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 “Cu cât eşti mai
angoasat, cu atât trebuie

să râzi mai mult.”

OPÞIUNI
MANAGERIALE
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Dan POPESCU

"ªi Dumnezeu când l-a fãcut pe om a avut intenþii bune. Dar vezi cã..."
Ion.  I. C.  BRÃTIANU

File de istorie economicã

Realitãþile deloc plãcute cu care se confruntã universitãþile
româneºti în ceea ce priveºte finanþarea bugetarã deschid, în
acelaºi timp, uºa cãtre exercitarea de cãtre managementul
instituþiilor de învãþãmânt superior a unor opþiuni importante
referitoare la diversificarea surselor de finanþare.

 Înţelegerea acestor aspecte
este importantă atât din pers-
pectiva unei analize obiective a
evoluţiei finanţării sistemului de
învăţământ superior din Româ-
nia, cât şi din perspectiva ela-
borării unor politici de finanţare

- marginalii la volumul lui Serhii M. Plohii1, Ialta.
Preþul pãcii,  Litera, 2020 -

Identificarea ºi discutarea principalelor
evoluþii care au marcat finanþarea
învãþãmântului superior din România, precum
analizarea modului în care diferite componente
ale metodologiei de finanþare au evoluat în
timp, dupã 1990, este extrem de relevantã.

 din perspectiva diversificãrii
surselor de finanþare

în învãþãmântul
superior românesc
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Paula COTARCEA

Atâta vreme cât finanţarea
bugetară este din ce în ce mai
redusă, scăderea sa trebuie
compensată de veniturile

proprii ale universităţilor, care
să fie predictibile şi sustenabile.

TENDINÞE

 în finanþarea învãþãmântului
superior la nivel european
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universitară sustenabile şi coe-
rente, adaptate structurii şi mo-
dului de funcţionare a sistemului
universitar, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
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Disputele învingãtorilor pe
soarta þãrilor. Aºa cum a fost
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Palatul Livadia

Virgil NICULA

Mai puþine dezamãgiri,
mai multe speranþe
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2020 a trecut, însă, va rămâne în conştiinţa noastră pentru foarte mult timp
sau poate, pentru totdeauna. Un an care ne-a marcat pe toţi într-o mai mică
sau mai mare măsură. Restricţii, carantină, pierderea locurilor de muncă şi, mai

presus de toate, dispariţia dintre noi a persoanelor dragi în urma acestui nenorocit de virus.

“Dacã dorim sã continuãm a trãi pe aceastã planetã,
este nevoie de o schimbare de atitudine”.    Albert EINSTEIN
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MILLENNIALS
(SAU GENERAÞIA Y)
 vor fi primii care vor cãlãtori
din nou în lumea post-COVID

Potrivit estimãrilor OMT, în anul
care a trecut, numãrul de sosiri
turistice internaþionale a scãzut cu 72
% faþã de 2019, de la 1.457,7 milioane
în anul precedent, datoritã restricþiilor
de cãlãtorie, lipsei de încredere a
consumatorilor ºi luptei globale
pentru a controla virusul.

continuare în pag. 6,8,9
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Lucian BELAŞCU
urmare din pagina 1

Desigur, în ultimii ani, universităţile
şi-au diversificat sursele de finanţare,
ponderea veniturilor proprii fiind, de
regulă, în creştere, dar aceste resurse
au fost de multe ori circumstanţiale
– cum a fost cazul proiectelor
derulate cu fonduri europene – şi nu
au dus, în mod necesar, la creşterea
calităţii învăţământului superior.

În acest context, managementul
academic şi administrativ al univer-
sităţilor este pus în faţa situaţiei de a-
şi demonstra capacitatea de a diver-
sifica sursele de finanţare ale univer-
sităţii şi de a atrage fonduri pe termen
mediu şi lung care să fie cunoscute
ca valoare şi uşor de previzionat, care
să înlocuiască treptat finanţarea
bugetară. Mai mult decât atât, aceste
fonduri ar trebui să susţină adaptarea
ofertei de studiu la cerinţele pieţei
muncii, restructurarea personalului
şi atragerea de personal valoros şi
modernizarea bazei materiale şi a
facilităţilor oferite studenţilor şi
personalului.

Plecând de la aceste conside-
rente, o preocupare permanentă a
managementului universitar trebuie
să fie reprezentată de elaborarea şi
dezvoltarea unor strategii de
diversificare a surselor extrabugetare
de finanţare, fondurile de cercetare
şi consultanţă, parteneriatele cu alte
universităţi din România şi străi-
nătate putând fi considerate esen-
ţiale. Constituirea unei baze de finan-
ţare diversificate într-o universitate
presupune realizarea unui portofoliu
de clienţi pentru a acoperi cheltuielile
în continuă creştere. Portofoliul extins
de surse de finanţare măreşte
libertatea universităţilor, sporeşte
resursele totale şi dă posibilitatea
universităţilor să depăşească
constrângerile impuse de o bază
unică de finanţare.

Atragerea de
fonduri suplimentare

pentru învăţământul superior
românesc prezintă în această etapă
următoarele caracteristici esenţiale,
conform Nica (1998): (i) căile de
atragere de fonduri sunt specifice
fiecărei universităţi, iar în cadrul
universităţii, facultăţile au preocupări
şi potenţial diferit în funcţie de profiluri
şi formele de învăţământ pentru
dezvoltarea învăţământului cu taxă;
(ii) atragerea de fonduri reprezintă o
acţiune conjugată a întregii echipe
manageriale de la nivelul universităţii
şi al facultăţilor, rectorul având rolul
principal; (iii) prestigiul universităţii şi
calitatea învăţământului academic
au o importanţă deosebită în atra-
gerea de fonduri.

Specialiştii în management
universitar – vezi, în acest sens, Nica
(1998), Johnstone (2002), Sanyal şi
Johnstone (2011), Curaj et al. (2012),
apreciază că printre cele mai utilizate
modalităţi de atragere de fonduri
suplimentare se numără: (1) com-
paniile private; (2) dezvoltarea cer-
cetării ştiinţifice; (3) sponsorizările; (4)
proiectele europene; (5) atragerea
de studenţi pe locuri finanţate cu taxă;
(6) atragerea de studenţi străini; (7)
împrumuturile pentru studii; (8)
furnizarea de programe cu plata
integrală; (9) dezvoltarea de activităţi
lucrative; (10) vânzarea de servicii şi
închirierea de facilităţi. Ne vom referi
în continuare, pe scurt, la fiecare
dintre aceste opţiuni manageriale de
diversificare a surselor de finanţare
a universităţilor, discutând posi-
bilitatea reală a adoptării lor de către
managementul universitar.

Companiile private, care bene-
ficiază de serviciile şi produsul învă-
ţământului superior, pot reprezenta
o sursă viabilă şi pe termen lung de
finanţare alternativă din mai multe

perspective: (i) pregătirea univer-
sitară generală reduce perioada de
formare sau reciclare atunci când se
pune problema implementării noilor
tehnologii de care aceste companii
au nevoie; (ii) persoanele educate
au o productivitate mai mare,
transferabilă celorlalţi salariaţi şi care
generează efecte pozitive asupra
întregii organizaţii; (iii) societatea şi
întreprinderile absorb cea mai mare
parte a beneficiilor externe generate
de absolvenţii învăţământului
superior; (iv) primele şi cele mai
importante beneficiare ale
progresului ştiinţific şi tehnic ce se
realizează în universităţi sunt
întreprinderile (Korka, 2000).

Într-o organizaţie de stat sau privată
există beneficii individuale ale celor
cu studii universitare dincolo de cele
atrase prin apartenenţa la acea
organizaţie dintre care menţionăm:
valoarea ridicată a diplomei
universitare pe piaţa muncii - de
exemplu, în ţările OCDE, rata de
participare pe piaţa muncii a absol-
venţilor de studii superioare este cu
aproximativ 15 procente superioară
mediei, rata şomajului este de 4,7%
pentru aceştia faţă de media de
8,5%, iar salariile sunt net superioare
faţă de cele ale persoanelor cu
calificare inferioară (Korka, 2000).
Realitatea demonstrează, de
asemenea, că persoanele cu studii
superioare sunt mai uşor absorbite
de piaţa muncii, se adaptează mult
mai uşor şi mai repede la schimbări,
câştigă mai mulţi bani şi au un statut
social mai ridicat, factori extrem de
importanţi astăzi, în noul context
economic şi social din ţara noastră.

Ca modalităţi concrete prin care
universităţile pot beneficia de relaţia
cu companiile private în atragerea
de finanţare suplimentară pot fi
incluse finanţarea directă sau indi-
rectă a unor programe de master sau
doctorat de către mediul privat
interesat, echiparea de săli de curs
sau laboratoare de către companiile
interesate în pregătirea anumitor
categorii de studenţi, acoperirea
taxelor de studii sau acordarea de
burse pentru studenţi. Un exemplu
de succes în această direcţie este
colaborarea de peste 14 ani între
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu şi compania Continental
Automotive Systems Sibiu. Această
colaborare a luat forme diverse, toate
presupunând şi implicare financiară
în beneficiul universităţii din partea
companiei. Astfel, în anul 2013 a fost
semnat un parteneriat între univer-
sitate şi companie care include dota-
rea şi utilarea laboratoarelor din
cadrul Facultăţii de Inginerie, cursuri
pe care angajaţii companiei le pre-
dau studenţilor din universitate înma-
triculaţi la specializările electronică,
programare şi mecanică, susţinerea
studenţilor prin competiţii, burse de
masterat şi licenţă şi premierea
studenţilor care au avut rezultate
foarte bune prin muncă şi pasiune.

Veniturile obþinute
de cãtre universitãþile

 româneºti din
cercetarea ºtiinþificã
sunt, din nefericire,

 puþine, aceastã
 resursã fiind

insuficient
 valorificatã pânã

în prezent de
 universitãþile

 româneºti.

Aceste surse de venituri sunt esen-
ţiale atât din perspectivă financiară,

cât mai ales pentru sprijinirea
procesului didactic, în special pentru
studenţii din anii terminali şi înscrişi
în programe de master şi doctorat.
Din păcate, statisticile oficiale nu
furnizează informaţii cu privire la
veniturilor obţinute din cercetare de
universităţile româneşti, însă sunt
disponibile date referitoare la
cheltuielile cu cercetarea ale
acestora. Plecând de la ipoteza că
aceste cheltuieli se realizează în baza
obţinerii anterioare a unor venituri,
statisticile arată o imagine destul de
sumbră a cercetării româneşti, in-
clusiv prin raportare la media Uniunii
Europene. Figura 1 prezintă chel-
tuielile cu cercetarea în învăţământul
superior românesc în perioada
2005-2014, exprimate în euro/
locuitor – observăm nivelul extrem
de scăzut al acestor cheltuieli în
România (în 2014, de exemplu, în
România, universităţile generau
cheltuieli cu cercetarea de 28,8 euro/
locuitor, în timp ce în Uniunea
Europeană media era de 560,1
euro/locuitor), dar şi tendinţa de
stangare deloc îmbucurătoare.

La nivelul universităţilor româneşti,
sumele obţinute prin sponsorizare
sunt nesemnificative datorită faptului
că legislaţia în vigoare nu
încurajează firmele să sponsorizeze
acţiunile culturale şi educative din
învăţământul superior românesc.
Conform legii sponsorizării, univer-
sitatea desfăşoară activităţi care intră
în sfera acţiunilor ce pot fi spon-
sorizate, însă finanţatorul trebuie
găsit şi atras în acest proces, factor
care depinde esenţial de capacitatea
universităţii de a convinge prin
diverse căi motivaţia obţinerii
sprijinului financiar. Este foarte im-
portant ca aceste mijloace de atra-
gere a sponsorilor să fie clar definite:
cum se realizează comunicarea,
evenimentul sponsorizat, locul unde
are loc evenimentul, operaţiunea şi
momentul începerii şi finalizării
acţiunii, iar mediul în care operează
universitatea în vederea realizării
unor proiecte de sponsorizare nu
trebuie limitat la agenţii economici,
fiind necesară extinderea şi asupra
absolvenţilor şi asupra comunităţilor
locale.

Finanţarea prin proiecte europene
a devenit o oportunitate de finanţare
suplimentară a universităţilor, ca
urmare a includerii României printre
ţările membre ale Uniunii Europene.
Experienţa ultimilor ani arată că
programele de doctorat şi de post-
doctorat pot fi finanţate aproape

integral prin proiecte europene, cum
ar fi axa Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU) sau Programul
Operaţional Capital Uman (POCU),
la fel ca şi pregătirea, demararea şi
perfecţionarea unor programe de
masterat (în special în parteneriat
internaţional), sau programe de
formare postuniversitară/conversie
profesională. Programele educa-
ţionale europene (ERASMUS+, etc.)
pot reprezenta, de asemenea, o
sursă de finanţare alternativă pentru
iniţierea şi demararea unor pro-
grame internaţionale de masterat,
de formare profesională sau pla-
sament practic a studenţilor.

Introducerea de locuri finanţate cu
taxă a reprezentat o opţiune mana-
gerială (sau, în multe cazuri, o nece-
sitate) serioasă pentru universităţile
româneşti, în condiţiile menţinerii
fondurilor alocate de la bugetul de
stat la valori reduse. Desigur, univer-
sităţile au beneficiat de pe urma
cererii mari pentru studiile cu taxă –
este vorba aici mai ales de spe-
cializările din domeniul ştiinţelor
socio-umane, dar şi al medicinei -,
însă criza financiară din perioada
2007-2009 a redus considerabil
apetitul potenţialilor studenţi pentru
locuri cu taxă. Învăţământul superior
cu taxă poate avea consecinţe pozi-
tive nu numai asupra universităţilor,
ci şi asupra studenţilor, iar existenţa
sistemelor educaţionale performan-
te care percep taxe de şcolarizare
studenţilor (Marea Britanie, Elveţia,
Statele Unite) demonstrează că
aplicarea de taxe de studii nu
descurajează viitorii absolvenţi, cu
condiţia existenţei unui proces
educaţional situat la un nivel înalt –
vezi, în aces sens, Biffl şi Isaac (2002),
Greenamway şi Haynes (2003),
Pennell şi West (2005), Marginson
(2006) sau Willemse şi De Beer
(2012). În viitor însă, cu certitudine
studenţii cu taxă vor fi tot mai
preocupaţi să analizeze costurile
perioadei de studiu în raport cu
estimările lor de venit ulterioare, fără
să neglijeze posibilitatea unor
beneficii non-monetare de pe urma
învăţământului superior. Dezvoltarea
învăţământului cu taxă trebuie să
reprezinte o preocupare la nivelul
fiecărei instituţii de învăţământ
superior, acesta constituind o sursă
de finanţare şi o componentă a
imaginii instituţiei în exterior în ceea
ce priveşte receptivitatea, sensi-
bilitatea şi adaptabilitatea acesteia
la cerinţa mediului socio-economic
pentru formare, specializarea şi

reconversia profesională a per-
soanelor cu studii superioare.
şcolarizarea studenţilor străini

constituie o prioritate în toată lumea,
reprezentând o sursă de venituri
suplimentare. În condiţiile creşterii
numărului acestor studenţi, se
impune, însă, în ţara noastră, ca
stabilirea taxelor de şcolarizare să
fie competenţa fiecărei universităţi,
cuantumul lor putând fi stabilit în
funcţie de strategia universităţii şi nu
impus de către minister. Pentru
reuşita acestei acţiuni, universităţile
trebuie să conştientizeze ce anume
îi interesează pe studenţii străini, ce-
i determină să aleagă o universitate
sau alta, opţiunea pentru o anumită
universitate depinzând de calitatea
procesului educaţional – includem
aici şi un sistem de predare apropiat
de cel din ţările de origine şi predarea
în limbi de circulaţie internaţională,
recunoaşterea internaţională a
calificării/specializării obţinute, pers-
pectivele de angajare după absol-
vire, disponibilitatea şi accesul la
diverse facilităţi sociale, securitatea
personală, condiţiile de cazare,
condiţiile climaterice apropiate de
cele din ţara de origine, oferirea de
cursuri de durată scurtă şi facultative
pe lângă cele obligatorii, etc. – vezi,
în acest sens, lucrările publicate de
Altbach (2007) sau Rodriguez
Gonzalez (2011). Din această
perspectivă, România trebuie să
rezolve o serie de probleme cum ar
fi: restructurarea de curriculum la
nivel european, învăţământ cu
predare în limbi străine, îmbu-
nătăţirea condiţiilor de cazare pentru
a putea atrage un număr repre-
zentativ de studenţi străini. Esenţială
este, de asemenea, identificarea
pieţei studenţilor străini.

Pentru unii specialişti, soluţia
subfinanţării sistemului educaţional
românesc este reprezentată de
împrumuturile pentru studii con-
tractate de către studenţi pe perioada
derulării studiilor universitare.
Împrumuturile pentru studii pot
contribui la creşterea resurselor de
finanţare a învăţământului superior
şi constituie un mecanism care
impune studenţilor alegerea specia-
lizării dorite şi încadrarea în perioada
normală de promovare a anilor uni-
versitari. Considerate în ţările dez-
voltate ca o formă inovatoare de
finanţare a învăţământului – vezi
Shen şi Ziderman (2009), Avery şi
Turner (2012) -, ele dau posibilitatea
tuturor celor dornici de a studia să o
facă, în unele ţări ajungându-se chiar

Figura 1. Cheltuielile cu cercetarea în învăţământul superior, România versus UE - 2007-2014
Sursa datelor: Eurostat



3Opþiuni managerialeVINERI 8 IANUARIE 2021

să fie considerată o modalitate de
ajutorare a studenţilor alături de
burse sau alocaţii de studiu. În
general, aceste împrumuturi se pot
contracta prin intermediul băncilor
comerciale şi respectiv prin acele
instituţii special create (nu în
România).

În prezent, şi în România există
posibilitatea utilizării împrumuturilor
pentru studii. Ministerul Educaţiei şi
Cercetării a demarat încă din 1998
o serie de acţiuni pe linie legislativă
şi a gândit un mecanism concret de
acordare a creditelor pentru studii,
actul normativ care prevede acor-
darea de credite bancare pentru
studenţii din învăţământul de stat
fiind publicat în Monitorul Oficial nr.
321/28.08.1998 şi ulterior aprobat
prin Legea nr. 193/1999. De aseme-
nea, Legea educaţiei naţionale 1/
2011 prevede la art.4 că „învăţă-
mântul poate fi susţinut prin burse,
credite de studii, taxe, donaţii,
sponsorizări, surse proprii şi alte
surse legale”, iar la art. 204 faptul că
„Studenţii care provin din familii cu
venituri reduse beneficiază de un
sistem de împrumuturi bancare
pentru efectuarea studiilor, garantate
de stat, în condiţiile legislaţiei în
vigoare, prin Agenţia de credite şi
burse de studii. Împrumuturile pot
acoperi taxele de studii şi costul vieţii
pe perioada studiilor”. O simplă cău-
tare pe site-ul agenţiei menţionate,
însă, la secţiunea „Credite” -http://
www.roburse.ro/credite.php- are un
rezultat dezamăgitor, singurele
informaţii oferite fiind cele referitoare
la necesitatea punerii la punct a
sistemului de împrumuturi pentru
studii, prin implicarea ministerelor şi
a băncilor comerciale. În schimb,
site-urile băncilor comerciale din
România permit identificarea de
oportunităţi de creditare pentru
studenţi, însă nu în condiţiile Legii
educaţiei naţionale (foarte important,
fără să existe garantarea lor de către
stat). Astfel, regăsim Creditul pentru
studii postuniversitare acordat de
CEC Bank, Creditul de studii Gau-
deamus acordat de Banca Transil-
vania, Creditul pentru carieră acordat
de Veneto Banca sau Creditul pentru
studii acordat de Banca Română de
Dezvoltare.

O altă opţiune

pe care managementul admi-
nistrativ şi academic al universităţilor
româneşti o are din perspectiva
diversificării surselor de finanţare
este dezvoltarea de programe cu
plata integrală, cu alte cuvinte
programe create „la comandă”, care
oferă solicitanţilor calificări acre-
ditate. Solicitanţii unor astfel de
programe pot proveni atât din
sectorul public, cât şi din cel privat,
fiind vorba de clienţi instituţionali care
suportă integral toate costurile
derulării unor astfel de programe.
Acesta este un fenomen interesant
şi în creştere în ţările europene,
dezvoltat timid în universităţile
româneşti – vezi, în acest sens, Inzelt
(2004) şi Bok (2009).

O sursã interesantã
 de finanþare,
de asemenea

neexploatatã în
România, este

organizarea de cãtre
universitãþi de

activitãþi
lucrative proprii.

Universităţile furnizează perso-
nalului propriu un număr mare de
servicii periferice – un bun exemplu
sunt serviciile de masă, operate prin
cantinele universitare -, care ar putea
fi operate ca orice afacere care aduce
profit, sau ar putea fi concesionate
în exterior unor furnizori specializaţi,
în schimbul unor taxe. De
asemenea, universităţile îşi pot pune
în valoare competenţele persona-
lului şi studenţilor în afaceri lucrative,
prin centre de consultanţă către
mediul de afaceri sau chiar
companii proprii. În România, unele
universităţi au în structura lor
organizatorică astfel de centre de
consultanţă, sub diverse denumiri -
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-Napo-
ca, Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, etc. -, dar nu există informaţii
disponibile cu privire la activităţile
derulate, cu atât mai puţin la
resursele financiare atrase de
universităţi prin aceste entităţi. Smilor
et al. (1990) prezintă cazul interesant
al unui număr de 23 de companii
tehnologice create de University of
Texas la Austin, aceste companii
având fondator un membru al
personalului didactic al universităţii,
al personalului sau un student care
a părăsit universitatea pentru a
demara o afacere sau care a
demarat această afacere în timp ce
erau încă afiliaţi universităţii. De
asemenea, astfel de companii
private au avut la bază o tehnologie
sau o idee dezvoltate în cadrul
universităţii.

Vânzarea de servicii
şi închirierea de facilităţi

reprezintă o altă sursă posibilă de
venituri pentru universităţi, în
condiţiile în care acestea dispun de
personal cu o gamă largă de abilităţi
şi competenţe, dar şi de experienţă
care poate fi exploatată comercial –
vezi Bok (2009) -, dar şi de facilităţi
cum ar fi săli de conferinţe, labo-
ratoare, cantine, etc., care ar putea fi
închiriate. În această categorie pot fi
incluse cursurile scurte, serviciile
profesionale, serviciile de auten-
tificare, servicii de secretariat sau
administrative, accesul plătit la

informaţii, etc.
Luând în considerare toate posi-

bilele direcţii de atragere de resurse
financiare suplimentare, Bodnar
(2003) propune o serie de întrebări
la care managementul universitar
este chemat să dea un răspuns, cu
scopul identificării acelor surse de
finanţare optime pentru universitate,
cum ar fi: (1) Care este procentul
corespunzător din veniturile univer-
sităţilor care provine din fiecare dintre
sursele de finanţare extra-bugetară
identificate? Există un optim şi dacă
da, care este acesta?; (2) Care dintre
aceste surse ar putea produce cel
mai mult profit, de exemplu, exces
de venituri faţă de cheltuieli?; (3) Cât
de uşor este pentru o instituţie să
organizeze tot felul de activităţi în care
costurile sunt, în cele din urmă,
egale sau mai mari decât bene-
ficiile?; (4) Care dintre aceste surse
ar putea produce cel mai mare venit
fară a fi legată de o folosinţă specifică
şi care, în consecinţă, ar fi liberă
pentru folosirea discreţionară de
către universitate?; (5) Care dintre
sursele de venit ar putea fi extinsă cu
eforturi minime?

Am abordat în acest subcapitol
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Realizarea de venituri proprii la nivelul
universitãþilor este o realitate, iar
specialiºtii susþin cã universitatea
secolului XXI este nevoitã sã adauge
profilului ei humboldtian o dimensiune
antreprenorialã. Cu toate acestea, vocaþia
universitarã nu trebuie sã fie modificatã
de dimensiunea antreprenorialã, aceasta
din urmã având doar rolul de a contribui
la crearea condiþiilor materiale menite sã
menþinã ºi sã dezvolte aceastã vocaþie.

problema creării de venituri supli-
mentare doar din perspectiva pro-
curării de noi fonduri. Apreciem, însă,
că o universitate performantă imple-
mentează o politică orientată pe
economisirea fondurilor existente,
pornind de la ideea că în orice
organizaţie, indiferent de mărime, se
dezvoltă în timp anumite practici care
nu se justifică, dar care sunt foarte

costisitoare. În acest sens, se
impune ca toate practicile şi
procedurile din universitate să fie
revizuite periodic, iar cele care se
constată că nu mai corespund
obiectivelor universităţii să fie
înlăturate. Toate acestea trebuie să
reprezinte baza pentru constituirea
unei strategii de succes de organizare
a activităţilor generatoare de venituri.
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CONFERINŢA: MISIUNE PACEA
ŞI TRAIECTORII ULTERIOARE

1. Referindu-se la carte, Wall-
Street Journal scria cu mai mult
timp în urmă: "Un portret plin de
culoare şi de suspans al celor trei
bătrâni lideri la întâlnirea lor isto-
rică". În fond, nu erau prea bătrâni.
Roosevelt era cel mai tânăr, avea
doar 63 de ani, dar, slăbit, va muri
peste două luni. Churchill era cel
mai în vârstă, avea 71 de ani. Însă
era şi el destul de uzat, şi din alte
motive, cam 1 sticlă de whisky pe
zi agrementată cu o sticlă de
şampanie. Va trăi totuşi cel mai
mult, până la peste 90 de ani. Iar
Stalin avea 67 de ani, atunci în plină
vigoare însă. Băutor doar de vin
gruzin, sănătos. Va trăi până în
1953, la 75 de ani. Este, însă, mult
mai mult decât atât. Cum scria
Roosevelt referindu-se la Ialta,
"Misiunea noastră este pacea. Nu
vrem doar încheierea acestui
război, ci dorim să punem piatra
de temelie pentru încheierea
tuturor războaielor". Splendid ţel,
dar cam prea discursist. De fapt,
"cei trei au condus cea mai discretă
conferinţă de pace din istoria lumii,
cum menţiona Serhii M. Plohii. Ei
au ghidat armate formate din
milioane de oameni şi au împărţit
dreptatea învingătorilor aşa cum au
crezut de cuviinţă, hotărând
destinele unor naţiuni şi trimiţând
milioane de refugiaţi spre est sau
spre vest... Împreună au creat o
instituţie menită să apere pacea şi
interesele învingătorilor. Confrun-
tarea aspiraţiilor geopolitice, cioc-
nirea personalităţilor şi a siste-
melor de valori şi luptele pentru
putere dintre cei mai abili nego-
ciatori ai ţărilor lor s-au desfăşurat
pe parcursul a opt zile la Ialta, în
februarie 1945. Au plecat din Ialta
mulţumiţi, dar plini de temeri. În
urma lor rămâneau 30 de ani de
distrugeri provocate de două
războaie mondiale care răpiseră
zeci de milioane de vieţi. La orizont
se aflau incertitudinile lumii
postbelice...". Să-l urmărim, dar, pe
autor, în cercetările sale privind
Ialta, opt zile din februarie 1945.
Cum ne-au modificat soarta
noastră, practic a tuturor, războiul
şi prelungirile sale ulterioare? Ce
bucurii dar, pentru unii, iar pentru
mai mulţi ce chinuri am trăit astfel,

chiar dacă după vreo două decenii
s-au mai atenuat?

 Ialta a fost locul acceptat de cei
trei conducători amintiţi pentru
desfăşurarea conferinţei ce privea
spre viitor. Nu a fost prima în vremea
războiului. Întâlniri între miniştrii de
Externe britanic, american, sovietic,
între specialiştii respectivi mai
avuseseră loc. De exemplu, încă
din iarna anului 1941, la Moscova,
chiar  când armatele germane erau
la porţile marii capitale iar luptele
se desfăşurau din plin. Au mai fost
ş i altele, tot bilaterale. Apoi
Conferinţa aceloraşi 3 mari de la
Teheran, din 1943, desfăşurată la
iniţiativa URSS, reuniune tripartită
la vârf ce a pus la punct unele
probleme de importanţă vitală
pentru mersul celui de Al Doilea
Război Mondial ş i o posibilă
organizare a lumii postbelice în
condiţiile unor victorii importante
ale armatelor sovietice şi aliate în
cursul acelui an. La Ialta se
prevedea să se facă paşi mari
înainte în acest ultim sens.

2. Aşa că încă din a doua
jumătate a anului 1944, mai bine
spus dinspre finalul său, cei trei au
stabilit să se întrunească din nou
tot la iniţiativă sovietică. Şi dacă
Teheranul, locul ultimei întâlniri, fu-
sese pe pământ de influenţă
britanică, Ialta, unde marii con-
ducători amintiţi au căzut de acord
să se vadă, era în Crimeea, URSS,
oraş în sudul Ucrainei pe coasta
nordică a Mării Negre. Practic, un
oraş-staţiune port, cu altitudinea de
200 m faţă de nivelul mării, climă
destul de blândă iarna, asemă-
nătoare cu cea mediteraneeană.
În secolul XIX, acest oraş, străjuit
de munţ i împăduriţ i, după ce
fusese genovez, bizantin, otoman
(din 1475), a fost anexat de Imperiul
Rus în 1783, ca şi restul Crimeii de
altfel, devenind, din secolul XIX, o
staţiune la modă pentru familia
ţaristă şi marea aristocraţie rusă.
Avea şi importante zăcăminte-
resurse calcaroase, utilizate în
construirea palatelor şi vilelor sale,
făcând să predomine elegant,
rafinat, albul. Printre altele, aici îşi
petreceau, deseori, vacanţele marii
scriitori ruşi Lev Nicolaevici Tolstoi
şi Anton Pavlovici Cehov. Iar familia
imperială rusă a considerat ele-
ganta staţiune un punct de mare

interes, adăugând  valori. Ţarul
Alexandru al III-lea a construit, pe
structura unei splendide vile, nu
departe de oraş, spre nord, Palatul
Massandra. Ţarul ce i-a urmat,
Nicolae al II-lea, a ridicat impu-
nătorul, somptuosul palat Livadia,
ceva mai spre sud. Ulterior, Ialta,
cu numeroase sanatorii şi vile nou
construite, a devenit o staţiune
căutată de toţi sovieticii, de la
miniştri şi activişti la scriitori, la
muncitori, accesibilă, însă, ceva
mai mult, elitei sovietice.

Spre Ialta, la Conferinţa con-
venită, ce urma să înceapă în 4
februarie (4-11 februarie 1945), loc
ce fusese admirabil pregătit pentru
înalta reuniune, cu echipe speciale
din serviciile secrete şi ale armatei
sovietice, de către L.P. Beria, fiind
înlăturate din ruinele războiului şi
îngrijindu-se edificiile, saloanele şi
camerele de conferinţă, se îndrep-
tau, dar, cei trei foarte însemnaţi
oameni şi echipele lor de consilieri
şi tehnicieni. Mai în detaliu, cine
erau cei trei mari care mergeau la
summitul de război din Crimeea,
într-un moment în care inamicul
comun nu era încă învins, iar vic-
toria era aproape dar nu încă
obţinută? Cine erau cei trei mari
care trebuiau să ajute esenţial la
încheierea războiului şi "la sta-
bilirea condiţiilor pentru o pace
negociată, chiar dacă imperfectă",
cum scrie Plohii?

CEI TREI MARI

3. Omul nr.1, nominal, nu  real - real,
subliniază Plohii, era... Stalin - era
Franklin Delano Roosevelt, preşedin-
tele Statelor Unite. Născut în 1882,
în cartierul Hyde Park, la New-York,
dintr-o familie, de obârşie olan-
deză, bogată, familie de intelectuali
şi mari oameni politici americani,
cu tradiţii democrate, licenţiat la
Harvard şi Columbia - avocat, era
omul a cărui politică, al cărui "New-
Deal" au reuşit să scoată economia
SUA din marea criză economică
mondială 1929-1933. Şi s-o în-
drepte prin unele acţiuni progra-
mate, relativ centralizate, pe un
făgaş ascendent. El spunea:
"Zarafii au părăsit poziţiile înalte din
templul civilizaţiei noastre. Acum
trebuie să reinstaurăm vechile
adevăruri în sânul templului nos-
tru". În mod excepţional, caz unic
în istoria SUA, ţinând seama de
situaţia de război, trei mandate
prezidenţiale complete, din 4 mar-
tie 1932- 1944 şi unul incomplet,
al patrulea, până la moartea sa în
12 aprilie 1945, de o congestie
cerebrală. A condus astfel ţara sa
în cea mai turbulentă perioadă din
punct de vedere economic şi social,
ducând-o la victorie. Şi ce victorie.
Om foarte inteligent, sclipitor, cul-
tivat, iscusit, orator de marcă, de-
bater de temut. Cam epuizat însă,
de împrejurări adăugate paraliziei
picioarelor pe care o avea de la 39
de ani, în urma îmbolnăvirii târzii
de paralizie infantilă. De altfel, cum
spuneam, la 2 luni după Ialta a
decedat...

Dacă acest excepţional preşe-
dinte american, îmbarcat pe cruci-
şătorul Quincy, cu toată escorta de
rigoare sosea în Malta unde era
programat să se afle o după
amiază cu primul ministru britanic,
pentru a pune la punct vederi co-
mune la Ialta, Churchill ajunsese
la Malta, la La Valleta, cu avionul,
el aflându-se în recuperare după o
serioasă criză de febră. Nu s-a
rezolvat însă nimic diplomatic din
întâlnirea cu Roosevelt, preşe-
dintele american, dornic să înlăture
posibile suspiciuni ale lui Stalin
privind înţelegerea sa prealabilă cu
Churchill, preferând vizitarea fru-
moasei capitale a Maltei purtând
însă atunci pecetele grele ale răz-
boiului. Bine crescut americanul,
atent şi prevenitor până în cele mai
mici detalii. Să nu-l tulburăm şi să-
l agităm pe Stalin căruia îi purta
simpatie şi un anume respect încă

de la Teheran şi chiar de mai
înainte. Şi Roosevelt şi Churchill şi-
au continuat a doua zi drumul spre
Ialta în avioane separate, însoţite,
fiecare, de escorte puternice.

Aşadar, Winston Churchill.
Aristocraţie britanică de cea mai
bună calitate, de mare renume,
familia ducilor de Marlborough.
Tatăl său, lord Randolph Churchill,
politician carismatic, ministru de
Finanţe într-un guvern al Majestăţii-
Sale. Mama sa era americancă
dintr-o familie cu o poziţie socială
importantă. Se naşte în 30 no-
iembrie 1874 în Palatul Blenheim,
Regatul Unit. Studii nu teribil de
strălucite, însă bun la condiţie
fizică. Militar admirabil. Ofiţer în
Armata Britanică, participant la mai
multe bătălii în Africa şi Asia.
Îndrăzneţ, isteţ, cu iniţiativă, re-
marcat. Om politic însemnat, aflat
în primul plan al politicii britanice
pentru 50 de ani. Funcţii politice şi
ministeriale esenţiale. Primul lord
al Amiralităţ i i în Cabinetul
ministerial al lui Asquith, ministru
de Finanţe în mai multe rânduri. În
anii '30 a avertizat Parlamentul
asupra pericolului reprezentat de
Germania nazistă, după demisia lui
Neville Chamberlain devenind în
mai 1940 prim ministru. Refuz
constant în a accepta înfrângerea,
predarea sau un compromis faţă
de Germania lui Hitler. Câştigă
alături de aviatorii săi "Bătălia
Angliei" şi îşi conduce remarcabil,
cu iscusinţă şi temei ţara la victorie
- alături de URSS, Statele Unite ş.a.
- în Al Doilea Război Mondial. Este
singurul prim-ministru britanic
laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (1953) şi prima persoană
căreia i-a fost decernat titlul onorific
de "Cetăţean de Onoare al Statelor
Unite". Până prin 1940 şi, apoi, de
prin 1946 inamic înverşunat al
comunismului, fiind cel dintâi care
anunţă într-un discurs la Univer-
sitatea Fulton - Statele Unite (am
văzut acolo placa de pe peretel
universităţii) că "o perdea (cortină)
de Fier s-a coborât asupra Euro-
pei". Moare în ianuarie 1965, acci-
dent vascular cerebral. Deci sânge
albastru şi politician de mare, mare
clasă până în vârful unghiilor.

Al treilea competitor, Iosif
Vissarionovici (Djugaşvili) Stalin.
Se naşte în 18 decembrie 1878,
din tată gruzin şi mamă osetină, la
Gori, un mic orăşel în Gruzia. De
extract social foarte modest: tatăl,
fost iobag, a devenit cizmar; mama,
tot dintr-o familie de iobagi,
spălătoreasă şi gospodină. Săraci
rău. I-am văzut personal la Gori
căsuţa sărăcăcioasă în care s-a
născut, în prezent muzeu, acoperită
cu un clopot de sticlă transparentă.
Tatăl violent, beţiv, bătea adesea
soţia şi copilul. Un prieten din copi-
lărie al lui Stalin va scrie:"...aceste
bătăi nemeritate şi înfiorătoare l-
au făcut pe băiat la fel de dur şi
fără inimă precum tatăl său". A
început învăţătura la Şcoala bise-
ricească din Gori, în limba rusă,
deşi elevii erau gruzini. Era dârz,
brutal de atunci, dar era strălucit în
şcoală, premiant. La 14 ani a fost
recompensat cu o bursă la Semi-
narul teologic din Tiflis (Tbilisi), o
instituţie importantă de învăţământ,
guvernul ţarist nepermiţând exis-
tenţa unei universităţi în Georgia...
Rusia imperială avea măreţie, dar
avea contraste sociale fundamen-
tale, structuri rele economice,
"picioare" slabe. Se vroia revoluţie.
Ş i Stalin a răspuns chemării.
Datorită activităţii sale revoluţionare
a fost, însă, exmatriculat în 1899.
Ilegalist, a fost arestat în mai multe
rânduri şi, în cele din urmă, exilat
în Siberia, între 1902-1917. Deja
aderase la doctrina lui Lenin, fiind
ales în comitetul Central al Parti-
dului Bolşevic încă din 1912, la o
Conferinţă a partidului de la Praga.

Revoluţionar cu state vechi şi
misiuni importante îndeplinite,
deseori cu brutalitate, cu violenţă
şi moarte, eliminându-şi cu viclenie
adversarii şi competitorii, urcă, pe

1 în grafie engleză Plokhii sau Ploxhy

I. Germania
"Nicicând atât de mulţi oameni

nu au datorat atât de mult la atât
de puţini oameni", spunea Winston
Churchill referindu-se la aviatorii
englezi şi personalul servant care
câştigaseră "Bătălia Angliei" în faţa
aviaţiei naziste. Eu doar încerc să-
l parafrazez pe fostul prim ministru
britanic arătând că niciodată în
istoria lumii trei oameni care, timp
de câteva zile, au discutat şi finalizat
unele decizii prefaţând, pentru
bune decenii, soarta Europei şi a
lumii de după Al Doilea Război
Mondial, nu au influenţat esenţial
destinul a sute şi sute de milioane
de oameni, chiar miliarde. Nu au
influenţat atât de mult soarta ca
atare a umanităţii precum au făcut-
o la Ialta preşedintele Statelor
Unite, Franklin Delano Roosevelt,
primul ministru britanic, Winston
Churchill şi conducătorul suprem
al URSS, mareşalul, genera-
lissimul I.V. Stalin. S-au întâlnit
aceştia în momentele cruciale ale
războiului când se ivea tot mai
limpede profilul victoriei lor în
confruntarea cu molohul hitlerist,
pentru a stabili, în fapt, termenii
încheierii păcii şi ce va urma apoi.
Ştim multe despre această

întâlnire iniţial strict secretă şi apoi
răspândită în lume. S-a scris
enorm. S-au devoalat rezultatele ei,
au fost laude şi critici amândouă cu
nemiluita. Laude mai la începutul
perioadei post Ialta, iar critici, multe,
pe urmă. Dar au lipsit şi lipsesc
acele volume care, precum un
spiriduş zglobiu, să se fi strecurat
nebăgat în seamă în încăperile în
care lucrau şi decideau cei trei,
echipele lor. În încăperile în care se
scria în procesele verbale respec-
tive, în scrisori, jurnale private, alte
documente, tot ceea ce s-a vorbit,
fără să omită nimic. Hârtii, apoi,
camumflate în original, dar cu
duplicate bine coafate, bine
pieptănate pentru a fi depozitate cu
mare grijă în arhivele secrete ale
statelor respective. La primul set de
astfel de hârtii, de înregistrări, date
publicităţii după decenii şi decenii
de aflare discretă în bibliorafturi, nu
neapărat la cele "îngrijite", până nu
de mult nu a avut nimeni acces. Aici
se puteau cu siguranţă vedea
gândirea "crudă", proaspătă,
nealterată a celor trei şi a echipelor
lor. Gândirea crudă a confruntărilor
respective, a felului în care cei
amintiţi proiectau şi vedeau pacea
şi viitorul apoi al omenirii.

Or, iată că, de curând, am avut
de-a-face şi cu un astfel de spiriduş
care pentru noi, cititorii, a aflat şi
studiat în detaliu prima formă a
documentelor de la Ialta. El a fost
şi este profesorul american, de
origine ucraineană, de la Uni-
versitatea Harvard, din SUA, Serhii
M. Plohii, care a publicat în 2010,
pentru prima oară, în limba en-
gleză, volumul "Yalta. The price of
peace" - "Ialta. Preţul păcii", apărut
anul trecut în lb. română - tradu-
cerea din engleză Alexandru Ţîrdea
- în Editura "Litera", colecţia "Kro-
nika". Colecţie a editurii în care
"umanitatea este reconstruită prin
cărţi care ne ajută să pătrundem în
culisele celor mai interesante
evenimente politice, sociale sau
financiare de ieri şi de astăzi". În
spatele unor uşi închise. Este lucra-
rea la care ne vom referi, în mai
multe episoade, în rândurile ce ur-
mează. O lucrare amplă, circa 700
pp., cu tot aparatul ştiinţific riguros
construit. A lucrat o întreagă echipă.
Ne interesează oare, acum, istoria
economică şi politică a lumii? În
acest timp de pandemie şi viitor
incert? Sigur că ne interesează. Şi
ne interesează poate mai mult ca
niciodată tocmai pentru a înţelege
mai bine, în cunoştinţă de cauză,
lumea noastră de acum atât de
complicată. Sau cea care se prefi-
gurează pentru mâine. Dar care are
rădăcini adânc înfipte în timp.
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rând, treptele ierarhiei de partid
devenind, în urma morţii lui Lenin,
în 1922, Secretar General al Par-
tidului Comunist al Uniunii Sovie-
tice. Va câştiga, în anii deceniului
al 3-lea al secolului trecut, lupta cu
Troţki, consolidându-şi pe deplin
puterea o dată cu Marea Epurare
(mai ales a adversarilor săi de un
fel sau altul, a celor ce se
împotriveau politicii sale), ani de
represiune cruntă al cărei apogeu
a fost atins în 1937. Conducătorul
rus-gruzin, ne spune Plohii, ştia
însă să fie şi foarte politicos, amabil,
chiar gentil, primitor, avea un
farmec deosebit atunci când dorea.
I.V. Stalin va rămâne de neclintit la
putere în toată vremea celui de Al
Doilea Război Mondial şi după
încheierea acestuia până la moar-
tea sa în 5 martie 1953, datorită
unei hemoragii cerebrale. Control
total, fusese stăpânul absolut al
URSS-ului, "stat transformat, doar
în câteva decenii, cum scrie Plohii,
dintr-o societate ţărănească într-o
ţară industrială a doua mare putere
a lumii". Cu sacrificiul a milioane
de victime. Ce avere, însă, a lăsat
urmaşilor săi Stalin la moartea lui?
Case, vile, palate, bani în bănci, un
lux orbitor în care trăia ş.a.? Nimic
din toate acestea, doar faptele sale
cum au fost, unele rele dar şi unele
apreciate. Avea un trai relativ
modest, o ambianţă de viaţă la fel,
îmbrăcămintea extrem de modes-
tă. Un amestec pervers de "sacru"
şi profan, de bonomie şi viclenie,
de generozitate şi crimă. Semnifi-
cativ şi aceasta. Era, totuşi, Rusia,
cu întreaga ei istorie astfel, obiş-
nuită cu dictatura, de la cnutul
mongol la autocraţia ţaristă şi la
dictatura bolşevică. şi nu vreo ţară
vestică democrată...

La Conferinţa de la Ialta a celor
trei mari au participat echipe în-
semnate de consilieri şi specialişti
ai lor, în general oameni de valoare
profesională recunoscută. De pildă
Stettinius, Matthews, Bohlen,
Byrnes, înalţi demnitari al Departa-

mentului de Stat american; Eden,
Burse, Bridges, Clark Kerr, spe-
cialişti de vază din Ministerul de
Externe britanic; Molotov, Pavlov,
Maiski, Litvinov (indirect), Gromîco,
înalţi funcţionari din ministerul de
Afaceri Externe sovietic etc. Serhii
Plohii îi descrie cu mare grijă pe
toţi cei amintiţi ca şi pe alţii, mai
ales calităţile şi mai puţin defectele
lor. Aşezându-i, precum un pictor
de remarcabil talent, într-o mare
frescă ideală, fiecare la locul său
după importanţa sa la Ialta.

4. Acestea au fost forţele în
desfăşurare la început de februarie
1945 în frumosul oraş al Crimeii.
Desigur, fiecare având "în spate"
statele lor, economia acestor state,
armatele lor, popoarele lor, terito-
riile ocupate. America urmărea
mereu să înlocuiască Anglia în
Imperiul Colonial Britanic, să se
extindă în lume. Iar URSS să-şi
lărgească consistent  sferele de
influenţă. S-au spus multe despre
brutalitatea şi cruzimea lui Stalin
(oţel), despre numărul imens direct
sau indirect al crimelor sale. În
foarte mare măsură este, cu
siguranţă, adevărat. Dar s-a amintit
mult mai puţin, în aceeaşi cheie,
despre marele număr de victime
făcut în teritoriile stăpânite cu mare
hotărâre, de armata imperială, mai
apoi regală britanică. Despre
exterminarea indienilor în Vest de
către trupele americane. Despre
Ku-Klux-Klan care  a făcut şi el,
extrem de crud, nu puţine victime.
Despre marile compromisuri
politice, despre exploatarea, în fel
ş i chip, de către englezi ş i
americani, în propriul folos a
bogăţiilor altora etc. Toţi cei trei mari
au acordat, însă, mai puţ ină
importanţă acestor chestiuni,
declarându-se net, mai mult sau
mai puţin la suprafaţă, în favoarea
caldei amiciţii şi strânsei alianţe
dintre ei. Şi cine va avea avantaj
cât de cât într-o astfel de confrun-
tare? Cei crescuţi cu guvernante şi
servante, educaţ i la şcoli ş i
universităţi vestice dintre cele mai
prestigioase sau cel brutal şi decis,
construindu-şi singur cariera şi
luptând de mic cu marile greutăţi
ale vieţii, indiferent de mijloacele
utilizate astfel? Fiind "absolvent" al
unei şcoli politice crude? Cei care
îşi datorau funcţiile unor voturi
democratice, care trebuiau în

prealabil câştigate în favoarea lor,
sau cel care afirmase, nu o dată,
că nu contează atât cine votează,
ci contează cu mult mai mult "cei
care numără voturile"? Sau care,
referindu-se la capul bisericii
catolice, la marea lui putere de
influenţă spirituală, interoga suav
şi viclean, dar "câte divizii are
Papa?" Vom avea detalii în acest
sens pe parcursul relatărilor despre
volumul lui Plohii.

La Ialta, cum arată cercetătorul
americano-ucrainean, s-au dezbă-
tut şi concluzionat probleme ex-
trem de importante. Iată, ofensiva
de iarnă; chestiunea germană,
cum să fie împărţită şi demilitari-
zată Germania; reparaţiile de război;
instaurarea şi conservarea păcii în
condiţiile constituirii unei puternice
organizaţii internaţionale - ceva
mult mai mult decât fosta Ligă a
Naţiunilor -, Consiliul de securitate,
cum să se numere voturile  în
viitoarea Organizaţie a Naţiunilor
Unite; împărţ irea Balcanilor;
problema Poloniei; războiul blitz
din Extremul Orient; Japonia şi
China; Iranul, Turcia şi încă "Impe-
riul" ei; acorduri secrete; prizonierii
de război etc. Deopotrivă, S. Plohii
relevă şi examinează în detaliu
posibilele jaloane ale unor viitoare
cooperări, anii de speranţă dar şi
de pesimism etc. De pesimism
deoarece bătălia pentru a câştiga
sfere de influenţă de la unii la
ceilalţi nu a încetat niciodată. Sovie-
ticii n-au renunţat deloc la teza
izbândirii socialismului în întreaga
lume, iar americanii, englezii ş.a.,
la cea a înlăturării socialismului
sovietic şi a victoriei capitalismului.
În fapt, democraţia vestică avea
puţ ine legături cu statul de
conducere tradiţional autoritară din
Rusia. Pe urmă, zonele afectate.
Socialismul de tip sovietic nu a avut
numai părţi rele pentru cei săraci,
dimpotrivă. Iar capitalismul nu a
avut numai părţ i bune pentru
aceştia. Nicidecum. Cum cei
săraci, de multe ori o sărăcie
relativă, erau mereu mai mulţi... De
unde consecinţele.

Mai în detaliu. Erau interese
mari, imense resurse (petrol, mi-
nereuri, cereale, resurse umane).
Erau capitaluri uriaşe, mulţi bani
în joc. Fiecare din ţările celor trei
conducători avusese o anume
contribuţie la nimicirea nazismului.
Sacrificiile fuseseră însă diferite. La

"masa" clasică a celor victorioşi şi
pretendenţi pe drept la "reparaţii"
de un fel sau altul, apăruse un al
treilea comesean. Alături de cele
două mari puteri vestice Marea
Britanie şi SUA, apăruse URSS-ul,
cu mari sacrificii materiale şi de
sânge făcute, cu ţara grav distrusă
de lupte şi ocupaţia nazistă. Voia
mult, foarte mult, având, pe lângă
altele, argumentul irefutabil al
trupelor sale numeroase care deja
ocupaseră o bună parte din
Europa, din Germania. Diplomaţia
era aproape "dusă", se discuta ca
în comerţ. Victorioşii erau imenşi
iar alţii mici, mici, aproape că nu
existau. Nu puţine ţări, state ca
atare, indivizii lor erau privite, priviţi
cu detaşare, cu indiferenţă totală,
funcţie doar de interesele celor trei
mari. Erau privite, priviţi ca unităţi
abstracte, incolore, fără trecut şi
prezent, fără identităţi, aspiraţii ale
lor. Napoleon şi nu puţini dintre
predecesorii săi erau mici copii,
chiar prunci.

...Atât de multe victime ale marilor
masacre ale istoriei, ale dictaturilor
de un fel sau altul, ale nazismului,
ale comunismului habotnic, ale
ocupaţiilor militare sau nu, mai ales
prin urmările lor, sunt greu de uitat.
La fel şi Ialta. Cinismul la cote
paroxistice. Europa, Asia şi Africa
erau pe "tejghea". Se prefigurau
deja doi importanţ i jandarmi
mondiali - SUA şi URSS - iar un
altul "mai scund" - Marea Britanie -
urmărind şi el să conserve cât mai
mult din ce avea, să menţină şi chiar
să impună ca atare. Se finalizau
discuţii vechi de 3-4 ani. Vom ve-
dea... Pentru marile fapte reproba-
bile din istorie, urmaşii "protagoniş-
tilor" şi-au cerut scuze, funcţie de
situaţie, de ce s-a suferit. Pentru
"Ialta", însă, pentru urmările ei, nu.
Procese? Să fim serioşi. De despă-
gubiri, deseori justificate, ce să mai
vorbim. Se pare că este, totuşi, cazul
în situaţia care a fost pentru nu
puţine ţări...

GERMANIA PE MASĂ

În examinările noastre despre
carte ş i Ialta vom începe cu
"Chestiunea germană". Problemă
foarte complicată. Printre altele şi
pentru faptul că "Liderii ţărilor care
începuseră războiul pe baricade se
aflau acum în aceeaşi tabără".
Stalin făcuse un pact cu Germania

deoarece - afirma sovieticul - de
foarte multe ori în anii '920 şi '930
vestul european precum şi cel
euroatlantic atacaseră comunis-
mul sovietic, nu considerau deloc
Peninsula Balcanică ca o sferă de
influenţă rusă ş i nu acceptau
schimbările de regim şi teritoriale
de aici în favoarea URSS-ului, con-
testau controlul rusesc asupra
Constantinopolului ş i asupra
strâmtorilor, împărţirea Europei şi
chiar a Asiei în sferele de influenţă
necesare pentru autoritatea sovie-
tică. Pe când Germania nazistă
încuraja toate asemenea orientări
şi acţiuni. Nu contraveneau curent
ţintelor ei. Deopotrivă, ea avea
nevoie de petrolul şi bogăţiile
sovietice, iar sovieticii, cel puţin ca
etapă, de tehnologia şi armamen-
tul german. Când un astfel de
acord s-a rupt, când Germania
care nu a putut înfrânge Anglia şi
când URSS-ul nu s-a angajat în
conflicte în Asia care ar fi putut slăbi
şi chiar răsturna Imperiul Britanic,
a devenit caduc Pactul Ribbentrop
- Molotov. Iar Germania s-a repliat
şi s-a îndreptat altfel cu războiul
contra Uniuni Sovietice. Iată cum,
arăt eu, "Les  ennemis de nos
ennemis sont (au devenit, aproape
peste noapte) nos  amis". S-a făcut
"relache" total cu lupta împotriva
comunismului, URSS fiind aprecia-
tă şi de Marea Britanie şi de SUA
ca un stat cu calităţi, cu performan-
ţe. Moscova pusese şi ea "muştiu-
cul" la trompeta comunismului
mondial. Iar războiul s-a terminat
cum s-a terminat, cu înfrângerea
devastatoare şi aşteptată a unei
Germanii naziste şi criminale.
Mergem spre pace, dar ce vom face
cu Germania?

5. Având în vedere că în sesiunile
anterioare la Ialta se abordaseră
probleme militare, în cea de a doua
sesiune a Conferinţei de la Ialta,
începută la ora 4 după-amiaza pe
5 februarie, s-a pus pe tapet
"Chestiunea germană: respectiv
descrierea zonelor de ocupaţie din
Germania... participarea Franţei"
etc. Stalin a intervenit în discuţii.
"Dorea să afle dacă lideri Aliaţi
continuau să susţ ină ideea
dezmembrării Germaniei, scrie
Plohii. Stalin a afirmat că Roosevelt
şi Churchill propuseseră iniţial
dezmembrarea ţării şi sugeraseră
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planuri specifice: preşedintele
american propusese împărţirea
Germaniei în cinci state, în vreme
ce prim-ministrul britanic sugerase
două state... (şi) dosarele lui Stalin
conţineau propuneri redactate de
experţii săi în politică externă,
cuprinzând planuri de divizare a
Germaniei în patru, cinci sau şapte
state". În general, însă, "destul de
multe elemente ale politicii
europene a lui Stalin de la finele
celui de Al Doilea Război Mondial
păreau să fi fost preluate direct din
arsenalul predecesorului său
imperial. Schimbările teritoriale
dorite  şi cuceririle realizate de
Stalin corespundeau destul de
bine scopurilor strategice formulate
de ţar la începutul Primului Război
Mondial". Şi mai spune autorul
volumului "Ialta. Preţul păcii": "Deşi
Stalin nu îşi justifica acţiunile în faţa
lui Dumnezeu, el ar fi fost de acord
cu idea că deciziile de la Ialta
trebuiau să reziste testului istoriei.
şi el era dornic să asigure pacea
(a sa, n.n.) mondială şi urmărea
ca Germania să nu mai ameninţe
niciodată dominaţ ia sovietică
asupra Europei de Est", dominaţie
câştigată de Rusia sovietică prin
război ş i ocuparea teritoriilor
respective.

Toţi cei trei mari urmăreau în fapt
"dominaţia în lume de către statele
lor", cu evidente şi imense astfel
avantaje pentru acestea. De altfel,
Stalin a pus pe masa discuţiilor cu
Marea Britanie şi SUA ideea dez-
membrării Germaniei consecutivă
victoriei, încă, cum spuneam, din
21 noiembrie 1941 - Molotov i-a
telegrafiat lui Ivan Maiski, amba-
sadorul sovietic la Londra în acel
moment - când germanii se aflau
la numai 65 de km de Moscova.
Era, deci, o chestiune în dezbatere
de vreo patru ani.

Discuţii în acest sens s-au vădit
mereu. S. Plohii: "Churchill accepta

ideea separării Prusiei de restul
Germaniei. Cu toate acestea, la fel
ca Eden, el dorea să evite apariţia
unor asemenea propuneri în
spaţiul public, temându-se că ele
i-ar fi determinat pe nazişti să lupte
cu mai multă hotărâre - şi le-ar fi
inspirat germanilor dorinţa de
reunificare". În plus, devenea şi mai
dificilă "reeducarea" prizonierilor
germani din URSS, pe care
sovietici îi doreau cu gândurile şi
armele întoarse împotriva nazis-
mului. Oricum, Aliaţii "aprobaseră
în mod cert" această idee. Se
vădeau teze şi teze. Pentru început,
Stalin "a sugerat transferul părţii
vestice a Prusiei Orientale către
Polonia şi ocuparea părţii estice de
către sovietici vreme de 20 de ani,
pentru a garanta plata reparaţiilor
de război de către germani. Austria
avea să devină un stat independent,
iar regiunea renană să devină o
entitate separată, la fel ca Bavaria.
Toate aceste măsuri urmau să
slăbească Prusia, care avea să fie
transformată într-un "stat berlinez".
Churchill şi Eden afirmau că dez-
membrarea era sustenabilă - mai
arată profesorul de la Harvard -
numai dacă s-ar fi produs ca rezul-
tat al unor mişcări separatiste lo-
cale care trebuiau încurajate". Mai
era agreată ideea dezmembrării
Germaniei în trei, patru sau şapte
state, gândită, alături de alţii, şi de
"un grup de economişti sovietici
condus de savantul sovietic
Evgheni Varga". Molotov - fireşte
Stalin, n.n. - mai afirma că "opinia
publică sovietică era în favoarea
dezmembrării".

6. Americanii erau mult mai
abrupţi în cele ce propuneau.
"Amintindu-şi de călătoriile sale din
tinereţe, Roosevelt a declarat că
Germania era mult mai fericită în
epoca în care era împărţită în 107
principate". Cam aiurea, mi se
pare. Total aiurea. Churchill insista
mereu "asupra nevoii de a separa
Prusia, capul tuturor răutăţilor, de
restul Germaniei. Stalin a încercat

să stabilească cine urma să câştige
şi cine urma să piardă", scrie Plohii.
Încă din octombrie 1944, Eden a
indicat dificultăţile inerente proce-
sului şi "a schiţat, în linii mari, trei
posibilităţi de împărţire a Ger-
maniei: trasarea unor noi graniţe,
impunerea graniţelor istorice sau
plasarea zonelor industriale sub
control internaţional". Churchill s-
a mai repliat şi el apoi, în defa-
voarea Germaniei, şi susţinea
planul propus în septembrie 1944
de secretarul american al Trezo-
reriei, Henry Morgenthau, care
propunea nu doar dezmembrarea
politică a Germaniei, ci şi transfor-
marea ei într-o ţară agricolă. El
credea (Churchill, n.n.) că astfel
urmau şi să fie deschise noi pieţe
pentru producţ ia industrială
britanică şi dorea ca echipamentul
industrial german să fie mutat în
URSS, mai ales în vestul Ucrainei,
regiune care, în opinia sa, suferise
cele mai mari distrugeri". Churchill
şi americanii mai erau "dispuşi să
discute despre transferul unor
teritorii germane către Polonia şi
URSS, precum şi despre controlul
internaţional asupra industriei
germane".

Erau şi "rezerve". Se menţiona,
britanicul sir James Grigg, că
"dezmembrarea forţată ar fi generat
rezistenţă şi ar fi determinat Marea
Britanie (şi SUA, poate Franţa, n.n.)
să aloce forţe şi resurse pe care nu
şi le permitea". Oricum, încă din
toamna lui 1944 s-a aflat că "Roo-
sevelt susţinea planul Morgenthau,
care prevedea nu doar dezmem-
brarea Germaniei, ci şi "ruralizarea"
ei prin distrugerea industriilor". Era
însă doar o ştire de presă întrucât
preşedintele american s-a deli-
mitat operativ în acest sens. O pa-
ranteză. Reiese, dintr-o asemenea
perspectivă istorică, o dată mai
mult, inconştienţa - sau conştienţa
- pe drept cuvânt devastatoare, a
celor ce au distrus industria româ-
nească după decembrie 1989, cu
utilajele respective, cele mai multe

moderne, şi o forţă de muncă expe-
rimentată, cu mult "savoir-faire".
Sigur, politicienii, escrocii au câş-
tigat bani buni din asta (comisioane
etc.), s-a înlăturat pentru cei din
afară o concurenţă periculoasă.
Dar, printre altele, o mare parte din
avuţia naţională a României, din
stocul ei tehnic, din stocul de
învăţământ s-au distrus la greu.
Închei paranteza.

Au mai fost, succesiv, şi alte opinii,
discuţii, arată Plohii. Începea totuşi
să se vădească câte ceva în comun
pentru cei trei mari: zonele de
ocupaţie (inclusiv pentru Franţa) şi
posibila dezmembrare a Germa-
niei. "Hopkins l-a sfătuit pe Roose-
velt să adopte poziţia britanică şi
să amâne luarea unei decizii, dar
a sugerat, de asemenea, că
regiunile Ruhr şi Saarland puteau
fi separate de restul Germaniei şi
plasate sub controlul Aliaţilor. Ideea
i-a surâs lui Roosevelt... el era în
favoarea dezmembrării. Intervenţia
sa în cadrul dezbaterii nu a lăsat
nici o urmă de îndoială în acest
sens". "Roosevelt era flexibil în

privinţa    numărului de state. Ideea
dezmembrării era cea irezistibilă".
Sovieticii credeau că "Roosevelt, la
fel ca Stalin, dorea să se ajungă
cât mai repede la o decizie privind
dezmembrarea Germaniei". S-a
mai discutat dacă formula pentru
capitularea Germaniei să includă
sau nu cuvântul "dezmembrare".
Stettinius era pentru "nu", voia în
loc "disoluţie". Molotov a propus şi
el înlocuirea "dezmembrării" cu
termenul de "disoluţie". Sovieticii au
mai subliniat: "Disoluţia statului
unitar german ... nu putea însemna
pur şi simplu doar o federalizare".
Trebuia ceva mult mai mult. În fapt,
arăta Eden în "Jurnal"-ul său,
"Molotov a vrut să ne lege de mâini
şi picioare de principiul dezmem-
brării" înainte de realizarea unei
analize...  Finalmente s-au vădit
patru zone de ocupaţie şi, ulterior,
două state germane, translaţii de
populaţie, de teritorii etc., URSS a
primit mari reparaţii de război.
Industria germană, şi aşa distrusă
de război, a avut imens de suferit.

 (va urma)
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Ţinând cont de distribuţia pe
regiuni, prima  care a suferit lovitura
pandemiei şi cea cu cel mai ridicat
nivel de restricţii de călătorie până
în prezent, Asia-Pacific a înregistrat
o scădere de 82% a sosirilor în
primele zece luni din 2020, fiind
urmată de Orientul Mijlociu cu 73%,
în timp ce în Africa scăderea a fost
de 69%.Sosirile au scăzut cu 68%
atât în Europa, cât şi în America.
Scăderea deplasărilor turistice se
traduce printr-o pierdere, în primele
zece luni, de 935 de miliarde de
dolari în venituri(aproximativ 763
miliarde de euro), de zece ori mai
mare decât cea care a avut loc în
2009 ca urmare a crizei economice
mondiale. Dacă aceste cifre vor fi
confirmate, turismul va fi redus la
nivelurile de acum 30 de ani, potrivit
OMT, care nu ezită să clasifice 2020
drept cel mai slab an din istoria
turismului. Turismul internaţional a
pierdut cca. 900 de milioane de
călători până în luna octombrie a
anului trecut, aşa cum a informat
evisionturism, dar pe lângă acest
nou scenariu, s-a produs o schim-
bare în clasamentul celor mai vizi-
tate ţări, condus de această dată de
cei care au pierdut cele mai puţine
sosiri. Astfel, estimările OMT, luând
ca referinţă datele din trimestrul al
treilea al anului 2020, indică faptul
că cele mai vizitate ţări în anul
coronavirusului au fost Italia, Franţa
şi Mexic. Industria turismului me-
xican contribuie cu 8,7% la formarea
Produsului Intern Brut. Mexic, deşi
este a patra ţară cu cele mai multe
decese la nivel global din cauza
pandemiei (potrivit ultimelor
date guvernamentale totalizează
1.455.219 cazuri şi 127.757 de
decese), a devenit a treia cea mai
vizitată ţară din lume în 2020, în timp
ce în urmă cu un an se afla pe poziţia

Virgil NICULA
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a şaptea. Previziunile OMT esti-
mează că Mexicul a primit 25,1 mi-
lioane de turişti anul trecut, com-
parativ cu 45 de milioane în 2019.
Această reducere de 44,3% este mai
mică decât cea înregistrată de Italia
(57,3%, care a primit 27,5 milioane
de turişti) şi de Franţa (71,9%, cu un
număr de 25,2 milioane de sosiri).
Înregistrarea acestui număr de turişti
a adus şi încasări în valută corespun-
zătoare de 11,2 miliarde de dolari
(24,6 miliarde în 2019), în condiţiile
în care, comparativ, ţara noastră
încasează mai puţin de 2 miliarde
anual şi asta până în 2019 ca
perioadă de referinţă. Datele privind
cheltuielile cu turismul internaţional
reflectă în continuare cererea redusă
pentru călătoriile în străinătate. Cu
toate acestea, unele pieţe importante
precum Statele Unite, Germania
şi Franţa au dat semne de redresare
în ultimele luni. De asemenea, cere-
rea de turism intern continuă să
crească pe anumite pieţe, precum
China şi Rusia. Este de aşteptat ca
iniţierea campaniei de vaccinare să
crească încrederea consumatorilor.
În plus, din ce în ce mai multe des-
tinaţii relaxează sau ridică restricţiile
de călătorie. OMT promovează un
nou cod internaţional care îmbună-
tăţeşte protecţia legală a turiştilor ca
şi consumatori, astfel încât, în situaţii
de urgenţă, să aibă condiţii de
asistenţă mai clare şi mai consis-
tente la nivel mondial. Proiectul, care
are sprijinul a aproape o sută de
state membre, a început cu
aprobarea unui plan specific menit
să restabilească încrederea turiştilor,
graţie unui cadru comun şi armo-
nizat. OMT lucrează împreună cu alte
organizaţii internaţionale, Comisia
Europeană şi sectorul privat, în
această iniţiativă, pentru ca în lumea
post-COVID împărţirea responsabili-
tăţilor între toate părţile interesante
din turism să fie „mai echitabilă şi
mai echilibrată” de-a lungul între-
gului lanţ valoric al turismului, subli-

niind că incertitudinea şi lipsa de
încredere în călătorii, sunt unele
dintre cele mai mari provocări pentru
reactivarea turismului. Codul urmă-
reşte, de asemenea, să actualizeze
cooperarea transfrontalieră între
guverne şi furnizorii de servicii
turistice şi să ia în considerare repa-
trierea „eficientă” a turiştilor. Izolarea
de care suferă Regatul Unit din cauza
apariţiei unei noi tulpini de corona-
virus, mai virulentă, va costa eco-
nomia britanică şi turismul receptor 
până la 2,5 miliarde lire sterline
(2.730 miliarde euro) din cauza scă-
derii sosirilor internaţionale în pe-
rioada de Crăciun şi Revelion. În
decembrie anul trecut, puţin sub 3,5
milioane de turişti internaţionali au
vizitat Regatul Unit şi au contribuit cu
cheltuielile lor la magazine, res-
taurante, hoteluri în destinaţii turis-
tice. Tunelul din Canalul Mânecii a
fost închis pentru prima dată în ultimii
12 ani, blocând până la 10.000 de
camioane care transportau mărfuri,
iar supermarket-urile britanice erau
îngrijorate din cauza panicii crea-
te. TUI a facut prezentarea virtuală a

programului său pentru sezonul
2021 într-un an în care operatorii de
turism au ales să nu tipărească cata-
loage. Deşi gigantul german pre-
vede un sezon  de vară „puternic” în
Spania şi în Grecia în 2021, ope-
ratorul turistic constată că tendinţa
care a început în acest an din cauza
continuării crizei de Covid 19, res-
pectiv, ca turiştii nemţi să-şi petreacă
vacanţa în ţară, va continua şi în anul
2021. După cum a precizat TUI,
coasta germană a Marii Baltice va
continua să fie cea mai populară
regiune pentru  staycations, întrucât
aproximativ „un sfert din toţi turiştii
din Germania îşi petrec vacanţele
aici, iar tendinţa este în creştere”. În
mod similar, destinaţiile locale
precum Pădurea Neagră, Pădurea
Bavareză, Allgäu şi Insulele Frisei de
Est sunt, de asemenea, foarte
solicitate. TUI lansează oferte
importante pentru rezervările timpurii
pentru vara anului 2021, cu reduceri
de până la 57%. Dar ceea ce s-a
schimbat în această epocă COVID
este siguranţa şi flexibilitatea
călătoriei, astfel încât rezervările

până la sfârşitul anului să fie complet
flexibile şi să poată fi rezervate din
nou sau anulate gratuit cu până la
14 zile înainte de sosire până la data
de 31 octombrie 2021.Compania a
introdus şi asigurarea de călătorie
Covid Protect. Grupul german a pre-
zentat săptămâna trecută rezultatele
corespunzătoare întregului său an
fiscal 2019 - 2020, în care a avut o
pierdere netă imputabilă de 3 mi-
liarde de euro, comparativ cu profitul
de 416,4 milioane de euro pe care l-
a obţinut cu an mai devreme. Cifra
de afaceri a scăzut cu 58%, în acest
ultim an fiscal, care s-a încheiat în
septembrie, la 7,9  miliarde euro.
TUI, care a redus personalul cu
32,4%, la 48.330 de angajaţi la sfâr-
şitul lunii septembrie, avea datorii
financiare nete de 6,4 miliarde
euro. Compania este optimistă, însă,
după semnarea celui de-al treilea
pachet de ajutor de 1,8 miliarde
euro. Grupul german de turism a
primit, până în prezent, ajutoare de
stat în valoare de 4,8 miliarde de
euro. Din acest motiv, compania a
anunţat că va reduce costurile în-
cepând din 2023 cu 400 de milioane
de euro, economie anuală supli-
mentară care va fi realizată  prin
digitalizare şi reducerea flotei de
aeronave. În ceea ce priveşte
rezervările pentru vara anului 2021,
acestea sunt cu 3% mai mari decât
pentru vara obişnuită a anului 2019,
în timp ce preţurile medii pentru
programul de vară din 2021 sunt în
prezent cu 14% mai mari decât cele
din anul 2020, când TUI a fost nevoit
să ofere reduceri semnificative. CEO
-ul TUI Group, menţiona că anul
2021 va fi un an de tranziţie pentru
turism, în timp ce se aşteaptă ca în
2022 nivelurile anterioare crizei de
sănătate să se recupereze, pre-
cizând totodată că turismul va con-
tinua să fie o industrie „în creştere
pe termen lung”. În acest sens, el a
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În acest context, trebuie remar-
cată situaţia deranjantă a lipsei
unor date statistice credibile în
procent de 100% cu privire la
anumite componente ale finanţării
învăţământului superior, acest lucru
fiind recunoscut ş i de CNFIS
(CNFIS, 2013).

Astfel, situaţia finanţării învăţă-
mântului superior românesc poate
fi abordată şi înţeleasă numai par-
ţial, cel puţin din cauza următoa-
relor deficienţe în sistemul de co-
lectare a datelor: (i) datele statistice
disponibile nu permit determi-
narea precisă a efortului financiar
bugetar public destinat învăţă-
mântului superior ca pondere în
Produsul Intern Brut al ţării; (ii)
informaţiile financiare referitoare la
universităţile private sunt, practic,
absente, ele nefiind centralizate de
nicio instituţie publică din Româ-
nia; (iii) pentru anumite universităţi
publice, finanţate de diferite minis-
tere, şi nu de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ),
datele financiare nu sunt dispo-
nibile - este vorba de universităţiele
cu profil militar, ordine publică sau
informaţii, finanţate parţial din
fonduri provenind de la ministerele
care le patronează; şi (iv) meto-
dologiile de colectare a datelor
utilizate de INS nu se suprapun
complet sistemelor financiar-
contabile ale universităţilor de stat
şi nici celor folosite de universităţile
private. Prin urmare, datele
statistice disponibile din surse
publice, cum ar fi INS, CNFIS sau
MECŞ, nu permit decât anumite
estimări privind fondurile acordate
de la buget funcţionării şi dezvoltării
sistemului de învăţământ superior.
Cu toate acestea, considerăm că
datele disponibile pot oferi o
imagine de ansamblu a realităţilor
din sistemul de finanţare a învăţă-
mântului superior din România -
de altfel, dominat de universităţile
de stat -, destul de coerentă.

Finanţarea
învăţământului superior

este, de regulă, analizată din
perspectiva diferitelor surse ale
acesteia, precum şi a diferitelor
categorii de costuri pe care funcţio-
narea universităţilor le implică.
Putem distinge, astfel, surse
publice şi surse private ale finan-
ţării, dar ş i costuri directe ş i
indirecte ale educaţiei universitare
(CNFIS; 2012).

Cheltuielile publice pentru învă-
ţământul superior acoperă o serie
de costuri directe sau indirecte
generate de activitatea univer-
sităţilor. În această categorie sunt
incluse finanţarea de bază, com-
plementară şi suplimentară alo-
cate universităţilor, dar şi unele
venituri proprii ale acestora, din alte
surse, cu excepţia celor din taxele
percepute de la studenţi sau a
sponsorizărilor şi donaţiilor primite
de la persoane fizice sau juridice
din mediul privat. Cheltuielile
publice acoperă, de regulă,
costurile directe ale învăţământului
superior, cum ar fi cele implicate
de salarizarea personalului, chel-
tuielile de regie sau administrative
şi alte cheltuieli legate direct de
operarea zilnică a acestora.

Cheltuielile publice
pot acoperi parţial

şi unele costuri indirecte ale
învăţământului superior, cum ar fi
subvenţiile pentru cazare şi masă
acordate studenţilor, diferitele tipuri
de burse sau costurile presupuse
de funcţionarea unor servicii de
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asistenţă destinate persoanelor
care activează în învăţământul
superior (putem menţiona aici
finanţarea bibliotecilor universitare
sau serviciile de consiliere şi orien-
tare profesională destinate
studenţilor).

Cheltuielile private

cu învăţământul superior repre-
zintă acele resurse financiare ce
sunt rulate în cadrul universităţilor
care provin din alte surse de
finanţare decât bugetul de stat. De
regulă, acestea acoperă unele
costuri indirecte asociate activităţii
studenţilor în cadrul universităţilor,
cum ar fi costurile necesare pentru
traiul zilnic al studenţilor care sunt
acoperite din propriile resurse
(cheltuieli cu cazarea pe perioada
studiilor, cheltuieli de transport,
achiziţionarea de resurse materiale
folosite în procesul educaţional
cum ar fi cărţile, manualele sau
materialele didactice, etc.). În
acelaşi timp, cheltuielile private din
categoria taxelor plătite de studenţi
(taxe administrative sau de şcola-
rizare) acoperă costurile directe ale
instituţiilor de învăţământ superior.

Finanţarea din surse publice a
instituţiilor de învăţământ superior
ia forma unor granturi bloc sau a
liniilor bugetare distinct evidenţiate
în bugetul de stat (CNFIS, 2013).
De departe, granturile bloc sunt
cele mai comune, ele constând în
alocarea de fonduri destinate mai
ales acoperirii cheltuielilor interne
ale universităţilor şi fiind cel mai
adesea însoţite de reglementări şi
restricţii privind cheltuirea lor.

Finanţarea
învăţământului universitar

este realizată şi prin linii bugetare
distincte, cu precădere în Europa
de Est, nivelul lor fiind determinat
de autorităţile publice pe baza
elementelor de cost furnizate de
universităţ i. Figura 1 prezintă
sintetic principalele modalităţi de
finanţare publică a universităţilor.

La nivel internaţional, există state
în care finanţarea privată a învăţă-
mântului superior este prevalentă
- Statele Unite, Canada, Australia,
Japonia -, în special prin taxe de
şcolarizare, donaţii, contracte de
cercetare sau contracte de con-
sultanţă şi parteneriate cu mediul
privat, dar ţările din Uniunea Euro-
peană îşi concentrează finanţarea
învăţământului superior mai ales
pe surse publice, fie direct prin
oferirea către studenţi de locuri

finanţate de la buget, prin accesul
privilegiat al studenţilor la reţeaua
naţională de transport, sau indirect
prin programe care furnizează
sprijin financiar cum ar fi asigurări
de sănătate pentru studenţi sau
părinţii acestora sau scutirea de
impozit a persoanelor ale căror
copii sunt înscrişi la studii în instituţii
de învăţământ superior, etc. (Cre-
tan şi Lacrois, 2009). De regulă,
finanţarea publică presupune im-
punerea de către autorităţ i le
centrale a unor criterii, cum ar fi
cele legate de indicatori de input
(număr de studenţi, număr de
angajaţi, mărimea universităţii,
etc.) sau de output (promo-
vabilitate, cercetare, granturi, etc.)
(CNFIS, 2014).

Asociaţ ia Europeană a Uni-
versităţilor a distribuit în perioada
mai-septembrie 2009 un ches-
tionar online adresat universităţilor
membre ş i nu numai, prin
intermediul căruia a colectat date
financiare complexe de la peste
100 de universităţi din 27 de ţări,
ale cărui rezultate au fost detaliate
într-un raport publicat în 2011
(Esstermann et al., 2011). Unul din-
tre rezultate, relevant pentru dis-
cuţia noastră, se referă la distribuţia
medie a veniturilor universităţilor,
atât din surse publice, cât şi private,
prezentată în Figura 2.

Observăm că, de
departe, finanţarea
publică, fie din surse
naţionale, fie regionale,
domină structura
finanţării universităţilor
europene cu o pondere
de 73%, urmată de
contribuţia studenţilor,
însă la mare distanţă
(pondere de numai 9%).

În ţările Uniunii Europene, regi-
mul taxelor de studiu impuse la
ciclul de licenţă pentru studenţii
naţ ionali ş i cei din alte state
membre ale Uniunii este diferit,
plecând de la neperceperea de
taxe - Cehia, Danemarca, Finlanda,
Germania, Grecia, Islanda, Nor-
vegia, Polonia, Suedia -, trecând
prin taxe stabilite de universităţi -
Estonia, Letonia, Luxemburg,
Ungaria, -, taxe stabilite în mod
cooperativ - Italia, Lituania, Marea
Britanie - ş i taxe stabilite de
administraţia publică - Austria,
Cipru, Franţa, Olanda, Spania

Sursa: Estermann, T., Bennetot Pruvot, E. (2011). Financially Sustainable
Universities II. European universities diversifying income streams, EUA
Publications, http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/
Financially_Sustainable_Universities_II

Figura 2. Distribuţia surselor de finanţare
ale universităţilor europene, 2009

(Eastermann et al., 2011).
Celelalte surse de finanţare

folosite de universităţile europene
provin, în general, din surse private
- contractele cu mediul de afaceri,
finanţarea filantropică, veniturile din
exploatarea serviciilor, etc. -, însă
ponderea fiecăreia dintre ele în
totalul finanţării nu depăşeşte 5%.
În altă ordine de idei, este important
să reluăm discuţia cu privire la
sursele alternative de finanţare
disponibile universităţ i lor, cu
precădere în contextul subfinanţării
cronice a învăţământului superior
românesc din surse publice şi a
constrângerilor impuse de glo-
balizarea educaţiei şi de criza
economică globală.
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Credeam că suferinţa îi apropie
pe oameni, că devin mai empatici,
că învaţă ceva din experienţele triste
însă, se pare că nu e chiar aşa...

Iată-ne la debut de 2021, un an
pentru care ne-am creionat ţeluri,
idealuri, aspiraţii, speranţe, fiindcă
"a trăi fără speranţă înseamnă să
încetezi să trăieşti" o spunea
Dostoievski.

Începutul de an nu pare a fi unul
de bun augur dacă stăm să
parcurgem ştirile din mass-media:

 "În noaptea de Anul Nou un
român îşi ucide soţia în faţa copiilor"

 "Plajele din Bali acoperite de
tone de deşeuri din plastic"

 "O tânără din Cluj s-a sinucis de
Revelion"

 "Maldăre de gunoaie în Pădurea
Şopa"

 "Un piteştean şi-a bătut soţia în
noaptea de Revelion"

 "Statistica Coronavirus România:
654.007 infectări, 16.299 persoane
decedate"

 "Alertă privind o nouă tulpină de
COVID"

 "Tânăr de 22 de ani înjunghiat
mortal la o petrecere"

 "Petreceri ilegale oprite de poliţişti"
 "Boris Johnson anunţă închi-

derea şcolilor şi lockdown total
pentru Anglia"

 "Mii de oameni dorm în maşini
sau în containere după ce casele le-
au fost distruse de cutremurele care
au lovit Croaţia"

 "Un nou decret ministerial
împarte Italia în zone de culoare. Ce
înseamnă zona, galbenă, portocalie
şi galbenă"

 "Austria prelungeşte carantina
totală până pe 24 ianuarie"

Ce am învăţat în timpul acestei
pandemii? Mai nimic... Continuăm
să risipim, de protejarea mediului
nici nu mai are sens să vorbim.
Gunoaie peste gunoaie, munţi de
gunoaie şi ne mai mirăm că apar
noi viruşi care mai de care mai
agresivi pentru organismul uman.

Sărăcia, mizeria, ignoranţa care se
menţin în lume şi se amplifică ar
trebui mult diminuate prin acţiunea
şi implicarea clasei politice a statelor
lumii dar şi prin solidaritate, toate
acestea având la bază, într-un fel sau
altul, credinţa în fiinţa divină. Să
sperăm că, în acest sens, Europa va
înregistra paşi înainte.

Noaptea de Revelion... o noapte
care ar fi trebuit să fie una încărcată
de sentimente pozitive, de bunătate,
de calm, s-a transformat într-un
vacarm greu de imaginat. Toate
frustrările acumulate în timpul
perioadei de izolare s-au dezlănţuit
prin intermediul petardelor şi al
pocnitorilor. Un adevărat război al
nervilor, aveai impresia că în curând
vine sfârşitul lumii. Nu pot şi nici
nu doresc să-mi imaginez prin ce
au trecut bietele animale al căror auz
e mult mai dezvoltat decât al omului.
Sau mi-aş putea închipui doar
navigând pe un site de socializare
acolo unde stăpânii cer ajutor pentru
a-şi găsi animalele de companie
dispărute în noaptea dintre ani.

Frustraţi, egoişti, lipsiţi de educaţie,
unii dintre noi au impresia că totul li
se cuvine, că nu au nicio obligaţie
faţă de planetă în primul rând
(aceasta e şi casa lor), dar şi faţă de
semeni, alături de care convieţuiesc.

Violenţa e la ea acasă, fie că vor-
bim despre violenţa asupra ani-
malelor, fie că vorbim despre cea do-
mestică. Să-ţi ucizi soţia în faţa copii-
lor? Câtă terapie va fi necesară pentru
aceşti copii şi cât îi va ajuta? Aseme-
nea fapte s-au petrecut şi se petrec,
din păcate, în multe alte ţări ale lumii.

E revoltător stadiul în care am ajuns
ca societate. Promiscuitate, lipsa
respectului, dispariţia noţiunii de
familie, privarea de dragoste părin-
tească. Încotro ne îndreptăm? Foarte
puţini dintre noi mai înţeleg că relaţiile
se bazează pe respect, iubire între
soţi, iubire pentru copii şi bunici. Toate
acestea fac posibilă armonia din
familie, dezvoltarea într-un mod plăcut
ca individ şi totodată promit un viitor
strălucit pentru societate.

Revenind la cumpăna dintre ani...
circula pe o reţea de socializare o
glumă, aparent nevinovată: "Gata,
s-a încheiat perioada în care trebuie
să fii mai bun, mai iertător. Acum poţi
reveni la setările din fabricaţie".

Este exact ceea ce susţineam într-
unul din articolele trecute şi anume
că bunătatea vine din interiorul
nostru, ea nu este setată pe o
anumită perioadă a anului.

Mă opresc aici, deşi ar mai fi multe
de spus, şi închei cu speranţa că ne
vom trezi într-o zi şi vom aprecia ceea
ce avem, viaţa.

"Ca o piesă de teatru, aşa e viaţa:
nu interesează cât de mult a ţinut,
ci cât de frumos s-a desfăşurat".

SENECA

detaliat importanţa pachetelor de
tururi în reluarea activităţii turistice,
în timp ce şi-a arătat încrederea că
navele de croazieră vor experimenta
o reluare completă a activităţii, de
îndată ce vaccinurile vor fi disponibile
pe scară largă. Airports Council
International Europe estimează că
193 de aeroporturi de pe continent
se vor confrunta cu insolvenţa în
lunile următoare dacă traficul de
pasageri nu începe să-şi revină. Îm-
preună, aceste infrastructuri gene-
rează 227.000 de locuri de muncă
şi o contribuţie de 12.400 de mili-
oane de euro la PIB-ul european.
Organizaţia care reprezintă com-
paniile de management a peste 500
de aeroporturi din 46 de ţări euro-
pene a avertizat cu privire la
„prăbuşirea unor părţi semnificative
ale sistemului de transport aerian”
din cauza tendinţei continue de
scădere a cifrelor de trafic din cauza
efectelor pandemiei de COVID încă
activă. Ameninţarea închiderii aero-
porturilor este prezentă, cu excepţia
cazului în care guvernele fac un pas
înainte pentru a oferi sprijinul
necesar. Posibilul efect de domino
asupra ocupării forţei de muncă şi a
economiei locale este evident. În
acelaşi timp, aeroporturile şi huburile
europene mari nu sunt imune la
riscuri financiare critice. Deşi au
redus costurile la limită şi s-au
orientat către pieţele financiare
pentru a-şi consolida bilanţurile şi a
se pregăti pentru situaţii de urgenţă,
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datoria celor mai importante 20 de
aeroporturi europene a crescut la
peste 16 miliarde de euro, ceea ce
echivalează cu aproape 60% din
venitul lor într-un an normal. Sprijinul
financiar din partea guvernelor va fi
crucial pentru a evita creşterea
inegalităţii geografice şi afectarea
coeziunii sociale.

Organizaţia Mondială a Turismului
şi Sommet Education au lansat în
luna iunie a anului care tocmai a
trecut „Hospitality Challenge”, o
competiţie inovatoare menită să
identifice idei şi persoane capabile
să accelereze recuperarea secto-
rului turistic, unul dintre cele mai
afectate de pandemie. Iniţiativa a
primit aproape 600 de cereri de la
tineri din întreaga lume, aproxi-
mativ 40% au fost din America,
Europa (30%), Africa şi Orientul
Mijlociu (ambele 20%) şi Asia-Pacific
(10%), dintre care au fost selectaţi 30
de finalişti. Tematica abordată se
rezumă la: reducerea deşeurilor şi
durabilitate, ocuparea forţei de
muncă şi educaţie, siguranţă şi
experienţa de călătorie, precum şi
venituri şi productivitate. Aproape
50% din aceste proiecte se
adresează obiectivului de dezvoltare
durabilă: “muncă decentă şi creştere
economică”. Mulţi oferă, de ase-
menea, perspective noi asupra
provocării ridicate de Covid 19.

Turismul de mâine, aşa cum a
subliniat secretarul general al OMT,
Zurab Pololikashvili, „trebuie să
primească idei noi, voci noi şi toată
diversitatea pe care sectorul o oferă.
Acest concurs evidenţiază ceea ce

oferă mai bun turismul şi industria
hotelieră la nivel mondial. Acesta
arată cum inovatorii din întreaga
lume pot menţine turismul şi că-
lătoriile în fruntea dezvoltării durabile
şi a schimbărilor pozitive pentru toţi„.
Competiţia s-a concentrat pe patru
categorii, dintre care se remarcă
hotelurile şi operaţiunile conexe cu
cca. 40% din cereri, urmate de călă-
toriile de lux, bunurii şi servicii
(35%), alimente şi băuturi (15%) şi
proiecte  imobiliare inteligente
(10%). Un interes aparte îl reprezintă
îmbunătăţirea părţii operaţionale a
hotelurilor prin impactul lor social, cu
multe proiecte menite să reducă
şomajul şi să stimuleze gestionarea
resurselor umane. Organizatorii  au
primit un număr mare de proiecte
de înaltă calitate care promovează
incluziunea şi durabilitatea pentru a
reinventa „ospitalitatea de mâine” şi
care aduc, de asemenea, idei noi în
sectorul turistic. Acestea îşi propun
cu precădere o serie de idei şi
măsuri care  să contribuie la redre-
sarea economică generală. Cei trei
câştigători vor fi anunţaţi în luna
martie, dar aceşti 30 de finalişti au
câştigat deja o bursă de la Sommet
Education, grupul de instituţii
internaţionale specializate în formare
hotelieră, arte culinare şi patiserie
al Glion Institute of Higer Education,
Les Roches şi École Ducasse, care
îi va ajuta să-şi dezvolte talentele şi
abilităţile în domeniu. Mai exact, vor
primi o bursă completă pentru pro-
grame de master (MBA) şi cursuri
postuniversitare, precum şi cursuri
de specializare în 30 de programe

de formare hotelieră. Cei trei câş-
tigători vor primi capital iniţial de la
Eurazeo, principalul grup de investiţii
din care face parte Sommet Edu-
cation, pentru a-şi materializa pro-
iectele şi a-şi spori şansele, ca
acestea, să aibă un impact asupra
industriei turismului şi ospitalităţii.
Varietatea experienţelor şi a profi-
lurilor va fi o sursă de creativitate şi
va aduce, cu siguranţă, beneficii şi
noi perspective pentru toţi actorii
implicaţi. Printre proiectele depuse
de finalişti, se numără: Chartok,
software de colaborare hotelieră;
Coliving Hotels, închirieri de locuinţe
partajate pe termen mediu şi lung;
Digital Butler, asistenţă personalizată
pentru oaspeţi; Digital Concierge,
experienţă digitalizată pentru oaspeţi;
GauVendi, sistem de vânzare cu
amănuntul; Go-Travel direct hotel
booking, club de rezervări directe
bazat pe date; Hogaru, furnizor de
curăţenie şi gestionarea instalaţiilor;
Hosbot, asistent digital pentru
ospitalitate; Hospitality Onlearning,
platforma online de învâţare pentru
ospitalitate; HUTS, suport pentru
gestionarea resurselor umane; Join
F&B, serviciu de angajare a persoa-
nelor cu dizabilităţi; Komodore,
automatizarea gestionarii oaspeţilor;
Lemonade Social, e-commerce;
Little Big Travel, furnizor de experienţe
şi călătorii; Luxury Origin, experienţa
de lux personalizată şi captivantă;
Mes Petites Feuilles, agricultură
urbană inteligentă; Olappa Linens,
lenjerie durabilă; Recotrack, proces
de certificare pentru donarea de

continuare în pag. 9
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alimente; Searchef, platforma
pentru gestiunea de alimente şi
băuturi; SiliconBali, angajarea tine-
rilor; Travel Seeds, platforma de
rezervări online durabile; Trek-
Secure, o aplicaţie pentru a răs-
punde la contagierea cu COVID 19;
Tiptrip, managementul comenta-
riilor online ale oaspeţilor; Viri-
descent, platformă de rezervare
online ecologică; Virtual Hospitality
Research Platform, platformă de
cercetare hotelieră;  Woof Together,
standarde în hoteluri care primesc
animale de companie; Young
Hotelier Network, integrare comu-
nitară de impact social.

Operatorul turistic Contiki Travel
Tours, cu sediul în California, este o
filială a companiei The Travel
Corporation, fondată în Noua Zee-
landă în 1962, care  operează rute
(programe turistice) către toate
continentele, fiind specializat în
călătorii pentru tineri (între 18 şi 35
de ani). În urma monitorizării în mod
constant a pieţei turistice şi a
sondajelor recente efectuate,
reprezentanţii firmei au observat
o revenire a cererii, care a stagnat în
aceste luni de izolare şi de carantine
ale pandemiei, concluzionând că
piaţa călătoriilor pentru tineri se va
recupera mai repede decât restul
altor segmente. CEO-ul Contiki,
afirma în ziarul american Travel
Pulse că: “tinerii îşi pot asuma riscuri
chiar şi fără un vaccin şi sunt dornici
să experimenteze lumea reală după
atâtea luni de viaţă în lumea
virtuală... este complicat, nu putem
opera până când nu este sigur
pentru clienţii noştri şi până când nu
pot trăi experienţe sigure. Multe locuri
sunt deschise, dar altele sunt încă
închise şi cu restricţii, iar această
situaţie se schimbă continuu”.

Compania Contiki a profitat de
acest timp de pauză pentru a se
reinventa în faţa schimbărilor sociale
şi demografice şi a modului în care
va evolua lumea călătoriilor după
pandemie, în special pentru clienţii
săi actuali şi potenţiali. În prezent,
oferta este axată în principal pe
excursii în parcurile naţionale din
SUA, sudul ţării şi regiunea Paci-
ficului de Nord-Vest, pe lângă călă-
toriile internaţionale care alcătuiesc
principalul său portofoliu de produse
cu peste 350 de călătorii pe şase

continente şi care sunt acum supuse
restricţiilor. Aproape jumătate dintre
clienţi  sunt călători solo, interesaţi
de „călătoria socială” şi care doresc
să îşi facă prieteni în timpul călătoriei.
Obiectivele strategice post-pan-
demice ale companiei pot fi
rezumate astfel: evoluţie continuă,
proces de reinventare permanentă;
a profita de blocajul actual pentru a
regândi; extinderea ofertei cu pro-
grame pe distanţe mai scurte,
aproape de casă;”nu te grăbi”
(intenţionează să opereze noile sale
programe în primăvara anului 2021,
pentru a evita restricţiile şi pentru
siguranţă); „să fii pregătit să mergi
în direcţia spre care merge piaţa,
oricare ar fi aceasta”, ceea ce implică
o monitorizare constantă; a te asocia
cu companii care îţi pot îmbogăţi
oferta şi îţi pot îmbunătăţi opera-
ţiunile. Tot mai multe companii
şi destinaţii se orientează spre
turismul de tineret cu scopul de a
diverisfica mixul de clienţi. De fapt,
tinerii fac deja peste 190 de milioane
de călătorii internaţionale pe an(cu
excepţia anului 2020) şi acest
segment a crescut întrun ritm mai
rapid decât turismul global în
ansamblu. Acest segment, care
reprezintă 20% din călătoriile turis-
tice internaţionale, arată o rezistenţă
uimitoare la crize şi dezastre. Pia-
ţa de tineret reprezintă, prin urmare,
o mare oportunitate pentru  creş-
terea  viitoare a industriei turismului.
Odată cu dezvoltarea eficientă şi
campaniile de marketing specifice,
potenţialul acestui segment ar pu-
tea creşte şi mai mult. Millennials
(sau generaţia Y) este în căutare de
aventură, experienţe şi este inte-
resată să cunoască culturi noi.
Reţeaua Hostelling International, la
care sunt asociate 4.000 de pensiuni
pentru tineri din 80 de ţări şi care
însumează 35 de milioane de
înnoptări pe an, a lansat o campanie
sub sloganul „Say HI to the world”
(„Salută lumea”), care vizează în
special conectarea cu acest interes
vital al tinerilor pentru a relaţiona cu
persoane din alte ţări şi culturi.
Potrivit OMT turistul tânăr cheltuieşte
între 1.000 şi 6.000 de dolari pe călă-
torie, cu sejururi mai lungi (de până
la 50 de zile), în timp ce cheltuielile
medii pe turist sunt de 1.450 de
dolari.Turismul de tineret a fost, de
asemenea, afectat de recesiunea
economică între 2009 şi 2010, dar,
a arătat o rezistenţă mai mare,

comparativ cu alte segmente. Pentru
profesorul Greg Richards, cercetător
în turism, colaborator al confederaţiei
WYSE, “valoarea economică a
turismului de tineret este caracterul
unic al acestei pieţe.De fapt, călătorii
tineri sunt pionerii care descoperă
noi destinaţii. În plus, datele con-
firmă, de asemenea, că tinerii
când devin adulţi, cel mai probabil
revin la destinaţiile pe care le-au
vizitat în primele lor călătorii. De
exemplu, faptul că tinerii tind să
călătorească pentru perioade mai
lungi de timp şi în locuri nefrec-
ventate de către turiştii tradiţionali, ar
putea reprezenta un atu important
pentru multe destinaţii noi care
încearcă să se poziţioneze pe piaţă”.
Mai mult decât atât, aşa cum ob-
servă OMT şi WYSE Travel Confe-
deration, tinerii invariabil sunt în
avangarda schimbărilor şi inovaţiilor.
Industria turismului nu este o
excepţie. „Tinerii gândesc în mod
creativ şi probează ceea ce este
nou”.  Rezervările  online,  interac-
ţiunea cu alţi călători prin intermediul
reţelelor sociale, utilizarea dispo-
zitivelor mobile pentru a planifica
rute în mers,  descărcarea  de apli-
caţii pentru călătorii, sunt tot atâtea
mijloace moderne pe care generaţia
Google/Facebook, sau mai bine
spus Millennials (generaţia Y) -
persoanele care, în prezent, au vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 de ani, le
foloseşte frecvent. Ei sunt cei care
au schimbat faţa turismului având în
vedere modul în care îşi aleg
destinaţiile de vacanţă, hotelul unde
vor sta, dar şi experienţele din timpul
vacanţei. Conceptul de turism
„bleisure” provine din combinaţia
între vacanţă şi business (leisure +
business). Acest trend se observă
mai ales în rândul tinerilor sub 35 de
ani care, după ce şedinţele au luat
sfârşit, caută să afle lucruri noi despre
cultura locului în care călătoresc.Mai
mult, tinerii care călătoresc în scop
de afaceri obişnuiesc să îşi extindă
cu câteva zile deplasarea pentru a
descoperi experienţe locale. Hote-
lurile s-au adaptat acestui trend
oferind extra-night la tarife prefe-
renţiale, iar restaurantele au început
să organizeze aşa-zisele evenimente
„after-work”. Aceste evenimente au
ca target tinerii care lucrează în
corporaţii şi îşi doresc momente de
recreere după orele petrecute la
birou. Millennials preferă să se
cazeze în hosteluri, nu în hoteluri,
punând preţ mai degrabă pe locaţia
în care se află unitatea de cazare, nu
pe confort. De asemenea, hostelurile
le oferă şi oportunitatea de a socializa
cu alţi oameni care au aceleaşi
preocupări ca ei. De aici, şi tendinţa

lanţurilor hoteliere de a dezvolta
segmentul de hosteluri sau hoteluri
pentru un buget redus. Alte forme de
cazare preferate de tineri sunt
couchsurfing (cazare acasă la
localnici), airbnb shared room/
private room (cazare împreună cu
alţi turişti sau în casă cu localnicii).
Conform unui studiu realizat de SDL,
un millennial îşi verifică în medie
telefonul de 45 de ori pe zi şi este cu
56% mai predispus să descopere
conţinut promoţional din social
media decât de pe motoare de
căutare sau email.Pentru agenţiile
de turism, marketingul digital este
abordarea cea mai promiţătoare
pentru a ajunge la această generaţie,
fiind important să afle care sunt
canalele pe care le apreciază şi în
care se încrede. Generaţia millen-
nials nu apreciază pliantele şi vizitele
la agenţiile de turism. Aceşti utilizatori

vor testimoniale, video-uri, idei de
excursii, recenzii, articole utile. Ei vor
conţinut creat special pentru ei şi îl
vor online, pe fiecare canal frec-
ventat.  Abordarea tradiţională de
marketing a devenit irelevantă pentru
acest val de călători. Generaţia Y nu
apreciază tentativele de vânzări, însă
iubeşte conţinutul educaţional
personalizat. Aceşti utilizatori vor să
ştie unde merg locuitorii din New
York sau Berlin la bere, unde petrec
timpul liber şi care sunt locurile
despre care ei cred că merită vizi-
tate... Travel marketing pentru mille-
nnials cere o strategie focusată pe
fotografie, conţinut, abordare multi-
channel şi un ton al vocii unic pentru
fiecare grup ţintă. Importanţa
economică a turismului de tineret se
explică, de asemenea, prin rezis-
tenţa acestei pieţe la adversităţi.
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