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 “Dezva\[-te s[ respec\i
fa\ada, pân[ ce n-ai
v[zut interiorul.”

DEZVOLTAREA
RURALÃ

Tudor Arghezi

UE a fost întotdeauna
interesatã în aplicarea unei
politici de dezvoltare ruralã.
În 1988 a creat un cadru
special consacrat zonelor rurale.

În cele ce urmeazã vom face câteva precizãri referitoare la
conceptul de miºcare brownianã, concept utilizat în diferite ramuri
ale ºtiinþei ºi care a deschis noi orizonturi în ceea ce priveºte
creºterea inteligibilitãþii multor fenomene ale lumii reale dintr-o
perspectivã a proceselor stocastice generatoare de fenomene.

TURISMUL - ÎNTRE
RESTRICÞII ªI OPTIMISM

DESPRE MIªCAREA
BROWNIANÃ

Punctul pe Europa

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

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

- marginalii la volumul lui Serhii M. Plohii1, Ialta.
Preþul pãcii,  Litera, 2020 -
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Disputele învingãtorilor pe
soarta þãrilor. Aºa cum a fost

continuare în pag. 4,5,6

Revista
“EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

https://
infosibiu.eu/
economie/

" Pesimistul vede dificultãþi în orice oportunitate.
Optimistul gãseºte oportunitãþi în orice dificultate"

Winston Churchill

Deteriorarea mediului este o ameninţare pentru civilizaţia umană infinit mai mare
decât Covid-19, în contextul în care populaţia Terrei continuă să crească, iar nivelul
crescut de consum al ţărilor bogate aduce prejudicii imense la nivel global. Asta, ca să
ne mai abatem gândurile de la pandemia actuală şi să luăm în considerare şi alte
pericole permanente care ne pot afecta, într-un mod sau altul, viaţa cotidiană.

continuare în pag. 7,8,9

continuare în pag. 2

Stare Miasto
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Paula COTARCEA

“Prejudecãþile
sunt ceea ce
proºtii utilizeazã
în locul raþiunii.”

 Voltaire

continuare în pag. 9

PREJUDECATA,
O LIMITÃ

A LIBERTÃÞII

dr. Vasile
BRĂTIAN, ULBS

Virgil NICULA

continuare în pag. 3
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În urma unei analize cu privire la mişcarea browniană, constatăm faptul că Jan
Ingenhousz (biolog, chimist şi filosof olandez, descoperitor al fotosintezei, consilier şi
medic al Mariei Therezia) descrie în 1785 (an al perioadei iluministe, 1715-1789)
mişcarea neregulată a unor particule de cărbune pe o suprafaţă de alcool.

Politica agricolă comună (PAC) sprijină dinamismul şi
viabilitatea economică a comunităţilor rurale prin intermediul
măsurilor de dezvoltare rurală (aşa-numitul al doilea pilon).
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Mãsurile de
 dezvoltare ruralã

 completeazã
 mãsurile de piaþã
ºi sprijinul pentru

 venit din PAC
prin strategii ºi

 finanþãri menite
sã consolideze

sectorul
agroalimentar

ºi sectorul forestier
al UE, durabilitatea

mediului ºi
bunãstarea zonelor
 rurale în general.

Dezvoltarea rurală

reprezintă cel de-al doilea pilon
al politicii agricole comune (PAC),
al cărui obiectiv este acela de a
sprijini zonele rurale să facă faţă
multiplelor provocări economice,
sociale ş i de mediu. Această
politică formează ş i vine în
completarea sistemului de plăţi
directe către agricultori ş i a
măsurilor de gestionare a pieţelor
agricole (primul pilon). O parte din
obiectivele sale sunt comune
fondurilor structurale şi de investiţii
europene (fondurilor ESI). Politica
UE de dezvoltare rurală este
finanţată prin Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR). Fiecare stat membru
primeşte un pachet financiar
pentru această perioadă de 7 ani.

Cu ajutorul transferului de fonduri
între piloni statele membre au
posibilitatea de a transfera până la
10% din pachetul lor financiar
naţional pentru plăţi directe către
pachetul financiar destinat
dezvoltării rurale.

Comisia Europeană publică pe-
riodic rapoarte despre opinia pu-
blică - aşa-numitele sondaje Euro-
barometru din seria "Europenii,
agricultura şi PAC".

Alocările financiare pentru
agricultură şi dezvoltare rurală sunt
incluse în al doilea titlu din cadrul
financiar multianual (CFM) 2014-
2020, care acoperă domeniile
creşterii durabile şi al resurselor
naturale

Aceste zone reprezintă mai mult
de 80% din teritoriul Uniunii
Europene şi mai mult de un sfert
din populaţia sa. Principala sa
caracteristică, de o valoare imensă,
este bogata sa diversitate: diver-
sitatea terenurilor şi diversitatea
culturilor şi tradiţiilor.

De multi ani lumea rurală suferă
un proces de transformare radicală
din cauza exercitării unei presiuni
de fiecare dată mai mare asupra
unui echilibru şi aşa destul de fragil.

Principalele provocări cu care se
confruntă zonele rurale sunt
declinul  activităţ i lor agricole
tradiţionale, exodul din zonele
rurale şi îmbătrânirea populaţiei,
depărtarea anumitor zone ş i
deficienta infrastructurilor şi a
serviciilor de bază sunt unele din
principalele probleme cu care se
confruntă aceste zone.

Fiind în favoarea dezvoltării
rurale, Comunitatea Europeană
caută soluţii la aceste probleme de
dezvoltare, începând cu reforma
Fondurilor structurale din 1988, de
o adevarată dezvoltare integrată.  În
1993 zonele rurale au primit o mare
recunoastere politica in Uniunea

Europeana cu mentiunea expresa
in articolul 130 A din Tratatul de la
Maastricht, ce prezinta acele zone
ca pe un obiectiv prioritar al
ajutorului acordat prin intermediul
politicii comunitare de coeziune
economica si socială.

 Principalul obiectiv care se
urmareste este mentinera unor
comunitati rurale viabile, pentru
care rezulta a fi esentiala o agri-
cultura competitiva. De asemeni
este fundamentala obtinerea
diversificarii economiei rurale si cu
acest scop Comunitatea isi
centreaza eforturile in domenii
diverse cum ar fi dezvoltarea
intreprinderilor mici si mijlocii,
exploatarea noii tehnologii in
favoarea zonelor rurale sau
turismului rural. Accesul la servicii,
protectia mediului ambient si
imbunatatirea formarii persona-
lului sunt alte prioritati importante.

Recunoasterea necesitatilor
particulare ale zonelor rurale din
1988 si confirmarea sa din 1993
au facut loc unei politici de
dezvoltare rurale specifice cu
obiective, principii, instrumente si
masuri financiare stabilite.

Intre 7 si 9 noiembrie 1996, a avut
loc  in Cork  o mare Conferinta
Europeana asupra dezvoltarii
rurale in care Comisia si asociatii
sai nationali, regionali si locali au
examinat elementele din care ar fi
trebuit sa se compuna politica de
dezvoltare rurala a Uniunii pentru
noua perioada ce va incepe in anul
2000.

Declaratia cere o dezvoltare
sustinuta pentru toate zonele
rurale si o mare subsidiarietate,
simplificare si integrare pentru
diversele masuri de ajutorare in
dezvoltarea lor.

 Finalitatea ar fi un singur obiectiv,
un singur cadru juridic, o singura
politica si un singur program. Ceva
simplu, transparent si eficace.

 Dezvoltarea rurală Componenta
a PAC a căpătat o atenţie sporită
după elaborarea de către Comisie
a documentului strategic Agenda
2000, devenind astfel al doilea
pilon al PAC. Sunt două raţiuni
majore care justifică necesitatea
unei abordări în această direcţie:
prima, este dată de proporţia foarte
mare - 80% - pe care o deţin
suprafeţele agricole relativ la
suprafaţa Uniunii Europene. A doua
este cea a obiectivului primordial
de coeziune economică şi socială
al Uniunii Europene, a cărui
realizare ar deveni utopică fără
acordarea atenţ iei cuvenite
dezvoltării armonioase a zonelor
rurale.

În Regulamentul 1305/2013 -
sprijinul pentru dezvoltarea rurala
acordat prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala
sunt definite cele 3 obiective ale
politicii de dezvoltare rurala si
anume: ameliorarea exploataţiilor
Agricole, garantarea siguranţei şi
calităţ i i produselor Agricole,
asigurarea unor niveluri stabile şi
echitabile ale veniturilor fermierilor,
protecţia mediului,dezvoltarea de
activităţ i complementare ş i
alternative generatoare de locuri
de muncă, pentru a contracara
procesul de depopulare a zonelor
agricole ş i a întări substanţa
economică şi socială a zonelor
rurale, imbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi viaţă în zonele rurale şi
promovarea şanselor egale.

Principiile care stau la baza
politicii de dezvoltare rurală,
definite în acelaşi regulament,
sunt:principiul multifuncţionalităţii
agriculturii, în sensul unei inter-
pretări mai largi acordate
activităţilor agricole, în plus faţă de
rolul tradiţional de furnizor de

produse agricole, principiul abor-
dării multisectoriale şi integrate a
economiei rurale, în sensul
diversificării activităţilor, creării de
surse suplimentare de venit şi
ocupare, şi prezervării patrimo-
niului rural 21 ,principiul flexibilităţii
financiare în sprijinirea dezvoltării
rurale, în sensul descentralizării
deciziei, subsidiarităţii, şi implicării
partenerilor locali, principiul trans-
parenţei în elaborarea progra-
melor de dezvoltare rurală, bazat
pe simplificarea legislaţiei

Statele membre şi regiunile îşi
elaborează propriile programe de
dezvoltare rurală în funcţie de
nevoile din teritoriu.

Începând  cu 2014, fiecare stat
membru trebuia să stabilească un
acord de parteneriat care necesită
coordonarea tuturor fondurilor
structurale şi de investiţii europene
(fondurile ESI) din ţara respectivă.
În acelaşi timp, Comisia Euro-
peană şi statele membre cola-
borează cu Banca Europeană de
Investiţii (BEI) în vederea creării
unor instrumente financiare în
cadrul FEADR. Implementarea şi
impactul programelor de dezvol-
tare rurală sunt monitorizate şi
evaluate în detaliu.

Pentru a răspunde acestor
priorităţi, ţările UE pun în aplicare
programe de dezvoltare rurală
adaptate la propriile provocări şi
capacităţi. Acestea sunt finanţate
prin FEADR.

Programele pot fi elaborate la
nivel naţ ional sau regional ş i
trebuie să susţină cel puţin patru
dintre cele şase priorităţ i ale
FEADR. ţările trebuie să stabi-
lească obiective în funcţie de ariile

de interventie specifice şi să preci-
zeze măsurile pe care le vor lua şi
finanţarea de care vor avea nevoie
pentru a atinge respectivele
obiective.

Astfel, în timp ce Comisia Euro-
peană aprobă şi monitorizează
programele de dezvoltare rurală,
deciziile privind selectarea
proiectelor şi acordarea plăţilor
sunt luate la nivel naţional sau
regional.

Cel puţin 30 % din fondurile pen-
tru fiecare program de dezvoltare
rurală (PDR) trebuie să fie dedicate
măsurilor relevante pentru mediu
ş i combaterea schimbărilor
climatice. O mare parte din bani
este canalizată prin granturi şi plăţi
anuale către fermierii care trec la
practici mai ecologice.

Cel puţin 5 % din fondurile pentru
PDR trebuie să fie acordate unor
acţiuni bazate pe metoda LEADER.
LEADER este o abordare "de jos
în sus", care reuneşte fermieri,
întreprinderi rurale, organizaţii
locale, autorităţi publice şi per-
soane fizice din diferite sectoare
pentru a forma grupuri de acţiune
locală (GAL). GAL-urile îş i
pregătesc strategii de dezvoltare
locală, pe baza cărora îş i
gestionează propriile bugete.

Programele de dezvoltare rurală
pot sprijini, de asemenea, sate
inteligente. Această iniţiativă caută
să ofere un set de instrumente
polivalente care să faciliteze, să
stimuleze şi să extindă inovarea în
zonele rurale din toată Europa,
pentru a găsi soluţii la problemele
comune ale populaţiei rurale.

"Fermierii români, mari si mici,
vor fi obligati sub noua PAC să

renunţe la pesticide, să retraga din
productie o bucată din suprafaţa
cultivată pentru a fi rezervată unor
zone de biodiversitate, să mă-
rească suprafaţa de teren dedicată
producţiilor organice, să imple-
menteze noile masuri de mediu,
denumite "eco-scheme", iar pe
cele actuale să le înăsprească".

Guvernul trebuie să pregăteacă
de pe acum planurile naţionale
strategice în agricultură adaptate
noii PAC, altfel fermierul român
mediu ş i mare riscă să dea
faliment iar terenurile agricole să
ajungă în proprietatea fondurilor
de investiţii străine.

În plus, prin
 intermediul

 instrumentelor
 financiare,

FEADR serveºte
ca sursã de credite,

 microcredite,
 garanþii ºi capital
 pentru beneficiarii

 din agriculturã,
 silviculturã ºi

zonele rurale care
 desfãºoarã proiecte
 viabile din punct

de vedere financiar
ºi care susþin

 prioritãþile FEADR.



mişcarea browniană pentru a
verifica teoria moleculară a căldurii.

Studiile lui Bachelier şi
Einstein

au conjecturat multe dintre pro-
prietăţile mişcării browniene, dar
a durat mult timp până când s-a
putut demonstra existenţa proce-
sului cu proprietăţile specificate. În
1923, Norbert Wiener a demonstrat
consistenţa definiţiei cu proprie-
tăţile aferente (din acest motiv
mişcarea browniană este numită
şi proces Wiener), iar mai târziu,  în
1951, Monroe David Donsker a dat
o demonstraţie completă a conver-
genţei drumurilor aleatoare către
mişcarea browniană (Bratian at all,
2016).

Acestea fiind spuse, în conti-
nuare vom preceda în mod intuitiv
pentru a modela mişcarea brow-
niană, astfel (Negrea, 2006):

Fie t momente de timp în care o
particulă decide întâmplător o
direcţie şi parcurge un pas în
această direcţ ie (la fiecare
moment, multiplu de  t, particula
decide la întâmplare să facă un
pas la dreapta sau la stânga pe o
distanţă  x faţă de poziţ ia de
plecare)

Pentru a modela situaţia de mai
sus, considerăm un şir de variabile
aleatoare independent echidis-
tribuite Yi, cu i mai mare sau egal
cu 1, astfel încât P(Yi=  x)=P(Yi=
-  x)=1/2. La momentul de timp t,
particula efectuează parte întreagă
din raportul t/ t deplasări. Ca
urmare, poziţia particulei va fi
Y1+Y2+...+Y(t/  t). Ceea ce trebuie
reţinut este că toate acestea se
produc la o scară foarte mică şi ca
urmare  t şi  x tind c[tre 0. Dar,
acest lucru implică faptul că pentru
a avea o limită este necesar ca   x2/
   t să aibă limită. Ceea ce ştim este
că variaţia   t şi   x sunt foarte mici şi
ca urmare, cea mai bună alegere
este   x=   t1/2.

Acum devenind mai tehnici, dacă
avem o mişcare browniană
standard B (numită ş i proces
Wiener) a unei particule într-un
interval de timp t, atunci
modificarea lui B (   B), având la
bază un pattern sub forma
distribuţiei normale, în acel interval
de timp are două proprietăţ i
(Brătian at all, 2016):

a)  B=z  t1/2, unde z este o
variabilă normal distribuită de
medie 0 şi varianţă 1

b) variaţiile  B la două intervale
de timp   t sunt independente

Referitor la prima proprietate, se
poate spune că  B depinde de
rădăcina pătrată a intervalului de
timp (   t1/2) ş i de o variabilă
aleatoare standardizată (normată),
z. Ca urmare,  B este normal
distribuită şi are o varianţă care
este egală cu rădăcina pătrată a
intervalului pe care se produce (  B
este normal distribuit, de medie 0
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Aºadar, anul 1785
poate fi considerat

 momentul iniþial de
la care se pun bazele
 miºcãrii browniene.
Ulterior, botanistul
britanic de origine
 scoþianã, Robert

Brown, a analizat
în anul 1827

miºcarea spontanã,
 neregulatã a unor
 particule extrem de
 fine de polen aflate

 în suspensie
coloidalã, miºcare

 spontanã care
 capãtã ulterior

în ºtiinþã
denumirea de

 miºcare brownianã.
Conceptul de mişcare brow-

niană face apoi obiectul matema-
ticii în teza de doctorat a matema-
ticianului francez Louis Bachelier
la începutul secolului XX (docto-
rand al lui Poincaré; iniţial teza sa
nu a fost foarte bine primită în
rândul matematicienilor întrucât
aplicaţiile matematice din aceasta
erau într-o zonă necunoscută
pentru matematicieni, în domeniul
finanţelor). Un fapt important de
relevat este acela că Bachelier,
câţiva ani după susţinerea tezei, şi-
a apărat cu succes ideile,
dezvoltând în continuare teoria
proceselor stocastice, astfel că,
lucrarea sa de pionierat în
domeniul mişcării browniene fiind
recunoscută câteva decenii mai
târziu. Această recunoaştere a fost
realizată mai întâi de către Andrey
Kolmogorov şi Paul Lévy, apoi de
Leonard Savage care a tradus în
engleză teza lui Bachelier, fapt care
atrage atenţia lui Paul Samuelson
(Nobel 1970) care popularizează
ideile în rândul economiştilor. De
asemenea, regăsim influenţe ale
dezvoltărilor lui Bachelier la Eugene
Fama (fondatorul teoriei EMH,
Nobel 2013), ale cărei idei sunt
strâns legate de ideea mersului
aleator (unul dintre modelele
teoriei EMH este modelul mersului
aleator) şi la Black&Scholes (Nobel
1997), al căror model de evaluare
a derivatelor are la bază mişcarea
browniană geometrică a activului-
suport.

Studiul lui Bachelier a precedat
doar cu cinci ani studiul lui Albert
Einstein (1905) care a utilizat

şi varianţă   t1/2).
Referitor la a doua proprietate,

se poate spune că    B la un
moment dat este independentă de
modificările acesteia de la
momentele ulterioare, depinzând
doar de valorile lui B din momentul
prezent.

La limită,  B devine dB şi   t
devine dt (afirmaţii bine-cunoscute
din analiza matematică), iar
dB=zdt1/2, cu media 0 şi varianţă dt.

Acestea fiind spuse, dacă până
acum am făcut referire la mişcarea
browniană standard, în continuare
vom preciza şi proprietăţile unei
mişcări browniene generalizate
(numită şi proces Wiener gene-
ralizat), care ajută la construirea
proceselor stocastice, astfel
(Bratian et all, 2016):

a) în acest caz, ecuaţ ia de
mişcare a unei variabile x este dată
de următoarea expresie:

dx=adt+bzdt1/2

b) o mişcare browniană gene-
ralizată a unei particule în timp
continuu ( la limită devine dt) este
dată de modificarea lui B în timp
continuu (dB) şi are următoarele
proprietăţi:

1) este finită şi măsurată cu
rădăcina pătrată a unităţii de timp;

2) este continuă (nu există dis-
continuităţi); mişcarea browniană
este limita în timp continuu a
evoluţiei aleatoare în timp discret;

3) are proprietatea Markov
4) are proprietatea de martingal
5) suma diferenţelor pătratice ale

lui B  t
Referitor la proprietatea de

Markov, aceasta face referire la
faptul că valoarea xi a unei variabile
aleatoare X este funcţie doar de
valoarea sa anterioară (xi-1).

Referitor la proprietatea
de martingal, aceasta
face referire la faptul că
expectanţa cu privire la
valoarea unei variabile
aleatoare este exact
valoarea din prezent
a acesteia.

Bibliografie:
- Brătian V, Bucur A, Opreana C,

(2016), Finanţe cantitative - evaluarea
valorilor mobiliare ş i gestiunea
portofoliului, Editura ULBS, Sibiu

- Negrea B, (2006), Evaluarea activelor
financiare, Editura Economică, Bucureşti
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Ghetoul din Varşovia

III. Polonia,
în limba rusã

Stalin versus Churchill
şi Roosevelt: discuţii aprinse

15. Negocierile privind Polonia
a fost unul dintre cele mai
spinoase subiecte discutate şi
disputate la Ialta. Poate subiectul
cel mai însemnat, reflectând, în
mare măsură, înclinarea spre
sovietici -  spre Stalin şi Molotov şi
tot ce aveau în spate, puterea
URSS-ului -, a acestei esenţiale
conferinţe. Un moto al celei de a
treia părţi a articolului nostru de
marginalii la cartea lui Serhii M.
Plohii, profesor la Harvard, ca de
altfel un  moto la chiar cartea sa
amintită, l-ar putea reprezenta
cuvintele lordului Moran, medicul
lui Churchill şi membru al dele-
gaţiei britanice la Ialta, cuvinte
notate în jurnalul său: "La Moscova
era clar, din octombrie anul trecut
(1944, n.n.), că Stalin are de gând
să facă din Polonia un avanpost
cazac al Rusiei, şi nu cred că
şi-a schimbat intenţiile aici (la
Ialta, n.n.)".

Roosevelt era  aproape resem-
nat: "ce pot să spun..." De altfel,
când amiralul Leahy, care nu a fost
implicat în negocierile efective ale
problemei, i-a spus lui Roosevelt:
"Domnule preşedinte, acest acord
(privind Polonia, în speţă, dar şi al
Ialtei, n.n.) este atât de elastic încât
se poate întinde de la Ialta la
Washington, fără să se rupă,
propriu-zis vreodată". Roosevelt i-
a răspuns: "ştiu Bill, ştiu. Dar este,
în acest moment, tot ceea ce pot
să fac pentru Polonia". Concluzia
ar fi cea a diplomatului american
Averell  Harriman. "Era o expresie,
afirmă acesta, pe care o utilizam
la ambasadă (cea a Statelor Unite
la Moscova, n.n.) în acea perioadă:
negocierea cu un rus duce la
cumpărarea aceluiaşi cal de două
ori... Aveam acelaşi sentiment şi
despre acordul polonez şi i-am
spus acest lucru şi lui Bohlen. A fost
de acord că întreaga negociere
finalizată la Ialta va trebui să fie
reluată de la zero". Când? Nu a mai
spus...

Că la Ialta chestiunea poloneză
a fost fundamentală atât pentru
vestici cât şi pentru sovietici mai
este dovedită de un fapt, care nu
are cum să mintă: peste 150 de
pagini din cartea lui Plohii - 700
pp. - sunt dedicate problemei

poloneze. Pentru România doar
câteva pagini. Ş i mergând pe
logica de acum a "key words", în
întregul volum al lui Plohii numele
Poloniei şi al personalităţilor sale
este amintit de sute şi sute de ori.
În contrapartidă, de exemplu, cel
al României şi al personalităţilor
sale este scris doar de câteva ori.
Aşadar, o optică total diferită,
privind cele două ţări, a celor trei
mari la Ialta - şi nu doar la Ialta - şi
total nepotrivită, opiniez, pentru
România. Cam aşa ne-au preţuit
vestici. Era, însă, diferit şi statutul
nostru belic, dar n-ajunge. Să revin.

Într-un fel, Plohii, nu ca opinie a
lui ci pe baza chiar a cuvintelor lor,
îi disculpă relativ pe Roosevelt şi
Churchill. Când negocierile de la
Ialta privind Polonia au fost fina-
lizate în seara zilei de 10 februarie
1945, "delegaţii occidentali la Ialta
nu au avut altă opţiune decât aceea
de a accepta preponderenţa puterii
sovietice. Roosevelt a crezut că o
presiune mai mare asupra lui Stalin
nu ar fi adus rezultate. Churchill nu
a fost de acord şi a dorit conti-
nuarea discuţiilor, dar nu există nici

o dovadă că Stalin era dispus să
facă vreun compromis în privinţa
Poloniei. Ţara era prea importantă
în marele său plan, pentru a slăbi
controlul asupra ei". Desigur,
adaug eu, şi România era foarte
importantă, dar în ce o priveşte nu
au existat la Ialta obiecţii reale,
serioase, în ce privea nu doar
influenţa, ci chiar controlul sovietic,
strict, asupra ţării. Ţintele predilecte
ale preşedintelui american au fost
mai ales constituirea ONU ş i
sistemul de vot de aici, din Consiliul
de securitate ONU etc., cât şi
promisiunea fermă a Soyuz-ului de
a intra cât mai repede în război,
alături de SUA, împotriva Japoniei.
Puncte ochite, puncte lovite. Iar
Britanicii aveau predilect pe
agendă Grecia şi Italia. Ruşii să nu
intervină deşi partidele comuniste,
influenţa lor erau foarte puternice
acolo. La fel şi în Franţa. Puncte
ochite, puncte lovite, de asemenea.

Ce era în balanţă.
Istoria avea şi ea greutate.

16. Oricum, însă, aşa cum am
arătat, pentru Polonia discuţiile au

fost mai aprinse, cu precădere din
partea britanicilor. şi este destul de
facil de explicat de ce. Iată. Pentru
Polonia s-a declanşat, în fapt, Al
Doilea Război Mondial: britanicii,
francezii, polonezii împotriva
Germaniei naziste. A luptat, cât a
putut, vitejeşte împotriva lui Hitler.
În Marea Britanie, şi nu doar la
Londra, erau refugiaţi nu puţini
polonezi. Era aici un guvern
polonez în exil, încă din finalul lui
1939, şi tot aici a fost constituită o
armată poloneză de circa 150.000
oameni luptând împotriva nemţilor.
A ajutat sensibil ş i România
Polonia în lupta împotriva lui Hitler.
Dar asta, se pare, nu a contat. În
Statele Unite, populaţia americană
de origine poloneză număra circa
7 milioane de oameni, un mare
potenţial de alegători ce trebuia
mulţumit. Iar, pe deasupra, şi în
Marea Britanie şi în SUA (aici
fuseseră, în prealabil) urmau
alegeri din perspectiva cărora
validarea politicilor statale era mai
mult decât însemnată. Pentru
URSS nu erau împrejurări de
importanţa celor din Marea Britanie
şi SUA. Toată lumea asculta de
"vojd" iar în caz de alegeri se ştia
"cine câştigă". Pentru URSS era,
însă, mult mai important altceva:
practic, întregul teritoriu al Poloniei
fusese eliberat (ocupat, ca atare,
de Armata Roşie). Totodată, pe
teritoriul eliberat, la Lublin-Varşovia
fusese constituit un guvern condus
de comunişti. Deci, cine putea să
aibă cuvântul hotărâtor?... Iată, dar,
argumente în sensul celor relatate,
dar care nu scuză poziţia ignobilă
cel puţin a britanicilor şi ameri-
canilor faţă de România. Şi nu a
fost doar România astfel, ci o mare
parte din Balcani. Dar ce s- petre-
cut, concret, în "Bătălia pentru
Polonia", cum acrie Plohii, şi de ce
"Polonia în limba rusă", cum am
scris eu? Principial, am spus câte
ceva. Să urmărim în fapt.

Fără îndoială, Polonia interbelică
era o ţară europeană însemnată,
chiar foarte însemnată. Cu o
populaţie aproape dublu cât a
României, cu o suprafaţă cu circa
o treime mai mare decât noi,
deceniile 1920 şi 1930 readu-
seseră polonezilor mândria ş i
avantajele de a avea un stat
propriu, un stat în plină dezvoltare
şi afirmare. Chiar şi în timpul în care
ţara fusese împărţită de marile
puteri ce o înconjurau, orgoliul
polonezilor rămăsese neîntinat. Ei
au avut o istorie foarte frământată
dar şi foarte glorioasă, cu mari
personalităţi recunoscute nu doar
în panoplia naţională, ci şi în cea
europeană şi universală: scriitori
precum Henryk  Senkiewicz, cu
marea lui trilogie "Potopul", "Prin
foc şi sabie" şi "Pan Wolodowski",
care, alături de "Quo Vadis" tot de
el scrisă, mi-au încântat începutul
adolescenţei. Apoi mari compo-
zitori şi muzicieni precum Frederic
Chopin sau Jan Paderewski,
devenit preşedinte al Poloniei. Pe
urmă mari generali, precum Jozef
Pilsudski care a fost şi el preşedinte
al Poloniei. Să nu uităm boarea de
sensibilitate, dragoste şi patriotism
pe care Marie  Walewska a adus-o
în întreaga lume. De loc în ultimul
rând nobila familie Poniatowski
care  dat înalţi demnitari în Polonia,
dar,  iată, şi  în Franţa etc. I-am numit
pe cei care mi-au venit mai repede
în minte. Or, pe această ţară, care
la începutul anilor 1920 se bătuse
cu ş i înfrânsese armata roş ie
revoluţionară, inclusiv pe Stalin
care luptase acolo, naziştii o voiau
distrusă iar, într-un final, populaţia
slavă "terminată",.

Războiul Al Doilea Mondial a
pornit când germanii au atacat

mişeleşte Polonia - Marea Britanie
şi Franţa declarând şi ele, imediat,
război Germaniei lui Hitler. Polonia
a fost repede înfrântă, ocupată,
înfometată, polonezi arestaţ i,
exterminaţi, atrocităţi de tot felul. Iar,
apoi, armata sovietică fiind cea
care i-a înfrânt aici pe hitlerişti şi a
eliberat (ocupat) astfel Polonia.
Inclusiv cu cele două episoade atât
de dramatice petrecute la Varşovia:
răscoala Gheto-ului ş i revolta
armată a polonezilor. Lupte grele
cu numeroşi morţi şi răniţi. Nici
polonezii de afară nu stătuseră
pasivi. Cum spuneam, la Londra,
s-a constituit un guvern polonez în
exil. Iar din refugiaţi polonezi,
inclusiv cei fugiţi în acest scop din
Polonia, s-a format o armată de
circa 150 mii de oameni ce a luptat
cu multă abnegaţ ie împotriva
nemţilor. Totodată, polonezii, mai
ales conduşi de comunişti, luptau
în continuare din interior împotriva
nemţilor. Iar pe teritoriul liber şi-au
constituit un guvern la Lublin şi
Varşovia. Am mai amintit. Ajungem,
acum, la miezul problemei.
Polonia era voită de ruşi, printre
altele un inamic tradiţ ional al
Rusiei şi o importantă zonă a lor
de securitate. O mare parte din
Polonia făcuse decenii întregi,
parte din Imperiul ţarist. Britanicii
şi americanii - şi am văzut de ce - o
voiau în lumea lor de influenţă. De
România, greu, foarte greu de
înţeles, şi mai greu de admis, nici
măcar nu s-a pus cât de cât
problema astfel. Oricum, iată-ne la
volumul lui Serhii M. Plohii, "Ialta -
preţul păcii". Iată-ne la Ialta în 4-11
februarie 1945. Confruntările între
cei trei mari sunt acute.

Bătălia pentru Polonia.
Polonia abandonată?

17. Un citat mai lung din Plohii,
capitolul "Bătălia pentru Polonia":
"Domnule preşedinte, în acest
moment soarta multor naţiuni stă
în mâinile dumneavoastră şi ale
prim-ministrului Churchill", înce-
pea o scrisoare care i-a fost
telegrafiată lui Roosevelt, la Ialta.
Ea a fost scrisă pe 3 februarie 1945
ş i era semnată de liderul
guvernului polonez în exil, Tomasz
Arciszewski. Nimeni nu cunoştea
data exactă a începerii conferinţei,
dar Arciszewski a cerut Departa-
mentului de Stat să îi înmâneze
"urgent" scrisoarea preşedintelui.
"Decizii importante privind ţara sa
urmau să fie luate în curând, iar el
ştia că timpul nu era de partea lui.
Arciszewski i-a trimis o scrisoare
similară şi lui Churchill".

Liderul polonezilor din Londra i-
a cerut preşedintelui american să
îi salveze naţiunea. "Întreaga lume
aşteaptă ca aceste discuţ i i
importante... să conducă la crearea
unei baze a păcii viitoare, o pace
care să aducă naţiunilor libertate
de conştiinţă şi de exprimare, şi să
le elibereze de frică şi de sărăcie",
scrie el invocând limbajul Cartei
Atlanticului, atât de îndrăgită de
Roosevelt. Am încredere că aceste
libertăţi esenţiale vor fi oferite şi
naţiunii noastre, care a luptat cu
hotărâre pentru obţinerea lor ală-
turi de marile democraţii ameri-
cană şi britanică. Am încredere mai
ales în faptul că nu veţi permite
luarea unor decizii care să ştir-
bească drepturile legitime ale
Poloniei sau independenţa ei şi nu
veţi recunoaşte nici un fapt împlinit
în privinţa Poloniei". Aceasta parcă
era scrisoarea unui aliat care ştia
că ţara sa urma să fie trădată. O
paranteză. Polonezii din exil se
adresau direct, la cel mai înalt nivel,
americanilor şi britanicilor. Noi,
este drept, cu o situaţie oarecum
diferită a ţării, ne adresam pe la
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Istanbul, pe la Stockholm, pe la
Cairo  etc., prin interpuşi cu poziţii
slabe. Joc diplomatic nu teribil
deoarece aveam şi noi unele atuuri
pe care le puteam pune în valoare
(vezi nr. trecut al revistei). Închei
paranteza.

Situaţ ia Poloniei se vădea
complicată din perspectiva vrerilor
celor trei mari. Prim-ministrul
britanic Churchill afirma la Ialta:
"Stalin trebuie să-şi dea seama că
oamenii din Anglia care speră cel
mai mult la păstrarea relaţiilor
bune cu Rusia sunt cei mai
îngrijoraţi de soarta Poloniei, scrie
Plohii. La mijloc sunt bunele relaţii
viitoare cu aliatul nostru. Nu putem
accepta ca Polonia să devină un
stat marionetă al Rusiei unde
oamenii care nu sunt de acord cu
Stalin sunt daţ i la o parte".
Totodată, mai adaugă Plohii,
"Soarta Poloniei era unul din
puţinele subiecte în privinţa căruia
(în câteva zile, n.n.) s-a constituit
un acord de bază între Roosevelt
şi Churchill..."

În fapt, mai adaugă profesorul
americano-ucrainian, "pentru
americani Polonia era testul cu
turnesol al bunăvoinţei sovietice şi
garanţ ia fundamentală pentru
transformarea în realitate a
proiectului Naţiunilor Unite. Pentru
britanici independenţa Poloniei
era atât o chestiune de mare
importanţă simbolică, deoarece
intraseră în război de partea ei, cât
şi ultima speranţă de a ţine în frâu
expansiunea sovietică în estul
Europei". Sovieticii, firesc, nu erau
de acord. Pe 4 februarie, când
Eden îi sugerase lui Molotov, în
cadrul unei întâlniri dinaintea

Conferinţei, ca problemele Polo-
niei să fie trecute pe agendă,
Molotov replicase că "era mult mai
bine ca subiectul să fie lăsat
deoparte". Aveau unităţi diferite de
măsură în ceea ce privea libertatea
şi democraţia precum şi puterea
de influenţă sovietică determinată
de prezenţa trupelor sovietice în
Polonia. Trebuia să se facă cum
voia Stalin. Oricum, Eden îi scria
lui Churchill: "Dorim un stat polo-
nez liber şi independent. Stalin ne-
a promis acest lucru, dar în prezent
nu se ţine de promisiune...". "Ex-
perţii de la ambasada americană
din Moscova erau şi ei extrem de
pesimişti în privinţa şanselor ca
Stalin să îşi ţină promisiunea. În
circumstanţele actuale, poziţia
guvernului sovietic este că situaţia
din Polonia este un fapt împlinit şi
un compromis cu guvernul polonez
din Londra sau cu membrii
acestuia nu este nici posibil, nici
de dorit", au scris autorii raportului
ambasadei. Să mai spunem că
Stalin a continuat, practic, politica
ţaristă în ce privea Polonia, o mare
parte din ea, la un moment dat, am
amintit,  făcând parte din Rusia lui
Nicolae al II-lea şi a predecesorilor
săi. Plohii   scrie că "dacă ţarul ar fi
trăit l-ar fi decorat pe Stalin"...

În sinteză, pe lângă astfel de
chestiuni mai generale, două au
fost problemele Poloniei în
confruntarea celor trei mari la Ialta:
a) viitorul guvern al Poloniei; b)
noile frontiere ale acestei ţări. În
ambele situaţii complicate şi care
antrenau efecte dintre cele mai
importante, cei trei mari s-au situat
pe poziţ i i diferite, finalmente
balanţa înclinând net spre sovietici.

De multe ori, însă, s-a petrecut, mai
menţionăm, la schimb cu deschi-
derea de către URSS a frontului în
Japonia şi cu adoptarea unor poziţii
comune legate de ONU şi acţiunile
de aici.

Cine să guverneze?

18. Problema viitorului guvern al
Poloniei.  "Cei trei lideri ai marilor
puteri - scrie Plohii - au  sosit la
Ialta ca susţinători a două guverne
poloneze diferite. Statele Unite şi
Marea Britanie recunoşteau
guvernul condus de Tomasz
Arciszewiski aflat în exil la Londra,
în timp ce sovieticii recunoşteau
aşa-numitul guvern de la Lublin,
care îşi începuse activitatea în
Chelm, iar în perioada Conferinţei
de la Ialta activa deja într-o
suburbie a Varşoviei... Roosevelt a
sugerat (apoi, n.n.) formarea unui
consiliu prezidenţial însărcinat cu
numirea unui guvern alcătuit din
reprezentanţi ai celor cinci mari
partide poloneze, inclusiv ai Parti-
dului Comunist... începând cu
Boleslaw  Bierut, liderul grupului
de la Lublin, ş i arhiepiscopul
Cracoviei Adam Ştefan Sapieha,
mentorul lui Karol Wojtyla  viitorul
Papă Ioan Paul al II-lea,...". Iniţial
Eden propusese un guvern
interimar care trebuia să promită
organizarea unor alegeri libere "cât
mai repede cu putinţă". "Un lucru
trebuie să fie cert: Polonia va trebui
să păstreze relaţie de prietenie cu
Uniunea Sovietică" - a afirmat
Roosevelt. De asemenea, după
Churchill, nu trebuia Polonia "să
aibă intenţii ostile faţă de Uniunea
Sovietică sau să uneltească
împotriva ei".

Stalin avea argumentele sale,
bine gândite şi puse în practică încă
înainte. Scrie Plohii: "Relaţia oficial
inexistentă dintre Moscova ş i
guvernul polonez din exil a atins
un nou punct minim în vara anului
1944, când Stalin a format un
guvern polonez propriu. Comitetul
Polonez al Eliberării Naţionale,
format în grabă la Moscova în a
doua jumătate a lunii iulie (purtând
un nume inspirat de Comitetul
Francez condus de Charles de
Gaulle). Acest guvern  acceptase
noua graniţă dintre Uniunea
Sovietică şi Polonia (în favoarea
URSS şi în detrimentul Germaniei,
n.n.) şi se bucura de susţinerea
deplină a autorităţilor sovietice.
Comitetul era condus de socia-
listul relativ necunoscut Edward
Osobka-Morawski, dar era, de fapt,
controlat de comuniştii polonezi,
printre care se număra Wanda
Wasilewska, care avea gradul de
colonel în Armata Roşie şi ocupa
funcţia de preşedinte-adjunct în
comitet, şi Boleslaw  Bierut, un
vechi agent de informaţii al armatei
sovietice. La 22 iulie 1944, radioul
din Moscova a anunţat crearea
unui comitet. Stalin controla,
practic, un guvern polonez (de
interior, n.n.)". Şi a ştiut cum să
exploateze situaţia şi să diminueze
consistent - fireşte, cu acceptul lor
implicit - obiecţiile vesticilor.

Au fost mai multe discuţ i i,
negocieri, reculuri, modificare de
termeni (guvernul din Polonia să
fie "reorganizat" sau să se
constituie un guvern nou? ş.a.), s-
au vehiculat nume. Sovieticii au
rămas însă inflexibili. Pe de o parte
nedorind succesul revoltei
împotriva ocupanţilor nazişti din
Varşovia şi Polonia, în care mai
multe pârghii erau coordonate de
guvernul în exil din Londra, Stalin
nu a intervenit cu armata sa aflată
la câţiva km de Varşovia trecută
prin "foc şi sabie" de germani, şi
"nici nu a permis avioanelor aliate,
cum scrie Plohii, care îi apro-
vizionau pe rebeli cu hrană şi
muniţie, să aterizeze pe terenul
sovietic pentru realimentare". Pe
urmă, în 31 decembrie 1944,
Comitetul Eliberării Naţ ionale
controlat de Moscova şi-a schimbat
numele în Guvernul Provizoriu al
Republicii Poloneze. Wladislaw
Gomulka a devenit unul dintre cei
doi prim-miniştrii adjuncţi. Sovie-
ticii l-au recunoscut în 5 ianuarie,
în timp ce Aliaţii Occidentali au
protestat împotriva deciziei. În
timpul Conferinţei de la Ialta,
guvernul provizoriu prosovietic era
deja instalat la Varşovia. Lordul
Halifax scria - citat de Plohii - despre
o întâlnire a sa cu Roosevelt astfel:
"Toţ i polonezii trebuie să fie
determinaţi să vadă că existenţa lor
i se datorează lui Stalin". Mai mult,
diferitele partide poloneze din exil
nu erau unite, aveau discuţii pe
funcţii, se confruntau între ele.
Aveau  atitudini antisovietice şi
antiguvern provizoriu. T. Arciszewski
şi susţinătorii săi se opuneau
oricărui compromis cu sovieticii în
privinţa graniţelor sau a compe-
tenţei guvernului de interior etc.

Iar Stalin a răspuns la mai toate
acestea - arată profesorul de la
Harvard, la Ialta, în 6 februarie
1945: "Liderul sovietic a început
prin a prelua în mod cinic tema lui
Churchill, conform căreia soluţia
problemei poloneze era o ches-
tiune de onoare pentru britanici. El
a afirmat că era, de asemenea, o
chestiune de onoare şi pentru ruşi,
care, în trecut (în vrema ţarilor şi nu
doar, n.n.), greşiseră mult faţă de
Polonia". Dar pentru ei era "mai
mult o chestiune de securitate, nu
numai pentru că Polonia se

învecina cu Uniunea Sovietică, dar
şi pentru că, în ultimii 30 de ani,
Germania invadase Rusia de două
ori prin teritoriul polonez...". "Este
necesar ca Polonia să fie liberă,
independentă şi puternică. Nu este
doar o chestiune de onoare, ci este
o problemă de viaţă şi de moarte
pentru statul sovietic...". "Acesta
este motivul pentru care Rusia este
astăzi împotriva politicii de
suprimare a Poloniei (ca în vremea
ţarilor, n.n.). Am schimbat complet
această politică inumană şi am
lansat o politică de prietenie şi de
independenţă pentru Polonia (sic,
n.n.)".

Stalin, ultimul cuvânt
în problemă.

19. Şi încă, tot după Plohii, Stalin
afirma că Uniunea Sovietică nu
putea sprijini guvernul polonez de
la Londra care avea, el şi unele
partide, acţiuni antisovietice. Stalin,
scria Plohii, "acuza astfel guvernul
polonez de la Londra că instigase
activităţi antisovietice în spatele
liniilor Armatei Roşii...". "Polonezii
de la Varşovia nu puteau discuta
cu polonezii de la Londra... Armata
Roş ie, care avea nevoie de
stabilitate în spatele linilor, fusese
atacată de agenţi ai guvernului
polonez din Londra...". Ş i mai
spunea Stalin, citat tot de Plohii:
"Stalin s-a ridicat din nou pentru a
vorbi despre guvernul de la Lublin-
Varşovia: Avem de gând să comi-
tem o discriminare în favoarea unui
guvern care a plecat în Anglia şi a
rămas acolo în siguranţă?... Sau
avem de gând să recunoaştem
guvernul de la Lublin care a rămas
în Polonia şi a înfruntat amenin-
ţările luptelor de rezistenţă?"
Lăsând să se înţeleagă către
Churchill şi Roosevelt: "Armata
dumneavoastră a fost cea care a
eliberat Polonia, domnule
Churchill? Armata dumneavoastră
a fost cea care a eliberat Polonia,
domnule preşedinte?" Pearson va
nota: "Stalin considera că dreptul
cuceritorului - sau, în limbajul
vremii, dreptul eliberatorului - îi
permitea să aleagă guvernul
polonez". La urma urmelor, el nu
intervenise în instalarea unor noi
guverne în Europa Occidentală. "Nu
pot să nu afirm faptul că guvernul
de la Varşovia are o legimitate
democratică cel puţin egală cu cel
condus de Charles de Gaulle", a
mai spus Stalin ca răspuns la
remarcile lui Roosevelt ş i
Churchill. Sau cu cel preferat de
britanici în Grecia sau de
americani în Italia. "Sunt sigur că
trebuie să revenim asupra acestei
chestiuni", nota Eden. Dar cam
atât. Situaţia guvernului polonez a
rămas cea pe care au dorit-o
sovieticii. Deş i, cum scrie A.
Hopkins, citat de Plohii, "Polonia
nu era România, Bulgaria sau
Finlanda, ţări care puteau fi cedate
cu uşurinţă lui Stalin. Ea făcea
parte din coaliţia învingătoare, era
prima ţară care îndrăznise să se
ridice împotriva agresiunii
germane". Al Doilea Război
Mondial a fost însă şi de un fel
anume. Forţele eliberatoare au
obligat eliberaţii să adopte propriul
lor sistem social. Cu mici excepţii.
Tot cu unele excepţii, războaiele de
pe urmă, de pe toate continentele,
au avut unele linii asemănătoare..

.
Frontierele:
hărţile Ialtei

20. Problema graniţelor Polo-
niei. În decursul istoriei a fost o
chestiune disputată. În vremea şi
la sfârşitul Primului Război Mondial
la fel. În vara anului 1920, ministrul
de Externe al Marii Britanii, lordul

Revolta varşovienilor
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Moscova, Kremlin

George Nathaniel Curzon a propus
varianta liniei care lăsa oraşul Lvov
în partea ucraineană, ca
demarcaţie între forţele poloneze
şi Armata Roşie aflată atunci în
înaintare spre Varşovia. "Frontiera
propusă, scrie Plohii, cunoscută ca
Linia Curzon, urma să joace un rol
extrem de important în relaţiile
internaţionale, cu toate că atât
sovieticii, cât ş i polonezii o
respinseseră la acea vreme". În
fapt, sovieticii aveau mari speranţe
legate de declanşarea unei
revoluţ i i mondiale ş i nu erau
interesaţi de frontiere trasate pe
criterii etnice, care le limitau
înaintarea. Iar polonezii opriseră
înaintarea sovietică la porţ i le
Varşoviei ( "Miracolul de pe Vis-
tula"). Au pornit apoi un contraatac
şi, după ce au înaintat pe teritoriul
sovietic până la Kiev, au mutat
graniţa la est de Linia Curzon,
anexând teritorii în care locuiau
ucrainieni şi bieloruşi. La luptele
de atunci participaseră Stalin,
comisar politic al uneia dintre
structurile Armatei Roşii, De Gaulle
care fusese consultant militar al
armatei poloneze. Iar Stanislaw
Mikolajczyk, viitorul prim-ministru al
guvernului polonez în exil, de la
Londra, luase şi el parte la lupte.

"După înfrângerea în Bătălia
Varşoviei, menţionează Plohii, şi
ulterioara retragere adâncă în
propriul teritoriu, sovieticii nu au
avut de ales şi au acceptat noua
graniţă în cadrul tratativelor de pace
cu guvernul polonez, tratative
desfăşurate la Riga, în 1921. Cu
toate acesta, au continuat să
afirme că teritoriile de la est de
Linia Curzon fuseseră ocupate de
Polonia prin încălcarea principiului
etnic - conform căruia toate
teritoriile ucrainiene şi bieloruse
trebuiau să facă parte din URSS".
În fapt, "Linia Ribbentrop-Molotov
era destul de similară cu Linia
Curzon... După atacul Germaniei
împotriva Uniunii Sovietice,
conducerea de la Moscova era
dispusă... să accepte Linia Curzon.
Din câte părea, ei credeau că
există o şansă mai mare să obţină
recunoaşterea occidentală a unei
linii care purta numele unui lord
britanic decât a uneia care
includea numele unui ministru de
Externe nazist. Tactica a avut
succes, în mare parte deoarece
nimeni din Occident nu se îndoia
că sovieticii aveau să intre în
posesia oraşului Lvov şi să încerce
să-l păstreze cu orice preţ".

Aşadar, Lvov-ul era în discuţie. În
Memoriul său din 1 februarie 1945,
despre rezultatele întâlnirii cu
Stettinius din Malta, Eden   i-a
transmis lui Churchill următoarele:
"În privinţa frontierei estice a
Poloniei, Guvernul Majestăţii Sale
a ajuns deja la o înţelegere cu ruşii
şi a anunţat public faptul că ea va fi
situată pe Linia Curzon, oferind
oraşul Lvov Uniunii Sovietice".
Americanii vor face presiuni asupra
Rusiei pentru Lvov şi mai mulţi alţi
kmp, apelând chiar şi la raţiuni sen-
timentale, dar aceasta va rămâne
pe poziţie. Uniunea Sovietică era
dispusă se creeze un stat polonez
puternic, dar, din motive de secu-
ritate trebuia să domine acest stat,
arăta Stalin. Şi se mai menţiona la
Ialta, după cum scrie Plohii:
"Guvernul sovietic s-a abătut deja
de la poziţia lui Lenin, menţiona
liderul sovietic, Stalin a întrebat
dacă Aliaţii ar fi vrut ca lideri sovietici
să fie mai puţin ruşi decât Curzon
ş i Clemenceau. Ce ar spune
ucrainienii dacă sovieticii ar
accepta propunerile Aliate? (ale

britanicilor, ulterior, ş i ale
americanilor care solicitau Lvov
pentru Polonia, n.n.). Ar putea
spune că Stalin şi Molotov s-au
dovedit a fi apărători mai puţin
serioşi ai ruşilor şi ucrainienilor
decât Curzon şi Clemenceau. În ce
lumină ar apărea Stalin la
întoarcerea la Moscova? Nu, cel
mai bine era să mai prelungească
războiul împotriva germanilor, iar
Uniunea Sovietică trebuia să
ajungă într-o poziţie din care să îşi
permită să compenseze Polonia cu
teritorii vestice din teritoriul
Germaniei. Singura concesie pe
care Stalin era dispus să o facă era
o abatere de 8 km faţă de Linia
Curzon în favoarea Poloniei". În
completare, parcă, Sir Frank
Roberts, un diplomat din cadrul
Foreign Office, membru al
delegaţiei britanice la Ialta şi viitor
ambasador britanic în Uniunea
Sovietică, a fost de acord cu
concluzia unui profesor din Lvov
intervievat de britanici la Moscova:
"Polonia nu va recupera Lvov-ul
acum". Sir Roberts şi profesorul
ucrainian au conchis că "politica lui
Stalin faţă de ucrainieni părea să
fie o combinaţie de conciliatorism
(oferirea oraşului Lvov) ş i
represiune (execuţii şi deportări) pe
scară largă".

Durerosul transfer
de populaţie

21. Problemele au îmbrăcat însă
o haină mai complicată şi mai
sensibilă decât asemenea
declaraţii. În joc a intervenit şi un
dramaturg ucrainian, Olexsandr
Korneiciuk, preşedintele Uniunii
Scriitorilor Ucrainieni, împreună cu
soţia sa Wanda  Wasilewska cu o
alură şi ţinută bărbătească ("soţul
lui Korneiciuk"), scriitoare ş i
politiciană de origine poloneză.
Korneiciuk a primit şi o funcţie de
adjunct în subordinea lui Molotov.
Soţii Korneiciuk (Korneiciuk, ca
dramaturg era apreciat şi de unii
vestici) au devenit "arme
importante" în arsenalul lui Stalin.
În plus, soţia lui Hruşciov, Nina
Kuharciuc (devenită Hruşciova) era
o ucrainiană originară din teritoriile
de la Vest de Linia Curzon, pro-
venind chiar din regiunea Chelm,
revendicată de soţul ei. Stalin a
negociat "altruist", astfel, cu
polonezii de la Lublin: Chelm  la
Polonia, iar Lvov la Ucraina, URSS.
Chelm, recunoscut acum ca oraş
polonez a devenit primul sediu al
guvernului polonez pro-sovietic...

Cu mult mai mult. "În momentul
Conferinţei de la Ialta, scrie Plohii,
Polonia părea să devină tot mai
conştientă de faptul că, într-un fel
sau altul, deportările şi transferurile
de populaţie urmau să aibă loc"

funcţie de Linia Curzon: polonezi
din Ucraina în Polonia şi ucrainieni
din Polonia în Ucraina. Ralph Par-
ker, corespondent al ziarelor Times
şi New-York Times la Moscova şi
consilier neoficial al secţiei de
relaţ i i sovietice din cadrul
ministerului britanic de Informaţii,
care vizitase regiunea Lublin în
ianuarie 1945, i-a spus lui Harold
Balfour, directorul secţiei consulare
a ambasadei britanice de la
Moscova, că "opinia dominantă la
Lublin era că, în cele din urmă, un
milion de polonezi aveau să fie
repatriaţi din estul Poloniei şi că
ucrainienii şi bieloruşii urmau să
plece din Polonia, lăsând un stat
omogen în care minorităţ i le,
inclusiv evreii, aveau să fie asimilaţi
populaţiei majoritare". Or, ce a
însemnat aceasta pentru subiecţii
în cauză? Dezrădăcinări drama-
tice, pierderea de bunuri, de
proprietăţi, boli, mizerie multă cel
puţin iniţial, eforturi imense de
integrare, arestări numeroase,
mulţi morţi etc. Era o politică a
timpului din care greu s-a ieşit.

Au fost deloc lipsite de însem-
nătate, dimpotrivă, cedări de teritorii
atunci poloneze  în favoarea URSS,
la compensaţie cu primirea de către
Polonia a unor teritorii atunci din
estul Germaniei, unde era şi istorie
şi tradiţie germană la tot pasul:
Danzig-Gdansk, Breslau-Wroclaw,

Stetin-Sczeczin (am fost acolo şi mi-
am putut da seama) etc. Cu
transferurile respective dureroase
de populaţie. Nu mai intrăm în
detalii, aşa a fost şi este lumea, cum
arată Plohii, deseori pe parcursul
cărţii sale. Aşa s-au făcut şi se fac
jocurile. Cine a avut şi are dreptate?
- rămâne totuşi o întrebare. Dar o
întrebare mai puţin pentru ţările
integrate şi chiar şi mai puţin pentru
o lume globală. O lume globală
dezirabilă de toţi, nu închipuită de
unii. Cu tot respectul individului faţă
de un alt individ, al unei etnii faţă de
alta, al statului faţă de cetăţeni şi al
cetăţenilor faţă de stat...

S-o spunem, însă. Nici în istorie,
nici la Ialta, nici în actualitate, marile
puteri nu au fost şi nu sunt altruiste,
generoase. Interesele lor au fost şi
sunt pe primul plan. Dacă a rămas
o picătură, două, au mai dat şi la
alţii, dar tot aşteptând ceva în
schimb. UE este totuşi, altfel. Să
sperăm...(va urma)

P.S. În prezent, sloganul "o lume
în schimbare" a devenit banal. Acum
- şi cu atât mai mult în condiţiile
pandemiei prezente şi, posibil, ale
altora viitoare, situaţie pe care eu am
prevăzut-o cu peste 3 ani în urmă
(dar ce folos...) - trăim efectiv într-o
lume foarte furtunoasă şi într-o foarte
rapidă modificare. De la individ,
colectivitate, sănătate sub mare

presiune, suprasolicitată, şcoală,
cultură, cutume, tradiţii, turism,
economie, şi până la macro-
economic şi mondoeconomic în
ansamblu. Sperăm spre un normal.
Dar este vorba, mai bine spus, de
un "new-normal" desigur nu în ce
priveşte eludarea patriilor şi naţiunilor
ci în ce priveşte organizarea societală
determinată de blestematele boli.
Pentru a ţine pasul, pentru a preveni
mai răul, pentru a potenţa cât de cât
binele, este nevoie de competenţe
indubitabile validate universal
precum şi de spirit prospectiv. De
flexibilitate şi adaptabilitate în toate
privinţele ( am dezvoltat idea în
volumul meu "Privind înapoi", apărut
în vara anului trecut). Le avem? Deo-
camdată, acţiunile nu par încura-
jatoare. Este dramatic să bâjbâi într-
un cadru de măsuri cu terminaţii doar
viaţă sau moarte... Şi pentru că veni
vorba, oare câţi din cei "în scaune"
ar fi capabili să ocupe o funcţie
similară în lumea vestică şi fără a
face avere personală din relaţia
mustoasă cu banii publici? În ţări în
care justiţia este, totuşi, justiţie? Puţini,
cred, foarte puţini. De reflectat...
Şi încă. Indexarea pensiilor cu

inflaţia precum şi creşterea lor, pe
de o parte, şi recalcularea pensiilor,
pe de altă parte, sunt procese diferite.
Le putem rezolva consecutiv dacă
nu dorim să amânăm indexarea şi
creşterea pensiilor pe anii de zile.

Wroclaw



7TurismVINERI 5 FEBRUARIE 2021

Virgil NICULA

urmare din pagina 1

Conform The Guardian, care
citează un articol de specialitate
publicat de o echipă internaţională
de cercetători,  planeta se va
confrunta în viitor cu un declin al
sănătăţii indivizilor şi tulburări sociale
puternice generate de schimbările
climatice. An de an avertizările devin
din ce în ce mai disperate, însă
guvernele şi indivizii continuă să le
ignore. În ciuda scăderii emisiilor de
carbon generată de lockdown-uri,
oceanele au atins din nou  tempera-
turi record în 2020. Oamenii încă nu
au realizat că situaţia în care ne
aflăm este extrem de urgentă şi că
nu numai omenirea, dar şi viaţa pe
planetă, sunt puse în pericol de
comportamentul iresponsabil
susţinut al societăţilor. Cercetătorii ne
avertizează că ne aşteaptă migraţii
în masă, din ce în ce mai multe
pandemii şi conflicte pentru resurse,
iar acestea vor fi inevitabile dacă nu
se acţionează rapid şi consistent.
"Pentru a putea gestiona enormita-
tea acestei probleme, însă, este
nevoie de schimbări drastice legate
de filosofia capitalismului global şi
în domenii precum educaţia şi
egalitate, se arată în articol. Printre
aceste schimbări de substanţă ar
putea fi şi renunţarea la ideea creş-
terii economice continue, renunţarea
la folosirea combustibililor fosili şi
încheierea activităţilor de lobby
distructiv al companiilor".

Raportul specialiştilor vine în
contextul în care guvernele lumii nu
au reuşit să atingă nici măcar una
din ţintele de biodiversitate Aichi,
stabilite de ONU în 2010 prin
protocolul de la Nagoya. Din acest
motiv, estimările ONU arată că
aproximativ un milion de specii ar
putea dispărea, multe dintre ele chiar
în deceniile următoare. Articolul
avertizează, de asemenea, că
populaţiile mari şi creşterea lor
continuă duc la degradarea solului
şi la micşorarea biodiversităţii - "o
populaţie mai mare înseamnă şi mai
mulţi compuşi sintetici şi manufac-
turarea mai multor obiecte din
plastic, majoritatea dintre acestea
alimentând toxificarea crescândă a
planetei, ca şi  riscul de noi pandemii
în situaţia în care goana după resurse
din ce în ce mai limitate devine şi
mai acerbă". Articolul citează o serie
de rapoarte şi articole-cheie
publicate în ultimii anii, printre care:
raportul Forumului Economic
Mondial din 2020, care numeşte
pierderea biodiversităţii drept una
dintre principalele ameninţări la
economia globală; raportul de
evaluare globală al IPBES din 2019,
care arată că 70% din planetă a fost
schimbată de activitatea umană;
raportul WWF din 2020 care
avertizează că populaţia medie de
vertebrate a scăzut cu 68% în ultimii
cinci ani; panelul interguvernamental
pentru schimbări climatice din 2018
care a avertizat că  planeta s-a încălzit
cu 1 grad peste nivelul pre-industrial
şi urmează să depăşească şi limita
1,5 grade între 2030 şi 2052. Încă
din anul 2016, 375 de cercetători,
printre care şi 30 de câştigători ai
premiului Nobel, au trimis o scri-
soare deschisă întregii lumi în care
au vorbit despre frustrările lor legate
de lipsa de interes pentru acţiuni
împotriva schimbărilor climatice. În
2020, apa oceanelor a ajuns la cea
mai ridicată temperatură înregistrată
vreodată în istorie, o altă consecinţă
a fenomenelor meteo extreme şi
schimbărilor climatice. Peste 90%
din căldura captată de emisiile de
carbon este absorbită de oceane, din
2015 şi până în 2020, temperatura
oceanelor a depăşit recordul an de
an, iar nivelul încălzirii din 1986 şi
până astăzi este de opt ori mai mare
decât cel înregistrat între 1960 şi
1985.Măsurătorile din 1940 până
astăzi arată că oceanele sunt mai
calde decât au fost în ultimii 1000 de
ani şi se încălzesc mai repede decât
au făcut-o vreodată în ultimii 2000
de ani. Încălzirea oceanelor perturbă,

de asemenea, şi cantitatea de
precipitaţii, care la rândul ei duce la
inundaţii, secetă şi incendii de
pădure. Dezastrele vin în cascadă -
oceanele din ce în ce mai calde duc
şi ele la topirea gheţarilor existenţi,
fapt ce ridică şi nivelul mărilor. Nivelul
crescut al oceanelor afectează la
rândul său oraşele şi aşezările aflate
pe coaste - 150 de milioane de
oameni sunt în pericol de a rămâne
fără adăpost în contextul în care
zonele în care locuiesc riscă să
ajungă sub ape. Toate acestea în
contextul în care 2020 a fost un an
atipic - carantina şi lockdown-urile
din mai multe ţări au făcut ca emisiile
de carbon să scadă cu aproximativ
7%, însă nici măcar această scădere
nu a dus la un efect măsurabil pentru
reducerea fenomenului de încălzire
a oceanelor.

Ce se mai întâmplă în domeniul
turismului? Suntem într-o perioadă
în care la noi staţiunile montane sunt
deschise şi chiar pline, în condiţiile
în care cele din Italia de exemplu, au
fost închise tot timpul în acest sezon.
Să aibă legătură şi cu acest aspect
recentul haos politic de la Roma?
Deşi Comisia Europeană (CE) nu a
închis zona Schengen din cauza noii
variante de COVID-19 detectată în
Regatul Unit, aceasta a recomandat
ţărilor din Uniunea Europeană să
descurajeze cetăţenii să călăto-
rească către sau din zonele de risc
ridicat de extindere a pandemiei
coronavirusului, având în vedere
apariţia acestor noi variante mai
contagioase în mai multe state
membre. Cu toate acestea,
Bruxelles susţine că deplasarea nu
este complet interzisă şi se folosesc
în schimb măsuri precum carantine
sau teste. În plus, în ceea ce priveşte
sosirile de călători din afara UE,
Comisia recomandă ţărilor să solicite
un test PCR negativ efectuat înainte
de deplasare şi, pentru ţările în care
a fost detectată o variantă mai
îngrijorătoare a virusului, măsuri
precum autoizolarea, carantină şi
urmărirea cazurilor pana la 14 zile
de la sosire. Comisia propune că
toate călătoriile neesenţiale să fie
puternic descurajate până când
situaţia epidemiologică s-a
îmbunătăţit semnificativ. Procedând
astfel, statele membre trebuie să
asigure coerenţa cu măsurile pe
care le aplică pentru a călători pe
propriul teritoriu", a declarat CE într-
un comunicat. Executivul comunitar
propune, de asemenea, ca ţările să
poată cere "teste suplimentare, după
cum este necesar, pentru o perioadă
de până la 14 zile, cu condiţia ca
statul membru să impună aceleaşi
cerinţe propriilor cetăţeni atunci când
călătoresc din aceeaşi ţară terţă din
afara UE".

Organizaţia Mondială a Turismului
(OMT) a confirmat oficial faptul că
2020 a fost cel mai prost an din istoria
turismului, când au călătorit cu un
miliard mai puţini turişti faţă de anul
anterior. Aceasta reprezintă o
scădere de 74%, faţă de doar  4% în
perioada crizei economice globale
din 2009, datorită unei reduceri fără
precedent a cererii şi a restricţiilor
generalizate asupra călătoriilor
impuse de pandemia COVID-19.
Ultimul Barometru Mondial al
Turismului al OMT concluzionează
că prăbuşirea călătoriilor interna-
ţionale reprezintă o pierdere
estimată de 1,3 trilioane de dolari
din veniturile din export, număr de
peste 11 ori mai mare decât cea
înregistrată în criza economică din
2009. În plus, această situaţie a pus
în pericol între 100 şi 120 de milioane
de locuri de muncă directe în turism,
majoritatea în companii mici şi
mijlocii. Pe regiuni, Asia si Pacific, cu
300 de milioane de vizitatori mai
puţin în 2020, cu 84% mai puţin decât
un an mai devreme, au înregistrat
cea mai mare scădere a sosirilor.
Orientul Mijlociu şi Africa au înregistrat
un declin de 76%, respectiv 70%. În
Europa, scăderea a depăşit 70%, în
ciuda revenirii scurte din vară, şi a
suferit cea mai mare scădere în
termeni absoluţi, cu o scădere de

peste 500 de milioane de turişti. În
America, scăderea a fost de 69% la
sosirile internaţionale, cu rezultatele
uşor îmbunătăţite în ultimul trimestru
al anului. Perspectivele de redresare
pentru 2021 sunt foarte diverse,
potrivit ultimului sondaj realizat în
cadrul grupului de experţi al OMT.
Aproape jumătate dintre cei
chestionaţi (45%) prevăd o
perspectivă mai bună în 2021 decât
în 2020, în timp ce 25% se aşteaptă
la un comportament similar, iar 30%
la o înrăutăţire a rezultatelor din acest
an. În plus, indiferent de momentul
în care are loc mult aşteptata
reactivare, grupul de experţi al OMT
prezice o creştere a cererii de
activităţi turistice în natură şi în aer
liber, cu un interes crescând pentru
turismul intern. Pe termen lung,
majoritatea experţilor susţin că o
revenire la nivelurile pre-pandemice
nu va avea loc înainte de 2023, în
timp ce 41% consideră că nivelurile
din 2019 nu vor fi recuperate până în
2024 sau chiar mai târziu.

Scenariile extinse ale OMT pentru
2021-2024 indică faptul că
recuperarea turismului internaţional
ar putea dura între doi ani şi jumătate
până la patru ani pentru a reveni la
nivelurile din 2019.

 European Cities Marketing
(ECM), organizaţie care reprezintă
birourile de turism şi de congrese
din peste 100 de oraşe din 38 de
ţări, a prezentat la începutul lunii
decembrie raportul său anual,
corespunzător anului 2019, care
analizează dimensiunile pe care
turismul urban le-a înregistrat în
2019. Aceste date reprezintă o
retrospectivă a lumii de ieri, despre
care încă nu ştim când se va întoarce,
în pofida progreselor în vaccinurile
împotriva coronavirusului.

Cele 15 oraşe europene cu cel
mai mare număr de înnoptări în
unităţile de cazare în cursul anului

2019 au fost: Londra, cu 85.102.721
(3,5%); Paris, cu 52.452.546 (0,4%);
Berlin, cu 34.124.364 (3,8%); Roma,
cu 29.067.584 (1,8%); Istanbul, cu
23.933.798(14,1%); Madrid, cu
20.676.118 (4,3%); Barcelona,
19.852.416 (2,9%); Viena,
18.635.682 (7,0%); Praga,
18.479.653 (1,3%); Amsterdam,
18.376.000 (10,2%); München,
18.291.939 (6,8%); Hamburg,
15.427.406 (6,2%); Stockholm,
15.299.924 (4,8%); Dublin,
14.875.504 (8,0%); şi Lisabona,
13.816.142 (6,3%). Procentele
reprezintă variaţia procentuală
(creşterea numărului de înnoptări)
faţă de anul 2018. Principalele pieţe
sursă de origine a turiştilor, care au
înregistrat cel mai mare număr de
înnoptări în unităţile de cazare din
oraşele europene în cursul anului
2019 au fost: Statele Unite,
46.034.090 (3,9%); Germania,
29.661.546 (5,3%); Regatul Unit,
26.111.706 (0,2%); Franţa,
19.770.605 (3,3%); Italia, 19.650.073
(17,5%); Spania, 17.264.104 (3%);
China, 12.672.123 (3%); Rusia,
9.344.866 (3,2%); şi Japonia,
7.636.179 (4,1%). Gradul de
ocupare mediu în unităţile de cazare
în cele 119 oraşe europene analizate
în raportul ECM a fost de 51,3% pe
tot parcursul anului 2019. şase dintre
acestea s-au remarcat cu mult peste
medie: Dublin (85,7%), Londra
(83,6%), Roma (78,1%), Paris (78%),
Sevilla (77%) şi Ljubljana (75,8%).

Potrivit ECM, "cifrele arată o
creştere sănătoasă a sectorului
înainte de pandemie, care a
schimbat industria turismului pentru
totdeauna. Este posibil să nu mai
vedem numere atât de mari mult
timp de aici înainte, când criza va
duce industria spre un viitor mai
durabil". În total, destinaţiile urbane
europene au totalizat în 2019
cca.690 de milioane de înnoptări
turistice. Rapoartele prezentate

demonstrează încă o dată
importanţa economică evidentă a
turismului urban, cel mai  dinamic
segment al turismului european.
"Oraşele europene sunt foarte
rezistente şi, în ciuda răsturnărilor
politice şi atacurilor teroriste, ele
rămân cele mai atractive locuri pentru
vizitatorii din întreaga lume. Este
esenţial să înţelegem unde ne aflăm
înainte de criză şi să lucrăm în
vederea atingerii acestor obiective în
eforturile noastre de redresare",
conchide preşedintele ECM. Cu
toate acestea, mulţi dintre specialişti
nu sunt siguri care vor fi impactele
pe termen mediu sau în  aşteptările
pentru anul curent, deoarece nu
există un consens cu privire la ceea
ce 2021 poate aduce pentru turismul
de afaceri. Cele mai sigure 10
companii aeriene din lume în ceea
ce priveşte abordarea pandemiei
COVID-19, sunt conduse de trei
operatori principali din Golful Persic,
conform clasamentului Safe Travel
Barometer, care evaluează cinci
variabile legate de procese şi măsuri
adoptate pentru a preveni
răspândirea coronavirusului pe
parcursul tuturor fazelor  zborului:
Emirates cu un scor de 4,4; Etihad
Airways cu 4,3; Qatar Airways cu 4,2
şi Singapore Airlines, Air France,
Delta Airlines, Lufthansa, Air China
şi Iberia cu 4,1. Aceste companii
aeriene au fost apreciate în special
deoarece aplică procese de
dezinfecţie după fiecare zbor,
folosesc un scaner termic, se asigură
că pasagerii completează formularul
pentru autorităţile sanitare, toţi
membrii echipajelor şi personalul
din toate fazele zborului poartă
mască în permanenţă şi le oferă
pasagerilor în cazul companiilor
Emirates, Etihad, Qatar, Singapore,
Delta, Air China şi Vistara. În mijlocul
celei mai grave crize globale de
sănătate companiile şi tehnologia se

continuare în pag. 8
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concentrează pe lupta pentru a
reduce răspândirea coronavirusului
revenind la activitate cu cea mai
mare securitate. Pentru a detecta
posibile cazuri şi, în acelaşi timp,
pentru a evita orice interacţiune
interpersonală, Incheon
International Airport Crop din Seul, a
introdus un serviciu de testare a
robotului şi chioşcuri de monitorizare
a temperaturii corpului fără contact.
Serviciul face parte din proiectul său
de a crea un aeroport fără riscuri de
infecţie şi de a proteja călătorii.
Corporaţia a instalat trei roboţi de
control al temperaturii lângă ghişeul
de check-in din sala de plecare a
Terminalului 1 şi un alt robot lângă
ghişeul de check-in al Terminalului
2, care măsoară temperatura
călătorilor care se apropie folosind
o cameră cu imagine termică şi, în
caz de hipertermie, comunică
imediat acest lucru companiei
aeriene corespunzătoare. De
asemenea, pulverizează dezinfectat
pentru mâini fără nici un contact.

Corporaţia a instalat, de ase-
menea, un chioşc de control al
temperaturii cu aceeaşi funcţie ca şi
robotul, fiecare lângă ghişeul de
check-in din terminalele 1 şi 2.
Chioşcul măsoară temperatura
călătorilor şi emite un sunet de
avertizare atunci când sunt detectate
temperaturi ridicate. Pandemia de
COVID-19 a impus o schimbare a
comportamentului de consum tu-
ristic, călătorii fiind mai preocupaţi
ca niciodată de sănătate şi siguranţă
în fiecare dintre etapele deplasării
lor. După efectuarea unui sondaj am-
plu, portalul de călătorie Booking.
com, dezvăluie cinci tipuri de călătorii
emergente care se adaptează noilor
preferinţe ale călătoriilor. Hosteltur.
com (evisionturism.ro) menţionează
că studiul comandat de Booking.
com, realizat independent în rândul
adulţilor care au călătorit în ultimele
12 luni sau care au planificat să o
facă în următoarele 12 luni cu par-
ticiparea a peste 20.000 de persoane
din 25 de ţări, indică următoarele
tendinţe: călătorie fără companie, ca
o preferinţă care va continua să
câştige teren; luxul relaxării( impo-
sibilitatea de a efectua călătorii a
făcut ca acestea să devină un lux);
ieşiri cu familia sau prietenii(deşi
mulţi vor alege să iasă singuri, există
un număr mare de oameni care
doresc să profite de vacanţele lor
pentru a se reconecta cu familia sau
prietenii, deoarece limitările de
mobilitate din ultimul an i-au înde-
părtat de oamenii iubiţi pentru
perioade lungi); mai multe ieşiri de
week-end (o creştere a cererii de
ieşiri de weekend datorate temerilor
de restricţii); turism de proximitate (în
ciuda dorinţei de a călători din nou,
mulţi vor evita, pe termen scurt,
călătoriile în afara graniţelor chiar şi
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atunci când restricţiile vor fi
eliminate).

 În prezent, există 53 de destinaţii
(situri) în lume, care după ce au fost
înscrise în Patrimoniul Mondial al
UNESCO, sunt ameninţate de riscuri
specifice. Musement, o platformă de
rezervare a activităţilor la destinaţie
la nivel mondial, a realizat o selecţie
a şase dintre aceste enclave despre
care, în opinia sa, majoritatea oa-
menilor nu ştiu că se află în această
listă. Viena - fosta capitală a Impe-
riului Austro-Ungar adăposteşte
grădini, monumente şi spaţii care au
determinat includerea sa în
Patrimoniul Mondial în 2009, dar în
prezent este ameninţată de planifi-
carea diferitelor construcţii din zonă
care pun în pericol urbanismul său
impresionant, afectând centrul
istoric. Parcul Naţional Everglades,
situat în nordul Floridei a fost înscris
pe listă în 2010, ca zonă umedă
subtropicală, a cărei imagine
seamănă cu un râu de iarbă care
ajunge la mare. Printre motivele
pentru care este în pericol se află:
modificările regimului hidrologic,
creşterea urbană adiacentă sau
creşterea contaminării cu nutrienţi.

Iudaismul, creştinismul şi islamis-
mul consideră oraşul vechi Ierusa-
lim şi zidurile sale ca un oraş sfânt,
astfel încât valoarea sa simbolică
este incalculabilă. Acesta a fost listat
ca Patrimoniu Mondial în 1981 şi un
an mai târziu, UNESCO l-a inclus pe
lista  de bunuri ameninţate.

Portul maritim comercial din Liver-
pool, inclus în Patrimoniul Mondial
din 2004,  pentru importanţa pe care
a avut-o în comerţul maritim mondial
al secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea
şi în emigrarea în America, cuprinde
şase sectoare ale centrului istoric şi
portul oraşului. Datorită diferitelor
proiecte de urbanizare din zonă, din
2012 UNESCO consideră că este în
pericol. Complexul format din Bise-
rica Sfintei Fecioare din Ljevisa şi
mănăstirile Decani şi Péc, monu-
mentele medievale din Kosovo, sunt
listate ca Patrimoniu Mondial din
2004, ca "o mărturie a apogeului
culturii ecleziastice bizantino-
romanice între secolele XII şi XVII".
Cu toate acestea, probleme cum ar
fi lipsa statutului juridic al proprietăţii,
ameninţările la faţa locului şi starea
de conservare şi întreţinere nesa-
tisfăcătoare a proprietăţilor a dus la
includerea sa în lista de bunuri
ameninţate începând cu anul  2006.

Între secolele XVI şi XVII, oraşul
Potosí din sudul Boliviei a avut cea
mai mare mină de argint din lume şi
a devenit cel mai mare complex
industrial în perioada respectivă. Prin
urmare, zona Cerro Rico, unde au
fost amplasate instalaţiile, cartierul
Casa de la Monedă, Biserica San
Lorenzo şi mai multe conace nobile
şi cartierele muncitorilor au fost
declarate Patrimoniu Mondial în
1987. Cu toate acestea, lipsa
măsurilor adecvate de conservare a

determinat UNESCO să includă
această enclavă în lista cu ameninţări
încă din 2014.

Distribuţia la nivel mondial a vacci-
nurilor a început în luna decembrie,
în urma unei planificări în funcţie de
clasificarea grupurilor prioritare. Cei
cu bani mulţi au prioritate şi acest
lucru nu putea să ocolească nici
industria turismului. Knightsbridge
Circle, compania nişă cu un serviciu
unic de călătorie şi stil de viaţă, oferă
clienţilor săi selecţi de peste 65 de
ani un pachet de lux de şapte stele
care include zborul cu un avion privat
sau clasa întâi către Dubai, unde vor
primi vaccinul de la Pfizer sau
Sinopharm într-o clinică privată. Totul
pentru suma de 55.000 $ (45.375�)
pentru membrii clubului, bineînţeles.
În Regatul Unit, ca în aproape toate
ţările, un vaccin COVID-19 nu poate
fi obţinut prin canale private. Guvernul
britanic a fost ferm în a clarifica faptul
că vaccinurile nu vor fi disponibile în
serviciile private până când nu vor fi
vaccinate toate grupurile vulnerabile
din ţară şi aprovizionarea este
abundentă, potrivit Forbes.

Emiratele Arabe
 Unite este una

dintre þãrile lider
în lume în ceea ce
 priveºte numãrul

de vaccinuri realizate
 pe persoanã.

Începând cu
16 ianuarie,

guvernul a furnizat
18,18 doze pentru

 fiecare 100 de
 rezidenþi ai

 Emiratelor Arabe
 Unite, potrivit

Our World in Data.
Clubul a informat The Telegraph

că organizează şi pachete către India,
unde au vaccinul Oxford/Astra
Zeneca, care se vinde cu 1.000 de
rupii (11,3�) pe piaţa privată, în
acelaşi timp în care negociază
utilizarea Marrakech pentru a
transporta provizii din India pentru a
remedia problema vizelor necesare.
Stuart McNeill, fondatorul Knights-
bridge Circle, a spus, totuşi, că este
esenţial pentru companie să acţio-
neze etic: "este crucial să ţii cont de
faptul că fiecărei persoane care
locuieşte în EAU i s-a oferit deja
vaccinul şi că membrii noştri sub 65
de ani nu pot primi vaccinul prin noi.
Echipa noastră în teren supra-
veghează fiecare programare pentru
a se asigura că fiecare client care
rezervă este persoana care îl
primeşte şi că alocarea noastră a
vaccinului în Dubai va merge către
clienţii noştri cu cel mai mare risc".În
acest pachet de lux, prima doză este
primită la sosirea în Dubai, aceştia

fiind cazaţi într-un apartament de lux
timp de 21 până la 30 de zile pentru
a oferi şi a doua doză înainte de
întoarcere. Timp de două săptămâni
au oferit vaccinul clienţilor care
locuiesc sau lucrează în prezent în
Emiratele Arabe Unite, iar 25% dintre
clienţii firmei au folosit serviciul până
în prezent. Clienţii Knightsbridge
Circle sunt localizaţi în întreaga lume,
din care, 40% locuiesc în Regatul
Unit. Costul vaccinului este inclus în
taxa anuală de membru de 25.000
de lire sterline (28.100 �), care per-
mite, de asemenea, accesul gratuit
la un concierge medical nonstop,
aşa cum este citat de Forbes.

Pe fondul schimbărilor şi res-
tricţiilor de călătorie impuse ţărilor
europene, finalul anului 2020 s-a
remarcat printr-un interes crescut al
turiştilor români pentru destinaţiile
exotice îndepărtate sau din zona
Orientului Mijlociu şi a Golfului
Arabiei, în detrimentul destinaţiilor
europene. Conform datelor înre-
gistrate de Vola.ro, căutările de bilete
de avion în destinaţii exotice precum
Maldive, Egipt, Dubai, Zanzibar, Abu
Dhabi, Cancun şi Punta Cana au
crescut şi cu până la 400% pentru
anumite destinaţii. Lipsa restricţiilor
în destinaţiile exotice, numărul scăzut
de cazuri COVID şi măsurile anun-
ţate de companiile aeriene şi de resorturi
au contribuit la creşterea interesului
românilor pentru vacanţe exotice.

Statele din Orientul Mijlociu şi din
zona Golfului Arabiei au fost în ultimii
ani o destinaţie căutată de românii
care îşi doreau soare şi plajă în lunile

continuare în pag. 9
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de iarnă. Pe fondul înjumătăţirii
zborurilor spre Dubai şi a creşterii
numărului de cereri de bilete de
avion, preţurile biletelor de avion
spre Dubai au crescut cu 50% în luna
ianuarie 2021. Astfel, dacă în urma
cu un an românii plăteau 287 euro
pentru un bilet de avion în Dubai şi
aveau la dispoziţie 3 companii
aeriene pentru această călătorie,
anul acesta preţul mediu al lunii
ianuarie a depăşit 430 euro pentru
un bilet de avion în condiţiile în care
doar o companie aeriană a mai
operat zboruri spre principala
destinaţie de călătorie din zona
Golfului. Conform informaţiilor
Vola.ro, se aşteaptă o scădere a
tarifelor de avion spre Dubai, odată
cu reintroducerea zborurilor operate
de o companie low cost începând
cu luna februarie."Dubai-ul este fără
îndoială cea mai căutată destinaţie
din zona Golfului de către români. În
ciuda preţurilor mai mari decât anul
trecut, în luna decembrie au călătorit
în Dubai peste 2000 de români pe
săptămână. Începând cu luna
februarie, principalul operator low
cost va reintroduce zborurile spre
Dubai şi ne aşteptăm la o scădere a
preţului până aproape de nivelul
anului trecut. Totodată, începând cu
luna ianuarie un mare operator low
cost va relua zborurile spre Abu Dhabi
şi ne aşteptăm la o creştere a cererii şi
pentru această destinaţie.", a decla-
rat directorul de Marketing Vola.ro.

Pentru turiştii care preferă plajele
paradisiace situate mai aproape de
casă, insulele Spaniei au fost o
opţiune viabilă în perioada iernii.
Astfel, Tenerife şi Palma de Mallorca
se află printre primele alegeri ale
românilor care caută în perioada
aceasta o vacanţă cu soare în
Europa, la preţuri începând cu 115
euro / persoană.

Românii care vor să călătorească
în această perioadă, pot opta pentru
o asigurare de călătorie care le va
rambursa 90% din valoarea biletului
de avion, dacă nu mai pot călători.
Prin "Vola Rambursabil", rambur-
sarea banilor se va face indiferent
de motiv documentabil, inclusiv din
cauza îmbolnăvirii cu COVID-19. De
asemenea, călătorii sunt acoperiţi şi
în cazul în care se îmbolnăvesc cu
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COVID-19 în timpul călătoriei sau
orice alte motive medicale, prin
asigurarea "Vola Medical". Românii
care optează pentru această asi-
gurare, vor avea acoperite cheltu-
ielile pentru diagnosticare, izolare,
tratament sau spitalizare. În
rezervările efectuate de turiştii români
se observă deja câteva trenduri
pentru începutul anului 2021. Spre
exemplu, predomină rezervările last
minute, cu 3-7 zile înainte de
călătorie, iar pentru destinaţiile
îndepărtate a crescut perioada
călătoriei la minimum 10 zile sau
chiar două săptămâni, spre
deosebire de anii anteriori când
românii preferau sa aibă mai multe
vacanţe şi mai scurte ca durată.

Aproximativ 30% dintre britanici,
germani şi americani planifică să-şi
reducă bugetul pentru călătorii în
2021, potrivit unui raport comandat
de Sojern şi realizat de Pho-
CusWright. Acest procent este chiar
mai mare (aproximativ 50%) în

rândul italienilor şi spaniolilor.
Raportul avertizează că siguranţa nu
ar trebui să fie principalul obiectiv al
campaniilor de marketing, ci mai
degrabă să încurajeze oamenii să
călătorească din nou, cu oferte care
să-i inspire.

În rândul tuturor ţărilor analizate,
grupul de vârstă între 18 şi 34 de ani
planifică cel mai mult o reducere a
bugetului pentru călătorii. Profitând
de impasul actual, hotelierii pot
începe să lucreze la noi strategii care
depăşesc mesajele de securitate,
care se subînţeleg ca fiind acceptate.
Consumatorul doreşte să găsească
aceste informaţii cu uşurinţă pe site-
ul web al unităţii de cazare înainte
de a-şi rezerva călătoria, dar acestea
nu trebuie să fie coloana vertebrală
a campaniilor de marketing. În acest
moment, nimeni nu se îndoieşte că
loialitatea este esenţială pentru
hotelieri, deoarece aceasta  oferă un
avantaj competitiv, facilitează crearea
unui model durabil pentru viitor şi

acţionează ca un paravan de
protecţie pentru a reduce depen-
denţa faţă de intermediari. Primul
lucru pe care trebuie să-l facă hotelul,
este "să definească ce clienţi doreşte
să atragă, cum va face acest lucru,
acordând o atenţie specială regu-
lamentului pentru protecţia datelor,
ce valoare adăugată şi diferenţială
le va oferi şi cum va facilita rezervarea
directă,  prin site-ul său web, e-mail,
telefon etc.". Este momentul pentru
a conecta clienţii potenţiali  în moduri
cât mai creative, prin utilizarea de
bannere interactive sau prin acor-
darea de  bonusuri sau a reducerilor
directe, a  publicităţii dinamice, care
adaptează promoţia la tipul de
utilizator. O altă strategie de promovat
este multicanalul: oamenii îşi petrec
mai mult timp pentru a planifica şi
compara preţurile, dar în mod clar
utilizarea telefoanelor mobile a
suferit o creştere semnificativă a
căutărilor şi rezervărilor, atât în cadrul
companiilor aeriene, cât şi în hoteluri

sau agenţii de turism online. Flexi-
bilitatea maximă oferită clienţilor în
politicile de anulare este o altă
tendinţă actuală, având în vedere că
70% dintre cei chestionaţi au afirmat
că vor rezerva o călătorie sau o
cameră de hotel numai dacă li se
oferă flexibilitate sau posibilitatea de
a modifica datele de rezervare.
Rezultatele cercetării sugerează, de
asemenea, că turiştii potenţiali vor
acorda o mai mare importanţă
reducerilor directe sau altor formule
care oferă plusvaloare clientului, cum
ar fi o noapte gratuită la trei plătite
sau oferirea unui voucher de
reducere pentru o atracţie (muzee,
activităţi în natură, vizite ghidate la
crame, teatre, evenimente legate de
gastronomie) care este situată
aproape de unitatea de cazare ş.a.

Bibliografie: hosteltur.com,
evisionturism.ro, vola.ro,
fotografii evisionturism.ro

Lovită de pandemii, dezastre
naturale, războaie, omenirea îşi
caută în continuare drumul pentru
a supravieţui. Toate acestea ne
apropie sau ne îndepărtează, asta
depinzând de fiecare dintre noi. Ne
limităm singuri libertatea, ne
împiedicăm singuri în cunoaşterea
lucrurilor noi, a oamenilor, a
faptelor, a experienţelor frumoase.
Cum? Simplu. Emitem preju-
decăţi. Prejudecata este definită ca
o opinie preconcepută, de cele mai
multe ori eronată şi defavorabilă,
impusă de mediu sau de educaţie.
La baza emiterii acestora stau
teama, ignoranţa şi eşecurile, pe
care unii nu ni le asumăm şi consi-
derăm că alţii sunt responsabili
pentru acţiunile noastre. Astfel,
ajungem să punem etichete deşi
suntem în necunoştinţă de cauză.
Există printre noi şi o altfel de cate-
gorie de persoane, elita, aceia
care trăiesc cu greşita impresie că
fac parte dintr-o categorie aleasă
ş i se consideră superiori în
raporturile cu ceilalţi. Până la
urmă, în faţa bolii, a morţii, toţi
suntem egali. Mulţi dintre noi
trăiesc cu falsa idee cum  că banii,
bunurile materiale îi fac mai
deosebiţi în faţa celorlalţi. Deşi, în
adâncul sufletului sunt veşnic
nemulţumiţi, trişti şi frustraţi. Parcă
pandemia a scos la suprafaţă tot
ceea ce e mai rău în fiinţa umană.
Privesc în jurul meu, ascult şi îmi
dau seama cât de trist este când
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anumite persoane ajung să ju-
dece fără să cunoască detalii,
adevăruri sau oameni pe care se
grăbesc să-i eticheteze. Poate
dacă ne-am lua o clipă de răgaz
să-i ascultăm, să-i cunoaştem, să
empatizăm cu aceştia, să
înţelegem motivele pentru care au
luat unele decizii nu i-am mai
cataloga în sens bun sau rău,
după bunul nostru plac. Şi totuşi,
nu o facem. E mult mai simplu să
judecăm în funcţie de experienţele
noastre (unele mai plăcute, altele
mai triste), în funcţie de educaţia
noastră, aceasta ocupând un rol
primordial în înţelegerea celorlalţi.
Nu ne gândim nici măcar o se-
cundă cât rău putem face doar
emiţând nişte păreri. Specialiştii
susţin că “o prejudecată este un
fel de handicap al perspectivei tale
deoarece aceasta îţi interzice să
gândeşti dincolo de presupunerile
tale, construind un zid invizibil în
jurul gândirii tale obiective”.
Apelând la prejudecăţi, practic, ra-
tezi oportunităţi iar relaţiile inter-
umane se deteriorează. Acestea
pot avea un efect negativ atât
asupra victimelor prejudecăţii cât
şi asupra acelora care o emit. Cred
că, înainte de a mai cataloga
persoane, cel mai indicat ar fi să
luăm o scurtă pauză, să facem
câţiva paşi înapoi şi să apelăm la
raţ iune judecând după ce ne
punem măcar două întrebări: „De
ce?”, „De unde ştiu?„. Închei cu un
citat relevant al lui Albert Einstein:
„Orice prost poate să ştie, scopul
este să înţelegi”...


