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"A ªASEA EXTINCÞIE"
- riscul grav al prezentului
ºi generaþiilor ce vin -

Virgil NICULA

Dan POPESCU

"Ceea ce
nu trãim
la timp,
nu mai
trãim
niciodatã".
Octavian
PALER

continuare în pag. 6,7,8

Cu prilejul zilei de

8 MARTIE,

redacţia revistei
EUROECONOMIA XXI
transmite tuturor
colaboratoarelor şi
cititoarelor cele mai
sincere şi frumoase urări
de bine, sănătate şi
prosperitate.
La mulţi ani!

1. Trăim în prea mare măsură în imediat. În recent. Fără să luăm în vedere experienţa
trecutului şi posibila configuraţie a viitorului. Acest fapt - indubitabil - se referă şi la
procesul de învăţare. Practicăm mai ales "învăţarea de şoc", studiind efectele postfaptum. Şi neglijăm, de numeroase ori, "învăţarea preventivă". Ca să nu mai vorbim de
"învăţarea anticipativă", care se află destul de departe. Multe din programele noastre
didactice, analitice din universităţi au fost şi sunt încă proiectate şi structurate astfel şi nu
altminteri. De aici şi o anume mediocritate a universităţilor româneşti în raport cu primele
universităţi (1000) din lume.
continuare în pag. 4
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File de istorie economicã

Dan POPESCU

Câteva momente
dificile în istoria
economicã a României

- post-faþã pentru marginalii la 4 cãrþi importante -

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

Paula COTARCEA

PILONUL EUROPEAN
AL DREPTURILOR
SOCIALE

CURAJ ÎN
CHIP DE FEMEIE

Politica socialã urmãreºte
ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de
lucru, promovarea egalitãþii de ºanse ºi
asigurarea protecþiei sociale a
cetãþenilor europeni. Preocuparea
comunitãþii europene pentru aspectele
de politicã socialã a dus, în timp, la
crearea unui "model social european".

“Femeia nu este sexul slab.
E cel mai nobil dintre cele douã,
prin puterea sa de sacrificiu, de
suferinþã în tãcere, de umilinþã,
credinþã ºi cunoaºtere“.
Mahatma Gandhi

continuare în pag. 5
În istoria economică a României, în istoria ei în general, anii 1940-1945 se
detaşează printr-un intens negativ. De multe ori eroism dar, în general, un intens
negativ. Încă din septembrie 1939, aproape anunţat în prealabil, un război nimicitor,
cu arme nimicitoare, se declanşează în lume. Prefigurând, atunci, Germania nazistă,
din ce în ce mai mult, ca stăpână a Europei. În alianţă cu URSS-ul, Pactul RibbentropMolotov fiind încheiat cu foarte puţin timp înainte de declanşarea marii conflagraţii,
Hitler - dar şi Stalin - voiau o lume doar a lor.

continuare în pag. 2

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

continuare în pag. 8

https://infosibiu.eu/economie/
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Drepturile sociale

Paul LUCIAN
urmare din pagina 1
Carta Socială reflectă preocuparea pentru dimensiunea
socială a politicilor comunitare în
contextul construcţiei pieţei unice
europene. Iniţial, în faza de proiect
se prefigura o soluţie la nivel
comunitar, dar documentul final a
accentuat rolul şi responsabilităţile
statelor membre în direcţia aplicării
şi respectării drepturilor sociale
fundamentale: libera circulaţie a
muncitorilor; angajarea, salarizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă şi de viaţă; protecţia
socială; libertatea de asociere şi
negocierea colectivă; formarea
profesională, tratamentul egal al
bărbaţilor şi femeilor; protecţia
sănătăţii şi siguranţa la locul de
muncă;
protecţia
copiilor,
adolescenţilor, persoanelor în
vârsta şi a persoanelor cu
handicap, precum şi informarea,
participarea şi consultarea
lucrătorilor în probleme ce îi
afectează direct.

Tratatul de la Roma
din 1957 stipula
libera circulaþie
a lucrãtorilor, iar
Tratatul de la
Amsterdam conþine
prevederi referitoare
la libera circulaþie
a cetãþenilor
europeni ºi
drepturile lor.
În anul 2000, în cadrul
summitului de la Nisa, a avut loc
adoptarea Cartei drepturilor
fundamentale a UE, elaborate de
o convenţie specială. De asemenea a fost creat un Comitet
pentru protecţie socială, în vederea
promovării cooperării în materie de
politici de protecţie socială între
statele membre şi Comisie.
Parlamentul European, Consiliul şi
Comisia au proclamat Pilonul
european al drepturilor sociale, în
cadrul Summitului social pentru
creştere şi locuri de muncă
echitabile de la Göteborg (Suedia),
la 17 noiembrie 2017. Pilonul
stabileşte 20 de principii şi drepturi
esenţiale, pentru a contribui la
menţinerea unor pieţe ale forţei de
muncă echitabile şi funcţionale,
structurate în jurul a trei domenii:
egalitate de şanse şi acces pe piaţa
forţei de muncă, condiţii de muncă
echitabile şi protecţie şi incluziune
socială.

Pilonul este primul
set de drepturi
sociale proclamat
de instituþiile UE
de la adoptarea
Cartei drepturilor
fundamentale, în
anul 2000. Pentru
a pune în practicã
cele 20 de drepturi
ºi principii,
Comisia a lansat
iniþiative concrete
la nivel european.
Deşi majoritatea instrumentelor
necesare pentru implementarea

pilonului se află la dispoziţia statelor membre, dar şi a
partenerilor sociali şi a societăţii
civile, instituţiile Uniunii Europene,
în special Comisia Europeană, pot
contribui prin stabilirea cadrului şi
trasarea direcţiei.
Pilonul european al
drepturilor sociale este menit să
ofere drepturi noi şi mai eficiente
pentru cetăţeni. Acesta are la bază
o serie de principii esenţiale:
egalitatea de şanse şi accesul la
piaţa muncii, condiţii de muncă
echitabile şi protecţia socială şi
incluziunea socială.
Dimensiunea socială
a revenit în actualitate cu ocazia
Pilonului european al drepturilor
sociale, prezentat pe 26 aprilie
2017, după o dezbatere pe tema
formei şi conţinutului acestuia, care
a durat mai mult de un an. Pe
17 noiembrie 2017, liderii europeni reuniţi în cadrul Summitului
de la Göteborg au adoptat
Proclamţia
privind
Pilonul
european al drepturilor sociale, un
set de douăzeci de principii şi
drepturi din sfera muncii pentru
care există asumare politică acum.
În setul mai sus menţionat,
asumat prin Proclamaţia Pilonului
european al drepturilor sociale, se
află dreptul la educaţie, formare
profesională şi învăţare pe tot
parcursul vieţii, dreptul la remunerare egală pentru muncă egală,
sprijin activ pentru ocuparea forţei
de muncă, condiţii de muncă
sigure şi adaptabile, salarii
echitabile care să asigure un trai
decent, reiterarea principiului
dialogului social, principiul
echilibrului între viaţa profesională
şi cea personală, dreptul copiilor
la protecţie împotriva sărăciei,
dreptul la un venit minim,
indemnizaţii de şomaj adecvate
pentru o perioadă rezonabilă, ori
sprijinul pentru accesul la servicii
de bază de calitate pentru toată
lumea, incluzând apă, salubritate,
energie, transporturi, servicii
financiare şi comunicaţii digitale.
O evaluare a dimensiunii sociale
a fost formulată în cadrul semestrului european, pentru
coordonarea politicilor economice
între statele membre ale Uniunii
Europene. În martie 2018, Comisia
Europeană a venit cu o propunere
de regulament privind înfiinţarea
Agenţiei Europene a Muncii şi cu o
propunere de recomandare a
Consiliului privind accesul la

protecţie socială pentru lucrători.
Politica socială se referă la
activităţile desfăşurate prin
intermediul statului şi anume
strategii, programe, proiecte,
instituţii, acţiuni, legi etc.
Politica socială europeană este
promovată de UE ca instituţie
suprastatală, dar şi de fiecare din
statele membre.
În prezent opţiunea principală a
Uniunii este cea de tranziţie de la o
comunitate economică la una
fundamentată pe o economie de
piaţă cu o mare influenţă socială.
Documentul de reflecţie privind
dimensiunea socială a Europei
abordează diverse aspecte
referitoare la modalităţile de a
susţine nivelul de trai actual, de a
crea un număr mai mare de locuri
de muncă de calitate mai bună, de
a facilita cetăţenilor dobândirea
competenţelor de care au nevoie
şi de a crea o mai mare unitate în
cadrul societăţii noastre, în ritm cu
evoluţiile viitoare din domeniul
social şi al pieţei muncii.
Fondul social european Plus va
fi principalul instrument financiar
pentru punerea în aplicare a
Pilonului european al drepturilor
sociale. Acesta reprezintă asigurarea unei recuperări echitabile din
punct de vedere social. Fondul
social european (FSE) şi Fondul de
ajutor european (FEAD), destinat
celor mai defavorizate persoane,
vor fi suplimentate prin finanţări noi,
astfel încât să poată fi demarate
imediat eforturile de reintegrare pe
piaţa muncii şi de direcţionare a
ajutorului către cele mai
defavorizate persoane.
S-a propus ca fondurile politicii
de coeziune (Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune) să
primească o finanţare nouă, de 55
de miliarde EUR pentru perioada
2020-2022 pentru a contracara
impactul negativ al coronavirusului
pe piaţa muncii. Instrumentul
pentru aceasta este REACT-EU, în
care Fondul social european 20142020 are un rol esenţial în ceea ce
priveşte susţinerea ocupării forţei
de muncă şi sprijinirea incluziunii
sociale.
Resursele suplimentare ale FSE
ar trebui să fie direcţionate pentru
a sprijini în primul rând: păstrarea
locurilor de muncă, inclusiv prin
programe de reducere a timpului
de lucru şi sprijin pentru persoanele care desfăşoară activităţi
independente pentru ca acestea să
îşi poată proteja veniturile, crearea
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de noi locuri de muncă, în special
pentru persoanele aflate în situaţii
vulnerabile, măsuri pentru
ocuparea forţei de muncă în rândul
tinerilor, educaţie şi formare,
dezvoltarea competenţelor, în
special pentru a susţine cele două
tranziţii, tranziţia ecologică şi
tranziţia digitală, măsuri pentru
îmbunătăţirea accesului la servicii
sociale şi de îngrijire medicală,
inclusiv pentru copii.
În cadrul noilor propuneri
privind viitorul buget UE pe termen
lung 2021-2027, adoptat, Comisia
a prezentat amendamente
importante la propunerea privind
Fondul social european Plus şi
anume:
propunerea
modificată
include un sprijin consolidat pentru
ocuparea forţei de muncă în rândul
tinerilor. Statele membre, cu o rată
mai mare decât media Uniunii, în
ceea ce priveşte persoanele cu
vârste cuprinse între 15 şi 29 de
ani care nu sunt încadrate
profesional şi nu urmează nici un
program educaţional sau de
formare ar trebui să investească cel
puţin 15% (în creştere de la 10% în
propunerea iniţială FSE+) din
resursele FSE Plus în acţiuni
specifice pentru sprijinirea tinerilor.
- FSE Plus va ajuta de asemenea
la combaterea sărăciei în rândul
copiilor. Nici un copil nu poate să
fie lăsat în urmă ca o consecinţă a
pandemiei de coronavirus. Propunerea modificată privind FSE Plus
impune tuturor statelor membre să
aloce cel puţin 5% din resursele

FSE Plus pentru a pune în aplicare
măsuri care reduc sărăcia în rândul
copiilor.
- FSE Plus va avea o contribuţie
solidă la tranziţia ecologică şi
tranziţia digitală prin stimularea
investiţiilor în oportunităţi de
calificare, astfel încât lucrătorii să
poată avea succes într-o societate
neutră din punct de vedere climatic,
mai digitală şi mai incluzivă.
- în vederea unei mai bune
pregătiri pentru viitoarele situaţii
de urgenţă, FSE Plus include un
mecanism de răspuns la criză.
Acesta va asigura ca în circumstanţe excepţionale, Comisia să
poată adapta fondul pentru a
răspunde evenimentelor respective, prin modificarea rapidă a
regulilor de administrare a fondului
pentru statele membre, după cum
va fi necesar.
Noua politică socială europeană
a introdus Pilonul european al
drepturilor sociale şi un nou fond
european, respectiv Fondul
Sociale European Plus, acesta
fiind necesar finanţării pilonului.
Bibliografie:
1. http://www.mmuncii.ro/j33/index.
php/ro/legislatie/munca/mobilitateafortei-de-munca/8:legislatie-comunitara/
2. http://www.eurofound.europa.eu/
publications/1997/amsterdam-treatybrings-small-advances-for-emplymentand-social-policy
3. http://www.europarl.europa.eu/
workingpapers/soci/pdf./104_en.pdf
4. https://www.europarl.europa.eu/
d o c e o / d o c u m e n t / TA - 8 - 2 0 1 9 0020_RO.html
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"A ºasea extincþie"

Dan POPESCU

urmare din pagina 1
Dar să revin la chestiunile
economice, la proiecţia lor în timp şi
spaţiu. Exemple? Unul din efectele
tehnologiilor industriale bazate pe
energiile fosile, relevante pentru
secolele XIX şi XX - mai ales prima
jumătate a acestui ultim secol
amintit, chiar spre 1980 şi mai apoi;
fundamentate, pe urmă, pe
electrificarea generalizată ş.a.,
ne-a oferit iluzia că oamenii
construiau o lume artificială,
autonomă, detaşată net de vechile
constrângeri naturale. De altfel, de
multe constrângeri de un fel sau
altul. Tehnicile, tehnologiile moderne
care se vădeau tot mai relevante în
timp, cu precădere neconvenţionale, studiate totuşi puţin şi
aplicate insuficient, considerândule eficienţa îndeobşte pe termen
scurt şi nu lung, au continuat să ne
umbrească relaţiile cu mediul.
Clarviziunea astfel. Fără, însă, să
anuleze optimismul, făcându-l să
depăşească temerile. Într-un asemenea siaj la nivel de secol XIX şi
pregnant XX, catastrofele au continuat, au devenit ameninţătoare,
atestând deteriorarea cumulată mediului, riscurile de încălzire climatică
globală, chiar maladiile la scară.
Toate acestea ne evidenţiau şi ne
evidenţiază, în continuare, dependenţa noastră, acum mai intensă ca
oricând, de mediu.
Trebuia, trebuie, deci, să
reînnodăm cu trecutul, să nu mai
fim rupţi de el. Să-l studiem mult
mai atent. şi numai astfel să
previzionăm. Nu am prea făcut-o.
Deseori dominaţi de urgenţele
prezentului, am fost şi suntem
tentaţi, nevoiţi să întunecăm, să
blamăm, să vulnerabilizăm
temeiurile viitorului... Mai ales după
anii 1990, istoricii economişti - mai
puţini la noi, au rămas foarte puţini,
şi mai mulţi în Vest, unde domeniul
ca atare dobândeşte mereu noi
valenţe, noi conexiuni cu realităţile
- au urmărit să facă vizibile relaţiile
între societăţi şi mediu îndeobşte
în sfera schimburilor internaţionale
şi a logicilor de producţie. S-au
examinat şi se examinează,
aproape în detaliu, efectele majore
ale fluxurilor de materii prime şi
materiale, circulaţiei mărfurilor, din
perspectiva mediului şi societăţilor.
Iar concluziile desprinse nu au fost
şi nu sunt dintre cele optimiste în
direcţia conservării vieţii. Industrializarea - de un tip sau altul - a
avut şi are repercusiuni consistent
nedorite asupra faunei şi florei.
Populaţiile animale au fost şi sunt
afectate în numeroase feluri, cu
rezultate pe o plajă largă mai mult
decât îngrijorătoare, nefastă: de la
atât de des remarcată dispariţie a
bizonilor din anii 1870, la "cea de
a şasea extincţie" a animalelor, a
vieţii. Extincţie identificată grav în
prezent de către oamenii de ştiinţă
din numeroase ţări. Consecinţe
asupra vieţii oamenilor? Catastrofale, din păcate...

2. Astfel de probleme au deja un
istoric imediat sau mai depărtat.
Pe urmă, care au fost şi sunt
impacturile de mediu şi în ce
priveşte inegalităţile sociale pe
care le-au antrenat şi le antrenează
extracţia şi exportul de materii
prime esenţiale producţiei
industriale, precum bumbacul,
lâna, cărbunele, cauciucul
(natural) etc.? Ce au câştigat în
timp statele cu industrii în principal
prelucrătoare şi ce au câştigat sau
pierdut, tot în timp, statele
(coloniile, până la un moment dat)
în care au prevalat doar extracţiile?
Totodată, chestiunea energiei a

dobândit şi dobândeşte acum un
loc esenţial în cadrul recitirii, în
cheie modernă, a trecutului
economic. Nu doar istoricii
economişti, ci istoricii în general au
readus în actualitate rolul avut de
sursele de energie suple şi
punctuale în industrializarea de la
începuturi a Occidentului. O
industrializare zeci şi zeci de ani
realizată de mici unităţi productive
aflate în legături strânse cu mediul
rural: apa, vântul, animalele,
mareele ş.a. Era feudalismul şi
perioada de început a modernismului: cine s-o studieze în
economie la noi, nu puţini
"specialişti" ocupaţi până peste cap
cu profitul prezent, indiferent de
urmări? În comparaţie cu peste o
sută de ani moderni ce au urmat
cam după 1750, ani consideraţi de
modernizare şi tranziţie spre un
nou sistem energetic pe cărbune
şi, apoi, pe cărbune şi din ce în ce
mai mult pe hidrocarburi, iată
acum zorii unei dezvoltări
industriale bazaţi pe coexistenţa
mai multor logici energetice, pe un
mixt de politici energetice. Un fapt
pe care noi şi alţii l-am părăsit
aproape orbiţi de modernism şi
postmodernism, dar care, corect
relevat şi studiat atent la timpul său,
prin deceniile de început 1900, şi
nu doar, şi mai ales după 1980, near fi făcut mult mai simplă şi mai
uşoară tranziţia încă relativ dificilă
de astăzi, o tranziţie spre preponderenţa energiilor neconvenţionale.
În prezent foarte dificilă, în pofida
multor declaraţii politice la nivel
naţional şi european, la nivel
internaţional, global. În ce priveşte
reconversia acceptabilă uman de
către cei din "cărbune" şi chiar
"hidrocarburi", dacă s-ar fi gândit
cu câteva zeci de ani în urmă astfel
de modificări structurale energetice, cu siguranţă că ar fi fost mai
bine. Sub toate aspectele. Nu doar
acceptabil pentru marii patroni, ci
acceptabil şi pentru milioanele şi
milioanele de subiecţi umani
respectivi. Nu este vorba, deci, doar
de un "risc acceptabil" de către
conducători, ci şi de un "risc
acceptat" de către populaţie. Să
mai notăm că încă din secolul XIX
şi chiar ceva mai devreme au fost
cercetători care sesizau posibilitatea epuizării unor materii prime
industriale importante precum
ţiţeiul, cărbunele cu randament
bun, cu putere calorică mare,
lemnul, aerul, apa etc. Iată, cum
istoria energiei a devenit complice,
se asociază tot mai mult cu istoria
tehnicii şi a infrastructurilor, a
economiei, în condiţiile demersurilor de tot felul, economice,
sociale, politice, culturale. Nici
astăzi, din păcate, astfel de
domenii pluridisciplinare nu
prezintă întreaga atenţie cuvenită
şi nu se întreprind toate eforturile
cuvenite. Ce să mai vorbim de
impacturile sanitare şi de mediu pe
care le-au generat şi le generează

sectoarele extrem de poluante
precum chimia. Dar nu doar
chimia. De multe ori vizibile cu zeci
şi zeci de ani în urmă, abia acum
au început să dobândească într-o
măsură mai mare atenţia
trebuincioasă pentru eradicare.
Din ce în ce mai multe cercetări şi
acţiuni practice abordează, în
aceeaşi logică, domenii diverse
precum aluminiu, minele de cupru
sau automobilul din unghiul
impactului său asupra mediului
fizic, faunei, florei şi efectelor
sociale. Şi mai sunt atâtea cărora
nu le acordăm locul necesar. L-am
fi putut şi îl puteam afla dacă neam fi aplecat mai cu grijă asupra a
ceea ce cercetători englezi,
francezi, germani se refereau cu
mulţi, mulţi ani în urmă: efecte
asupra omului ale fumului de
cărbune, ale contaminării apelor,
solului şi aerului şi ale lipsei de
neutralizare a reziduurilor chimice,
biologice, inclusiv cele din spitale.
Contaminarea solului, apei,
aerului? Vădită amplu în
cercetări de rigoare încă din
secolul XIX.
Nu ar fi trebuit realizată industrializarea? Cum nu, procesul a
determinat o masivă creştere de
productivitate şi de inteligenţă, de
cunoştinţe sociale. Dar luate în
calcul mai demult, toate asemenea
bucle, asemenea evoluţii nonliniare, în prezent cu siguranţă că
am fi avut rezultate mult mai bune.
Multidisciplinaritatea,
transdisciplinaritatea, complexitatea,
conexiunile unui proces în diferite
domenii au fost şi sunt elementele
unei logici, ale unei matrice ce ne
poate duce oricum la succes. Cam
prin 1978, la Institutul Central de
Cercetări Economice din Bucureşti, Maria D. Popescu şi
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subsemnatul lansam o amplă
dezbatere pe ideea "Procesului
Circular Activ", răspunzând unor
asemenea imperative. Au participat zeci şi zeci de specialişti de
calitate. Şi înainte de 1989 şi mai
ales după, conceptul respectiv a fost
total uitat. Acum se bat mulţi pe el
în lume, dar pus în seama altora...

3. Tocmai în acest sens, consider
că istoria şi prezentul industrializării
sunt, deopotrivă, istoria şi prezentul
mediului. Cum spuneam, timpul,
timpul nostru este profund marcat
de problema ecologică, foarte
complexă, inducând în interiorul ei
şi chestiunea sanitară. Sunt
urgenţele climatice, alertele din ce
în ce mai dese de mediu, cele care
ridică acut percepţia unor crize
prezente şi viitoare mai profunde,
economice şi de viaţă. Sunt
urgenţele modalităţii fiecăruia de
a-şi câştiga traiul. Sunt urgenţele
reconversiilor profesionale, de
amploare - ca număr şi profunzime
etc. Le surprindem bugetar,
financiar, prealabil, sau numai
atunci când ne atenţionează
dureros? Se poate astfel modifica
fundamental viziunea noastră
asupra istoriei imediate sau mai
depărtate. Revoluţia industrială,
revoluţiile industriale au fost mai
mereu considerate un punct de
plecare al erelor de progres, de
îmbogăţire şi de emancipare faţă
de constrângerile naturale. La
impulsurile omului, mediul întotdeauna a reacţionat şi reacţionează. Că, deseori, nu am
interpretat noi cum trebuie a fost şi
este altceva. Or, iată că acum,
consecinţă a unui mod mai
complex de a privi lumea, fără a
contesta de fel importanţa şi rolul
benefic în multe privinţe al
revoluţiilor industriale, acestea sunt
sesizate şi interpretate şi ca
debutul şi desfăşurarea unor crize
economice globale.
Mai mult, ale "antropocenului",
desemnând acesta o nouă eră
geologică deschisă spre finele
secolului al XVIII-lea, atunci când
activităţile umane au început să
aibă un impact global semnificativ
pe ecosistemele terestre şi ale
biosferei. Am amintit de "a şasea
extincţie" generată de activităţile
umane, o extincţie în curs.
Pământul, din diferite motive a
cunoscut până acum cinci
episoade de extincţie a speciilor.
Ultima din acestea, a cincea,
geologii şi biologii arată că a
determinat dispariţia dinozaurilor,

coborând de la nivelul a milioane
de ani în urmă. Cea de "a şasea" a
început şi se va desfăşura mult,
mult mai repede.

4. Deci, după opinii remarcabil
de riguroase, iată că debutează
acum - mă rog, cu aproximaţie de
zeci şi poate o sută, două sute de
ani - "a
şasea extincţie",
considerabil accelerată, speciile şi
viaţa fiind tot mai grav afectate de
activitatea omului. Trebuie s-o
corelăm cu ceea ce chimistul Paul
Crutzen a numit în 1995
"antropocenul": cum arătam şi noi,
"o nouă epocă de timp geologic
caracterizată de către amprenta
omului asupra planetei". Am scris
un studiu amplu în acest sens cu
vreo 7 ani în urmă, adâncind ulterior
astfel de probleme. Am solicitat
Ministerului Educaţiei discipline în
acest sens, la graniţa dintre
ecologie şi economie. Nimic... S-a
crezut şi se crede, eu zic că din
păcate, că obţinerea unui profit
curent în orice condiţii este mai
importantă decât obţinerea unui
profit social, public, în perspectivă.
Este mai importantă decât
examinarea, corect acoperită cu
fonduri, a conexiunilor pe care leau generat şi le generează
activităţile umane în toate direcţiile.
Maniera eronată în care a fost şi
este abordată de câţiva ani
problema mineritului în România
este ilustrativă pentru un
asemenea fel de a aborda lucrurile.
Să nu mai amintesc că în urmă cu
vreo 12-13 ani, un prim-ministru,
care pierduse atunci funcţia şi era
foarte bogat, pleca în concediu în
străinătate cu copiii şi guvernantele
lor, cu bucătăreasă, cu tot dichisul
- o opulenţă incredibilă şi greu de
explicat. Oare care este efectul
necesar pentru bogăţia socială a
ţării, al dobândirii de funcţii publice
importante, al dobândiri de mari
averi, cu precădere din furt şi
afaceri de tot felul cu statul? Nici
unul, chestiunea ne-a tras mereu
în jos. Personajul respectiv, rupt de
realitate, voind să desfiinţeze
mineritul, îi sfătuia pe minerii ce vor
deveni şomeri să meargă şi să
culeagă flori de muşeţel pentru
ceai. Din asta trebuiau să trăiască,
ei şi familiile. Semnificativ... Şi nu
este singurul exemplu, sunt nu
puţine în actualitate. Şi de
îmbogăţiţi prin furtul de la stat, şi
de ignoranţi la decizie. Poate vom
ieşi de aici. Poate.

5. În vremurile de acum, şi deloc
din cauza informaticii, cred că
gândind despre dezvoltare şi
mediu, trebuie să gândim global.
"O erupţie vulcanică în Islanda
poate influenţa asupra recoltelor
din Japonia, la celălalt capăt al
lumii", afirma profesorul Timothy
Brook, de la o mare universitate din
Vancouver, Canada. Şi are deplină
dreptate. Nu pentru că e simpatic
şi posedă, deopotrivă, înţelepciunea vârstei. Ci deoarece
gândeşte profund. Aşa a învăţat şi
i-a învăţat, la rândul său, şi pe alţii.
Cum ar putea gândi, neapărat şi
neîntârziat, şi cei tineri. Deşertificarea Saharei s-a adâncit mult
pe vremea romanilor care tăiau cu
hărnicie arborii din pădurile de aici
pentru a-şi construi corăbii. Ce să
mai vorbim de "hărnicia" şi
"libertatea" cu care străinii taie
arborii din pădurile noastre,
despădurindu-ne masiv. Încet,
încet, astfel, prin venalitatea, hoţia,
inconştienţa şi naivitatea unor
conducători ai noştri, ajungem şi
noi acolo, spre Sahara. Aceasta a
însemnat şi înseamnă doar
"economic" şi nu economie. Sunt
în joc nu doar prezentul, ci şi viitorul
nostru, al tuturor...
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State de vechi tradiţii europene
cădeau - sau căzuseră în amonte,
chiar şi fără lupte, "conciliatorii"
având un rol deloc minor - unul
după altul. Cehoslovacia, Austria,
Polonia deja nu mai erau.
Finlanda rezista eroic dar "se
pregătea" de "finlandizare". Iar
Norvegia, statele baltice etc., "se
pregăteau" şi ele de "germanizare".
În mod umilitor, nici Franţa, practic,
nu mai era. Lupta din greu Marea
Britanie şi "apăreau" la orizontul
bătăliilor, într-un fel sau altul,
Statele Unite...
România se afla într-o situaţie
foarte greu de traversat. Sistemul
ei tradiţional de alianţe, de garanţii,
în primul rând cu Franţa şi Marea
Britanie, nu mai era deloc operativ.
Se spulberase. Am văzut de ce.
Eram sfătuiţi, împinşi chiar, de
ambasadori şi personalităţi politice
britanice şi americane să ne
reorientăm, "faute de mieux", spre
Germania, spre Hitler. Ceea ce, la
suprafaţă, cel puţin, nu era
nepotrivit timpurilor ca atare.
Regele Carol al II-lea - umblând
nu atât pentru treburile ţării ci,
dincolo de cuvintele mai potrivite
sau mai puţin potrivite ale
discursurilor sale, mai ales după

M. Manoilescu

C-tin Pantazi

Gh. Barbul

Serhii
Plohii

doamne, dame şi domnişoare,
având, de asemenea, "lipici" la
mână în dobândirea unor sume şi
profituri imense din afaceri
necurate - începuse să facă. Dar
fără succes real. Nu era credibil,
cu atât mai mult cu cât amanta sa
evreică, o femeie puternică,
influenţa treburile ţării în condiţiile
în care borna principală a politicii
naziste era tocmai antisemitismul.
Ca mereu în astfel de situaţii grele,
complicate, la înălţimea cărora
politica de dictatură regală (încă din
1938) a lui Carol al II-lea nu s-a
ridicat de fel, foamea nestăvilită a
celor doi puternici ai zilei, Hitler şi
Stalin în primă instanţă, făceau să
se cutremure frontierele glorioase
ale României Mari. Frontiere
istorice, redobândite cu mari
sacrificii de sânge în Primul Război
Mondial.
Vor cădea mai întâi, sub ocupaţie
sovietică, alipite URSS-ului,
Moldova de dincolo de Prut,
Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa,
româneşti toate. A venit imediat
rândul unei bune părţi a străvechii
Transilvanii, românească şi ea,
dorită de maghiari, aliaţi mereu
fideli ai Germaniei. Dorită chiar de
Germania nazistă în scopul
supravegherii directe de pe
înălţimile Carpaţilor şi în beneficiul
ei exclusiv, a petrolului românesc.
Şi au mai fost şi altele. În sfârşit,
România "cedează" Cadrilaterul
Bulgariei, ţară aflată mai mult ca
noi, atunci, în sfera de bunăvoinţă
a Germaniei. Regele Carol al II-lea,
în postura de dictator, de
responsabil la vârf faţă de aceste
tragedii care au influenţat în rău
viaţa a milioane şi milioane de
români, până la sfârşituri
năprasnice, într-un ultim efort de
a-şi salva tronul şi ameninţat cu
moartea de legionari preţuiţi afară
mai ales de temutul Himmler la
Berlin, îl cheamă la guvernare pe
generalul Ion Antonescu, ofiţer
destoinic, strateg al operaţiunilor
militare, stat-majorist strălucit,
cinstit, sobru, sever, intransigent,
dar şi cu idei antisemite. Aproape
imediat Antonescu, simţind pulsul
ţării şi al Germaniei, îi cere regelui
Carol al II-lea să abdice. Înfricoşat,
acesta acceptă "să părăsească"
tronul în favoarea fiului său, devenit,
din nou, iată, regele Mihai I. Major,
de data aceasta, fără Regenţă. Va
guverna Antonescu o scurtă perioadă împreună cu legionarii.
Care precipitaţi, deseori fără
respect faţă de omeni şi legi, dezordonaţi, ies de la putere îndepărtaţi
de general după blamata Rebeliune Legionară din ianuarie 1941.
Cu asentimentul total al Germaniei, generalul Ion Antonescu
devine "Conducătorul statului", al
României, "Comandantul de
Căpetenie" al armatei, fidelă atunci
lui. Va antrena totalmente ţara şi
oştirea română în războiul
germano-sovietic, dezlănţuit fără
declaraţie din partea Germaniei, a
lui Hitler, pactul RibbentropMolotov fiind încă în vigoare.
Coaliţia antinazistă se întăreşte
astfel, alături de britanici venind
acum şi sovieticii şi, nu după multă
vreme, americanii. Deznodământul măcar logic al unei astfel
de conflagraţii - desfăşurate în
Europa, în Africa, în Asia - nu putea
fi decât unul singur pentru cei cu
mintea cât de cât lucidă: Germania,
aliata ei Italia, Japonia pe urmă
ş.a., au pierdut grav şi distrugător,
cumplit războiul. În asemenea
condiţii, Antonescu a crezut cu
hotărâre însă, cu prea multă
hotărâre, până spre mijlocul anului
1943, în victoria Germaniei, a unei
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Germanii care îşi ridicase la luptă
contra ei aproape întreaga lume.
De ce a crezut? Greu de explicat
pertinent. În bună măsură greşeala
sa. Problemele pentru noi încep
cam după Nistru. Cu o armată nu
grozav pregătită, chiar dacă,
deseori, eroică, luptând cam fără
entuziasmul dovedit la recuperarea
teritoriilor de peste Prut, o armată
de sute de mii de oameni, rău dotată şi rău înarmată, fără echipament adecvat pentru iarnă, nu
teribil de hrănită, şi în condiţiile în
care, după Moscova şi cu precădere după Stalingrad, germanii
pierd şi ei din greu teren, era dificil
de obţinut mai mult decât aproape
doi ani de retrageri umilitoare, tot
mai descurajante, dezastruoase.
"Ce căutăm noi să luptăm pe aici
(în Stepa Calmucă, la Cotul
Donului etc.)?" se întrebau nu puţini
oşteni români demoralizaţi, în faţa
milioanelor de sovietici - adevărate
valuri de luptători - care, beneficiind
de un potenţial economic, industrial imens al ţării lor, de un potenţial
uman care aflua mereu, luptau cu
determinare pentru "a alunga duşmanul de pe pământul sovietic". Şi
a produce apoi, după cum promovau comisarii politici ideea - este
drept, uneori nu deschis, Cominternul se desfiinţase - o revoluţie
socialistă mondială. Iar răspunsul
pentru români cu greu putea fi dat
aproape de aşteptările lor. Luptam
împotriva comunismului, era un
"Război Sfânt". Dar cum luptam
"împotriva comunismului", când
"comunismul", iată, era strâns aliat
cu americanii şi britanicii care
numai comunişti nu erau?
Chestiune delicată şi complicată.
Sunt, fireşte, răspunsuri. Dar tot mai
mulţi oşteni români - chiar dacă nu
toţi - înclinau astfel să spună că ei
sunt "carne de tun pentru nebunia
lui Hitler şi Antonescu". Aşa că,
deseori, întoarcerea armelor
împotriva Germaniei a fost privită,
nu fără aprobare în armată... Şi
Napoleon a fost un cuceritor, un
mare cuceritor, însă mult mai
civilizat. Dar el rămâne şi prin ceea
ce a creat în spaţiul civil, strălucind,
de exemplu, prin "Codul Civil" al
său. Or, falimentul Führer-ului s-a
manifestat pregnant şi în plan
militar dar şi în cel civil prin acţiunile
sale criminal-devastatoare. Acţiuni
ce nu puteau fi complinite de un
"Mein Kampf" lipsit de idei
creatoare, de structură creativă, de
rigoare. În schimb debordând de

"explicaţii" şi "consideraţii" potenţial
mortale.
La Ialta, în Crimeea, URSS, în
februarie 1945, se vor întâlni cei trei
mari ai lumii - aproape câştigători
- pentru a decide pentru atunci şi
pentru mai târziu soarta Europei şi
a lumii. Prin urmare, iată perioada
la care ne referim. Un timp ultim în
care România, după arestarea
Mareşalului Ion Antonescu la 23
August 1944, de către Regele Mihai
şi grupul său din care făceau parte
şi comuniştii, după arestarea lui Ion
Antonescu care deja începuse mai
în secret, mai pe faţă, tratative de
armistiţiu cu Aliaţii - URSS, Marea
Britanie, SUA -, trece cu arme şi
bagaje de partea acestora din
urmă. Dar ce s-a petrecut cu
economia în tot acest timp? Tema
ne-a preocupat intens. Desigur,
lucrurile au fost ceva mai complicate. Ne-am referit schematic.
Au fost publicate în timp lucrări
numeroase, exemplare, temeinic
fundamentate, referitoare la anii
1940-1945, de către autori români
şi străini. Sunt foarte multe. Iar pe
nu puţine dintre acestea le-am citit
cu migală urmărind, cât am putut,
latura lor economică. Din
perspectiva mea românească dar
şi a unei componente a profesiei
mele, anume de cercetător al
istoriei economice universale şi
româneşti. Am publicat cărţi în
domeniu - unei "Istorii a gândirii
economice de la Simonde de
Sismondi la post-keynesism", unic
autor, fiindu-i decernat în 1999
Premiul "P.S. Aurelian" al
Academiei Române, distincţia
fiindu-mi acordată exclusiv mie, la
premiul
respectiv
nefiind
nominalizate alte volume şi alţi
autori. Au mai fost şi alte cărţi sau
părţi din volume. Mi-am confruntat
părerile mele cu cele ale colegilor
internaţionali, la marile Congrese
Mondiale de Economie şi Istorie
economică, la care am participat
vreme de aproape două decenii
din Europa în Africa şi America. Mam nutrit mereu de la inteligenţa
proaspătă, nealterată, vioaie a
studenţilor mei români (inclusiv
moldoveni de peste Prut) şi străini
- francezi, italieni, britanici,
irlandezi, germani, algerieni,
marocani şi mulţi alţii. Am avut şi
am deci argumente. Din cele multe
volume străine şi româneşti mi-am
concentrat marginaliile publicate în
ultimele numere de revistă la
lucrările amintite mai jos.

De multe ori, asemenea
strădanii impun o
dedicaţie, o recunoaştere
a imboldului care te-a făcut
să scrii. Cui le dedic eu? În
primul rând, autorilor celor
4 lucrări despre care am
scris, personalităţi, într-un
fel sau altul, ale veacului
XX: profesorul ilustru
Mihail Manoilescu "Dictatul de la Viena";
generalul Constantin
Pantazi - "Cu mareşalul
până la moarte"; cărturarul
Gh. Barbul - "Antonescu, al
treilea om al Axei";
profesorul american
Serhii M. Plohii - "Ialta.
Preţul păcii". Pe urmă, dar
cel mai important,
memoriei milioanelor de
oşteni români - soldaţi şi
ofiţeri - căzuţi sau în viaţă,
în Al Doilea Război
Mondial. Au fost şi sunt
toţi ai noştri, ne aparţin la
locul cel mai de cinste.
Războiul în general este o
dramă, dar acesta a fost
mai mult decât atât. Apoi
memoriei celor din familia
mea care au întrunit în anii
amintiţi un asemenea
statut de luptători şi răniţi:
general de artilerie
Dumitru Vrăjitoru (Primul
Război Mondial) - bunic de
mamă; colonel Mircea
Costescu - unchi; colonel
Traian Vrăjitoru - unchi;
general medic Petre
Costescu - unchi; maior
medic Constantin Popescu
- unchi; maior medic
Constantin Ianculov
(Primul Război Mondial) unchi de bunică; căpitan
antiaeriană r. Mihai
Popescu - tată; general
Olimpiu Stavrat - tatăl
naşei mele de botez
(gradele sunt cele din
1945 şi după 1989), mai
mulţi unchi lupt[tori morţi
în z[pezile Rusiei ş.a.
Au avut toţi cei
pomeniţi, precum alţii,
cuvinte sfinte: ţara,
Regele, conducătorii.
În împrejurări nefaste, nu
au fost victorioşi.
În eternitate, însă, da...
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Anul 2020, marcat de propagarea
la nivel global a COVID-19, a dovedit
că omenirea nu mai este atât de
neajutorată în faţa unei crize sanitare,
pentru că ştiinţa a reuşit să
transforme pandemia dintr-o forţă a
naturii într-o provocare ce poate fi
ţinută sub control, susţine istoricul
israelian Yuval Noah Harari, într-un
editorial din Financial Times. Acolo
unde a reuşit ştiinţa au dat greş
oamenii politici - aşa rezumă ultimul
an, autorul cărţii de succes "Sapiens:
o istorie a omenirii". În trecut, era
absolut imposibil ca oamenii să intre
complet în carantină pentru
prevenirea răspândirii unui virus,
cum a fost cel de gripă spaniolă: ar fi
rezultat un dezastru economic şi
foamete. El e de părere că, cel puţin
comparativ cu epidemiile şi
pandemiile cu care omenirea s-a
confruntat în trecut, noi am făcut mult
mai bine faţă pericolului, avantajaţi
fiind de experienţă, de dezvoltarea
tehnologiei şi a ştiinţei.
De exemplu, arată istoricul, când
a apărut gripa spaniolă, nici cei mai
buni oameni de ştiinţă din lume nu
au reuşit să identifice la timp virusul,
măsurile pentru oprirea epidemiei
au fost zadarnice, iar încercările
pentru dezvoltarea unui vaccin s-au
dovedit inutile. "Imaginaţi-vă un
câmp de grâu în timpul ciumei
negre. Dacă le spui fermierilor să
stea acasă, vor muri de foame. Dacă
le spui să meargă la muncă, vor muri
din cauza virusului. Ce faci? Pe
lângă asta, grâul sau orice mai era
produs pe câmp avea nevoie să fie
transportat sute de kilometri, ceea
ce înseamnă virusuri plimbate în
jurul lumii pe nave. Prin contrast,
digitalizarea, tehnologia şi biotehnologia performantă i-au ajutat
enorm pe oamenii secolului XXI. Nu
doar că este mai uşor pentru
autorităţi să monitorizeze răspândirea virusului, dar şi impactul
economic este altul" - Harari.
În 1918, şcolile şi alte servicii nu ar
fi putut funcţiona în timpul carantinei.
În ziua de azi, multe se pot face online.
"Sigur, online-ul are dezavantajele lui
şi a creat ceva probleme, dar simplul
fapt că este posibil este uimitor",
afirmă istoricul. "În 1918, omenirea
funcţiona doar fizic, iar când a apărut
gripa, oamenii nu au avut unde să
fugă. Foarte mulţi dintre noi
funcţionăm acum în două lumi, cea
fizică şi cea virtuală. Când a apărut
coronavirusul în lumea fizică,
oamenii doar s-au mutat în cea
virtuală, acolo unde virusul nu poate
ajunge". Yuval Noah Harari, istoric:
"O criză de sănătate s-a transformat
într-o dilemă politică Succesele
datorate ştiinţei şi tehnologiei în 2020
nu au rezolvat însă problema COVID19, pentru că tot ceea ce a fost la
început o criză sanitară s-a transformat rapid într-o dilemă politică",

Ecosistemul turistic
spune Harari. Autorul afirmă că
partidele şi toţi oamenii politici
trebuie să înveţe măcar trei lucruri
importante din această pandemie de
COVID: trebuie să securizăm
infrastructura digitală; toate ţările
trebuie să investească mai mult în
sistemul public de sănătate; trebuie
să implementăm un sistem global
de monitorizare şi prevenire a
pandemiilor.
*****
A trecut un an de la debutul
pandemiei şi ne aflăm în faţa celui
de - al treilea val, cu "digurile
consolidate", mai mult sau mai puţin,
în această perioadă de timp. Ce
măsuri au luat guvernele din diferite
ţări pentru salvarea turismului din cea
mai gravă criza din istoria sa?
Guvernul spaniol a anunţat o
investiţie publică de 3,4 miliarde de
euro în următorii trei ani prin Planul
de Modernizare şi Competitivitate a
Turismului în Spania. Franţa a făcut
"un efort fără precedent", lansând un
plan general de salvare a economiei
în valoare de 200 de miliarde de
euro, care prevede măsuri fundamentale pentru sector, precum
ajutoare de până la 200.000 de euro
pe lună pentru companiile închise
în timpul celui de-al doilea blocaj,
prelungirea şomajului tehnic
asumat de stat, plata de către stat a
zece zile de vacanţă companiilor
afectate de închidere sau prelungirea până pe 30 iunie a termenului
pentru a solicita împrumuturi
garantate de stat de peste 9 miliarde
de euro. Guvernul italian a emis deja
primul decret la data de 17 martie
2020, cu un ajutor de 25 de miliarde
de euro, urmat în luna mai 2020 de
un nou ajutor pentru sectorul
turismului de 55 de miliarde de euro,
care reprezintă 3,3% din PIB-ul ţării,
adresat în special hotelurilor şi
unităţilor termale care au fost închise
şi pe fonduri de compensare pentru
agenţiile de turism. Apropo de Italia,
din cauza mareei neobişnuit de
joase, multe din celebrele canale ale
oraşului Veneţia au rămas recent
fără apă, iar gondolele în noroi, pe
fundul acestora. Imaginile sunt întrun contrast puternic cu cele din luna
ianuarie, când Veneţia a fost
inundată de o maree de aproape un
metru şi jumătate, după ce sistemul
de protecţie MOSE nu a fost activat.
Într-o perioadă normală aceste
fenomene contrare ar fi făcut vâlvă şi
unii ar fi calculat rapid pierderile
însemnate concretizate în numărul
de sosiri turistice pe fiecare zi, dar, în
pandemia actuală, nimic nu mai
impresionează şi nu mai este
cuantificat, având în vedere pagubele
globale generate. Sper că nu vom
deveni pasivi în multe privinţe sau
vizavi de anumite domenii şi după
ce se va încheia cu această
perioadă, care pare desprinsă dintrun vis urât, care nu se mai termină.
În Germania, sectorul turismului,
reprezentat în special de agenţiile de

turism touroperatoare mari şi
companiile de transport aerian,
funcţionează în prezent "cu respiraţie
asistată" din partea statutului, ceea
ce îi va permite să reziste cel puţin
până la trecerea pandemiei. Peste
90% din reţeaua de peste 8.000 de
agenţii de turism a primit un anumit
tip de ajutor, materializat sub forma
unor subvenţii nerambursabile cu
cost fix, pe baza veniturilor din anul
anterior. În ceea ce priveşte
operatorii de turism germani, nu toţi
au fost salvaţi. Între beneficiari se
numără gigantul TUI Group (4,8
miliarde de euro), dar şi companiile
aeriene Lufthansa (aproximativ 9
miliarde de euro) şi Condor (cu
aproximativ 500 de milioane euro).
Industria turistică britanică se
confruntă cu o situaţie mai gravă,
care de la începutul crizei a cerut
ajutor specific şi sprijinul guvernului,
deşi acest lucru a fost mai reticent,
rezumându-se la împrumuturi si
reglementări de ocupare a forţei de
muncă în această perioadă. De
asemenea, în Suedia au fost
implementate pachete importante
de ajutor pentru sectorul afacerilor
şi menţinerea locurilor de muncă, de
care au beneficiat aproape jumătate
de milion de persoane şi care au
fost prelungite până în iunie 2021.
În afara Europei, în Japonia, unde
nu există restricţii decât pentru
mobilitatea externă (interesant de
analizat acest aspect), guvernul a
promovat turismul naţional pentru a
evita prăbuşirea sectorului,
subvenţionând totodată până la 30%
din cheltuielile hoteliere, prin
acordarea unor cecuri turiştilor, în
momentul în care achită serviciile
hoteliere, pentru a face cheltuieli în
restaurante şi magazine de
suveniruri. La fel, întrucât pandemia
a avut un impact negativ asupra
consumului, guvernul a lansat
ajutoare pentru creşterea venitului
disponibil al familiilor, cu 10.000 de
yeni de persoană (aproape 800 de
euro). La noi, pe data de 19 februarie
a.c., guvernul a aprobat sprijinul de
1 mld. RON pentru industria
HoReCa. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (menţionam într-un articol anterior că este
nevoie de schimbarea denumirii
ministerului, lucru care s-a realizat,
incluzând şi turismul în titulatură) a
precizat că dacă suma cererilor de
despăgubire va depăşi suma alocată, atunci firmele vor primi bani
proporţional cu cererea lor de finanţare.
*****
Potrivit unui studiu realizat de SAP
Concur, furnizor de soluţii integrate
de gestionare a călătoriilor, preluat
de evisionturism.ro, managerii de
călătorii de afaceri se confruntă cu
noi provocări ca o consecinţă a
impactului pandemiei de COVID-19
asupra călătoriilor corporative. Noile
lor responsabilităţi includ protejarea
sănătăţii şi asigurarea siguranţei
angajaţilor, pe lângă prioritizarea
comportamentelor mai durabile şi
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ecologice, Mai mult de jumătate
dintre managerii de turism
chestionaţi asigură că siguranţa va
prevala atunci când vor aproba
alegerea companiilor aeriene,
hotelurilor sau firmelor de închirieri
auto, precum şi a serviciilor complementare (aplicaţii şi instrumente,
site-uri web) legate de călătorii. În
plus, 41% iau în considerare implementarea examenelor medicale
obligatorii înainte de plecare,
precum şi facilitarea accesului la
echipamentele individuale de
protecţie în timpul călătoriilor (32%).
Duty of care sau datoria de a proteja
angajaţii în călătoriile de afaceri este,
astfel, redefinită. În timpul pandemiei, 38% dintre manageri au recunoscut că, multe dintre companiile
aeriene nu erau pe deplin pregătite
să asigure siguranţa în timpul deplasării în absenţa liniilor directoare
guvernamentale, sau ca angajaţii lor
să poată reveni acasă în caz de
carantină (34%). Adevărul este că
turiştii post-COVID au devenit şi mai
exigenţi, astfel încât, pe lângă confort
şi servicii, caută alţi factori precum

siguranţa sanitară, distanţarea
socială sau libertatea de mişcare,
dar în acelaşi timp vor să se bucure
de vacanţele lor ca şi în trecut.
Printre priorităţile managerilor de
călătorii de afaceri se numără şi
intenţia de a acorda prioritate
comportamentelor durabile şi
ecologice în companii. De fapt,
acestui criteriu cântăreşte deja 45%
din decizii atunci când se va alege o
companie aeriană, un hotel, sau o
firmă de închirieri auto, precum şi
orice alte servicii complementare
asociate acestui tip de călătorie.
Unul din patru manageri de turism
au declarat că organizaţia lor nu a
implementat încă politici durabile,
dar au planuri să o facă în
următoarele 12 luni. Acestea indică,
de asemenea, necesitatea operării
cu ajutorul unor instrumente adecvate, pentru a oferi vizibilitate impactului călătoriilor asupra mediului,
urmărind emisiile de carbon. Pentru
a face faţă noilor provocări ridicate
de era post-COVID, "tehnologia este
principalul aliat, întrucât facilitează
accesul la toate informaţiile
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necesare pentru a îndeplini noile
cerinţe, precum şi capacitatea de a
comunica în timp real cu călătorii",
potrivit SAP Concur.
Potrivit CESAE Business &
Tourism School, revenirea reală a
turismului nu va avea loc înainte de
al treilea trimestru al anului 2021,
din cauza limitărilor de mobilitate
legate de pandemie. Antreprenorii
din sector mizează pe dorinţa
turiştilor de a călători pentru a obţine
maximum de beneficii posibile în
această nouă etapă.
Conform datelor publicate de
hosteltur.com şi evisionturism.ro,
CESAE Business & Tourism School
a stabilit 12 tendinţe care vor marca
anul turistic prezent: vaccinuri
împotriva coronavirusului; ajutor
public; polarizarea consumului
turistic (segmentul MICE va fi cel mai
afectat, iar recuperarea acestuia va
fi ultima); productivitate mai mare a
companiilor supravieţuitoare, ca
urmare a adoptării de noi procese şi
tehnologii, legate de digitalizare;
robotizare sporită, inovaţii tehnologice, care vor revoluţiona
transportul, logistica şi ospitalitatea;
flexibilitate în rezervări, facilitarea
anulărilor, modificărilor şi rambursărilor, pentru a stimula cererea şi a
construi încrederea; creşterea
turismului de lux(clienţii vor fi dispuşi
să plătească mai mult pentru servicii
private, produse exclusive şi beneficii
care reduc contactul cu alţi oaspeţi
sau pasageri); prevalenţa călătoriilor
domestice şi în natură (Staycations);
noi jucători din sector: fondurile de
capital de risc, startup-urile, multinaţionale tehnologice, companiile
de investiţii imobiliare ş.a. vor lua
poziţii într-un sector cu un potenţial
de creştere atât de mare precum
turismul în prezent; dimensiunea
sanitară a securităţii(măsurile de
sănătate şi igienă, mărimi precum
distanţă socială etc. vor continua să
fie esenţiale în 2021 pentru a
transmite încredere în întregul sector);
noi modalităţi de a face prognoze;
inovaţii vor continua să apară în sector
în procese, produse, noi forme de
cazare, gastronomie ş.a.
Dezvoltarea tehnologică şi reţelele
sociale vor deveni şi mai mult un
instrument esenţial pentru a obţine
informaţii, a organiza excursii, a
împărtăşi opinii între oameni de
afaceri şi turişti, a fideliza clienţii, a arăta
produse şi servicii şi a îmbunătăţi
reputaţia online, printre altele.
*****
Încă nu se ştie dacă efectele pandemiei de COVID-19 vor schimba
modul de zbor într-un mod durabil,
dar deocamdată a schimbat conceptele şi priorităţile, plasând

sănătatea şi salubritatea în centrul
experienţei pasagerilor, cu sprijinul
tehnologiei care va fi decisivă în
apariţia tendinţelor care ar putea
deveni noua normă după această
criza de sănătate. Prezentăm câteva
dintre iniţiativele recente din industria
companiilor aeriene, noi, inovatoare
şi, în unele cazuri, chiar neobişnuite,
pentru a oferi o zi de călătorie care
redă încrederea cu privire la
siguranţa călătoriei: livrarea la
domiciliu se face şi la bordul avioanelor pentru evitarea riscurilor
interacţiunii între pasageri şi
echipajul de cabină (pasagerii pot
comanda mâncarea pe care o
doresc cu o oră înainte de zbor, a
cărei livrare, se face la uşa avionului;
în prezent, este disponibil pe patru
zboruri din Amsterdam către
destinaţii din Grecia, Portugalia şi
Italia); zboruri fără bagaje, funcţionalitate care permite pasagerilor
accesul direct la avion, reducând interacţiunea la aeroport şi maximizând
siguranţa şi confortul, serviciu al cărui
potenţial era deja văzut înainte de
pandemie; sistemul de curăţenie a
cabinei cu ultraviolete (UV), dezvoltat
de Honeywell, care a fost deja
adoptat de Qatar Airways şi Jet Blue
Airways; divertisment contactless unele companii aeriene dezvoltă
actualizări ale divertismentului la
bord - inflight entertainment (IFE)
pentru a oferi experienţa fără contact
şi pentru a promova un model BYOD
(bring your own device/aduce

propriul dispozitiv), permiţând
clienţilor să transmită conţinut pe
smartphone, laptop sau tabletă în
timpul zborului fără a fi nevoie să se
descarce o aplicaţie înainte de
îmbarcare ş.a.
Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Luptă împotriva
Fraudei (DGCCRF) din Franţa i-a dat
o amendă de 1,1 milioane de euro
lui Google pentru că a a publicat un
clasament pe care l-au numit
"înşelător" în motorul său de căutare
pentru cazare turistică. Pe baza
anchetei autorităţii de reglementare
începută în 2019, Google a decis să
înlocuiască clasificarea utilizată de
Atout France, singurul organism
public care realizează clasificări
oficiale în cazările hoteliere. cu una
stabilită conform propriilor criterii.
Această practică a fost deosebit de
dăunătoare pentru consumatori, care
au fost induşi în eroare cu privire la
nivelul serviciilor la care se pot
aştepta atunci când fac rezervări. În
ciuda contextului dificil creat de
pandemie, investiţiile în domeniul
turismului au continuat în Israel,
unde anul acesta vor fi inaugurate 8
noi hoteluri de top conform
Ministerului Turismului din Israel.
Piaţa investiţiilor hoteliere nu se
opreşte în Israel nici măcar în
perioadă de criză şi pandemie, iar
printre tendinţele momentului s-a
remarcat popularitatea în creştere a
boutique hotelurilor în rândul
turiştilor, care, în contextul pandemiei,

preferă cazările cu mai puţine
camere şi mai puţin aglomerate,
situate în inima oraşului, cu servicii
premium şi unde te poţi bucura de
mai multă intimidate. Multe dintre
hotelurile de tip boutique sunt
realizate prin recondiţionarea
clădirilor istorice păstrându-se mult
din aspectul original al locului. Noi
branduri hoteliere îşi vor deschide
porţile în Israel începând cu
primăvara acestui an, printre care
Isrotel - unul dintre cele mai
importante lanţuri hoteliere din Israel,
Six Senses Shaharut în inima
deşertului Negev şi Brown JLM la
câteva minute de zidurile Vechiului
Oraş, şi în însorita staţiune de la
Marea Roşie, Eilat. Aceste investiţii
ne îndreptăţesc să credem că
pandemia nu va mai persista prea
mult şi lucrurile vor reveni la normal,
Israelul fiind cu un pas înainte în ce
priveşte vaccinarea populaţiei.
*****
Expedia Group a prezentat la
convenţia sa anuală Explore'20
rezultatele unui studiu care analizează aspectele cheie pe care
călătorii le vor avea în vedere atunci
când iau decizii de călătorie în 2021,
precum şi îmbunătăţirile tehnologice
care îi vor ajuta să facă acest lucru.
Studiul realizat de Expedia Group
Media Solutions, care a analizat
11.000 de persoane din 11 ţări,
confirmă faptul că, turiştii au nevoie
de certitudine în domenii critice, cum
ar fi flexibilitatea, igiena şi comu-

nicarea, pentru a lua în considerare
călătoriile, atât acum, cât şi în viitor.
Dovada este că unul din doi călători
se simte optimist, confortabil sau
chiar entuziasmat, cu posibilitatea de
a călători în următoarele 12 luni, deşi
utilizarea obligatorie a măştilor,
serviciile fără contact şi flexibilitatea
- inclusiv rambursările simple sau
politicile de anulare - vor influenţa
alegerea destinaţiei.
COVID-19 a provocat o
schimbare radicală a aspectelor
care influenţează călătorii şi
preferinţele acestora. Înţelegerea
acestor schimbări este esenţială
pentru eforturile de recuperare şi
pentru viitoarele strategii de
marketing. Acest raport oferă
informaţii cu privire la paşii pe care
brandurile de turism le pot face
pentru a oferi certitudine şi a se
conecta cu călătorii pe măsură ce
încep să cerceteze, să planifice şi să
rezerve din nou în mod progresiv
(hosteltur.com). La nivel global,
turiştii sunt mai predispuşi să
călătorească din nou între aprilie şi
septembrie 2021. În alegerea
transportului, utilizarea obligatorie a
măştilor (50%), costul (47%) şi
politicile simple de rambursare sau
anulare (45%) vor cântări în deciziile
de achiziţionare a produselor
turistice, Protocoalele de igienă
COVID19 devin relevante atunci
când se alege cazarea, indiferent de
tip, de la lanţuri şi hoteluri tip boutique
la închirieri de vacanţă, pentru a le
împărtăşi cu familia sau prietenii. De
asemenea, sunt luate în considerare alternativele fără contact
pentru check-in (23%) sau pentru
room service, inclusiv mâncare
takeaway. De asemenea, imaginile
şi mesajele informative din campaniile publicitare ale companiilor şi
destinaţiilor, precum şi ale organizaţiilor şi experţilor din sector,
influenţează acum cu 20% mai mult
decât înainte de coronavirus, datorită
şi schimbării priorităţilor călătorilor.
Expedia Group a lansat, de asemenea, COVID-19 Travel Advisor, un
instrument interactiv alimentat de
Sherpa care ajută călătorii să găsească informaţii actualizate despre
restricţiile de călătorie la destinaţia
pe care intenţionează să o viziteze,
cum ar fi cerinţele de carantină,
utilizarea măştilor şi testele COVID-19.
Şi, ca să încheiem în ton optimist,
recent, municipiul Sibiu a fost inclus
între primele 5 cele mai bune
destinaţii turistice europene,
obţinând cu peste 15.000 de voturi
mai mult decât în competiţia de anul
trecut. În luna ianuarie a.c. municipiul
Sibiu a fost nominalizat, pentru al
doilea an consecutiv, pe lista celor
mai bune 20 de destinaţii turistice
europene de către Asociaţia
European Best Destinations,

continuare în pag. 8
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competiţia pentru stabilirea topului
desfăşurându-se în perioada 20
ianuarie - 10 februarie a.c. Astfel, în
urma votului, Sibiu s-a clasat pe locul
al cincilea cu 45.699 de voturi din
192 de ţări din întreaga lume. Peste
60% dintre voturile exprimate pentru
Sibiu au venit din afara României,
ceea ce denotă o vizibilitate bună a
oraşului pe plan internaţional. Astfel,
Sibiul va purta titlul de European Best
Destination şi în anul 2021, alături
de oraşe turistice sau destinaţii
recunoscute din Europa: Roma,
Florenţa, Paris, Viena, Capri,
Insulele Canare, Valea Dordogne,
Kefalonia, Braga sau Kotor. Sibiul va
fi promovat pe tot parcursul anului în
publicaţii de profil turistic precum
Forbes, CondeNastTraveler, Vogue,
Travel+Leisure, Huffpost, Euronews,
Lonely Planet, El mundo, Daily Mail
ş.a. Primele patru locuri în clasament sunt ocupate de Braga
(Portugalia), Roma, Cavtat (Croaţia)
şi Florenţa.
Bibliografie:
hosteltur.com;
evisionturism.ro; Cristina Radu, articol
în Libertatea, 2 martie 2021; fotografii:
Agerpres, Profimedia Images
Paula COTARCEA
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îşi fac încă simţită prezenţa în multe
părţi ale lumii. Ziua Internaţională
a Femeii a fost adoptată în 1977,
printr-o rezoluţie a Adunării
Generale a ONU. ONU a sărbătorit
pentru prima dată Ziua internaţională a femeii pe 8 martie, în
1975 - Anul internaţional al femeii.

sursa alyenworld

Ziua Femeii este o zi specială, o
zi în care ne arătăm aprecierea şi
respectul pentru femeile din întreaga lume (mame, soţii, colege,
prietene). Sărbătorim curajul lor,

îndârjirea, gingăşia, feminitatea,
sacrificiul.
Ziua Internaţională a Femeii este
sărbătorită în fiecare an pe data de
8 martie pentru a comemora atât
realizările sociale, politicile şi
condiţiile economice ale femeilor,
cât şi discriminarea şi violenţa care

Bucureºti,
4 martie 1977
“O babã
rea“
P.S.: Cu
pandemia
de
COVID 19
nu stăm
prea bine:
teste
puţine,
infectaţi
puţini;
teste
multe
infectaţi
mulţi.
Concluziile
sunt
de la
sine.

Aceste fiinţe care fascinează cu
frumuseţea, cu gingăşia lor, sunt un
adevărat miracol, prin puterea de
care au dat dovadă în decursul istoriei
demonstrând că sunt la fel de
capabile ca şi bărbaţii în a conduce
lumea. Oferind unei femei o vorbă
bună aceasta este capabilă să-ţi
ofere un noian de dragoste şi grijă.
Au o capacitate incomensurabilă
de a face o grămadă de lucruri întrun timp limitat, pornind de la
îngrijirea casei, creşterea copiilor,
carieră, lucruri care te fac să întrebi
de unde atâta energie şi putere întro fiinţă atât de fragilă şi delicată.
Ele sunt cele care transmit
miracolul vieţii. Dau naştere unor
mogâldeţe cărora le oferă toată
dragostea de care sunt capabile,
protejându-le ca nişte adevărate
leoaice. Îşi educă copiii învăţându-i
ce este demnitatea, onoarea,
verticalitatea.
O femeie este puternică prin tăria
cu care crede în capacităţile sale,
lucru care o face să supravieţuiască
oricărei furtuni oricât de mare sau
de mică este aceasta.
Dar iată cum au evoluat femeile
de-a lungul istoriei. Statutul femeii
în preistorie era unul de supunere
faţă de soţi, ele ocupându-se cu
gătitul şi creşterea copiilor. Nici în
antichitate femeile nu au fost luate
în serios. Cu toate acestea au
existat şi atunci femei de succes:
Cleopatra, conducătoarea Egiptului. În Evul Mediu, femeile care
aveau independenţă în gândire
erau considerate vrăjitoare şi arse
pe rug. Franţuzoaica Emilie du

Chatelet (1706-1749) a fost prima
femeie care a dovedit cunoştinţe
profunde de matematică şi fizică.
Despre ea, Voltaire afirma: “ A fost
un bărbat genial, a cărui singură
vină era aceea că era femeie”. În
Epoca Industrială s-au făcut remarcate: Marie Curie (1867-1934),
o savantă de origine poloneză,
câştigătoare a premiului Nobel
pentru fizică şi chimie. Amelia
Erhart (1897-1937), o activistă a
drepturilor femeii, a traversat de
două ori oceanul Atlantic pilotând
un avion. Lise Meitner (18781968) a fost primul om din lume
care a gândit în termeni fezabili
principiul diviziunii atomice şi
fisiunii nucleare.
Iată că femeile nu sunt o cantitate
neglijabilă, sunt o forţă, ele pot
influenţa societatea creând o lume
mai bună. Singurul lucru care trebuie depăşit sunt barierele mentale.
Închei cu un proverb hindus care
spune că: “Un popor valorează cât
valorează femeile lui“.
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