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"Prefer ignoranţa simplă a
omului de la ţară, decât

falsa cunoaştere a
orăşeanului în costum."

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

continuare în pag. 2,3

SUMMITUL EUROPEAN
DE LA BRUXELLES

Preşedinţia germană a Consiliului UE,
având mottoul: "Împreună pentru redre-
sarea Europei, se va concentra  asupra
depăşirii pandemiei de COVID-19, comba-
terii răspândirii virusului, sprijinirea redre-
sării economiei europene şi consolidarea
coeziunii sociale în Europa.

Priorităţile preşedinţiei germane se
axează pe şase domenii principale:
depăşirea, pe termen lung, a consecinţelor
crizei provocate de coronavirus, precum şi
redresarea economică şi socială; o Europă
mai puternică şi mai inovatoare; o Europă
echitabilă; o Europă durabilă; o Europă a
securităţii şi a valorilor commune; o Europă
puternică în lume.

Pandemia a bulversat lumea şi a provo-
cat cea mai mare criză economică din
ultimii o sută de ani si a generat  cea   mai
mare provocare economica din istoria UE.

La Summitul de la Bruxelles din perioada
17-21 iulie s-a ajuns la un Acord asupra
bugetului comun pentru perioada 2021-
2027 şi asupra Fondului de relansare
economica post-pandemie.

S-a discutat şi s-a decis cum se vor
împărţi banii din bugetul Uniunii Europene

pentru următorii şapte ani, dar şi sumele
din fondul de relansare alocate economiilor
afectate de pandemia de coronavirus.

Astfel , Ursula von der Leyen, preşedinte
al Comisiei Europeane a afirmat că
"Redresarea Europei va fi ecologică. Noul
buget va întări Acordul Ecologic European.
Va accelera digitalizarea economiei
europene mulţumită noii generaţii UE, iar
reformele naţionale vor fi impulsionate.
Trebuie să investim în viitorul Europei".

Iniţial Comisia  Europeană a propus
pentru relansarea economiei europene
afectate de pandemia de COVID-19 un
pachet cu o valoare totală  de 750 de mili-
arde de euro, dintre care 250 de miliarde
euro ca împrumuturi şi 500 de miliarde de
euro ca granturi (subvenţii). Liderii statelor-
membre ale Uniunii Europene nu au reuşit
să ajungă la un acord în privinţa planului
de 750 de miliarde de euro pentru
reconstrucţia economică post-COVID,

 Preşedintele Consiliul European i-a
covocat  pe cei 27 de lideri şi le-a propus
un fond de reconstructie economica de

 Dan A. POPESCU

continuare în pag. 6,7

PROVOCÃRI PENTRU
INDUSTRIA GLOBALÃ

A TURISMULUI
Deşi turismul îşi revine lent în unele

destinaţii, UNWTO atrage atenţia că acest
sector încă se confruntă cu riscuri majore,
cum ar fi un al doilea val de infecţii, care ar
putea duce la noi restricţii de călătorie şi
închideri ale graniţelor. În anul 2019 sosirile

de turişti internaţionali au crescut cu 4%
faţă de anul anterior,  la 1,5 miliarde de
persoane, cele mai vizitate ţări fiind Franţa
şi Spania. SUA şi China, ambele surse
majore de turişti pe plan global, sunt în
regim de staţionare, apreciază UNWTO,

Virgil NICULA

Distanþare nu doar fizicã între
partenerii UE reuniþi la Bruxelles

Revista “EUROECONOMIA XXI” o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

Dan POPESCU

Sunt teme şi teme de studiu în economie.
O economie mare cât toate oceanele ştiute
şi neştiute ale universului înmulţite cu zece.

continuare în pag. 4,5

De la sclavie la salariaþi

SCURT ISTORIC AL
MIGRAÞIEI POPULAÞIEI

- Pandemia: logicã stricatã
într-un univers nebulos -

"Nu slãbiciunea ci tãria este iubirea" - Ioan SLAVICI

Simplificările în ce priveşte debitările şi
creditările de conturi, de exemplu.

su
rs

a 
fo

to
 h

is
to

ria

Răscoala lui Spartacus
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Paula COTARCEA

VIAÞA – FRUMUSEÞEA
DIN LUCRURILE REALE

„Când munceºti, joacã-te.
Munca, dacã este o datorie, te ucide”.

 Max JACOB

su
rs

a 
fo

to
 c

ap
ita

l



2 Summit VINERI 7 AUGUST 2020

Paul LUCIAN

urmare din pagina 1

390 de miliarde de euro in granturi
directe nerambursabile, suplimen-
tat de împrumuturi cu dobânzi mici.

Au fost discutate  două obiective
dificile  şi anume aprobarea a două
bugete, cel propiu-zis al UE, până
în 2027 şi fondurile de redresare
economică post covid. Precizăm ca
cele  două bugete în discuţie nu
pot fi aprobate decât prin unani-
mitate. Apoi urmează votul Parla-
mentului European care, la rândul
său, va face unele propuneri. În
final bugetele vor trebui ratificate
de fiecare parlament naţional al
celor 27 de state membre.

 În rândul celor 27 de membre
UE s-au format diferite tabere,
care-şi apără propriile interese.

Au fost discutii nu doar cu privire
la fondurile de redresare, ci şi pe
tema folosirii banilor din bugetul pe
7 ani al UE, aşadar până în 2027,
care se ridică la 1.100 de miliarde
de euro. Germania pune şi cea mai
mare sumă la dispoziţia fondurilor
de redresare: 133 de miliarde de
euro, potrivit unui calcul al Comisiei
Europene.

UE va contracta datorii comune,
în vederea limitării efectelor econo-
mice negative ale pandemiei în
ţările membre. Preluarea în comun
de către partenerii UE a datoriilor
acumulate de ţările cel mai
puternic lovite de criză este esenţa
finanţării fondurilor de redresare.

Fondul de reconstrucţie post-
coronavirus constituie doar o parte
a măsurilor necesare pentru a
combate efectele crizei generate
de pandemie. Cei  mai mulţi bani
provin  din programele naţionale
ş i mai ales din achiziţ i i le de
obligaţiuni de stat făcute de Banca
Centrală Europeană.

Noutatea o constituie  acel Reco-
very Fund, propus de cancelarul
Germaniei şi preşedintele Franţei,
sprijinit de Comisie şi adoptat de
Consiliu. Cele 750 de miliarde vor
fi împrumutate de UE, care îşi pune
astfel în comun pentru prima oară
datoriile.  Fondul de 750 de miliar-
de de euro este destinat redresării
economice a blocului comunitar,
pentru a face faţă crizei generate
de pandemia de coronavirus. Acest
fond va fi compus din 390 de
miliarde de euro sub formă de
granturi nerambursabile şi 360 de
miliarde de euro sub formă de
împrumuturi.

Este rezultatul unui compromis
între grupul aşa-numitelor state
"austere" - Olanda, Danemarca,
Austria, Suedia, şi mai târziu şi
Finlanda - şi planul prezentat de
Germaniasi Franta ,care au propus
subventii de 500 de miliarde de
euro   pentru a spirjini statele UE

afectate cel mai grav de pandemie,
printre care Italia şi Spania.

Fondul de redresare economică
de 750 de miliarde de euro se va
alătura celor 1074 miliarde de euro,
care vor forma bugetul Uniunii
Europene pe următorii şapte ani.

Cei 750 de miliarde de euro vor fi
împărţiţi între tarile cele mai afectate,
după ce condiţiile de împrumuturi şi
subvenţii au fost acceptate.

Italia, ţara europeană cea mai
afectată de pandemie, este
principalul beneficiar al pachetului
de ajutor, cu 127 de miliarde de
euro în împrumuturi şi peste 82 de
miliarde în subvenţii.

Liderii statelor membre au
aprobat, după negocieri un buget
multianual pentru perioada 2021-
2027 în valoare de 1.074,3 miliarde
euro, repartizat pe şapte capitole
"Piaţă internă, inovare şi digital" -
132,8 miliarde euro; "Coeziune,
rezilienţă şi valori" - 377,8 miliarde
euro; "Resurse naturale şi mediu"
- 356,4 miliarde euro; "Migraţie şi
managementul frontierei" - 22,7
miliarde euro; "Securitate şi apă-
rare" - 13,2 miliarde euro; "Veci-
nătate şi global" - 98,4 miliarde
euro; şi "Administraţie publică
europeană" - 73,1 miliarde euro.

Acest summit a fost despre bani,
dar înainte de toate  a fost despre
unitatea europeană, respectiv "să
ţinem Europa împreună într-un
moment crucial". Iar unitatea poate
fi atinsă în această perioadă spe-
cială, doar prin printr-o demon-
straţie de  solidaritate cu partenerii,
care au fost afectaţi cel mai grav.

În ceea ce priveste România,
aceasta va primi 79,9 miliarde de
euro pentru proiectele europene.
Banii vor fi folosiţi "pentru a reface
infrastructura în România, pentru
a construi spitale, şcoli, pentru a
moderniza marile sisteme publi-
ce", a declarat preşedintele
Iohannis. "Este de asemenea
foarte important de ştiut că, o parte
semnificativă din aceşti bani va fi
folosită pentru relansare, pentru
revigorare economică."

Fondurile  alocate  României,
pentru politica de coeziune sunt  cu
7% mai mari decât cele din actualul
exerciţiu bugetar, iar politica de
coeziune este cea mai importantă
pentru România, având în vedere
că aceasta permite continuarea şi
finalizarea investiţiilor majore în
infrastructura, în domeniul sanitar
(spitale), în educaţ ie (şcoli,
grădiniţe etc.).

România a reuşit păstrarea re-
gulii n+3 de dezangajare automată
a fondurilor de coeziune, pentru ca
ne putem aştepta la întârzieri în
implementarea marilor proiecte,
din diverse cauze, precum
proceduri întârziate de achiziţii şi
obţinerea avizelor, calitatea slabă

a documentaţiilor tehnico-econo-
mice, problemele neprevăzute
apărute în execuţia lucrărilor etc.

 România a cerut şi a obţinut o
flexibilitate mai mare pentru
transferul între fonduri, de până la
20%, precum şi reguli favorabile
privind concentrarea tematică, mai
ales pentru regiunile slab dezvol-
tate. Aceste facilităţi înseamnă un
grad mai mare de libertate în
direcţionarea fondurilor, acolo
unde avem nevoie mai mare de ele
- mai multă infrastructură auto-
străzi, căi ferate etc. şi  mai puţine
programe formări, seminarii etc.

În acest context  România va
avea oportunitatea de a beneficia
de fonduri din instrumentele şi
programele bugetare gestionate
direct de Comisia Europeană,
precum programele RescEU,
mecanismul european de
gestionare a crizelor.

Suma anunţată de preşedintele
Iohannis, 79,8 miliarde euro, este
totalul pentru anii 2021-2027 ,
cumulând ceea ce România ar fi
primit oricum ca fonduri neram-
bursabile din bugetul european (46,3
miliarde) cu partea ei din  Recovery
Fund, care însumează pentru toate
ţările 750 miliarde, României
revenindu-i 33, 5 miliarde euro.

Cei 79,8 miliarde  se împart în:
46,3 fonduri nerambursabile din
bugetul UE;16,8 miliarde subvenţii
nerambursabile; 16,7 miliarde îm-
prumuturi potenţiale pe care Ro-
mânia e liberă să le ceară sau nu.

16,8 miliarde reprezinta  sub-
venţiile nerambursabile. Aceşti bani
sunt ceea ce primeşte concret
România din noul plan, bani
nerambursabili  pe care putem
conta. La aceştia se adaugă 16,7
miliarde  care pot să fie împru-
muturi cu dobândă mică şi  care
vor trebui rambursaţi până în 2058.

În concluzie, Summitul special de
la Bruxelles, este un succes al
preşedinţiei germane a UE, dar şi
al tuturor statelor membre şi poate
fi considerat un punct de cotitură în
evoluţia Uniunii Europene.

Liderii statelor UE au căzut de
acord asupra celui mai amplu
pachet de relansare economică
din istoria Uniunii Europene

FONDURI
 EUROPENE

Ingredientele succesului sunt
aceleaşi peste tot: (i) o viziune
politică şi administrativă care să
facă din fondurile europene
prioritate zero, cu asumarea
deciziilor luate pentru comunitate;
(ii) o echipă de profesionişti în
accesarea programelor europene,
care să ştie ce şi cum are de făcut
şi să fie motivată pe măsură; (iii)
un efort susţinut pentru generarea

de proiecte mature, cât mai din
timp, pentru a putea accesa banii
europeni într-un ritm accelerat
(implică pregătirea de pe-acum a
portofoliului de proiecte eligibile,
inclusiv prin accesarea de asis-
tenţă tehnică de nivel interna-
ţional); (iv) un sistem performant de
management al investiţiilor publi-
ce, pe întreg ciclul de proiect, de la
idee la studiu de prefezabilitate şi
fezabilitate, proiect tehnic, execuţie,
operare şi mentenanţă, respectiv
monitorizare şi evaluare de impact;
(v) o perseverenţă şi o minuţiozitate
aparte pentru parcurgerea
eficientă a tuturor etapelor aferente
unui proiect european.

Toate acestea trebuie să se
întâmple în regim blitzkrieg. Dacă
pentru fondurile de coeziune se
păstrează regula n+3, fondurile din
pachetul de relansare economică
Next Generation EU trebuie
angajate în următorii 2-3 ani. Cum
vom reuşi? Dincolo de cele cinci
elemente de mai sus, avem nevoie
şi de o coordonare impecabilă la
nivel central, pentru a asigura
complementaritatea surselor de
finanţare, mai ales în contextul în
care România va putea accesa o
mulţime de instrumente noi (în
cadrul planului de relansare, a
pactului ecologic european, prin
intermediul instituţiilor financiare
internaţ ionale etc.). În trecut,
principala problemă a noastră nu
a fost lipsa banilor, ci capacitatea
instituţională scăzută în gestiunea
proiectelor complexe de infrastruc-
tură (despre asta am scris pe larg
aici). E timpul să depăşim acest
complex.

Poate că partea cea mai bună
cu aceste 80 de miliarde de euro
este că ne dau şansa unei trans-
formări profunde a modelului eco-
nomic românesc. Pe scurt: inves-
tiţii, investiţii, investiţii. Prin modul
în care Europa a gândit acest
pachet financiar, suntem obligaţi să
apăsăm pedala dezvoltării prin
finanţarea proiectelor majore în
infrastructură, în educaţ ie,
sănătate, agricultură, energie,
mediu. Că o percepem sau nu, că
o admitem sau nu, Uniunea
Europeană ne modelează viitorul
ş i ne ajută să o prindem mai
repede din urmă, investind în acele
domenii care generează salturi în
dezvoltare şi creştere economică
sustenabilă.

Actualul guvern înţelege asta şi,
cu tot subiectivismul de care pot fi
acuzat, cred că România are şansa
să fie condusă în acest punct vital
în evoluţ ia ei de o echipă de
profesionişti. Planul "Reclădim
România" este, în fapt, un manifest
pentru dezvoltare, cu priorităţi şi
proiecte bine definite, aşa cum am
explicat pe larg în această agora.
Acum avem şi resursele necesare
pentru a transforma acest plan în
realitate.

Şi totuşi, fondul bate forma?
Ar fi şi timpul

Toate acestea sunt lucruri de
substanţă, iar acest summit este o
mare victorie a preşedintelui
Iohannis, a diplomaţiei româneşti
şi a noastră, a tuturor. În acest
context, avem nevoie mai mult ca
oricând de un consens transpar-
tinic, de tipul declaraţiilor de la
Snagov din 1995 şi 2001, pentru
aderarea la UE, respectiv la NATO.
Doar aşa ne vom putea mobiliza
cu toţii în timp record şi vom putea
beneficia la maxim de această

şansă cu care, să fim bine înţeleşi,
România nu se va mai întâlni prea
curând.

Mi-e cu atât mai greu să-mi explic
răutăţile unor colegi de arenă
publică. Nu, acest summit nu este
despre o poză sau alta, despre un
moment sau altul pe parcursul
celor patru zile şi patru nopţi. Este
despre ce a câştigat România şi
ce va face cu asta. Este diferenţa
între formă şi fond, într-o societate
care se luptă de secole cu formele
fără fond. În cuvintele marelui
nostru înaintaş, Titu Maiorescu:
"forma fără fond nu numai că nu
aduce nici un folos, dar este de-a
dreptul stricăcioasă..."

Astăzi România, Europa şi lumea
întreagă sunt la răscruce.
Vremurile ne cer să fim deasupra
lor ş i să transformăm o criză
istorică în şansa unei generaţii. Tot
profesorul Maiorescu ne-a lăsat
aceste rânduri: "Evenimentele cele
hotărâtoare se ivesc pe nesimţite.
Limba de pe cumpăna soartei stă
în echilibru: un grăunte mai mult,
şi s-a hotărât mişcarea." E timpul
să punem fiecare măcar un
grăunte în plus de partea binelui.
Pentru România.

Summitul European
de la Bruxelles

Liderii statelor-membre ale
Uniunii Europene nu au reuşit să
ajungă la un acord în privinţa
planului de 750 de miliarde de euro
pentru reconstrucţia economică
post-COVID, însă preşedintele
Consiliului European, Charles
Michel, a reuşit să găsească o
soluţie acceptabilă pentru ceilalţi
l ideri într-un fond de 390 de
miliarde în granturi, au declarat
oficiali europeni,

În acelaşi timp au avut reuniuni
la vârf pe tema bugetului Uniunii
Europene pe şapte ani, care să
dureze trei zile, sunt mai degrabă
ceva obişnuit decât o excepţie.
Faptul că de astă dată şefii de stat
şi de guvern europeni dezbat şi un
a doilea buget, cel de redresare
economică, destinat ţărilor cel mai
grav afectate de criza coronavirus,
şi că sub acest aspect poziţiile
partenerilor UE sunt foarte diferite,
reprezintă un motiv în plus ca
negocierile să dureze. O spun şi
unii diplomaţi UE, care au participat
şi la legendarul summit de la Nisa,
care s-a întins chiar pe durata a
patru zile pline.

Priorităţile preşedinţiei
germane a Consiliului UE

Cancelara Angela Merkel are
şase luni timp pentru a negocia
diverse compromisuri în UE.
Prioritatea numărul unu este
combaterea consecinţelor pande-
miei de coronavirus. E limpede că
va fi o preşedinţie fără precedent.

Schimbarea de ştafetă în fruntea
Consiliului UE, de la 1 iulie, nu ar fi
fost în mod normal ceva ieşit din
comun. De la crearea comunităţii, în
1957, câte un stat membru preia
pentru şase luni preşedinţia prin
rotaţie, urmând să conducă şedinţele,
să organizeze ordinea de zi şi să
conducă negocierile pe diverse teme
politice între ţările membre. Ţara care
deţine preşedinţia prin rotaţie a
Consiliului Uniunii Europene este
considerată un fel de "mediator onest"
al acestor negocieri, potrivit legilor
nescrise de la Bruxelles. Fiecare
preşedinţie pleacă de la premisasu
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găsirii de compromisuri şi aducerii
intereselor diferite ale statelor
membre la un numitor comun. "Lucru
care reuşeşte câteodată mai mult,
altădată mai puţin", după cum afirmă
un experimentat diplomat european.

"Cea mai mare provocare"

Dar de data aceasta, aşa cum
spuneam, lucrurile stau total altfel.
Pandemia a dat lumea peste cap
şi a provocat cea mai mare criză
economică din ultimii o sută de
ani. "Nu este o exagerare să
spunem că ne aflăm în faţa celei
mai mari provocări economice din
istoria UE. Ceea ce înseamnă că
şi măsurile pe care le luăm trebuie
să fie corespunzătoare", a declarat
cancelara Angela Merkel într-o
conferinţă de presă înaintea
preluării preşedinţiei Consiliului
UE. Pe lângă criza coronavirus mai
există o temă majoră în această
perioadă: adoptarea bugetului
comunitar pentru următorii şapte
ani. Germania este ţara cea mai
mare ş i cu cea mai puternică
economie din UE şi conducerea
blocului comunitar va fi asigurată
acum de o politiciană experi-
mentată în managementul crizelor.
S-ar putea spune că acesta este
norocul situaţiei actuale nefericite,
crede Sophie Pornschlegel de la
think-tank-ul "European Policy
Centre" (EPC) din Bruxelles.
"Germania are un guvern foarte
pro-european care vrea să
realizeze ceva şi care a înţeles că
în criza actuală este vorba de totul
sau nimic."

Prioritate are
combaterea COVID-19

Este vorba de ajutoare financiare
fundamentale pentru ţările membre
lovite cel mai rău de pandemie. O
împărţire uriaşă de fonduri, care ar
urma să se ridice la 1.850 de
miliarde de euro. Un act de
solidaritate fără precedent, care ar
urma să asigure existenţa Uniunii
Europene. "Obiectivul nostru
comun trebuie să fie acum acela

de a depăşi această criză în comun,
într-un mod sustenabil şi cu accent
pe viitor. Exact acesta va fi laitmotivul
preşedinţiei germane a UE", a
anunţat Angela Merkel. Propunerea
germano-franceză de creare a unui
"fond de reconstrucţie" şi bugetul pe
şapte ani al UE sunt cele două
proiecte pe care Merkel vrea să le
prezinte liderilor celorlalte 26 de
state membre săptămânile viitoare,
în cadrul primelor reuniuni la
Bruxelles. În acest scop, UE ar urma
să contracteze în premieră absolută
datorii comune, pe care ţările
membre ar urma să le achite în
următorii 30 de ani.

Ministrul german de Externe,
Heiko Maas, a declarat pentru DW
că Germania îşi va urmări şi inte-
resele proprii în timpul preşedinţiei
semestriale a UE. "O ţară ca
Germania, o mare naţiune econo-
mică bazată pe exporturi, are de
profitat atunci când Europei îi merge
bine. De aceea vom avea grijă ca
ţările lovite cel mai dur de corona-
virus, precum Italia sau Spania, să
fie ajutate să iasă din criză cât de
repede posibil. Este un lucru bun nu
doar pentru aceste ţări, ci şi pentru
Europa şi Germania", a spus Maas.

Mari aşteptări

Ţările care ar urma să fie bene-
ficiare nete ale "fondului de re-
construcţie" apreciază propunerea
comună germano-franceză. Ţările
care ar urma să fie contributori neţi,
este vorba mai ales de "cele patru
chibzuite" (Austria, Suedia,
Danemarca, Olanda), mai trebuie
convinse de Angela Merkel să
accepte planul. Ceea ce va fi greu,
după cum recunoaşte cancelara
germană, care preia pentru a doua
oară, din 2007, preşedinţia
Consiliului UE. "Punţile pe care
trebuie încă să le construim sunt
mari. Aşa este sigur."

Aşteptările de la preşedinţia
germană în aceste vremuri grele sunt
mari, crede Janis Emmanouilidis de
la think-tank-ul "European Policy
Centre". "Dacă această preşedinţie

va eşua, UE va aluneca într-o criză
politică şi mai mare. Din această
cauză este nevoie de rezultat şi din
această cauză este importantă
preşedinţia germană."

"Mutti va reuşi", spun cu zâmbetul
pe buze unii diplomaţi europeni, care
fac apoi referire mai serios la
experienţa cancelarei germane, lidera
europeană aflată de cel mai mult

timp în funcţie. "Mutti" este porecla
primită mai demult de Angela Merkel
chiar de la grupul parlamentar
conservator din Bundestag. În
ajungerea la un compromis joacă un
rol important o altă femeie germană,
preşedinta Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, după cum arată
Janis Emmanouilidis. "Faptul că
Ursula von der Leyen şi Angela Merkel
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nu doar că se cunosc de multă vreme,
ci au şi colaborat mult timp, ne face
să credem că cele două politiciene
vor găsi o cale comună. Plec de la
premisa că ele au căzut mereu de
acord, ceea ce şi e necesar". Von der
Leyen a fost ani buni ministră în
guvernele conduse de cancelara
Merkel, înainte de a pleca anul trecut
spre Bruxelles.

Preºedinta Bãncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat cã este mai
bine ca liderii statelor UE sã agreeze un pachet financiar ambiþios pentru blocul comunitar
decât sã obþinã un acord rapid cu orice preþ. "În mod ideal, acordul liderilor ar trebui sã fie
ambiþios în termeni de amploare ºi compoziþie a pachetului, în mare de-a lungul liniilor a
ceea ce a fost propus de Comisie", a declarat duminicã Lagarde pentru agenþia de presã
Reuters. "Din perspectiva mea, este mai bine sã se agreeze un instrument ambiþios de-a
lungul acestor linii, chiar dacã asta ia puþin mai mult timp. Aº spera ca liderii sã cadã de
acord asupra a ceva care este mai degrabã ambiþios decât rapid", a explicat ºefa BCE.

Summitul special al UE era prevãzut sã se încheie sâmbãtã, dar lipsa unui acord între Cei
27 a dus la prelungirea cu o zi a reuniunii la nivel înalt de la Bruxelles...
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În ce priveşte bilanţurile,
provizioanele, formulele astfel mai
concise şi mai clare. Toate sunt
economie. Economie înseamnă
managementul economic ş i
financiar pe filiera cât, cum, unde
şi când trebuie să acţionezi pentru
a obţ ine maximum de profit.
Economie înseamnă o firmă cu
toate acţiunile şi activităţile ei. Dar
tot ecnomie se vădeşte un
conglomerat de firme - unite prin
înţelegeri, de regulă ilegale - pen-
tru a controla un anume segment
de piaţă. Şi tot economie înseam-
nă migraţia populaţiei - de ce, cum,
cu ce consecinţe etc. Sau efectele
actuale şi viitoare ale pandemiei
de coronavirus şi felul în care
acestea ne schimbă, ne vor
schimba viaţa. Vor modifica lumea.
Lumea noastră de astăzi şi cea de
mâine. Inclusiv în condiţiile în care,
aşa cum am prezis în studiile mele
cu peste 2 ani în urmă - epidemiile
ş i pandemiile sunt un pericol
iminent şi pot fi mereu repetitive.
Există un mare potenţial astfel.
Neîndoielnic că este aşa. Vedem,
pe lângă cele din Europa, efectele
pandemiei de Covid-19 în America
Latină - Brazilia, Bolivia, Argentina,
Mexic etc - dar şi în Statele Unite -
mai ales "insulele" de sărăcie. Din
Rusia etc. Receptarea şi extinderea
bolii a fost şi este generată cu
precădere prin consistenţa de mari
contraste sociale, de mizerie,
sărăcie, ignoranţă, de condiţii de
habitat insalubre. Astfel de
circumstanţe nu se prea elimină.
Sigur că pandemia actuală, cu o
mare putere de contagiune, va
trece greu, dacă va trece, în ani.
Sigur vor veni şi altele. Experienţa
ne-o demonstrează.

Sunt oare pregătite sistemele
noastre sanitare, spitalele de un fel
sau altul, dotările ca atare care
trebuie să fie polifuncţ ionale,
personalul etc.? Pare că nu sunt.
Terapiile de boli curente - de la boli
hepatice la cancere s.a. sunt
aproape "la pământ". Nu mai
"încap". Rămânând "imobili", să ne
aşteptăm la ceva bun nu prea
avem cum. În numeroase ţări din
Asia, din Africa, în aceeaşi situaţie,
chiar mai gravă, sunt epidemii în
curs - ebola etc. - care oricând se
pot transforma în pandemii.
Doamne fereşte! Dar să revin. Este
şi motivul pentru care, potrivit unora
din calificările pe care le am, în
cercetările şi reflecţiile mele pun
cu precădere accentul pe macro şi
mondoeconomie, pe evoluţiile în
istoria economică şi în doctrinele
economice - discipline unele tre-
cute "mai jos", altele, practic, exclu-
se de oameni mai puţin pricepuţi,
din curricula universitară econo-
mică. Că fac bine mi-a demonstrat,
printre altele, o alegere cu mai puţin
de 2 ani în urmă, la o importantă
Sesiune a "Academiei Europene
de Management, Business,
Economics" a lucrării mele "Să
învăţăm economia şi altfel" - drept
cea mai valoroasă comunicare a
Sesiunii, publicată în Spania şi
Germania, fiind onorat cu diploma
respectivă într-un cadru sobru şi
rafinat, în Salonul de Ceremonii al
Băncii Naţionale a României. Îmi
continui, dar, "linia de cercetare".
Mă voi referi în cele de faţă şi la
posibile configuraţii ale lumii în anii
2020. Respectiv, ipoteze şi ipostaze
economice din timpul pandemiei
şi post pandemiei. Efecte (per-
verse) în piaţă: blocarea migraţiei,
migraţia amplu selectivă.

1. ...Rădăcinile migraţiei - proces
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deosebit de complex, vom aborda
doar unele secvenţe - sunt foarte
departe în timp. În adâncul
vremurilor. Poate chiar înainte să
plece voluntar de pe meleagurile
lor în căutarea unei vieţi mai bune,
am avut de-a-face cu o migraţie
"forţată". Sub forma sclaviei. Ne vom
referi cu precădere astfel. Atunci
când productivitatea muncii, în
creştere, a permis, în urma luptelor
cei luaţi prizonieri nu mai erau
omorâţi ca atunci când lipseau
posibilităţile de a-i hrăni. Ei erau
păstraţ i de învingători pe
meleagurile lor pentru a efectua,
la comandă, o muncă sau alta, o
activitate sau alta necesare lor. În
mod eronat noi relaţionăm, astăzi,
sclavia - definită şi prin dreptul de
viaţă şi de moarte al stăpânului
asupra sclavului lipsit de orice fel
de mijloace - mai ales având în
vedere culoarea închisă a pielii. Ea
a început, însă, mult mai devreme
printre cei cu pielea albă. Cu pielea
galbenă etc. Cum ne spune
cercetătoarea franceză Cathrine
Coquery Vidrovitch, "sclavii negri"
erau destul de rari în lumea antică.
Cei "albi" proveneau, îndeosebi,
din stepele Europei Orientale şi din
Rusia. Slavi, sclavi. Erau negustori
ruşi şi bizantini dar şi negustori evrei
mediteranieni care aduceau sclavi
şi pentru Europa Occidentală iar
unii localizau şi în Europa Orientală.
Deja nu este vorba doar de
prizonierii de lupte, ci nu puţini
dintre viitorii sclavi erau prinşi "cu
arcanul" în locurile lor de baştină,
vânduţi aiurea. Alţii erau cumpăraţi
de la şefi localnici. Se acoperea
astfel deficitul de forţă de muncă
din unele societăţ i agrare
medievale. De altfel, cum arătam,
chiar nominarea de "sclav", "serv"
provine de la cuvântul "slav" (grafie
latină), sclavii capturaţi de franci
etc. Sclavi care, nefiind creştini
botezaţ i, nu erau interziş i
comerţului cu oameni. Mai ales că,
de prin secolul VII, biserica creştină
condamna vânzarea prizonierilor
creştini negustorilor musulmani
sau de alte religii. Oricum, vikingii
ş i scandinavii se ocupau cu
precădere, până spre secolul X, cu
un astfel de comerţ, în postură de
sclavi aflându-se şi anglosaxonii,
ajunşi la vânzare chiar pe pieţele
din Roma. De altfel, în Imperiul
Roman sclavii nu prea erau de
culoare, negri. O mare parte din
Africa era mult departe. Sclavii erau
ş i numeroş i creştini, nu doar
munciţi, ci bătuţi cumplit, chinuiţi,
umiliţi. Iar după căderea Romei şi
mult dincolo de secolele XII-XIII
(fireşte, creştinii mai puţin), la fel.
Din perspectiva creştinismului ca
atare, cum scrie prof. Bruno
Dumezil, biserica avea "un joc
dublu". "Adevărul vă va face liberi",
predica Iisus în Evanghelia după
Sf. Ioan. Iar auditorii se întrebau:
"prin credinţă, nu suntem deja
liberi?" Iisus spunea că "a vorbit de
oamenii sclavii păcatului", ceea ce
avea mai puţin de-a-face cu acel
statut legal al sclavilor. "Este mult
mai uşor să scapi de la un stăpân
crud decât să scapi de acapararea,
de influenţa diavolului" ("Historia",
nr.878, fevr.2020, pag.25), De altfel,
creştinismul a apărut într-o
Mediterană antică unde sclavia era
omniprezentă şi nu genera nici un
fel de contestare. Se desparte,
astfel, într-o măsură, religia, de
ştiinţele sociale. O falie între ele.
Se desparte Spartacus de preoţi,
oricare erau ei. Aproape în aceeaşi
ordine de idei (nu sclavia, ci
impozitele mari, servituţiile), se
desparte englezul Wyat Tyller de
predicatori. Revin, pe urmă, dar vor
mai trece câteva bune secole...

2. Nu ne-am referit la comerţul cu

sclavi Asia-Asia sau cel de sclavi
europeni din Europa în Asia, în
China, în Turcia (robii) etc. Cu noi
detalii, evoluţiile vor fi într-o
asemenea cheie până spre secolul
XVI. "Numic nu se pierde, totul se
transformă", un principiu esenţial al
vieţii valabil şi în economie, în istoria
economică. În condiţiile progreselor
în navigaţie, ale descoperirii,
explorării şi valorificării "Lumii noi",
ale exploatării acestor zone de către
colonişti. În condiţiile unui raport cost-
beneficiu mai eficient astfel decât
raportul respectiv privind recrutarea,
transportul şi vânzarea "sclavilor
albi". În condiţiile dezvoltării econo-
mice moderne, cu accent pe o
agricultură amplificată, pe
meşteşuguri, pe o industrie trecând
de la incidenţă spre stadiile
superioare. În condiţiile amplificării
susţinute a sectorului terţiar - servicii
- mai ales în Europa de Vest, în
America Latină, în Africa colonială,
crescând cererea de forţă de muncă
ieftină, mai puţin calificată şi supusă.
În asemenea condiţii, dar, comerţul
cu sclavi basculează evident de la
Europa şi Asia ca furnizor de sclavi în
toate direcţiile spre Africa cu un
asemenea statut furnizor. Desigur, ne
referim în general. Astfel că, potrivit
statisticilor, 13 milioane de africani
au fost forţaţi să se îmbarce la bordul
navelor europene - celebrele "corăbii
negre" - cu destinaţii variate - Europa,
dar şi cu precădere Statele Unite şi
America de Sud, unele zone din Africa
- între secolele XVI şi XIX. Să spunem
că un astfel de comerţ era atrăgător
pentru cei implicaţi deoarece, chiar
dacă ajungeau la destinaţie cu
jumătate din "transportul negru",
înghesuit în condiţii greu de închipuit
în calele corăbiilor şi numeroşi
murind astfel pe drum, tot era deo-
sebit de rentabil pentru recrutorii,
căpitanii de vase, pentru negustori,
comercianţi. Cererea la destinaţie
depăşind cu mult oferta.

3. Este timpul în care, printre
altele, se lansează pe orbita
respectivă marile porturi franceze
Nantes, mai ales, dar şi Bordeaux,
plăci turnante în redirecţionarea
transporturilor "negre" spre, îndeo-
sebi, sudul viitoarelor State Unite,
dar nu doar. Am fost deseori în ele,
am locuit aici, am remarcat splen-
didele palate şi edificii ale unor
comercianţ i construite atunci.
Înăuntru erau parchete mirifice,
pereţi luminoşi tapetaţi în culori
minunate, vitralii colorate, tablouri
de vis, mobilier şi blănuri scumpe.

Stăpânii, seniorii aveau adevărate
"curţ i" de înfăţ işări, petreceri,
banchete. Sclavii domestici erau
foarte numeroş i ş i în oraşele
italiene ale Renaşterii. Cercetătorii
(Guillaume Malaurie) mai arată că
Franţa Luminilor (secolele XVII-
XVIII) a trăit într-o măsură - mai
multe decenii - din rentele "dulci"
ale plantaţiilor de trestie de zahăr
din Santo-Domingo care foloseau
sclavi. Că comerţul de sclavi de pe
pâmânturile Islamului depăşea, cu
siguranţă, numărul de indivizi astfel
din "la traite européenne"
(comerţul cu sclavi european). Fără
să mai vorbim de sclavajul din
China, din teritoriile inca sau aztece
din America de Sud etc. Ar fi
nedrept să ne legăm ca atare -
coborârea atât de jos a demnităţii
umane - doar de "corăbiile negre",
de comerţul "de abanos" sau de
munca în fapt a sclavilor Evului
Mediu Târziu şi Modernismului
Timpuriu din Europa "albă".
Avansul arabo-musulmanilor în
Africa de Nord (după secolul VI) a
dezvoltat mult sclavagismul. Cum
ne spune Catherine Coquery
Vidrovitch, sunt documente care
arată că, în 652, un tribut de 360
de sclavi fusese impus nubienilor
de către cuceritorul Egiptului
Abdallah ben Sayd. Că în secolul
IX, în Mesopotamia, a avut loc o
mare revoltă a sclavilor Zandj din
Africa Orientală. Că imperiile
medievale din Sudanul occidental
(Ghana, Mali, Songhai, secolele XI-
XVI) îşi bazau în bună măsură
bogăţia lor pe comerţul cu aur şi
cu sclavi negri etc., etc. Pe o astfel
de bază civilizaţii întregi neeu-
ropene fuseseră lovite, slăbite,
aproape distruse... La Convenţia
naţ ională din iunie 1793, din
Franţa, abatele Gregoire arăta
astfel. "Există încă o aristocraţie,
aceea a culorii pielii. Mai mare

decât cea pe care predecesorii
voştrii au instaurat-o pentru a o face
să dispară pe aceasta".

...Desigur, era "Secolul luminilor",
îş i făceau amplu loc ideile
generoase ale marii Revoluţ i i
franceze de la 1789. Nu întrutotul,
dar englezii, britanicii aquiesau în
acest sens, contribuind la crearea
unei filozofii a libertăţii umane. La
fel italienii, belgienii, biserica ş.a.
Făceau toate acestea să se clatine
tot mai tare piedestalul moral al
sclavajului. Interveneau, consistent,
şi argumentele economice: un om
"liber" muncea mai bine decât un
sclav, avea o productivitate mai
bună. Era mobil, putea răspunde
mai bine cerinţelor pieţei. De altfel,
iată, încă din 1550, în finalul
controversei de la Valladolid, în
decursul căreia teologii şi juriştii au
dezbătut problema războiului de
cucerire din Americi dar şi evan-
ghelizarea indienilor, împăratul
Carol Quintul, printr-o decizie a sa,
a eliberat toţi sclavii din Indiile
Occidentale. În altă parte, era în
vigoare "Codul negru" al lui Colbert
care a promovat evanghelizarea
"populaţiilor servile" definite încă ca
"bunuri mobile". Stăpânii lor
trebuiau, totuşi, să respecte un
anume număr de obligaţii în raport
cu aceste "posesii" ale lor...

4. Europa, în multe sensuri,
leagăn al civilizaţiei lumii făcea
oricum paşi înainte în domeniul
libertăţii individului ca atare. şi a durat
vreo două seole şi mai bine până
când din 1794, când guvernul
revoluţionar al Convenţiei Naţionale
a decretat abolirea sclaviei în toate
coloniile Franţei, şi până în 2001
când "Legea Taubira", a unei
doamne deputat într-o circumscripţie
din Guyana - "Territoires d'outre mer"
- a subliniat că "comerţul negru", de
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sclavi negrii, în Atlantic, în Oceanul
Indian şi în general sclavia au fost şi
sunt "crime împotriva umanităţii".

Detalii. Aşadar, Franţa va aboli
oficial sclavia în 1791. Adunarea
Constituantă declarând liber orice
individ de orice rasă sau culoare
care intră pe teritoriul ţării. Nu şi în
colonii unde sclavia a fost abolită
efectiv în 1848 cu excepţia
Madagascarului - 1896. Este drept,
pentru puţin timp, sub influenţa
Josephinei, care îşi apăra
"conaţionalii" din Martinica ş.a. ce
lucrau pe plantaţii cu sclavi,
Napoleon o va reafirma, dar doar
câţiva ani. Marea Britanie va aboli
sclavia în 1833, eliberând 800 de
mii de sclavi. Suedia, în 1846.
Danemarca în 1848. Olanda numai
în 1860, iar Portugalia în 1869. Iată
Italia, chiar mult mai tîrziu, în primele
decenii ale secolului trecut, fapt
întins până în 1936 când va fi
suprimată sclavia în Etiopia,
considerată teritoriu italian.

Trecând oceanul, în Statele Unite,
în urma Războiului civil Nord contra
Sud ("War of Secession"),
desfăşurat vreme de 4 ani, sclavia
va fi abolită prin Proclamaţia de
emancipare din septembrie 1862,
dată de Preşedintele Abraham
Lincoln, sclavia fiind interzisă în toate
teritoriile federale. Legea va intra în
vigoare în 1 ianuarie 1863. Odată ce
abolirea sclaviei în statele rebele a
devenit un obiectiv militar, pe măsură
ce armatele Uniunii înaintau spre
sud, din ce în ce mai mulţi sclavi, în
covârşitoare majoritate negri, au fost
eliberaţi, totalul lor ridicându-se la
circa 3 milioane de oameni.
"...niciodată, în viaţa mea, nu m-am
simţit mai sigur că fac ceea ce
trebuie, decât acum, când semnez
această hârtie", va declara Lincoln.
Nordul industrial a câştigat partida
cu Sudul cu marile sale plantaţii,
forţa de muncă se putea mişca în
voie iar sclavii deveneau "salariaţi
liberi"... Să mai arătăm că în lume,
după Arabia Saudită în 1962,
Mauritania va deveni ultima ţară de
pe glob ce va aboli oficial sclavia.
Mai mult de un secol, practic, după
ce în 1888, Brazilia, fosta colonie din
"Lumea Nouă" o abolise. Avea,
atunci, pe teritoriul ei, un număr
imens de sclavi africani - foşti sclavi
de fapt - respectiv 4 milioane de
oameni. Milioane şi milioane de
destine se luminau altfel... Şi încă. În
Europa, şi nu doar, în Asia etc., a
existat şerbia. Încă din secolele IX, X,
chiar mai devreme, aceasta a
înlocuit, în bună măsură, sclavia din
agricultură. Nu exista dreptul de viaţă
şi de moarte iar ţăranii, şerbii, prin
darea unei bucăţi de pământ din
domeniul seniorial în folosinţă,
devenind coloni, erau stimulaţi. A
rămas până târziu. În Principatele
Române, şi nu doar, o formă de
sclavie o reprezenta şi robia ţiganilor.
Se dădeau de zestre, de exemplu,
sate cu iobagi şi cu robi ţigani. Robia
în ţările române a fost desfiinţată în
1786 în Transilvania, în Imperiul
Habsburgic, de către Iosif al II-lea, în
1855, în Moldova, la iniţiativa lui
Grigore Alexandru Ghica, în 1856 în
Ţara Românească de către Barbu
Ştirbey. Desfiinţarea legării de glie a
ţăranilor (şerbia) a fost şi ea abolită.
Erau sfărâmate astfel constrângeri
împotriva libertăţii umane...

5. Sigur, funcţiile economice, mai
mult sau mai puţin înveşmântate
aidoma, rămân. Indivizii şi statutul lor
diferă. Abolirea sclaviei care asigura
o parte din necesarul de forţă de
muncă al unor economii în
industrializare, emergente (mai ales
Statele Unite, dar şi Argentina,
Brazilia, Venezuela etc.) a fost însoţită
şi de amplificarea considerabilă a

migraţiei populaţiei - uneori calificată
- din Europa spre "Lumea Nouă" de
nord şi de sud. Aceasta se va adăuga
vechilor colonişti spanioli, portu-
ghezi, olandezi, germani, italieni,
evrei care completau tabloul
profesional astfel. Nu mai erau sclavi
acum, ci angajaţi, cei mai mulţi
lucrând pe bază de contract. Au fost
mai ales anii din a doua jumătate a
secolului XIX şi primele decenii din
seclul XX, continuând şi după Primul
Război Mondial. Au fost şi alte direcţii,
alte detalii. Al Doilea Război Mondial
şi în special Germania, armata de
război şi ocupaţie a lui Hitler vor
întrerupe acest curs. Sclavia revine,
sclavia "redivivus". Îndeosebi în
lagărele de muncă şi lagărele de
concentrare, mulţimea indivizilor
aşa-numitelor "naţiuni inferioare" -
evrei, slavi, ruşi, ţigani etc. - dar şi
prizonierii de război - printre care
americani şi vest-europeni - desfă-
şurând, sub ordin păzit cu arma,
muncă grea, neplătită. În folosul
Germaniei naziste, al unei iluzorii
victorii în război. Sfârşitul acestuia
prin înfrângerea lamentabilă a
Germaniei va determina repudierea
hotărâtă a acestei "migraţii forţate"
de populaţie - cu excepţia prizonie-
rilor şi deportaţilor de război germani,
români, maghiari, italieni etc., reţinuţi
şi forţaţi la muncă grea în Rusia, în
URSS până spre anii 1960.

6. Revine, dar, pe primul plan
"migraţia neforţată" amplificată
odată cu nevoile reconstrucţiei, cu
prăbuşirea colonialismului, de o
cerere imperioasă de forţă de
muncă mai cu seamă brută,
emigrată mai ales în statele
dezvoltate ale lumii. Cu efectele
pozitive economice pentru aceste
ţări, şi, cu precădere negative, pentru
economiile din ţările de unde se
pleacă. Numeroase studii econo-
mice au demonstrat astfel. Desigur,
şi acum, aici, examinarea este
incompletă. Am analizat mai amplu
motivaţiile economice care au
direcţionat fluxurile de emigranţi
europeni (olandezi, germani, italieni,
spanioli, francezi, turci, români etc.)
spre Statele Unite, îndeosebi pentru
a doua jumătate a secolului XIX şi
primele decenii din secolul XX în Dan
Popescu "Fascinaţia istoriei
ignorate", Academia Română, vol.
"Penser L'Europe" 2018, (35 pp.). În
rîndurile de faţă m-am referit doar la
unele aspecte, secvenţe mai altfel.

Dar a dispărut "sclavia"? Nici pe
departe. Mai ales în forme deghizate,
ea a rămas şi rămâne. S-au vădit şi
se vădesc, cu precădere, constrân-
gerile severe ale unei oferte de
muncă pletorice, de multe ori
confuze, în raport cu o cerere severă
şi selectivă. Iată, "Sclavia modernă".
Sunt, potrivit unor statistici, recenzate
astăzi în lume circa 40 milioane
persoane ("Historia", fevr. 2020,
nr.878, vezi Eric Pincas) victime ale
sclavajului. Cele mai multe "muncă
forţată", obligate la muncă.
Organizaţia Internaţională a Muncii
(O.I.T.) evaluează la 24% din total
partea "servituţii domestice"
(îndeobşte în sectorul privat). Dar
sunt şi alte activităţi complice ale
sistemului, mai ales construcţii,
producţie, pescuit, agricultură şi
mine. Sunt oameni ţinuţi împotriva
voinţei lor la lucru, sub pază,
împuşcaţi dacă fug. Sunt implicate
ţări din toate continentele, în Europa,
de exemplu, fiind recenzate 3,6
persoane la 1000 persoane (3,6‰)
condamnate la un astfel de
tratament inuman (am avut în urmă
cu peste un an, un exemplu astfel,
parcă în Prahova, în care unii romi
ţineau în lanţuri lucrători pe care îi
obligau la fel de fel de munci grele).
Cel mai important în acest sens se

vădeşte "sclavajul sexual", uneori
consimţit, circa 5% din efective dar
raportând aproape 60% din totalul
veniturilor. Să ne mai referim, astfel,
la noi, la "cazul Caracal" în care
cercetătorii justiţiari români s-au făcut
şi se fac de râs - de altfel, nu este
prima oară, vezi şi cazul terenurilor
Herăstrău din Bucureşti etc. -
urmărind să dovedească spusele
"fanteziste" ale unui netrebnic retrase
apoi? Când, de fapt, potrivit celor mai
multe opinii "blestematul, acest
neom le-a comercializat" ("vândut"
pe fete) spre Italia sau "peste deal"
unde cererea în speţă era şi este
foarte mare?... Iată, dar, că şi sub
asemenea aspecte sclavia a depăşit
şi depăşeşte chestiunea rasială,
înscriindu-se efectiv în sfera a ceea
ce s-a numit şi se numeşte "profitul
nu are culoare de piele" şi "Crime
împotriva umanităţii". Cu origini în
negura vremurilor...

7. ...Pandemia de Coronavirus
(Covid-19), declanşată în lume din
februarie acest an vădeşte, se pare,
şanse reduse să diminueze.
Speranţa este, mai degrabă, într-un
vaccin decât în eradicarea prin
tratamente. Va mai dura, posibil mult
şi bine, şi, cum o afirmă cei mai mulţi
medici va trebui să ne obişnuim să
trăim cu virusul. Deloc roz şi deloc
uşor. O altă lume se configurează,
deja, pentru deceniul al treilea, chiar
mai departe, din seolul nostru.
Producţia altfel, şcoala altfel,
consumul altfel, societatea altfel etc.,
informatizarea situându-se ca factor
1 în sistemul de modificări. Pe un
plan esenţial, se modifică până la
reducere abruptă, contactul direct
dintre oameni, fiind dominaţi, firesc,
de necesara "distanţare socială". În
transporturi - şi interne, dar şi
internaţionale - configuraţiile sunt,
totalmente, noi. Curse numeroase
anulate, fluxul călătorilor aproape că
nu mai este. Legăturile dintre
continente, ţări, comunităţi au devenit
realmente nesigure, cele mai multe
vulnerabile etc

Ne-am mai referit în acest sens,
acum dezvoltăm. La actualul stadiu
de pandemie, având în vedere
riscurile repetării pandemiilor, în
condiţiile manifestării unor epidemii
grave în lume încă localizate dar se
poate că nu pentru mult timp. În
circumstanţele vulnerabilizării
organismului uman, ale marilor
aglomeraţii umane cu cortegiul lor
de consecinţe nefaste, poluare, în
primul rând. Pe fondul mizeriei,
sărăciei, ignoranţei, promiscuităţilor
care se vădesc încă considerabil pe
mapamond. Dar şi pe fondul unei
vieţi prea îmbelşugate şi al
comodităţii la unii, la fel de nocive şi
care debilizează la fel organismul.
La circulaţia de până acum 4-5 luni
din lume. În condiţiile actualelor
probleme curente medicale mult

amplificate faţă de cele din trecut.
Pe fondul certitudinii aproape, des
semnalate de cercetători, că celor
"30 de ani glorioşi" le vor urma mai
multe decenii de "ani trişti"... Având
dar în vedere toate acestea, este mai
greu de presupus că medicina poate
face faţă operativ unor astfel de
presiuni. Nu face faţă nici ca medici
şi personal medical, şi nici ca
logistică, aparatură, locaţii, instituţii,
medicamente, accesibilitate etc.
Până la urmă, în condiţiile actualei
imense puteri de contagiune a unor
epidemii şi pandemii, aproape
degeaba avem medicină avansată
în Elveţia, de exemplu, dacă Iranul,
Bolivia sau nu puţine ţări din Africa,
din păcate putem vorbi şi de Europa,
sunt, practic, destul de jos astfel.

Ce putem face? Cum spuneam,
ne gândim cu foarte mult optimism
la eradicarea actualei pandemii,
decât la o anumită adaptare a vieţii
noastre în concubinarea cu actualul
virus sau cu altele. O ipostază care,
vrem, nu vrem, trebuie luată în calcul.
Nu prea o luăm. Este o veritabilă
problemă globală întrucât, tot vrem,
nu vrem, globalizarea merge înainte.
Se poate, totuşi, că doar în avantajul
unora. Rămân, însă, regrete pentru
industriile noastre distruse, industrii
de care efectiv ne-am bătut joc;
asemenea industrii, inclusiv sectorul
cuaternar, fiind şi rămânând un factor
fundamental de progres. Pentru
sistemul de irigaţii care nu mai este.
Pentru privatizările atât de multe

frauduloase, pentru inflaţiile la cote
inimaginabile din anii 1993-2000 şi
de care au profitat unii imens etc.,
care, toate, ne-au deteriorat sensibil
şi, în bună măsură, ireversibil foarte
multă substanţă economică. Cu atât
mai mult cu cât se mai continuă în
condiţiile în care aproape nimeni nu
a răspuns astfel. Oricum, iniţiativele
sectorului privat, care trebuie sprijinit,
sunt fundamentale în prezent.

8. Dar să revin. Migraţia populaţiei,
atât de invocată negativ, la un
moment dat, deloc îndepărtat, de
comunităţi, ţări etc., primeşte şi va
primi lovituri dintre cele mai dure. Nu
are cum să nu urmeze, şi nu
neapărat printre altele, o anume
repliere economică spre naţional.
Ne-o demonstrează, efectiv, Statele
Unite, ţări din UE, dar şi state de pe
alte continente. Deci economiile vor
trebui să facă faţă astfel. În ase-
menea circumstanţe, modificări
radicale se produc în cererea şi
oferta de muncă. Cu excepţiile de
rigoare - de pildă o populaţie mai
"simandicoasă" în statele dezvoltate
căreia îi vine greu "să se aplece" la
muncile din agricultură, recrutându-
se astfel în condiţii favorabile şi
transportând astfel dincolo de orice
oprelişti legale, forţă de muncă care
nu-şi prea află de muncă în
economiile proprii, nu întotdeauna
ţinută şi asigurată în condiţii normale
(am dat doar un exemplu) - oferta
de muncă naţională se va amplifica

continuare în pag. 8
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care în luna mai estima pentru
acest an un declin al numărului de
turişti internaţionali cuprins între
60% ş i 80%, faţă de 2019 ş i
pierderi financiare între 900 şi
1.200 miliarde de dolari.Veniturile
pierdute de turismul mondial din
cauza temerilor privind pandemia
de coronavirus (COVID-19) se
situează la 320 de miliarde de
dolari, numai în perioada ianuarie-
mai 2020, ceea ce ameninţă
mijloacele de subzistenţă a
milioane de oameni, se arată într-
un raport publicat de Organizaţia
Mondială a Turismului (UNWTO).
Nivelul veniturilor pierdute de
firmele care activează în turismul
mondial este de trei ori mai ridicat
decât pierderile înregistrate în
timpul crizei financiare globale din
2009-2010. În primele cinci luni ale
anului prezent, sosirile de turişti
internaţionali au scăzut cu 300 de
milioane, după ce multe ţări au
început să introducă măsuri de
carantină precum şi restricţii de
călătorie şi închideri de aeroporturi
şi graniţe naţionale.

Bogaţii gestionează diferit criza
actuală. Astfel, compania aeriană
Emirates Airlines a anunţat că va
acoperi cheltuielile medicale ale
tuturor pasagerilor afectaţi de
Covid-19, până la maximum
150.000 de euro în cheltuieli
medicale, pe lângă acordarea a
100 de euro pe zi pentru perioada
de carantină, indiferent de clasa  la
care călătoresc sau de destinaţie.
Emirates este prima companie
care oferă această acoperire,
disponibilă imediat pentru
pasagerii care zboară cu Emirates
până la 30 octombrie 2020, cu
posibilitatea  prelungirii pe o
perioadă de 30 de zile de la
începerea călătoriei, decizie care
se bazează pe orientările emirului
Dubaiului,  vice-preşedintelui şi
primului-ministru al Emiratelor
Arabe Unite. Compania aeriană
din Dubai, care are o reţea amplă
de conexiuni între Asia, Orientul
Mijlociu, Europa şi America, este
una dintre primele care a reiniţiat
operarea după suspendarea
zborurilor între lunile martie şi mai,
fiind un pionier în luarea tuturor
măsurilor pentru încurajarea
că lătoriilor pe zeci de rute
internaţionale.

Touroperatorul german
TUI a lansat recent o
asigurare gratuitã împotriva
coronavirusului, emisã de
gigantul de asigurãri AXA,
destinatã clienþiilor care au
achiziþionat un pachet de
servicii. Asigurarea va
suporta costurile dacã turiºtii
sunt obligaþi sã rãmânã la
destinaþie,  pentru o
perioadã mai mare decât
durata sejurului, în cazul
contaminãrii cu COVID-19
sau carantinei obligatorii în
anumite þãri.TUI a pus la
dispoziþia clienþilor o linie
telefonicã operaþionalã
ºi o aplicaþie mobilã.

Responsabilul de Alimente şi
băuturi al grupului francez Accor
consideră că "ne îndreptăm spre o
mâncare de o calitate mai bună,
mai sănătoasă, reducând canti-
tatea, dar crescând calitatea". Este
tocmai una dintre caracteristicile
noului bufet asistat, unde sunt

plasate mai puţin produse, dar de
o calitate superioară şi personalul
este cel care manipulează opţiunile
alese de client. Cu acest tip de
serviciu, clientului i se serveşte o
cantitate mai mică de produs, ceea
ce contribuie la reducerea deşeu-
rilor. Picnicul "Open Air Meetings"
oferă un meniu proaspăt ş i
sănătos, în porţii individuale pentru
ca un client de afcaeri să poată face
o pauză în timpul întâlnirilor de
afaceri şi să se bucure de aer curat.
Pe lângă adaptarea bufetului,
hotelurile din grupul Accor au optat
pentru inovarea în oferta gastro-
nomică, de exemplu cu produsul
"All in one", care constă în tăvi de
design cu o porţie reprezentativă
mică a diferitelor feluri de mâncare
din meniu, mai multe tipuri de
primul fel şi un al doilea fel, toate
sănătoase, uşoare, locale, de
sezon şi ecologice. În acest fel,
serviciul la masă este concentrat,
evitând o parte din manipularea
articolelor de bucătărie.

Oferta gastronomicã a
evoluat ºi a devenit un
element fundamental al
produsului  "Open Air
Meetings" pentru întâlniri în
aer liber cu opþiunea sa de
picnic, care încorporeazã ºi
produse proaspete ºi
sãnãtoase pentru a le
degusta ºi a reîncãrca
energia în pauzele acestor
întâlniri post-pandemice.

Organizatorii WTM London au
confirmat că viitorul târg
internaţional de turism  va fi primul
din categoria sa care are loc la
nivel mondial de la începutul
pandemiei de COVID -19,  între 2
şi 4 noiembrie a.c. Anunţul a fost
făcut după ce Guvernul Regatului
Unit a anunţat reluarea industriei
expoziţionale din ţară începând cu
1 octombrie. Tematica este axată
pe conceptul de recuperare,
reconstrucţie şi inovare, deoarece
liderii de călătorii şi turism se vor
reuni pentru a discuta viitorul
industriei călătoriilor şi turismului,
eveniment care va reflecta renaş-
terea ş i nevoile diverse ale
acesteia, prin încorporarea atât a
unui eveniment live, la ExCeL
London, cât şi a unui eveniment
on-line. Ca ş i în anii trecuţ i,
întâlnirea de la ExCeL, centrul
internaţ ional de convenţ i i ş i

expoziţii din capitala britanică, va
avea loc simultan cu London Travel
Week şi Travel Forward, expoziţia
de vârf a tehnologiei de călătorie
WTM, care va ajuta la reconstrucţia
industriei turistice. Organizatorii
subliniază că cele mai înalte
standarde de sănătate şi siguranţă
vor fi respectate în derularea tuturor
evenimentelor din acest an,
respectând liniile directoare ale
guvernului britanic privind distan-
ţarea socială şi toate celelalte
aspecte de prevenire a răspândirii
COVID-19 şi dezvoltând un protocol
de referinţă (All Secure Standard)
la nivelul întregii industrii.

De-a lungul
pandemiei,

portofoliul WTM a
 livrat o mare
 varietate de

evenimente ºi
instrumente

concepute pentru a
 ajuta industria

globalã a cãlãtoriilor
 ºi turismului, a

 cãrei recuperare a
 fost prevãzutã pentru

  anul 2021.

 Ei reamintesc că WTM Global
Hub a lansat în aprilie crearea unei
platforme online  cu webinarii,
bloguri şi videoclipuri, iar în luna
iunie, portofoliul a lansat şi prima
sa expoziţie online: ATM-ul virtual
la care au participat peste 12.000
de reprezentanţi din 140 de ţări, la
conferinţe, seminarii ş i tururi
virtuale. La începutul lunii iulie,
Travel Forward a lansat, de
asemenea, evenimentul său
inaugural Travel Forward Online,
care a reunit lideri din industria
comunităţii globale pentru tehno-
logiile de călătorie pentru a împăr-
tăşi informaţii şi a discuta şi avansa
adoptarea de tehnologii inova-
toare necesare  a facilita trecerea
la  noua realitate post-COVID.

 Miguel Flecha, responsabilul de
Travel la Accenture pentru Europa,
consideră că una dintre princi-
palele provocări pentru sectorul
turismului în acest an, în domeniul
managementului turismului, este

transformarea experienţei clienţilor
în timpul călătoriei, deoarece până
în prezent s-au făcut mai multe
investiţii în fazele anterioare şi
posterioare ale acesteia, proceduri
care implică îmbunătăţ iri ale
proceselor de îmbarcare pe
aeroporturi sau accelerarea
accesului la croaziere şi cazare.
Teama că oamenii ar trebui să
călătorească în prezent este una
dintre principalele provocări ale
sectorului şi, în acest context, acum
mai mult decât oricând, este
nevoie de transformarea digitală în
experienţa clienţilor. Este vorba
despre încorporarea tehnologiei
pentru a îmbunătăţi experienţa.
Dacă în ultimii ani, călătorul nu voia
să meargă la recepţia hotelului
pentru check-in pentru că nu voia
să piardă timpul, acum are mai
multe motive pentru că nu vrea să
interacţ ioneze cu o altă
persoană.Turiştii vor aprecia mai
mult cum un hotel, o companie
aeriană, o nava de croazieră sau
managementul aeroportului au
grijă ca ei să  nu se contagieze sau
să nu contagieze pe altcineva.

Rezultatele unor sondaje
recente, efectuate de
responsabilul de Travel la
Accenture pentru Europa,
prezentate de
evisionturism.ro, aratã cã
doar 15% dintre respondenþi
se simt confortabil când iau
un avion sau merg întro
croazierã sau cã  doar 20%
se simt confortabil atunci
când se cazeazã în
hoteluri.Cele douã prioritãþi
principale ale clienþilor,
înainte de a începe cãlãtoria
ºi de a se simþi confortabil,
sunt de a avea o garanþie a
mãsurilor de igienã, care sã
fie chiar certificate de
companii recunoscute în
domeniu, ºi pe de altã
parte, ca procesele de
siguranþã ºi sãnãtate
sã fie foarte explicite.

Pe termen mediu, este necesară
accelerarea acestei transformări
digitale a experienţei clientului,
astfel încât aceasta să răspundă la
ceea ce aşteaptă consumatorul.
Conceptul de eficienţă în această

nouă realitate este ca fiecare
unitate de cazare să ia toate
măsurile necesare, aceasta fiind o
provocare foarte importantă,
începând cu instruirea angajaţilor
cu privire la aceste noi politici. Dacă
un brand hotelier certifică faptul că
turistul va găsi curăţenie ş i
siguranţă la locul de destinaţie şi
nu se întâmplă întocmai, imaginea
acestuia va avea foarte mult de
suferit în viitor. Tot din sondaj, a
rezultat că pentru turiştii de peste
40 de ani, gestionarea distanţei de
siguranţă între oameni este foarte
importantă, în timp ce pentru cei
între 18 şi 39 de ani, distanţa fizică
nu îi preocupă atât de mult.

Actuala provocare
 pentru antreprenori

 este sã  încerce sã
 capteze

 consumatorul ºi sã
 stimuleze cererea,

 fiind preocupaþi de
 cum sã dezvolte o

strategie de
marketing cât mai
 eficientã pentru a
 capta acea cerere
 scãzutã, pe lângã

 dezvoltarea de
 conþinut, care este

cu adevãrat adaptat
 la acest context.

Există  o reală îngrijorare cu
privire la conţinutul care trebuie
utilizat, ce clienţi trebuiesc abordaţi,
cu ce tip de mesaj, cum să se
poziţioneze firmele în comparaţie
cu concurenţa. De exemplu, ţinând
cont de necesitatea menţinerii unei
distanţe sigure, realizarea unei
campanii de marketing cu două
persoane care se îmbrăţişează ar
putea avea un impact contra-
productiv. Companiile din sector vor
trebui să aibă o flexibilitate mult
mai mare pentru a se adapta la
ceea ce doreşte clientul şi pentru a
deveni organizaţii cu adevărat
orientate către clienţi.În domeniul
timpului liber, mai devreme sau
mai târziu, turiştii vor călători mai
mult din nou, dar în cazul călătoriilor
corporate, criza a arătat  că nu este
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întotdeauna necesar să fie efec-
tuate călătorii, ceea ce va obliga
companiile să se reinventeze,
pentru ca afacerea de business
travel să se  recupereze  la nivelurile
la care a fost înainte de criză.

Criza coronavirusului a
servit, de asemenea, la
accelerarea tendinþelor care
erau deja prezente în sector,
cum ar fi: reducerea
contactului între angajaþi ºi
clienþi în procese
neesenþiale, cum ar fi check-
in/check-out sau room
service, noi protocoale de
curãþenie sau de utilizare tot
mai redusã a numerarului în
plãþi, în beneficiul tuturor.

Hotelurile acum, trebuie să se
concentreze asupra activităţii lor de
bază pentru a fi mai accesibile
pentru clientul afectat de criză,
respectând în acelaşi timp aştep-
tările acestuia. Lanţurile hoteliere
cu o cerere internă puternică,
precum şi aparthotelurile, sunt
capabile să răspundă la noile
nevoi ale clienţilor. După opinia
unor specialişti, clientela euro-
peană este mai rapidă când vine
vorba de revenirea la obiceiuri, în
comparatie cu turiştii din Statele
Unite şi britanicii, care continuă să
acorde prioritate celor mai sigure
locuri. De asemenea, pe segmente
de cerere, tinerii vor fi primii care
vor călători din nou, optând în
principal pentru hosteluri. Oportu-
nităţ i le se vor concentra pe
opţiunile de a continua construirea
unui portofoliu pe termen lung,
cererea fiind mai concentrată pe
piaţa internă şi pe segmentul de
agrement, precum şi  pe vizitarea
capitalelor mari, care vor continua
să fie câştigătoare în perioada
imediat următoare sezonului
estival.

New York a încurajat
populaþia localã sã
revatilizeze turismul în
The Big Apple, lovit puternic
de pandemia de COVID-19,
cu o campanie care îi invitã
pe rezidenþi sã se
"reconecteze cu oraºul pe
care îl iubesc" ºi sã viziteze

hotelurile, restaurantele ºi
afacerile care ºi-au
redeschis uºile în cele cinci
districte ale marelui oraº.

 Campania foloseşte sloganul
"All in", preluată de la poker şi care
înseamnă să pariezi totul şi face
parte dintr-un plan de acţiune al
Coaliţ iei pentru recuperarea
turismului din New York, un grup
de antreprenori, organizaţ ii şi
instituţii culturale care consiliază
Primăria sub bagheta NYC &
Company, organismul care se
ocupă de promovarea turismului.
"Concentraţia noastră iniţială pe
hiperlocal este extrem de
importantă, deoarece, aşa cum am
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aflat după criza financiară din 2008,
pentru a reuşi ca locuitorii New
Yorkului să petreacă în oraşul lor
prin 'staycations' (vacanţa acasă) şi
alte promoţii, a fost o parte cheie a
succesului nostru", a explicat NYC
& Company". Potrivit cifrelor
companiei, în 2019 au fost 66 de
milioane de turişti în New York,
majoritatea din SUA, ceea ce a
alimentat un sector cu aproximativ
403.000 de locuri de muncă şi o
activitate economică de 71 de
miliarde de dolari, care a generat
venituri fiscale de peste 7 miliarde
de dolari. Cu toate acestea,
restricţiile de zbor au "întrerupt"
turismul înprima jumătate a anului
2020, cu muzee, atracţ i i ş i

Broadway închise şi restaurante cu
capacitate limitată, ceea ce a dus
la o pierdere profundă de locuri de
muncă. În acest sens, o parte a
campaniei constă în standar-
dizarea practicilor de sănătate

publică printr-un "jurământ" al
cetăţenilor şi al proprietarilor de
afaceri să se angajeze să respecte
regulile sanitare, standardele de
igienă şi distanţa socială pentru a
combate răspândirea COVID-19.

Printre iniþiative, a fost creat un videoclip promoþional cu
elemente iconice din New York, cum ar fi oamenii sãi, peisajele ºi
restaurantele, iar o expoziþie publicã va fi instalatã pe panouri în
aer liber din tot oraºul cu lucrãri create de artiºti locali. De
asemenea, restaurantele au fost invitate sã arate în filmuleþe
scurte micile afaceri, iar unii newyorkezi bine-cunoscuþi vor
deveni "influencers" ai oraºului în reþelele de socializare.

Poate că nu ar strica astfel de iniţiative şi la noi, în condiţiile în care tot
mai multe ţări ne-au inclus pe lista roşie.

Bibliografie: evisionturism.ro, hosteltur.com
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Migraþia populaþiei                       Stresul
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sensibil în timp. Cererea? Depinde
de multe. Evident, migraţia sexuală -
"vânzătoarele de plăceri" mai mult
sau mai puţin obligate - rămâne
valabilă. Profit imens... Nu va mai
circula muncă în sine, ci se va
amplifica sensibil circulaţia
capitalurilor. Oamenii vor deveni din
ce în ce mai strâns dependenţi de
cererea de muncă naţională.
Presiunile pe piaţa muncii vor fi cu
precădere manifeste cu atât mai
mult în condiţiile unei diminuări a
activităţii economice: posibilă şi mai
mult decât probabilă. În cazul în speţă
al Uniunii Europene se fac eforturi
mari spre a normaliza cât de cât o
asemenea situaţie. Sperăm. Dar, ca
întotdeauna, în economie, nota de
plată poate să fie în dreptul celor slabi.
Şi încă. Este limpede că industria

în lume se restructurează. Avem de-
a-face cu noi şi noi generaţii de
produse. Trebuie să ai însă piloni
dinainte ca să poţi reuşi. Noi îi avem?
Prin anumite inserţii de capital străin,
da. Altminteri, nu. Un alt aspect.
China, mai ales, dar şi India etc. care
nu mai pot "exporta" oameni afară.
Consecinţe? Vor avea, posibil,
producţii mai mari în interior la preţuri
mici, ceea ce va genera presiuni pe
piaţă. Facem faţă oare noi, dar şi alte
economii din UE, inclusiv cea
instituţională, să tot cumpărăm din
afară? Când noi, dar şi UE, nu prea
mai producem uneori (vezi
electronica) aproape nimic? Iar nu

cred. Deopotrivă să ne uităm atent
ce va fi în Taiwan, Hong Kong, în
Ucraina etc. Nu ştiu dacă este vorba
neapărat de harta lumii, posibil, dar
de modificări de influenţe şi putere
aproape cu siguranţă. În sfârşit, dar
nu în ultimul rând, creditele pentru
mulţi, în deosebi tineri, băncile care,
în general, nu sunt obişnuite să
piardă, "datoriile suverane" ş.a...
Situaţii extrem de complicate.

Pentru România, o problemă
gravă, cu ramificaţii politice,
economice, sociale însemnate o
constituie şi "clanurile", interlopii,
pegra, cu o "activitate" ce afectează
şi liniştea şi siguranţa cetăţenilor. Mai
mulţi s-au reîntors recent în ţară, au
problemele de scandal, socoteli
interne şi nu doar, de crime, legături
cu pegra din afară etc. Cu greu vor
pleca înapoi. Sunt consecinţe foarte

dure nu doar de prestigiu, pentru
România. Organele de ordine:
toleranţă "0" astfel, ne-am mai referit
în acest sens.

Diminuarea masivă a fluxurilor de
migraţie va avea, are deja, marile ei
costuri: economice, în primul rând,
dar şi sociale etc. Pe unde supapele
de răsuflare? Suntem pregătiţi, oare,
să facem faţă unui asemenea tablou

economic al lumii? S-ar putea să
mai călătorească numai puţină
lume, viruşii, bolile. Rămâne să
vedem... Cum îmi trimitea recent un
mesaj un foarte bun prieten din
Germania, inginer de renume, este
Ludovic al XVI-lea cel care a
conceput ghilotina modernă. Şi tot
el şi familia lui au  "beneficiat" de ea.
"N'oublions pas: aucune bonne
action ne restera impunie!"...
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Conform unui raport al Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 64%
dintre români sunt stresaţi, în
principal, de problemele financiare.
Vorbind de stres unii îl numesc
„ucigaşul tăcut” al secolului.
Raportându-mă la conversaţiile pe
care le aud în jurul meu dar şi la
ştirile din mass-media observ că
tot mai mulţi oameni sunt afectaţi,
într-o mai mică sau mai mare
măsură, de problemele financiare
care îi copleşesc. Se trezesc de la
primele ore ale dimineţii, obosiţi,
cu chipurile încercănate, cu feţele
ridate de griji, cu ochii împă-
ienjeniţi de somn, sorbind dintr-o
cafea şi aşteptând autobuzele. Mai
toţi se plâng de lipsa banilor care
nu ajung pentru întreţ inerea
familiilor, aşteptând cu nerăbdare
ziua de salariu. Cei mai tineri sunt
împovăraţi de ratele pe care şi le-
au făcut pentru cumpărarea unei
locuinţe. Unii dintre ei au copii
mici şi banii care mai rămân după
achitarea ratelor sunt insuficienţi
pentru creşterea acestora. Singura
modalitate de depăşire a situaţiei
sunt două joburi. Şi astfel ajung să-
şi vadă copiii doar seara, bunicii
fiind cei care se ocupă de creşterea
micuţilor. Rata şomajului este în
creştere, românii sunt afectaţi de
pierderea locurilor de muncă,
băncile le bat la uşă şi ca şi cum
aceste probleme nu ar fi suficiente
iată că ne-a lovit şi pandemia. Pe
lângă faptul că trebuie să ne
protejăm ş i să avem grijă de
sănătatea noastră, pandemia îşi
lasă amprenta şi în mediul finan-
ciar. Foarte mulţi au fost nevoiţi să
se întoarcă în ţară şi au rămas fără
locuri de muncă iar disperarea îi
face să bată la uşile firmelor în cău-
tarea unei surse de venit. Auzeam

zilele trecute povestea unei femei,
cu doi copii, care încerca să gă-
sească un loc de muncă într-o
firmă în care activitatea era pre-
dominant pentru bărbaţi, însă,
disperarea a făcut-o să bată şi la
această uşă. Epuizarea, pierderea
optimismului în lipsa găsirii unei

soluţii, copiii cărora nu au ce le
pune pe masă, toate acestea îi
împing spre drame. Tot mai mulţi
dintre noi nu apucăm să ajungem
la vârsta pensionării, foarte multe
persoane sfârşesc în urma infarc-
tului miocardic sau a bolilor de-
clanşate din cauza slăbirii siste-

mului imunitar, copiii rămân fără
părinţi, situaţia este îngrijorătoare.
Sunt de părere că singurii care pot
ajuta la depăşirea situaţiei de criză
suntem noi. Să învăţăm să comu-
nicăm cu propria noastră persoană,
să rămânem optimişti indiferent de
împrejurări, să ne bucurăm mai
mult de tot ceea ce ne înconjoară
şi să ne încredem în forţele proprii.
Alexandru Macedon spunea: „Nimic
nu este imposibil pentru cel care
încearcă”.

Iată şi câteva recomandări ale
specialiştilor pentru combaterea
stresului:

- o alimentaţie sănătoasă bazată
pe consumul predominant de fructe,
legume, cereale integrale, ele fiind
cele care ne furnizeză energia.

- evitarea consumului de alcool
şi a fumatului;

- hidratarea organismului, con-
sumul a minim 2 litri de lichide pe zi;

- somnul odihnitor care ne ajută

în menţinerea unei sănătăţi fizice
şi psihice şi a unui sistem imunitar
puternic (6-8 ore de somn pe
noapte);

 - practicarea unui sport ş i
evitarea sedentarismului;

- abordarea unei atitudini pozitive
printr-o gândire echilibrată, opti-
mism dar în acelaşi timp realişti;

 - socializarea; comunicarea cu
prietenii şi familia;

- antrenarea minţ i i ca să o
păstrăm “tânără”.


