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Bogdan Murgescu, România şi Europa. 

Acumularea decalajelor economice (1500-

2010), Editura Polirom, Iaşi, 2010, 524 p. 

 

Analiza retrospectivă pe termen mediu şi lung se constituie întotdeauna   

într-un proiect ambiţios, dar deopotrivă dificil şi riscant. Testarea sa în raport cu 

evoluţia subiectului, în sistemul relaţiilor internaţionale, este aproape imposibil de 

realizat, dincolo de validitatea şi logica imperturbabilă a argumentaţiei 

intelectuale furnizate de analiză şi de tipul de date şi informaţii care stau la baza 

analizei. Confruntată cu testul implacabil al timpului, analiza poate fi validată sau 

invalidată, prezentând importanţă din perspectivă istorică. 

Lucrarea România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-

2010), elaborată de cunoscutul istoric Bogdan Murgescu, se integrează eforturilor 

de căutare pe care specialiştii le fac pentru a perfecţiona instrumentele şi metodele 

de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale. În esenţă, autorul ne propune o 

nouă viziune asupra istoriei economice, care prin paradigme şi metodă de analiză 

se individualizează în demersul istoriografic românesc. 

În context, autorul propune o metodologie de analiză care, alături de 

metodele proprii altor discipline, concură la o aprofundată cunoaştere şi înţelegere 

a fenomenului supus atenţiei. Prezenta lucrare doreşte a se integra eforturilor de 

studiere a fenomenului politic contemporan din perspectivă multidisciplinară. 

În primul capitol autorul prezintă câteva aspecte ale modernităţii timpurii în 

Ţările Române. Impactul dominaţiei otomane şi limitele nivelului de dezvoltare, 

în acest context, au concurat la implementarea unui anumit model socio-

economic. 

Bazându-şi analiza pe profunzimea, soliditatea şi acribia investigaţiei 

ştiinţifice într-un domeniu atât de special, dar şi pe validitatea argumentelor 

invocate, autorul opinează, în capitolul doi, că în cursul secolului al XIX-lea, 
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Principatele Române, ulterior Vechiul Regat, au evoluat de la periferia Imperiului 

otoman, la periferia Occidentului. 

Capitolul trei se constituie într-un amplu şi documentat rezultat al analizei 

dezvoltării societăţii româneşti în perioada interbelică. În context, autorul 

postulează un succes economic limitat al anilor '30. 

Epoca postbelică, tratată în capitolul patru, beneficiază de o analiză 

exhaustivă care furnizează câteva judecăţi de valoare. Pe lângă prezentarea 

câtorva succese ale dezvoltării socialiste în România (învăţământul, industria-

lizarea, urbanizarea), autorul face o amănunţită „radiografie” a eşecului economic 

al comunismului românesc. 

Ultimul capitol propune un veritabil epilog în care autorul, prezentând 

România după 1989, descrie avatarurile integrării acesteia în Uniunea Europeană. 

Eficienţa instrumentelor adoptate în elaborarea volumului, precum şi 

metodologia de analiză, utilizată alături de metodele specifice altor discipline 

socio-umane – economie, sociologie, geopolitică, politologie, drept internaţional – 

conduc la o mai amplă cunoaştere şi înţelegere a fenomenului acumulării 

decalajelor economice dintre România şi Europa, pe parcursul unei jumătăţi de 

mileniu. 
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