a stabilizat în ţări precum S.U.A.,Japonia,Europa şi China, excesul de îngrăşăminte 

nu mai conducea la mărirea producţiei agricole. Însă un ucru este cert, creşterea producţiei agricole globale nu se va mai 

putea obţine pe seama folosirii îngrăşămintelor. Şi fluxul tehnologiilor noi în agricultură şi-a încetinit ritmul iar ţările care şi-

au crescut de trei sau patru ori producţia la hectar cum ar fi China,Mexicul,Franţa,Marea Britanie,SUA, trebuie să facă 

eforturi considerabile pentru a mai obţine în continuare vreo creştere. 

Plafonarea producţiei la hectar a început să apară şi în ţările în care astăzi se mai află în curs de dezvoltare. După ce 

a obţinut creşterii de aproape 60% între anii 1961-1977 la producţia de orez, Coreea de Sud şi-a redus ritmul de creştere la 

acelaşi produs între anii 1977-2000, cu doar 165. Situaţii asemănătoare se prezintă şi în Mexic la producţia de grâu care s-a 

stabilizat, nu mai înregistrează creşteri. La nivel global producţia de ceriale a crescut între anii 1950-1990 cu un ritm de 2,1%, 

iar între anii 1990-2000 ritmul de creştere a scăzut la 1,2%, apropiindu-se de stabilizare. 

Scăderea producţiei de ceriale la export şi mărirea persoanelor care suferă de foame se datoarează folosiri unei 

cantităţi tot mai mari de ceriale folosite la producerea etanolului pentru funcţionarea maşinilor. În perioada 1950-1978 

creşterea suprafeţelor irigate a fost de 25% devasând uşor ritmul de creştere a populaţiei, apoi după anul 1978 a început să 

scadă până la 8%, cu mult sub ritmul de creştere a populaţiei mondiale iar lipsa apei în următoarea perioadă şi creşterea 

previzibilă a preţului acestuia nu constituie un viitor bun pentru extinderea suprafeţelor agricole irigate şi o reducere a 

producţiei alimentare pe cap de locuitor. Industria este cea mai mare consumatoare de apă în dauna agriculturii, ceea ce 

măreşte competiţia între producătorii de ceriale şi piaţa mondială a rezerverlor de apă, unde îndeosebi de eficientă nu dau 

câştig de cauză agriculturii care consumă circa 1000l apă pentru un kilogram de ceriale iar rezerva freatică este şi ea în 

scădere. Consecinţa imediată reducerea producţiei agricole, creşterea preţurilor la alimente, extinderea foametei, tulburări 

sociale de ampoare cu consecinţe grave la nivel mondial. La nivel mondial nu există posibilităţi de mărire a surselor de apă 

iar teren nefolosit nu mai există. Cheia creşterii productivităţii folosirii eficientă a apei constă şi în creşterea preţului la apă, 
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care va trebui să descurajeze în primul râd risipa de apă. Şi practicile de irigare vor trebui înlocuite, Cele prin inundare pentru 

cultura de orez trebuie să renunţe la inundarea permanentă la inundarea periodică care are aceeaşi eficienţă dar consumă mai 

puţină apă, înlocuirea sistemului de irigaţii prin stropire la mare presiune la cel de joasă presiune ce creşte eficienţa până la 

80% iar sistemul de irigaţie cu picătura folosită în Israel, poate mări eficienţa folosiri apei cu peste 90%. O altă cale de folosire 

eficientă a irigaţiilor este cea a folosirii de culturi care consumă mai puţină apă, cum ar fi grâul care produce cu 50% mai 

multe boabe pe unitatea de apă consumată faţă de orez, însă datele ştiinţifice acumulate până în prezent nu sunt suficiente 

pentru a stabili care este productivitatea culturilor de ceriale raportate la consumul de apă. Cert este că productivitatea uneu 

culturi este direct proporţională cu productivitatea folosirii apei. Marea problemă  a irigaţiei este apa care se pierde prin 

evaporare în atmosferă. 

În concluzie:  Eliminarea foametei pe glob trebuie căutată şi în afara asigurării surselor de harnă. La ea trebuie să 

contribuie şireducerea ritmului de creştere a populaţiei globale, a creşterii productivităţii solului, a gospodăririi mai eficiente 

a surselor de apă, de utilizarea mai eficientă a producţiei curente de alimente, de stabilizarea climei, prin reducerea 

consumului de proteine din ţările bogate, reducerea producţiei de etanol, protecţia mediului. Trebuie intensificate cercetările 

agricole la nivel mondial pentru a oferi pământului arabil noi posibilităţi de creştere a productivităţii. Tehnologiile 

actuale şi-au epuizat potenţialul de creştere. 
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