“Să gândeşti e dificil,
de aceea cei mai mulţi
oameni doar judecă. ”
Carl Jung
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Prin definiţie, acest exerciţiu este
greu de realizat pentru că tehnologiile şi inovaţiile întotdeauna au
să surprindă. Tehnologiile se
mişcă atât de repede şi în atât de
multe direcţii, încât devine
provocator chiar şi să fim doar
atenţi la transformări, să le
urmărim, devenim de fapt nişte
victime ale epuizării datorate
"următorului şi următorului lucru ce
apare sau urmează să apară şi să
ne impresioneze".
Cu toate acestea, progresul
tehnologic continuă să stimuleze
creşterea economică şi, în cele
mai multe dintre cazuri, dezlănţuie
schimbări disruptive, perturbatoare. Aceste tehnologii în special
din punct de vedere economic
transformă modul în care lucrăm
şi vom lucra, accelerează apariţia
unor noi modele de afaceri, şi ofere
o deschidere pentru noii jucători ce
pot răsturna ordinea stabilită.
Liderii atât din companii dar şi din
guverne trebuie să identifice
tehnologiile disruptive cu potenţial
şi să analizeze cu atenţie, înainte
ca aceste tehnologii să înceapă să
exercite forţe nebănuite, perturbatoare, în economie şi societate.
Mai mult decât atât rezultatele
ultimelor decenii de cercetare arată
că afacerile dar şi guvernele şi
societatea în general se vor
confrunta cu schimbările pe multe
fronturi: în modul în care companiile se organizează, modul în care
sunt definite locurile de muncă,
modul în care folosim tehnologie
pentru a interacţiona cu lumea (şi
unul cu celălalt) şi chiar modul în
care înţelegem şi încercăm să
controlăm viaţa pe planetă iar mai
nou chiar şi la limita spaţiului
nostru prin zborurile nu doar de
cercetare ci şi prin din ce în ce mai
multe zboruri spaţiale turistice. Este
tot mai evident că vor exista
perturbări ale standardelor stabilite
şi vor exista provocări pe scară
largă pentru societate. Cu toate
acestea, sunt motive numeroase
de încredere şi speranţă. Multe
tehnologii la orizont oferă
oportunităţi imense. Cred că liderii
pot profita de aceste oportunităţi,
dacă au început să se pregătească
deja pentru asta.
Chiar şi în timpul unei pandemii,
industria tehnologiei a continuat să
evolueze. Unele schimbări, cum ar
fi explozia comerţului electronic şi
utilizarea tot mai mare a asistenţilor
inteligenţi au fost determinate de
efectul Covid-19 asupra vieţii de zi
cu zi. Altele, cum ar fi 5G şi "edge

Tehnologii disruptive ºi schimbãri de paradigmã
computing", au fost la orizont de
ceva timp, dar acum trec într-o fază
de implementare mai avansată.
Dintre mai multe tehnologii
"perturbatoare" care au atras
titlurile articolelor economice şi nu
numai, recent, şi de la care ne
putem aştepta să vedem cu
adevărat impact asupra companiilor şi consumatorilor fac parte
atat cele discutate mai des care au
deja o istorie cum ar fi: "Automation
of knowledge work, The Internet of
Things, Cloud technology,
Advanced robotics, Autonomous
vehicles, Next-generation genomics, Energy storage, 3D printing,
Advanced materials, Renewable
energy", şi altele.. însă un studiu
recent al celor de la Forbes realizat
după declanşarea crizei pandemice, ne aduce în vedere dintr-o
ipoteza de 200 noi tehnologii, un
top al tehnologiilor disruptive ce au
să impacteze economia globală în
anii următori. Dintre aceştia
menţionăm în acest articol câţiva
pe care îi consider mai importanţi
pentru economia globală pe care
o să continui şi în articole viitoare
să-i completez şi detailiez.

"Automated Risk
Management",
presupune
gestionarea
automatã a
riscurilor ºi
va avea un
impact major.
De prea mult timp, gestionarea
riscurilor a fost orientată spre şiruri
de informaţii din trecut, adică a
utilizat mai mult oglinda retrovizoare şi reactivă. Abordările de
acest gen sunt tipice şi periodice
concentrându-se pe un singur

moment în timp. Riscul însă nu
este static, este dinamic şi trebuie
gestionat în timp real şi continuu.
Abilitatea noastră de a utiliza
automatizările şi tehnologiile
digitale face acest lucru posibil.
Poate mai mult ca niciodată
această perioadă de Covid-19 a
dovedit-o cu vârf şi îndesat.
Platformele Edge ale serviciului
de acces securizat presupun o
securitate crescută, atât de
necesară mai ales în timpurile ce
vor urma pandemiei. Arhitectura de
securitate a reţelei învechite nu sunt
capabile să securizeze complet
munca la distanţă sau cloud-ul. Ca
atare, platformele "SASE" (Secure
access service edge) bazate pe
cloud vor continua să aibă un
impact major în anii ce vor urma.
Acestea vor înlocui mai multe
produse punctuale disjuncte şi vor
extinde protecţii consistente la toate
resursele întreprinderii printr-un
singur punct de control, oferind
odată cu securitatea cerută de
aceste vremuri şi economii de
costuri în proces.
Tehnologia "5G" a ajuns într-o
fază destul de avansată câştigând
tot mai mult teren în pofida teoriilor
conspiraţioniste. Legea a fost

aprobată şi în România de
parlament si promulgată de
preşedinte în această lună.
Implementarea 5G va lua o mare
parte din atenţia noastră în aceast
an şi în 2022. Cu ţări care deja o
testează, este sigur că vom vedea
mai multe ţări şi oraşe ce vor avea
tot mai multe conexiuni 5G. Ca
urmare, industria va creşte din
cauza nevoii extinse de hardware
care poate funcţiona cu acest tip
de conexiune, de la routere la noile
smartphone-uri. 5G urmează să
devină următoarea revoluţie şi în
România.
Chatbots şi asistenţii inteligenţi
erau deja extrem de populari şi
înainte de pandemie. Dar acum,
când oamenii lucrează de acasă,
utilizează aceste inovaţii atât pentru
sarcinile casnice, cât şi pentru
business. Pe măsură ce devin mai
integrate atât în viaţa noastră personală, cât şi în cea profesională,
Alexa, Google Home şi alţi asistenţi
inteligenţi se vor extinde în utilitatea
lor de aici înainte.
Tehnologiile digitale din sfera
serviciilor medicale s-au accelerat
atât mai mult de la apariţia
pandemiei, iar aceasta au permis
clinicienilor să menţină continuitatea îngrijirii cu pacienţii lor,
păstrând în acelaşi timp pe toată
lumea în siguranţă şi la distanţă,
acasă. În viitor, ne putem aştepta
la o utilizare mai creativă a
tehnologiei digitale, deoarece
încercările sunt să menţinem
pacienţii pe drumul cel bun cu
planurile lor de îngrijire şi să fie
prevenită răspândirea bolii în
timpul unei viitoare pandemii
globale sau a altui nou val ce
tocmai se afirmă.
Tot în această sferă amintim de
platformele unde întâlnirile virtuale
trebuie să respecte standarde
foarte înalte de confidenţialitate
("HIPAA" - Health Insurance Porta-
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bility and Accountability Act). Aceste
întâlnirile cu standarde de
securitate ridicate conforme HIPAA
vor schimba jocul. Singura
tehnologie pe care toată lumea
trebuie să o folosească în mijlocul
pandemiei este ceva sigur şi greu
de piratat. Au fost experimentate
multe platforme în această
pandemie, de exemplu Zoom-ul a
avut destule şi diverse probleme
însă au existat şi exemple de bună
practică cum ar fi "Doxy", care
permite deja flexibilitatea "sălilor
de aşteptare", întâlniri securizate de
chat medical etc. Este din ce în ce
mai mare nevoie de securitatea
sistemelor pentru a lucra în
siguranţă la distanţă.
Noi modele de predicţie a
datelor şi-au consolidat necesitatea în pandemie şi îşi continuă
trendul pentru că din ce în ce mai
multe companii le accesează în
dorinţa de a funcţiona într-un mod
mai dinamic, automat şi mai
eficient. Va exista o explozie de noi
baze de date gestionate de "AI"
(Inteligenta Artificiala), care
alimentează modele de predicţie
mai complexe pentru a spori şi
îmbunătăţi totul, de la prognozarea
cererii până la vehicule autonome.
Platformele precum "Databricks" şi platformele mai puţin cunoscute,
cum ar fi "Kubeflow" - sunt exemple
excelente in acest sens
Nu încheiem această prezentare
fără să amintim de soluţiile de plată
vocală ce încep să-şi facă simţită
prezenţa şi cred că vom fi martorii
unor lucruri destul de uimitoare
oferite de identificarea vocală şi
servicii complementare în anii ce
urmează. Un studiu recent ne arată
că unul din patru adulţi din Statele
Unite deţine şi utilizează un asistent
electronic sub forma cunoscutelor
boxe inteligente şi se înregistrează
o creştere cu 25% a segmentului
de consumatori care efectuează
achiziţii prin boxele inteligente. Tot
mai multe companii mari anunţă
că încep să ofere servicii de plata
prin voce în acest an, ceea ce ar
reprezenta o altă provocare majoră
pentru piaţa financiară, deoarece
trendul va trebui continuat şi de
ceilalţi jucători de pe alte
continente. Iată un motiv în plus ca
aceste trenduri să fie cunoscute şi
companiile cât şi populaţia să intre
educată în acest ciclu.

Importanţa cunoaşterii
acestor tehnologii disruptive
este imensă pentru
economiile tuturor ţărilor.
Sesizăm o tot mai mare
prăpastie între cei care
îmbrăţişează schimbarea şi
cei care rămân în urmă.
Inegalităţile cresc între ţări,
sectoare, companii şi
persoane, contribuind la
creşterea nemulţumirii
politice şi sociale, cu
rezultate imprevizibile care
vor amplifica dezechilibrele
deja atât de prezente şi în
egală măsură de periculoase.

Vaccinaþi versus nevaccinaþi
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În timp ce tot mai mulţi miliardari
au început să zboare în cosmos, iar
omenirea foloseşte cu 74% mai mult
decât ceea ce pot regenera
ecosistemele planetei, anunţând că
s-au terminat deja resursele naturale
ale Pământului pentru anul 2021, la
fel de devreme ca în 2019, pe 29
iulie, ţările lumii se confruntă în
continuare, ca la un job permanent,
cu problemele generate de criza
Covid. Gestionarea acestei pandemii, care se manifestă cu perioade
de creştere a numărului de cazuri şi
cele de linişte (ca şi cum nu ar fi fost
decât un vis urât), se face diferenţiat
de la o ţară la alta, România
adoptând şi ea o serie de măsuri în
ton cu europenii. În fiecare an, Earth
Overshoot Day (EOD - Ziua Suprasolicitării Pământului) marchează
data la care omenirea a folosit toate
resursele naturale pe care Pământul
le regenerează pe parcursul
întregului an, iar de la EOD şi până
la sfârşitul anului, omenirea
funcţionează în regim de deficit
ecologic.Factorii determinanţi
notabili sunt creşterea cu 6,6% a
amprentei de carbon în 2021 faţă
de anul trecut, precum şi scăderea
cu 0,5% a biocapacităţii forestiere
globale, cauzată în mare parte de
defrişările din Amazon. România şia consumat cota de resurse pe 21
iunie în acest an, faţă de 11 iulie anul
trecut şi 12 iulie în 2019. Pentru
comparaţie, Bulgaria a atins limita
consumului de resurse pe 21 iunie,
Ungaria pe 8 iunie, Slovacia pe 13
mai iar Ucraina va atinge limita pe 8
august. În 2021, amprenta de carbon
a transporturilor rămâne mai mică
decât nivelurile anterioare pandemiei, în schimb, se anticipează că
utilizarea cărbunelui la nivel mondial
va creşte foarte mult în 2021 şi se
estimează că va contribui cu 40%
din totalul amprentei de carbon.
Suprasolicitarea Pământului este
posibilă deoarece ne epuizăm
capitalul natural - ceea ce
compromite securitatea viitoare a
resurselor umanităţii. Iar costurile
devin din ce în ce mai evidente sub
forma defrişărilor, a eroziunii solului,
a pierderii biodiversităţii şi a
acumulării de dioxid de carbon în
atmosferă. În toată această evoluţie
sub amprenta tot mai accentuată a
consecinţelor schimbărilor climatice,
pe care le observăm tot mai des în
ultima perioadă, au loc discuţii
aprinse cu privire la "obligativitatea"
vaccinării anumitor categorii de
persoane. Un genetician şi membru
al Consiliului de Etică din Germania,
care oferă recomandări Guvernului,
a propus să li se impună vaccinarea
anti-COVID profesorilor şi personalului auxiliar din grădiniţe şi şcoli:
"Oricine intră într-un grup de persoane vulnerabile în urma liberei
alegeri a profesiei are o responsabilitate specială legată de locul de
muncă", Reacţiile negative au apărut
îndată, inclusiv cancelarul Angela
Merkel a fost împotrivă, conform Der
Spiegel: "Nu va exista nicio vaccinare
obligatorie" - a precizat aceasta
pentru presa germană. Un reprezentant al cadrelor didactice a
respins, de asemenea, această
măsură: "Nu avem nevoie acum de
o discuţie despre vaccinarea
obligatorie a unei categorii profesionale care este în proporţie
covârşitoare vaccinată".
Danemarca a fost prima ţară care
a extins utilizarea certificatului digital
şi l-a implementat pentru accesul în
restaurante, muzee şi teatre. În acest
fel, aceste spaţii sunt sigure şi rămân
deschise pentru cei vaccinaţi, dar în
plus, urmează schema certificatalui
verde digital european, şi pentru cei

care certifică că s-au recuperat din
boală sau că au avut un test recent şi
a fost negativ.Obiectivul principal al
acestei măsuri este, pe lângă
securitatea socială, să încurajeze
vaccinarea tuturor grupelor de vârstă,
în special a celor mai tineri. Certificatul, la fel ca în cazul călătoriilor
internaţionale şi în toate ţările UE,
poate fi prezentat digital sau în format
tipărit şi certifică faptul că purtătorul
a fost vaccinat cu cel puţin o doză de
vaccin, a depăşit boala COVID-19
în ultimele şase luni sau a efectuat
un test negativ (PCR sau de antigeni)
în ultimele 48 de ore.
Turiştii care călătoresc în Italia din
ţările Uniunii Europene trebuie să
prezinte certificatul verde digital la
intrarea în ţară, pe care îl vor putea
folosi în vizitele lor turistice şi în timpul
liber. În acest moment, Italia are
aproximativ 3.500 de cazuri de infecţii
noi zilnic, populaţia complet
vaccinată este de 54,3% şi 71,8%
au primit cel puţin o doză. De miercuri, a devenit obligatorie în Franţa
prezentarea certificatului sanitar
pentru a avea acces la cinematografe, teatre, muzee şi orice eveniment cultural sau spectacol, sportiv
sau de altă natură, care reuneşte mai
mult de 50 de persoane. În acelaşi
timp, caracterul obligatoriu al
măştilor este eliminat în locurile care
cer acest document, chiar dacă
acestea au loc într-un spaţiu închis.
Recent, în Franţa au fost
înregistrate peste 18 mii de cazuri
noi, deşi cu o săptămână înainte erau
mai puţin de 7.000. Acesta este un
nivel care nu a mai fost atins din luna
mai a.c. Odată adoptat proiectul de
lege care a fost dezbătut în plenul
Adunării Naţionale, certificatul
sanitar va fi obligatoriu începând cu
luna august, pentru a intra într-un bar
sau un restaurant, sau în marile
centre comerciale, sau într-un spital
sau azil de bătrâni ca vizitatori. De
asemenea, pentru a utiliza transportul public pe distanţe lungi
(avioane, trenuri, autocare, bărci).
Certificatul va fi solicitat şi turiştilor
străini, deşi, ca şi pentru populaţia
locală, cei sub 18 ani vor fi scutiţi până
la sfârşitul lunii august, deoarece
este un grup de populaţie care a avut
o oportunitate scăzută pentru a se
vaccina împotriva covid până în
prezent. Ca urmare a creşterii
cazurilor pozitive de COVID-19,
Consiliul Miniştrilor din Portugalia a
decis să mărească măsurile de
control şi din 9 iulie, a început să
ceară turiştilor naţionali şi străini un
test negativ sau certificatul digital de
vaccinare. În cele 60 de regiuni cu

cea mai mare incidenţă, Pentru a
opri infecţiile cu coronavirus,
hotelurile şi restaurantele din
Portugalia solicită oaspeţilor lor,
indiferent de origine, un test negativ
sau certificatul digital care să
confirme că au primit schema
completă de vaccinare împotriva
coronavirusului. Săptămâna trecută
existau 27 de regiuni în Portugalia
cu o incidenţa de 120 de cazuri la
100.000 de locuitori şi 33 de regiuni
cu risc foarte mare (peste 240 de
cazuri). Pentru aceste 60 de regiuni,
Consiliul de Miniştri a decis ca, în
weekend, restaurantele vor permite
accesul doar celor care prezintă un
test negativ, certificat de vaccinare sau
recuperare. Iar în restul săptămânii,
nu va fi necesară prezentarea
niciunei documentaţii pentru a
accesa restaurantele din aceste
zone ale ţării cu cea mai mare
incidenţă. Aceste noi măsuri sunt
adăugate la starea de alertă între
orele 23:00 şi 5:00, iar intrarea şi
ieşirea din Lisabona nu va mai fi
restricţionată de la 15:30 de vineri
până luni la 5:00 dimineaţa.
Telemunca este din nou obligatorie,
iar spectacolele culturale, cafenelele
şi restaurantele se vor închide la
22:30, capacitatea pentru nunţi sau
botezuri fiind de maximum 25% din
capacitatea locaţiilor.
Italia a decis să introducă
utilizarea certificatului verde digital
începând cu 6 august, pentru a avea
acces la cultură, divertisment şi
wellness, având în vedere reapariţia
infecţiilor cu coronavirus în ţară. Se
aşteaptă ca de vineri, 6 august, să
fie necesară intrarea în muzee,
teatre, stadioane de fotbal, piscine,
spa-uri, săli de sport şi parcuri
tematice, precum şi accesul în
interiorul barurilor şi restaurantelor,
cu acest certificat. Italienii îl pot obţine
cu o singură doză de vaccin, însă
turiştii trebuie să aibă schema de
vaccinare completă. Imediat după
ce Franţa a anunţat acelaşi lucru,
Italia a decis să extindă utilizarea
certificatului digital Covid la
domeniul vieţii sociale dincolo de
călătoriile internaţionale, ca poartă
de acces către cultură, agrement şi
wellness, ca o modalitate prin care
întreprinderile pot opera în condiţii
de siguranţă. Consiliul de Miniştri al
Italiei a aprobat un decret - lege cu
măsuri "urgente" pentru protecţia
căilor navigabile de interes cultural
şi pentru protejarea Veneţiei. În
aprilie, oraşul a convocat un concurs
de idei pentru a găsi o soluţie
definitivă la problema croazierelor.
Pentru a proteja patrimoniul

ambiental, artistic şi cultural al
Veneţiei, declarat Patrimoniu
Mondial de către UNESCO, trecerea
navelor mari prin Bazinul San Marco,
Canalul San Marco şi Canalul
Giudecca este interzisă de la 1
august a.c. , în sensul că navelor de
peste 25.000 de tone brute, cu peste
180 de metri lungime sau peste 35
de metri înălţime li se va interzice
tranzitul în zonele protejate din
laguna Veneţiei şi navelor care
produc peste 0,1% sulf. Decretul
prevede măsuri pentru companiile
de transport maritim, managerii de
terminale şi furnizorii de servicii care
sunt cel mai direct afectaţi de
interzicerea tranzitului navelor mari.
În 2021, UNESCO a cerut guvernului
italian să caute alternative la traficul
maritim în zona lagunei Veneţiei şi a
fost una dintre condiţiile pentru a evita
eliminarea de pe lista oraşelor
patrimoniu mondial pentru a fi
considerat loc în pericol. Conflictul
privind intrarea navelor mari de
croazieră a făcut obiectul a
numeroase proiecte şi iniţiative în
ultimii ani pentru a încerca să
concilieze protecţia mediului şi a
patrimoniului cu interesele economice, având în vedere importanţa
veniturilor aduse de turiştii de
croazieră la economia locală.
Extinderea variantei Delta a
COVID-19 în diferite destinaţii a
devenit încă o ameninţare pentru
sezonul de vârf al sectorului. Cu toate
acestea, o parte din industria
turismului german tocmai a lansat
un mesaj de linişte: îngrijorarea care
dezlănţuie această variantă nu a
afectat până în prezent rezervările
pentru această vară. Deşi unii
operatori de turism nu au observat
anulări masive până acum din cauza
ingrijorării cu privire la o posibilă
contaminare la locul de destinaţie,
alţii consideră că este încă prea
devreme pentru a evalua situaţia.În
acest sens, chiar şi în regiuni precum
Mallorca, controversa din cauza
focarului mare, în timpul călătoriilor,
care a afectat aproximativ 2.000 de
tineri din 12 comunităţi autonome din
Spania, a avut un impact foarte redus
în rândul clienţilor până în prezent,
potrivit presei germane, precum Fvw
şi RND. De asemenea, DER Touristik
susţine că nu a înregistrat în acest
moment "o creştere a anulărilor".
După cum a indicat compania,
rezervările pe termen scurt arată că,
clienţii lor vor să să bucure de acele
vacanţe binemeritate, în această
vară, pe care ne le-au putut face în
2020. Cu toate acestea, ştirile pe

care mass-media le transmite,
generează incertitudine în rândul
consumatorilor, înregistrându-se o
anumită îngrijorare în rândul
utilizatorilor săi. Până acum nu au
existat efecte negative asupra
rezervărilor ca urmare a extinderii noii
variante în destinaţii, cu excepţia
anulărilor recente pentru Portugalia.
Începând cu data de 7 iulie,
Germania a relaxat restricţiile pentru
călătorii din Regatul Unit, Portugalia,
Rusia, India şi Nepal. La rândul său,
asociatia agenţiilor germane şi a
operatorilor de turism DRV susţine
că este încă prea devreme pentru a
cuantifica efectele variantei Delta
asupra comportamentului clienţilor,
deşi observă că "dorinţa oamenilor
de a călători este de neclintit". În
acest sens, cel mai mare operator
de turism din lume, - TUI Group,
refuză să evalueze consecinţele
îngrijorăriicu privire la varianta Delta
asupra comportamentului rezervărilor, în timpce Alltours afirmă că este
încă prea devreme pentru a evalua
situaţia, deşi a avertizat deja, de
acum două săptămâni, că, creşterea
incidenţei cauzată de focarul macro
din Mallorca "pune sezonul estival în
pericol".
Companiile aeriene şi operatorii
de turism din Regatul Unit au
informat că au înregistrat o creştere
a rezervărilor de vacanţă şi a achiziţionării de biletedupă ce Guvernul
britanic a anunţat eliminarea
carantinei pentru britanicii complet
vaccinaţi împotriva COVID-19 la
întoarcerea în Anglia din ţările aflate
în zonagalbenă, printre care se
numără Franţa, Grecia şi Italia. Până
în prezent, Jet2.omşi Jet2.holidaysau
anunţat deja că îşi vor relua vacanţele către aceste destinaţii. Skyscanner, British Airways (BA), Thomas
Cook, easyJet au evidenţiat creşterea traficului pe site-urile lor, a
căutărilor şi a rezervărilor, în special
cître destinaţii populare precum
Alicante, Malaga, Faro, Nisa şi Corfu
sau Barbados, Palma, Ibiza, New
York, Antigua, Malta şi Malaga.
Europa se află acum "pe verde"
pentru cei care au schema completă
de vaccinare, elementul cheie pentru
deblocarea călătoriilor. Mulţi
manageri au cerut să se elimine
testele pentru coronavirus pentru cei
vaccinaţi care călătoresc către
destinaţiile de pe listele verde şi
galbenă cu risc redus, o măsură pe
care sectorul a solicitat-o la început
pentru destinaţiile de pe lista verde.
Asociaţia de Agenţi de Turism (ABTA)

continuare în pag.7
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1. ... Era, dacă îmi aduc bine
aminte, prin 1981-1982. Poate
1983? Un profesor român de la ASE
Bucureşti, de doctrine economice,
Vasile Ioţa, lansa o teză care făcea
valuri mari: imperialismul Uniunii
Sovietice. Publicase un articol astfel
în "Revista Economică", iar un dascăl
sovietic de la Universitatea "Lomonosov" din Moscova îi răspunsese
foarte dur. Este reacţionar A mai dat
apoi Ioţa o replică în "Contemporanul", iar chestiunea a rămas
deschisă... "Colegi" ("binevoitori") din
catedra de Economie Politică de la
ASE Bucureşti - catedră din care
făceam parte şi eu, în colectivul de
"doctrine", împreună cu şeful nostru
de atunci, prof. Ivanciu NicolaeVăleanu, pe urmă prof. Sultana SutăSălăjan, Vasile Ioţa, Dumitru
Mureşan, Mircea Rozorea etc. (nu
noi, erau şi alte colective) - l-au atacat
pe Vasile Ioţa mai dur ca ruşii, cu
atât mai mult cu cât unii îşi făcuseră
studiile universitare sau/şi doctoratul
la Moscova sau Leningrad, de altfel,
studii serioase: "cum se poate ca
Uniunea Sovietică, ţară socialistă, să
fie un stat imperialist? Nu se poate"
A fost o şedinţă pe întreaga catedră
în care, cu majoritate de voturi - au
fost şi abţineri şi voturi contra - Vasile
Ioţa a fost sancţionat. Eu, care
sprijinisem pe deplin publicarea
materialului său în "Revista Economică", am fost oricum contra: Ioţa
avea pe deplin dreptate. Profesori
mari ai timpului, deseori minţi lucide,
nu i-au luat atunci apărarea. În
sprijinul său a sărit însă Dumitru
Popescu "Dumnezeu", în conflict
deschis şi el cu ruşii ca urmare a
cărţii sale "Pumnul şi palma",
comentată pozitiv şi cu fragmente
ample citite luni de zile la "Europa
Liberă"... Moralitatea sovieticilor era
foarte maleabilă. Legile lor aveau
prevalenţă în faţa legilor altor ţări etc.
Este doar un episod care a definit
şi defineşte, în bună măsură,
personalitatea ştiinţifică a acestui
profesor român care astăzi eu ştiu
că nu mai este printre noi. Mai mult,
o posteritate nedreaptă şi neprofesională l-a acoperit cu o total nemeritată uitare. Cel mult cu citări discrete,
puţine, palide. Nu a fost şi nu este
doar soarta lui. Printre altele sunt, de
fapt, din păcate, destul de puţini şi
pricepuţi în domeniu care să
recunoască valoarea internaţională
a unor profesori şi cercetători români
- realmente afirmaţi - şi de dinainte
şi de după 1989. Au avut şi aveau
idei. Poate dacă numele lor ar fi avut
o rezonanţă cât de cât anglo-saxonă
sau o rezonanţă cât de cât franceză,
germană sau suedeză, olandeză, pe
urmă rusească, poate dacă pe ei iar fi chemat iniţial altfel şi si-ar fi
schimbat numele, în cazul în speţă
în neaoşul Vasile Ioţa, sau măcar să
fi "semnat" ceva, pe undeva, lucrurile
ar fi stat altminteri. Nu o dată, realizări
şi studii româneşti în sfera economiei nu au fost recunoscute doar
pentru că erau româneşti. Nu dădeau - şi nu dau - bine în raport cu
un anume statut al nostru, fals,
nemeritat faţă de colegi din Occident.
Nu era şi nu este mereu aşa, dar era
şi este mult şi astfel. Vezi, de pildă,
mai recent, semnalul tras încă din
primăvara anului 2018 în ce privea
şi priveşte apariţia pandemiei din
2020, agresivitatea acesteia etc. Vezi,
de asemenea, chestiunile legate de
"Procesul circular activ", astăzi la
modă în lume. Şi mai sunt nu puţine.
Cine ştie, poate actuala generaţie
sau o alta care vine, va veni, să modifice o astfel de optică frântă. Ar fi bine.

2. Dar să revin: cine a fost
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profesorul de doctrine economice
Vasile Ioţa? Eu l-am cunoscut bine.
Ani buni am fost colegi de catedră la
ASE-ul din Capitală, unde eu aveam
mai mereu vreo două norme la
"plata cu ora", funcţia de bază avândo în cercetarea economică. La
început, câţiva ani, de prin 1972, iam fost asistent, el fiind titularul
cursului. A fost membru în comisiile
de examene şi referate la doctoratul
meu, şi membru în Comisia de
susţinere a tezei. Am fost de multe
ori invitat la el acasă - stătea undeva
prin zona "11 Iunie", în dreapta sus,
parcă -, discutând la umbra unor
pomi din grădiniţa sa, amical dar
aprins, deseori, de pe la prânz până
la miezul nopţii şi chiar mai târziu
etc. L-am cunoscut, deci, pot vorbi
în deplină cunoştinţă de cauză - mai
mult decât alţii - despre el. Poate cu
"parti-pris"-uri, dar asta e. Pot vorbi
mai mult decât alţii despre această
minte
autohtonă
strălucită,
iscoditoare, novatoare în studierea
şi evaluarea doctrinelor economice
româneşti şi străine.
Aşadar, Vasile Ioţa, cu vreo 8-9 ani
mai mare ca mine. Ardelean de
obârşie. Tatăl învăţător, familie de
învăţători. Citit de mic, serios, cultivat,
dornic mereu să se pregătească
astfel. Avea o sete nestăvilită. Odată
cu "Dictatul de la Viena", familia sa
va avea de suferit. Câteva rude i-au
fost ucise de naţionaliştii-ocupanţi
maghiari. Mai mulţi dintre ceilalţi se
vor refugia în teritoriul românesc.
Între liceu şi facultate, vreme de vreo
doi ani, pentru a se întreţine, a fost
contabil ("buhalter") la o mină
aparţinând de "Sovromuri". ştiind dar
şi din practică despre unele "binefaceri" pe care sovieticii le-au adus
în România ocupată de trupele lor. A
urmat ASE-ul la Bucureşti, Facultatea

de Economie Generală - Economie
Politică, apoi o perioadă la Direcţia
Presei. După aceea, a lucrat ca asistent etc. la catedra "Istoria gândirii
economice şi doctrine economice
contemporane". Căsătorit, ceva
aromâni în neam, doi (3?) copii.
Cumnatul său, Mircea Ciornei, a fost
mulţi ani jucător la "Steaua" şi
naţionala de rugbi a României. La
vizitele medicale periodice, la D.C.S.
(Dispensarul Central pentru Sportivi,
de pe cheiul Dâmboviţei), când i se
controla cu dinamometru forţa
mâinilor şi a palmelor, Mircea Ciornei
dădea peste cap acul aparatului. Un
om remarcabil şi el... În catedră,
când a fost vorba de promovare de
la lector la conferenţiar, profesorul
Ivanciu Nicolae-Văleanu l-a preferat
întâi pe el, pe Vasile Ioţa - erau şi alţii
- datorită performanţelor şi
inteligenţei sale, chiar dacă uneori
nu au fost în cele mai bune relaţii.
Ivanciu fiind, însă, un om drept şi
nepărtinitor, un om deschis, care nu
punea la "răboj".
Nu este un criteriu, dar pe Vasile
Ioţa, în prelegerile şi discuţiile sale, îl
avantaja şi fizicul său. Farmecul său.
Înalt - 1,84 -1,85 m -, bine legat, cu
un cap şi o figură leonine, degaja
forţă, putere, persuasiune. O dicţie
impecabilă, o voce baritonală cu
inflexiuni de "tipul Vraca - Cozorici".
O gândire logică, bine argumentată,
din care ideile se prăvăleau spre tine
ca dintr-o cascadă tulburătoare, fiind
necesar să fi cât de cât pregătit pentru
a le recepta. O fi avut, avea şi defecte?
Sigur că da, ca orice om. Dar eu,
mai la început de carieră, nu prea i
le-am sesizat. Eu trebuia să învăţ, nu
să-i comentez defectele, eu trebuia
să scot cât mai mult posibil de la el.
Îşi iubea ţara, era de un patriotism
fierbinte. Ştia să decanteze astfel

Ing. Ioan Bărjac, Vasile Ioţa, acad. Vladimir Trebici

sentimentele de ideologie, sau, când
era cazul, să le îmbine cu ideologia.
Altminteri, rupt de realităţi, nu prea ai
cum să faci Economie Politică.

3. Profesorul Vasile Ioţa - conf. univ.
dr. până la Revoluţie - din
perspectiva timpului său, a scris
binişor. Vreo 40-45 de studii în
"Revista Economică", mai ales în
paginile de "Şcoli - Curente Economişti", în alte reviste, coautor
la mai multe volume de "Istoria
gândirii economice româneşti şi
universale", coordonate în principal
de fostul său conducător de doctorat
şi apoi şef de catedră, prof. univ. dr.
Ivanciu Nicolae-Văleanu (era meritul
lui Ivanciu că îi strângea pe toţi în
jurul său), unele de profesorul Ion
Bulborea, de la Universitatea din
Bucureşti, mai multe studii în "Viaţa
Economică", ceva prin "Probleme
economice". La nivelul cerinţelor
timpului, pentru ştiinţele sociale, nu
era deloc rău, mai ales că unele
materiale nu erau chiar " pe linie".
Dar ceea ce a scris, în mare parte,
reprezentau idei noi. Avea o
capacitate deosebită - bazată pe o
documentare riguroasă, deseori la
primă sursă - de a sintetiza, de a
"vedea" şi sublinia conexiunile. De a
"vedea" şi analiza efectele mai puţin
vizibile, perverse, ale unor fenomene
şi procese economice evolutive în
timp. De a privi doctrinele economice
româneşti încadrate în timp şi spaţiu,
în universalitatea lor. De a le examina
din perspectiva criteriilor şi realităţilor
acelor vremuri, subliniindu-le, după
caz, şi actualitatea lor, şi redundanţa
în timp, în viitor. De "a auzi" zgomotele
discrete ale unor organisme şi mecanisme economice, zgomote mai
slabe la început dar care, repetabile,
cumulabile în vremuri, se puteau

transforma în veritabile bubuituri de
"tobă mare" etc. Acum, asemenea
componente metodologice au
devenit mai pregnante. Sigur, nu la
toţi. În anii 1970-1980, însă, nu erau
aşa... Să mai spun că pentru mine
Vasile Ioţa are şi o semnificaţie
sentimentală. A fost profesorul de
doctrine al viitoarei mele soţii, eu fiind
atunci titularul seminariilor. Aşa neam cunoscut, eu şi ea, şi pe urmă
ne-am căsătorit. Dar să revin. Din nu
puţinele probleme analizate astfel,
original, practic în premieră, de Vasile
Ioţa, în rândurile de faţă mă voi opri
la două. a) Prima problemă: conceptele privind dezvoltarea industriei
ale economiştilor români din a doua
jumătate a secolului XIX; b) A doua
problemă: chestiunea imperialismului contemporan. Deci,

4. a) În a doua jumătate a secolului al XVIII, în Anglia se declanşează
revoluţia industrială. În linii mari, este
vorba de înlocuirea muncii manuale
în marile manufacturi, cu forţa
aburului, cu munca mecanică, cu
maşini. Se schimbă în mare parte
sursa de energie, de la lemn la
cărbune. Metalul dobândeşte un loc
de prim ordin şi în producţie, dar şi
în desfacere, în comerţ, maşini
pentru prelucrarea metalului
realizate din metal, în construcţii, în
tracţiune, în transporturi - locomotivele, şinele etc. Se vădeşte oţelul
apoi, tot mai mult. Din Anglia,
această revoluţie -profundă, întinsă,
cu efecte de amploare în toate
planurile - devine reprezentativă în
raport cu mai toate revoluţiile sociale
de până atunci, generând altele noi.
Apar muncitori calificaţi înalt, mai
mult decât până acum, se vădesc
patronii care învestesc capital, se
evidenţiază "managerii de proiecte"
am spune astăzi, noi structuri şi
suprastructuri sociale. Sunt şi aprecieri, dar şi contestări. Exploatarea
muncitorilor este, adeseori, cruntă,
plusvaloarea trebuie să fie cât mai
mare. Revoluţia industrială, care
continuă de la cărbune şi metal la
electricitate, pe mări şi oceane, la
terţiar, la automatizări, cibernetizări
şi informatizări de mare anvergură
în zilele noastre, la nuclear, cuantic
etc., se extindea atunci din Anglia, în
Franţa, în Statele Unite, în Germania,
mai ales după Zollverein, din Essen
mai departe. În Rusia, în alte şi alte
ţări, în dominioane şi colonii etc., etc.
Cu precădere datorită ei, Anglia
devine tot mai mult marele imperiul
britanic, iar, treptat, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda, fără forţa
economică necesară, îşi restrâng tot
mai consistent imperiile lor. "Uzinele
şi fabricile s-au dezvoltat de o manieră nemaiauzită... în consecinţă,
oraşele au crescut în detrimentul
ruralului", iar, printre altele, lumea se
modifica, devenea mereu alta,
văzând cu ochii, scria marele istoric
francez Jacques Chastenet în celebra sa lucrare "William Pitt", ce analiza viaţa, faptele, doctrinele, acţiunea
unui faimos premier englez.

5. În asemenea condiţii, circumstanţe, Principatele Române, România, apăsate iar, uneori, chiar
dacă mai uşor, stimulate de domniile
fanariote. Cu domnitori care de la
marele Alexandru Ioan Cuza,
făuritorul Unirii de la 1859 şi ale cărui
reforme esenţiale au pus bazele
României moderne - Principatele
Române, România, deci, vor începe
să simtă şi să absoarbă cu precădere spiritul economic, şi nu doar,
european. Industrialiştii, naţionalişti
de bună calitate şi condiţie,
protecţioniştii ce îşi însuşiseră
modelul statelor europene, vor
ocupa linia 1-a a bătăliei, a cercetării
ştiinţifice şi, încet-încet, şi a acţiunilor
economice. Iată-i astfel pe Dionisie
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referit, în bună parte, la maniera în
care cei amintiţi au subliniat, din varii
unghiuri, cu numeroase argumente,
cele mai multe extrem de pertinente,
necesitatea, imperativă finalmente,
a dezvoltării industriei în România,
chiar mai mult, a industrializării ţării.

6. Dar înaintaşii noştri au făcut mult
mai mult decât aceasta. S-au referit
amplu la posibilitatea dezvoltării
industriale a ţării, materii prime, forţă
de muncă, energie, calificări, capitaluri. Şi s-au referit, de asemenea,
la modalităţile, la un anume
program, chiar plan guvernamental
necesar şi menit să pună în operă
un astfel de obiectiv complex şi vital
pentru România. Aici s-a vădit
esenţial noutatea, originalitatea
studiilor pe doctrinele româneşti şi
universale, cursurilor sale respective
de la ASE Bucureşti, ale lui Vasile
Ioţa. Am compus apoi mai mulţi, cu
succes, pe această matrice. Nu doar
necesitatea, ci şi posibilităţile, un
anume efort guvernamental dedicat
unui program de dezvoltare
industrială a României. A pus astfel
în lumină profesorul Vasile Ioţa o
concepţie românească complexă
privind dezvoltarea industrială
naţională. O concepţie a unor mari
economişti care nu erau rupţi de
viaţa reală, de practică, de realităţile
europene, de amanetarea sau nu a
viitorului ţării de către doctrine
"pentru" sau "contra" dezvoltării
industriei româneşti. Perspectivă din
care românii au examinat amplu şi
raportul dintre protecţionism şi
liberalism. Cu atât mai mult cu cât
Aurelian, Bariţiu, Xenopol, dar şi alţii,
susţineau protecţionismul până
când industria, economia vor începe
să meargă mai bine, apoi
deschizându-se pieţei europene şi
mondiale. Iată ce a făcut V. Ioţa în
acest domeniu, deschizând dimensiuni, orizonturi originale cercetării
noastre economice. Şi nu a fost, nu
este deloc puţin.
Cum puneau în lumină economiştii amintiţi efectele pozitive ale
dezvoltării industriale şi marile
lacune generate de absenţa acestei
dezvoltări, în planul intern al
României cât şi în planul extern al
ţării noastre? În planul însuşi al
dezvoltării agriculturii, schimburilor,
culturii? Al dezvoltării sociale, al
bunăstării? În planul ca atare al
evoluţiei lumii, al constituirii unei
dezvoltări mai echitabile a diviziunii
muncii, al progresului tuturor
statelor? D.P. Marţian, este foarte
tranşant: "În ziua de azi... existenţa
unui popor sterp în industrie este
precară". Relevând că bogăţia unei
naţiuni constă în primul rând în forţa
sa de a produce bunuri materiale şi
că o economie exclusiv agricolă,
înapoiată împiedică însăşi practicarea unei agriculturi cu bune
rezultate, munca în general fiind
brută şi cu o productivitate socială
scăzută, A.D. Xenopol parcă
completează: "ţara fiind săracă şi fără
putere, ea se pune astfel de bunăvoie
în robia străinului". Haşdeu arată şi
el: "naţiunile de fabricanţi devin
stăpânele naţiunilor de plugari". şi
Aurelian, dar şi Xenopol, şi alţii,
subliniază şi demonstrează că într-o
ţară împăcată cu existenţa ei agrară,
putinţa dezvoltării economice este
împiedicată de lipsa de capital, lipsa
capitalurilor de slaba ei dezvoltare
economică şi de pierderile din
comerţul exterior, acestea din urmă
fiind la rândul lor generate de slaba
dezvoltare economică etc. Un
veritabil cerc vicios. Într-o astfel de
înlănţuire nefastă consta "viţiul întregii
noastre dezvoltări, pericolul care
ameninţă chiar viaţa şi existenţa
noastră". Deoarece depindem, "întrun grad exorbitant", de popoarele
străine, noi fiind "îmbrăcaţi din cap

Armata sovietică, defilare de Ziua Victoriei
până în picioare de popoarele
străine, mâncăm din blide străine,
...mobilăm casele noastre cu obiecte
străine, acoperim streşinile noastre
cu tinichea străină, privim prin
geamuri străine... încât nu ştim zău
ce mai rămâne din întreaga noastră
viaţă, mai ales dacă luăm în
considerare înstrăinarea limbii, a
creşterii şi a obiceiurilor".
În această situaţie, remarcăm la
toţi cei amintiţi, cum arătam în
volumul meu "Civilizaţie şi Industrie",
Edit. Albatros, Bucureşti, 1981, că
singura posibilitate "de a ieşi din
starea de robi ai străinătăţii, de a o
preveni, de a ne afirma în rândul
ţărilor independente şi de a
progresa, era dezvoltarea întregii
economii, agriculturii, transporturilor,
comerţului, pe baza dezvoltării
industriei". Deci, afirmarea unei
industrii naţionale aptă să realizeze
o asemenea civilizaţie. Nu mai intru
în sfera argumentelor deoarece, în
sinteză, le-am redat: finalizate toate
în creşterea productivităţii, muncii
sociale. Schimbăm astăzi ceva dintrun asemenea tablou? Mult prea
puţin. Desigur, ne integrăm tot mai
mult în U.E., dar interesul naţional şi
protejarea acestuia nu au dispărut
nici pentru Germania, nici pentru
Franţa, nici pentru Olanda, Belgia,
nici pentru Italia etc. Nici pentru
Marea Britanie, nici pentru Statele
Unite, nici pentru Rusia şi ai ei. Banul
e ban, iar ca să trăieşti ai nevoie de
bani. Ca să trăieşti bine ai nevoie de
foarte mulţi bani. Sigur, diferă forme,
Războiul sovietic din Afganistan

sursa historia

Pop Marţian, cu "Pentru înţelegerea
moştenirii din trecut şi a trebuinţelor
prezentului. Cauza principală a
neputinţei noastre economice şi
sociale"; pe marele P.S.Aurelian,
savant şi politician răgăţean de
obârşie ardelenească, cu "Terra
nostra", "Cum se poate fonda
industria în România", "Politica
vamală. Prefaţă la sistemul naţional
de economie politică de Fr. List" ş.a;
pe Bogdan Petriceicu Haşdeu cu
"Agricultura şi manufactura", "Elenii
şi barbarii", "şcoala umanitară"; pe
Mihail Kogâlniceanu cu "Discursuri"
publicate în "Monitorul Officiale al
României"; pe L Kovary cu "Statistica
Transilvaniei", "Industria şi comerţul
nostru"; pe strălucitul George Bariţiu
cu "Industria şi Comerţul nostru",
"Despre fabrici cu referinţă către
Transilvania"; pe marele Al. D.
Xenopol cu "Tratatul de economie
politică al d-lui Ion Strat (recenzie)",
"Starea noastră economică", "Studii
economice", "Anchetă industrială" şi
atâtea altele. N-am cum să nu-l
semnalez pe C. DobrogeanuGherea, de o altă orientare strict
politică decât liberalii (era socialist),
dar dorind şi el binele ţării pe calea
industrializării şi definind starea
precară a economiei româneşti ca
"Neoiobăgie", "o stare de drept
prefăcută în iluzie şi minciună". Şi na fost doar Gherea astfel.
Se confruntau toţi aceştia şi alţii ca
ei, cu adepţii exclusivităţii agrare a
ţării; cu adepţii liber schimbismului
păgubitor în acele timpuri pentru
ţară, păgubitor; de altfel, nu doar în
epocă. Cu adepţii importului tuturor
produselor noastre industriale din
mari state europene, ceea ce ar fi
însemnat ruina ţării. O luptă grea. Se
confruntau, în fapt, interese dure ale
marii moşierimi, cu cele ale
burgheziei progresiste şi liberale,
identificate, atunci, dar şi pe urmă,
cu mari comandamente naţionale
şi chiar din perspectivă europeană.
Cercetătorii de mai târziu, examinatorii unor asemenea doctrine
economice româneşti în pas cu
timpul şi progresul european, s-au
aplecat cu multă atenţie şi osârdie
asupra acestor gânduri şi lucrări de
mare însemnătate, privindu-le, cum
era şi firesc, nu doar dintr-o
perspectivă exclusiv naţională. Ci,
România nefiind singură, fiind în
Europa, în lume, privindu-le,
deopotrivă, afirmativ sau critic, şi în
rezonanţă cu concepţiile şi lucrările
unor mari economişti din afară,
precum Adam Smith, D. Ricardo, Fr.
List, H. Carey, Jean Baptiste Say,
Denis Diderot şi Jean le Rond
D'Alembert şi numeroşi alţii.
Examinându-i pe aceşti mari
bărbaţi, cercetători şi politicieni,
practicieni, de asemenea, în
domeniul realităţilor româneşti din
a doua jumătate a secolului XIX,
oameni cu faţa spre prezent şi viitor,
urmărind să înţeleagă, să interpreteze trecutul mai ales din perspectiva şanselor pentru mai departe,
specialiştii în doctrine economice au
făcut, în general, o treabă bună. Dar
au înţeles mai puţin mesajul lor
cuprinzător, rotund, global. S-au
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metode, cadrul, dar să nu uităm,
totuşi, esenţialul...

7. Profesorul român Vasile Ioţa şi
cei cu care a lucrat - nu au fost, însă
prea mulţi, unii erau tentaţi de
integrarea socialistă, de rolul
"admirabil" astfel al URSS - asociază
la economiştii naţionali menţionaţi,
în cadrul unui larg curent european,
chiar universal, consideraţiile lor
privind posibilităţile largi ale
României de a pune în operă
dezvoltarea industrială. În primul
rând, existenţa unei baze largi - dar
nefolosite sau foarte slab folosite,
utilizată însă mai ales de alţii - de
resurse naturale ale ţării necesare
pentru dezvoltarea industriei
româneşti. Materii prime pentru
industria alimentară, uşoară, pentru
industria materialelor de construcţii.
Sarea, cărbunele, petrolul mai ales
şi chiar fierul trebuincioase dezvoltării industriei extractive, precum şi
unor industrii prelucrătoare - metalurgică, chimică sau constructoare
de maşini agricole. Asemenea
resurse naturale ale ţării, cum scria
Marţian, însemnau tocmai puterea
ce permitea acesteia să decidă
dezvoltarea industriei naţionale
potrivit propriei voinţe, "după propria
bună plăcere". S-a modificat astăzi
ceva în acest sens? S-a cam
modificat, nu prea mai suntem, noi,
românii, nici proprietarii resurselor,
nici, în bună parte, proprietarii
fabricilor câte mai există, nu puţine
date în proprietatea şi gestiunea

frauduloasă a altora şi vândute la fier
vechi; se poate, însă, îndrepta, în
spiritul celor mai bune politici liberale. Şi nici nu mai suntem proprietarii unor mari suprafeţe din pământurile ţării, aici ar fi cam grea
revenirea...
Un ultim aspect în acest sens.
Dacă dezvoltarea industriei proprii
era considerată, în viziunea
gânditorilor români din perioada
amintită, drept o condiţie vitală a
consolidării şi desăvârşirii unităţii
statului naţional, a întăririi personalităţii şi independenţei sale, tot aşa
statul naţional era privit, la rândul său,
ca instrument principal de acţiune
pentru dezvoltarea industriei proprii,
ca atare pentru propăşirea naţională.
Prin subvenţii, scutiri de taxe sau
impozite, prin prospecţiuni geologice
şi exploatarea în regie proprie sau în
antrepriză a unor resurse naturale.
Prin constituirea ca un consumator
de bază al produselor industriei
naţionale. Prin alte măsuri de
încurajare financiară a întreprinzătorilor autohtoni. Prin dezvoltarea
căilor de comunicaţii, a infrastructurilor imperios necesare. Printr-un
sistem bancar adecvat şi un credit
încurajator şi stimulator pentru întreprinzătorul autohton; prin garanţii
susţinute de stat. Prin contracte
ample şi eficiente cu capitalul străin
şi împrumuturi raţionale. Prin organizarea unui sistem de învăţământ
general adaptat cerinţelor dezvoltării
industrial-agricole a României şi în

continuare în pag. 6
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urmare din pagina 5
pas cu ce se face în lume. Prin educarea cetăţenilor, a întreprinzătorilor
şi a comercianţilor în sensul unei
anume preferări a produselor
româneşti, desigur, atunci când
aveau un nivel corespunzător. În
sfârşit, prin bararea unor importuri
la produsele fabricate în ţară precum
şi prime consistente pentru
exporturile autohtone etc.
Prin toate acestea, deci, şi mai sunt
şi altele, statul, ca instituţie
românească, era chemat să sprijine
iniţiativa particulară, în regie. Era
chemat să elaboreze "un program
larg, unitar, de dezvoltare a
industriilor româneşti". Guvernul P.S.
Aurelian - dar şi guvernele I.C.
Brătianu şi altele au acţionat astfel menţiona în acest sens: dezvoltarea
industriei naţionale nu trebuie să
reprezinte un proces de creare la
întâmplare a câtorva stabilimente
industriale, ci o acţiune coordonată
pe plan naţional despre "aşternerea
unui program în general şi despre
măsurile de a-l pune în aplicare
treptat". Un program în a cărui
materializare guvernul avea rolul
principal. Nu întâmplător Aurelian a
ajuns din şef de guvern, academician şi apoi Preşedinte al Academiei Române. Aceasta era un for
de iradiere a sentimentului naţional,
patriotic. Tradiţie care, într-o bună
măsură, se continuă astăzi. S-ar
putea, totuşi, mai bine.
Vasile Ioţa şi alţi colegi au identificat şi examinat, cu coordonarea,
deseori, a profesorului Ivanciu Nicolae-Văleanu, o astfel de concepţie
complexă la economiştii români din
perioada relevată. În fapt, economişti
români deştepţi evidenţiau în
subsidiar, atunci, existenţa unei
veritabile "civilizaţii industriale". Fapt
care s-a dezvoltat şi extins apoi mult.
Am continuat acest drum - vezi şi
volumele mele începând cu 1980 evident, dificil, cu multe meandre şi
neclarităţi, lumini şi umbre, mai ales
condiţiile actuale. Încă o dată, ne
integrăm, dorim aceasta, dar interesul naţional - chiar cu anumite cesiuni în condiţiile instituţiilor şi reglementărilor U.E. - rămâne. Efortul
propriu este fundamental, nimeni nu
face cadouri. Independenţa şi
dependenţa nu au dispărut de fel.

8. b) Şi în secolul trecut, şi în acest
secol, chiar mai dificil de întrevăzut
în condiţiile culorilor politice intense
şi diferite, marile puteri ale lumii au
comportamente aparte. Într-o
măsură, asemănătoare, relevânduse chiar un anume tip de comportament. Vasile Ioţa a sesizat şi
examinat acest fapt în anii 19701980 ai secolului trecut, identificând
imperialismul mai puţin ca "ultimul

stadiu de existenţă a unui capitalism
muribund, în putrefacţie", teoria la
modă atunci a lui Lenin. Ci mai mult
ca o exprimare politică, în forţă, a
unor state mari, cu economii puternice, acaparatoare, care îşi promovează interesele, în speţă economice, în defavoarea unor state,
economii mai mici şi care, oficial, ar
trebui să le asculte. Aceasta pe
exemplul cui? Nu atât al SUA sau
Marii Britanii - neexcluse din calcul,
dimpotrivă, ci iată, al Uniunii Sovietice. Un mare stat imperialist, chiar
dacă socialist, afirma argumentat
Vasile Ioţa. Chiar şi sub Ceauşescu
care vădise, în nu puţine momente,
o distanţare făţişă, netă faţă de
Rusia, era periculos. Până la a
pierde slujba şi te putea mânca şi
puşcăria. Nu a contat. Iar chestiunea
a fost abordată şi susţinută cu
aplomb. Sprijinită, cum spuneam,
nu atât de unii colegi ai lui Ioţa, de la
ASE Bucureşti sau din altă parte,
erau secretari de partid pentru
studenţi sau instituţii - "ai călcat pe
bec, te priveşte" - ci, printre alţii, şi
de conducătorul comunist Dumitru
Popescu care se confrunta şi el cu
atacuri repetate ale URSS-ului
împotriva sa. Sigur, era ordin şi de
sus. I-a salvat postul. Dizidenţi de
mai târziu aproape că nu s-au
amestecat, unii, dimpotrivă, erau
contra lui Ioţa. "Internaţionalistul,
scria şi Stalin, este acela care este
gata să apere necondiţionat URSSul fără şovăială şi fără frică...".
Rămăsese mult, destul de mult şi
variat în acest sens. Dar să urmărim
abordările.
Expuse într-o formă sintetică în
lucrarea "Imperialismul, stadiul cel
mai înalt al capitalismului", elaborată în 1916, volum ce s-a dorit o
anume continuare a "Capitalului" lui
Marx, V.I. Lenin constituie şi examinează în carte "trăsăturile imperialismului". Considera contradicţiile
capitalismului agravate puternic,
Primul Război Mondial fiind o
manifestare violentă a lor şi astfel
imperialismul stadiul cel mai înalt
al capitalismului şi ultimul. Urmând
să fie înlocuit, prin revoluţia proletară, de socialism şi comunism. Trăsăturile atribuite de Lenin imperialismului, cele care îl defineau,
caracteristic, erau: apariţia uriaşelor
uniuni monopoliste ce dominau
viaţa economică şi politică a
principalelor state capitaliste,
modelând-o corespunzător; noul rol
al băncilor, amplificat faţă de trecut,
unirea capitalului industrial cu cel
comercial şi naşterea capitalului
financiar şi a oligarhiei financiare,
în continuă explozie; importanţa
hotărâtoare a exportului de capital;
terminarea împărţirii teritoriale a
lumii şi împărţirea ei economică
între cele mai mari trusturi internaţionale. Analizele în acest chip au
continuat, intrând în discuţie

Sindromul Cain

"capitalismul organizat", teoriile
"ultraimperialismului", teoriile
"Statelor Unite ale Europei" etc. Nu
mai intru în detalii astfel. Sunt trăsături ce se regăsesc şi acum, învelite
uneori în veşminte frumoase. Subliniez, însă, o dată mai mult, că profesorul V. Ioţa evidenţiază astfel de
trăsături - de cele mai multe ori întro formă caracteristică - pe exemplul
URSS-ului, practic un veritabil şi
mare continent. Totodată, el se referă
într-o accepţie şi mai sintetică asupra
imperialismului, fără a fi rupt de
trăsăturile amintite. Anume, ca un
complex de politici urmărind stăpânirea pe diverse căi, economiceşte
şi politiceşte, social, cultural, a unor
ţări mai mici, de către mari puteri
economice şi militare ale lumii. În
speţă URSS, fostă şi actuală ţară
imperialistă. Şi Ioţa dar şi colegi de-ai
săi s-au referit în acest sens la "tripartiţia", am spune acum, între economie, societate şi politică, la inegalităţi,
la impozite mai mult sau mai puţin
preferenţiale, la social şi la "democraţie", în fond sau doar în formă.
A fost o veritabilă "bombă", asemenea consideraţii reunind negarea
lor abruptă - "sunt lipsite de conţinut,
socialismul, în cea mai înaltă ţară a
sa, nu poate achiesa în aşa fel, nu
poate reacţiona aşa. URSS a fost şi
este bastion al păcii” etc. Când, în
fapt, o întreagă istorie economică nu
neapărat interbelică, ci şi dinainte şi
pe urmă, în vremea celui de Al Doilea
Război Mondial, în perioada de apoi,
o demonstrează fără tăgadă. În
capitalism sau socialism, imperialismul se vădea şi se vădeşte
realmente ca un complex de politici
al unor state mari şi puternice, în
scopul de ai aservi pe alţii. Sigur că
Ioţă şi alţi trebuiau pedepsiţi. şi au
fost. O acuză principală, bazată de

"înălbirea", prin formule uzate fără
relevanţă practică, a Uniunii Sovietice, era abaterea astfel a atenţiei de
la contradicţiile ascuţite şi de la
problemele acute ale contemporaneităţii, spre perspectivele "false"
ale "unui viitor ultraimperialist".
M-am referit, deci, după probleme
ale industrializării, în ultimele aliniate
ale articolului la un alt produs marca
Vasile Ioţa. Un produs ce nu doar a
zdruncinat o statuie, ci a dărâmat-o
efectiv de pe soclu. Ioţa nu intra în
acest sens în alte probleme - erau
multe - legate de evoluţia în sus sau
în jos a marelui vecin de la răsărit.
La nivelul conducerii de vârf de la
noi n-a fost admonestat, i s-a cerut
mai multă prudenţă. De altfel, întrun astfel de cadru, printre altele,
Ceauşescu a plătit cu viaţa în 25
decembrie 1989... Pe alte paliere,
cele pe care se află Ioţa, situaţiile
erau, însă altfel. Pe cine îţi faci, de
regulă, adversari? Pe unii dintre cei
ce încearcă să facă aceleaşi lucruri
cu tine. Apoi, pe cei care fac contrariul.
Dar şi marea masă a celor care nu
fac nimic. Ioţa şi-a alimentat opozanţii
din toate aceste direcţii. Încă din anii
1965-1970, nu teribil de înarmat, fără
un spate apropiat şi necesarmente
activ (nu activ doar la ordin), a pornit
la luptă deschisă cu un colos:
imperialismul, indiferent de forma în
care se manifesta. Un colos înarmat
(priceput astfel) până în dinţi, foarte
cinic, solidar, hotărât să spulbere în
continuare pe toţi cei care-l deranjau.
Ciclopul cu ochiul bine deschis. Lau apărat - comentat - pe Ioţa şi cei
de la "Europa Liberă", uneori limitat,
având în vedere de unde aveau
subvenţiile. Dar nici ei şi nici alţii nu
au putut să-l scoată din malaxorul
eficient al bârfelor şi acţiunilor
oficiale sau, deseori, cvasi oficiale. A

rămas cu "pete serioase", cum se
spunea în vorbirea timpului.
După Revoluţie, cine să-l sprijine?
Prosovieticii la mare preţ? Un preşedinte, şi cei din jurul său, mult timp
cu propensiunea în direcţia
Moscovei? Nici vorbă. Şi atunci,
profesorul Vasile Ioţa, dincolo de
teoria costurilor comparative, l-a
contrazis, încă o dată, pe englezul D.
Ricardo, cel care spunea că dacă
un medic este mai priceput, în
grădinărie, decât grădinarul său, el
nu trebuie să se apuce de grădinărit,
deoarece societatea pierde. El
trebuie să-l lase la locul lui pe grădinar şi să-şi vadă mai departe de
medicină. Or, Ioţa a procedat altminteri. Îmi opresc aici consideraţiile.

... Chestiunea a rămas până la
urmă "ca-n tren", dar a fost important
că a fost spusă. Vasile Ioţa a fost
destul de marginalizat. Ceea ce l-a
făcut ca după Revoluţie, continuând
România cam în acelaşi sens, să
lase învăţământul şi să se apuce de
un grădinărit pe o scară ceva mai
mare, folosind nişte pământuri ale
familiei, redobândite. Nu a prea
mers. Aşa că a plecat în Canada
unde - nu am găsit date certe - ar fi
decedat spre sfârşitul anilor 1990.
Aş vrea să nu fie astfel...
P.S. Nu mă refer la chestiunea
UNESCO. Bine că s-a făcut. Ci mă
refer la exploatarea zăcămintelor
aurifere. Ceea ce se petrece cu Roşia
Montană nu este doar penibil, ci de-a
dreptul criminal. Escroci sau/şi
incompetenţi au decis şi decid aurul
ţării, punându-l practic la mezat pe
un altar internaţional. Şi nu este
singurul caz. Iar cei în drept să
intervină, organe de cercetare, justiţia
se află într-o postură, la fel de vinovată,
de spectatori... Să continuăm tot aşa
şi este..... “în ordine”. Halal...

sursa evz

Dan POPESCU
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Virgil NICULA
urmare din pagina 3
a declarat că preţurile pachetelor
turistice "ar putea creşte pe măsură
ce oamenii fac rezervări", deoarece
acest sector este supus "cererii şi
ofertei".
Autorităţile din Malta au anunţat că
vor solicita tutoror călătorilor care
doresc să intre în ţară sau rezidenţilor
care doresc să plece în străinătate
să prezinte un certificat de vaccinare
împotriva COVID-19 şi vor închide
şcolile de limbi străine începând cu
14 iulie, după înregistrarea unei
creşteri a cazurilor de coronavirus,
deşi Malta este ţara din UE cu cel
mai mare procent de populaţie
vaccinată, 79% dintre adulţi, iar 84%
dintre adulţi au primit cel puţin o
doză. Prezentarea unui test PCR
negativ recent pentru copiii care îşi
însoţesc părinţii şi nepermiterea
intrării în ţară a copiilor neînsoţiţi sunt
alte cerinţe. În plus, rezindenţii din
Malta nevaccinaţi nu vor putea călători
în străinătate. Persoanele nevaccinate trebuie să aibă autorizaţia
Superintendenţei de Sănătate Publică, ca să intre sau să părăsească
ţara. Toţi rezidenţii maltezi nevaccinaţi care se află în prezent în
străinătate trebuie să facă o
carantină la întoarcere şi, în acest
sens, trebuie să anunţe autorităţile
sanitare în prealabil.
Diversificarea destinaţiilor de
călătorie este o tendinţă actuală bine
conturată. Oraşele mari sunt
înlocuite de locuri situate în destinaţii
de mici dimensiuni, apropiate şi cu
care vizitatorii au sau pot avea o
legătură mai specială, constituind o
provocare pentru industria hotelieră
şi agenţiile de turism, companiile
aeriene, pentru modul în care vor
valorifica această oportunitate.
Oamenilor le este dor să călătorească, dar nu nu le lipsesc neapărat
călătoriile de business sau călătoriile
specifice turismului de masă, în care
trebuie să stea la coadă pentru a vizita
un obiectiv sau pentru a vizita o zonă
supraaglomerată.
Şeful Airbnb, Chesky a purtat un
dialog cu preşedinta American
Expresspentrudivizia sa de Alianţe
Strategice de Business la Summitul
World Travel and Tourism Council
(WTTC), care a avut loc la Cancun
în luna aprilie, menţionând că:
"Modul în care trăim şi muncim s-a
schimbat, iar modul în care călătorim
se va schimba probabil de acum
înainte.Trebuie să lăsăm în urmă
speranţa că lumea va fi din nou aşa
cum a fost până în 2019; nu trebuie
să ne temem de asta, ci să mergem
mai departe. Nu cred că oamenii
aleg în continuare aceleaşi 20 sau
30 de oraşe care au fost în mod
tradiţional cele mai vizitate, aceasta
este una dintre cele mai mari
schimbări. Oamenii descoperă că

pot călători în alte locuri, aproape de
casă, cu maşinasau cu trenul.
Această diversificare a destinaţiilor
"este o tendinţă imensă" şi la nivel
afectiv implică "o reconectare cu
propriul loc, o întoarcere la origini
care este, de asemenea, o contribuţie la comunitate şi la durabilitatea
oraşelor mici şi a destinaţiilor. Tânjim
după ceea ce ne-a fost luat,
posibilitatea de a călători desigur,
dar ceva şi mai important:
conexiunea umană. "Ceea ce ne
spun oamenii chestionaţi este că vor
să se conecteze, să scape de
această izolare nefirească în care
am fost forţaţi să ne aruncăm". Seful
Airbnb mai spune că "ideea de a
face o călătorie de business sau o
călătorie de vacanţă o dată pe an
este deja depăşită", deoarece "liniile
între a călători şi viaţa devin neclare,
atunci când din ce în ce mai mulţi
oameni pot lucra acasă, sau de
oriunde, într-un mod mai flexibil, şi
pot călători şi munci în acelaşi timp;
este o transformare uriaşă.Industria
se va redefini de la călătorii de
business la călătorii de leisure şi în
principal călătorii mixte de business
şi leisure.Tendinţa hibridă şi flexibilă
a forţei de muncă permite deja acest
lucru, introducând unul dintre caii de
luptă ai identităţii Airbnb atunci când
stimulează cazarea alternativă: să
trăieşti ca un localnic. Industria
trebuie să se asigure că faciliteaza
acest lucru, pentru a-i face pe
oameni, să se simtă în largul lor şi
nu că sunt oaspeţi anonimi şi
pasageri. Este ceva care se adânceşte în sejururile mai lungi şi o
tendinţă pe care o înregistrează şi
American Espress". Airbnb a anuntat

că are noi acorduri cu peste 100 de
organizaţii de destinaţie din întreaga
lume pentru a stimula această
descentralizare şi diversificare.Una
dintre ele este cu asociaţia primarilor
din Franţa, care au afiramt că nu au
nevoie de mai mulţi oameni care să
meargă la Paris, ci de cei care merg
şi în alte părţi ale Franţei.
Acelaşi lucru se întâmplă în Thailanda şi, de asemenea, în Mexic,
care au destinaţii supraaglomerate
şi această tendinţă este o
oportunitate de a le decomprima şi
un mod de a înţelege diversitatea
comunităţilor.
În ultimii ani, evoluţia rapidă a
tehnologiilor moderne, dezvoltarea
unor platforme online şi ritmul tot mai
intens al vieţii ne-au schimbat radical
nevoile, comportamentul nostru din
viaţa de zi cu zi. În acest context, piaţa
muncii s-a transformat la rândul ei
semnificativ, astfel că astăzi putem
discuta despre numeroase joburi
care nici nu existau cu ani în
urmă.Oferta de locuri de muncă este
acum mai variată ca niciodată, iar
abilităţile digitale şi capacitatea de
adaptare sunt aptitudini care, în unele
cazuri, pot cântări mai greu decât
studiile sau experienţa. Impactul
tehnologiei s-a resimţit din plin în
piaţa muncii, astfel că, în prezent,
putem discuta de o gamă largă de
posturi care necesită doar cunoştinţe
digitale de bază. În plus, procesele
de lucru decurg acum mult mai
simplu, mai ales că o bună parte din
munca zilnică poate fi organizată şi
realizată prin intermediul smartphone-ului.Un caz interesant este cel
al serviciilor de food delivery, care, în
ultimii ani, au cunoscut o dezvoltare

accelerată, amplificată acum şi de
pandemie. În consecinţă, cererea de
livratori este tot mai mare, iar cei care
vor să se angajeze au nevoie doar
de un smartphone pe care să-şi
instaleze aplicaţiile şi de un mijloc
de transport cu ajutorul căruia să se
deplaseze mai uşor către destinaţia
la care trebuie să livreze comanda.
Totul este automatizat până în cele
mai mici detalii, de la preluarea
comenzii şi găsirea unui livrator în
timp util, până la direcţionarea
acestuia spre adresa clientului,
aplicaţia oferind suport constant pe
tot parcursul livrării.Printr-un proces
similar trec şi şoferii serviciilor de
ride-sharing, pentru care există, de
asemenea, o cerere uriaşă pe piaţă,
în special în oraşele mari. Cu ajutorul
unor aplicaţii instalate pe telefon,
aceştia îşi pot face cont pentru a
prelua clienţi pe care să îi transporte
dintr-un loc în altul.Însă nu doar
serviciile de curierat au avut de
câştigat de pe urma evoluţiei
tehnologice. Pentru a ţine pasul cu
inovaţiile din domeniu, medicina
este un alt domeniu care s-a adaptat
la schimbările impuse de tehnologia,
astfel că, în zilele noastre, auzim tot
mai des despre telemedicină.
Medicii folosesc acum tehnologia
telecomunicaţiilor pentru a primi
analize şi investigaţii medicale,
pentru a transmite interpretarea lor,
dar şi pentru a oferi consultaţii de la
distanţă.şi domeniul relaţiilor cu
clientul a trecut prin schimbări
semnificative ca urmare a impactului adus de noile tehnologii. Deşi
comunicarea a fost automatizată,
interacţiunea umană nu poate fi
înlocuită în totalitate, astfel că au

apărut multe posturi de digital callcenter operator. Bineînţeles,
dezvoltarea tuturor acestor aplicaţii,
platforme online şi reţele sociale a
devenit o nevoie în sine, astfel că au
apărut numeroase joburi în jurul lor.
De la dezvoltatori de aplicaţii mobile
şi social media specialist la creatori
de conţinut urmăriţi de milioane de
oameni, internetul şi ramificaţiile
sale au devenit în prezent surse de
venit pentru tot mai multe persoane.
În topul joburilor nou apărute se
numără astăzi:livratorul (Food
Delivery); şoferul de ride-sharing;
digital call-center operator; app
Developer; Social Media Specialist;
VR/AR designer; producător de
podcast; telemedic; online streamer;
creator de conţinut / Influencer.
Tech Academy este un astfel de
proiect al cărui principal obiectiv este
de a contribui activ la digitalizarea
forţei de muncă din România. Conform reprezentanţilor participarea la
Tech Academy este voluntară, iar
grupul ţintă va fi compus din angajaţi
cu contract individual de muncă (cu
normă întreagă sau cu timp parţial),
inclusiv PFA şi întreprinderi
individuale, cu vârsta cuprinsă între
25 şi 64 ani.
Ca şi tendinţe, în ultima perioadă,
vânzarea directă s-a remarcat printre
canalele cu cea mai mare
performanţă în timpul pandemiei, cu
creşteri ale cotei de până la 300%.
Dimpotrivă, cele mai afectate canale
au fost: operarea turistică tradiţională
şi vânzarea cu amănuntul, foarte
afectate, în ciuda faptului că
operează în segmentul de vacanţă,
precum şi GDS-urile (sistemele de
distribuţie globală), cu mai multă
pondere corporate, dar şi de vacanţă.
În schimb, canalele online răspund
mult mai bine, având loc un transfer
de cotă de la offline la online, fără
precedent. Este greu de crezut că
vânzările cu amănuntul sau de
operare turistică vor reveni la
nivelurile lor pre - COVID sau că
vânzările corporative se vor recupera
în acelaşi format ca acum doi ani.
Multe lucruri s-au schimbat pentru
totdeauna. Un raport recent al
SiteMinder a arătat că, canalul direct
a câştigat cotă de piaţă în aproape
toate ţările analizate, depăşind
Expedia în multe dintre ele şi
apropiindu-se de Booking.com.
Multe dintre schimbările care au avut
loc în această perioadă vor înceta să
fie temporare şi vor deveni structurale, oferind o oportunitate
excelentă pentru hoteluri de a-şi
consolida şi a-şi îmbunătăţi şi mai

continuare în pag. 8
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mult strategia canalului direct. Este
important pentru orice hotel este săşi maximizeze profitabilitatea şi să-şi
creeze un model durabil fără
dependenţe de niciun intermediar.
În căutarea acestui echilibru este
evident că vânzarea directă are, şi va
avea şi mai mult decât azi, un rol
fundamental.Segmentul de leisure
conduce recuperarea, înregistrând
chiar creşteri în ultimele săptămâni
faţă de 2019, pentru sejururile din
această vară. La polul opus se află
segmentele MICE, corporate şi, fără
îndoială, cel mai afectat, cel al
grupurilor, existând o permanentă
variaţie la nivelul de cote de piaţă.
Acesta este cazul vânzării directe, atât
prin telefon cât şi pe web, care a
câştigat o cotă foarte mare în pandemie, demonstrând capacitatea sa de
mare vânzare şi rezistenţă. Această
creştere a determinat mulţi hotelieri
să treacă de la atitudini pasive sau
neutre faţă de vânzarea directă la
considerarea unui pilon strategic în
distribuţia lor.
Loialitatea îşi are importanţa ei,
întrucât acei hotelieri care au avut
clienţii lor bine identificaţi şi loiali au
putut să se bazeze pe ei pentru a
începe recuperarea şi a genera
aceste prime rezervări fără nevoia de
a apela la OTA, demonstrând astfel
încât o dată importanţa strategică a
loialităţii. Hotelurile care s-au
concentrat pe clienţii lor şi pe
vânzările directe au câştigat multe
puncte pentru reactivarea vânzărilor.
Pandemia şi impactul asupra
activităţii turistice nu au anulat
Paula COTARCEA
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La o simplă plimbare prin parc
descoperim cu o oarecare
dezamăgire că semenii noştri nu
par interesaţi de minunata
privelişte pe care natura ne-o
oferă ci stau cufundaţi în
telefoanele mobile şi, mai exact,
pe reţelele de socializare.
Cât de benefice sunt aceste
aplicaţii prin intermediul cărora
ne conectăm la miliarde de
oameni din întreaga lume?
Pentru foarte mulţi dintre noi
nevoia de a fi conectaţi la tot ceea
ce se întâmplă în lumea
digitalizată (viteza fiind cuvântul
cheie) a devenit o nevoie extrem
de reală. Folosim reţelele de
socializare pentru a evada din
rutina zilnică, interacţiunile pe
care le avem cu cei din jur fiind
foarte importante pentru starea
noastră de sănătate.
Studiile arată că sprijinul social
primit din partea familiilor,
prietenilor sau partenerilor este
asociat cu o sănătate mentală şi
fizică bună.

Vaccinaþi versus nevaccinaþi

Reþelele sociale

interesulinvestitorilordin sectorul
hotelier, încât 40 % dintre aceştia
recunosc că strategia lor s-a
schimbat către o poziţie de "a
cumpăra mai mult" decât înainte de
COVID-19, potrivit raportului "Hotel
Investor Beat" întocmit de Cushman
& Wakefield, la care au participat
peste 50 de mari investitori, care au
achiziţionat 664 de hoteluri pentru o
sumă de 26 de miliarde de euro,
ceea ce reprezintă un sfert din
volumul tranzacţiilor hoteliere din
Europa în ultimii cinci ani. Perspectivele pozitive pentru recuperarea
segmentului de vacanţă au crescut
atractivitatea activelor. Topul 10 al
celor mai atractive oraşe pentru
investiţii hoteliere este format din
Barcelona, Londra, Paris, Amsterdam, München, Berlin, Madrid,
Roma, Lisabona şi Dublin. Segmentul de lux conduce poziţionarea
investiţiilor în Madrid, în timp ce în
Barcelona pandemia a redobândit
interesul pentru activele cele mai
bine localizate, care înainte aveau
preţuri foarte ridicate. Dacă în 2020,
lipsa de corelare a preţurilor a oprit
investiţiile hoteliere, deoarece toată
lumea se aştepta la reduceri mai
mari din cauza pandemiei, în prezent
38% dintre investitorii europeni se
aşteaptă la o reducere a preţurilor
între 10 şi 15%, în timp ce 21% se
aşteaptă ca aceste reduceri să fie
cuprinse între 15 şi 21%. Preţurile
activelor pot rezista, deoarece
actuala criză are conotaţii foarte
diferite faţă de criza financiară din
2008-2009, în sensul că pot fi
aşteptate reduceri care vor ajuta la
reactivarea pieţei de investiţii, dar nu
la reduceri mari. În ciuda impactului

pe termen scurt pe care pandemia
l-a avut asupra hotelurilor, investitorii
rămân optimişti cu privire la viitorul
pe termen lung al sectorului. Potrivit
sondajului, 40% dintre respondenţi
intenţionează să cumpere mai multe
proprietăţi imobiliare hoteliere, în
timp ce 29% intenţionează să îşi
continue activitatea de investiţii ca
înainte de pandemie şi doar 21%
intenţionează să reducă achiziţia de
hoteluri. Pandemia a consolidat
tendinţa de a investi în segmentul
hotelurilor de vacanţă, iar 70% dintre
cei intervievaţi consideră că
staţiunile prezintă un interes mai
mare decât înainte de anul 2020. Din
acest motiv, clădirile de apartamente
turistice deservite au devenit, de
asemenea, mai atractive, 60% dintre
investitorii intervievaţi au apreciat în
mod pozitiv rezilienţa acestor active
în timpul pandemiei şi flexibilitatea
pe care o oferă pentru trecerea la
sectorul închirierii pe termen mediu
şi lung. Diferită este situaţia activelor
hoteliere axate pe MICE(turismul de
afaceri) şi a celor situate în aeroporturi, atractivitatea acestora urmând o reducere de 77% şi respectiv
76%. Potrivit raportului "Hotel Investor
Beat" hotelurile economice atrag
mai mult interes acum decât înainte
de pandemie:"Investitorii apreciază
că aceste tipuri de active, cu un
management eficient, realizează o
bună rentabilitate şi nu sunt atât de
afectate în ciclurile negative. Faptul
că structura costurilor lor este foarte
flexibilă prin concept, le permite să
se adapteze mai bine la situaţii
extreme". Recuperarea eşalonată va
ajunge mai întâi la destinaţiile de
agrement, 85% dintre cei intervievaţi

menţionând că aceasta va avea loc
până în 2023, în timp ce în oraşe nu
va avea loc până în 2024, potrivit 74%
dintre investitori. Recuperarea
activităţii hoteliere, situaţia financiară
a activelor, rentabilitatea şi situaţia
activelor în cazul contractelor de
închiriere şi/sau administrare, sunt
în prezent preocupări care implică
un risc financiar pentru investitorii din
domeniu.
În 2021, 4,7 miliarde de pasageri
vor fi pierduţi în comparaţie cu prognozele făcute înainte de pandemia
de Covid-19 de către Airports Council
International (ACI World). Previziunile
acestei asociaţii indică faptul că
volumul traficului va fi cu 43,6% sub
cifrele din 2019 şi cu 47,5% sub
prognozele făcute înainte de pandemie. La acestea se adaugă 6,1
miliarde de pasageri pierduţi în
2020. În total aproape 11 miliarde in
doi ani. Această reducere a călătorilor echivalează cu o pierdere de
venituri de peste 94 miliarde de
dolari până la sfârşitul anului 2021,
reducând la jumătate aşteptările în
comparaţie cu linia de bază proiectată înainte de pandemie. Pe măsură
ce perspectivele de recuperare
încep să apară în 2021, ACI World
estimează că diferitele regiuni ale
lumii se vor recupera la ritmuri
diferite. Este de aşteptat ca pieţele
cu trafic intern semnificativ să se
recupereze până în 2023 la nivelurile
anterioare COVID-19, în timp ce este
puţin probabil ca pieţele cu o
participare semnificativă a traficului
internaţional să revină la nivelurile
din 2019 până în 2024 sau chiar
2025, în unele cazuri.
Guvernul român a adoptat recent
lista cu noile măsuri de relaxare care

Într-un studiu din American
Journal of Health Promotion,
oamenii de ştiinţă au vrut să înţeleagă mai bine problema sănătăţii şi au aflat că reţelele sociale folosite în exces se dovedesc a fi un factor de risc, ducând
la scăderea calităţii interacţiunilor
în persoană.
În absenţa timpului de calitate
petrecut cu familia şi apropiaţii,
prin desfăşurarea unor activităţi
plăcute, tot mai multe persoane
sunt afectate de singurătate.
Specialiştii atrag atenţia că
reţelele de socializare nu trebuie
să reprezinte un înlocuitor pentru
interacţiunile cu cei apropiaţi.
Dacă folosim social media
pentru satisfacerea unor nevoi
cognitive, afective, de integrare
personală, de integrare socială,
de eliberare a tensiunii, totuşi,
aceasta nu trebuie să devină o
prioritate de viaţă. Folosirea în
exces poate transforma satisfacţiile reale în adicţii.
“Like-urile, comentariile pozitive, share-urile, pot declanşa
anumite sentimente de mândrie
cu privire la stima de sine, însă în

acelaşi timp o pot şi scădea, dacă
aprecierile respective lipsesc cu
desăvârşire sau sunt negative”
sunt de părere specialiştii.
Cercetările arată faptul că
abţinându-te de la a posta o poză
sau un comentariu poate fi mai
greu decât să te abţii de la
consumul de ţigări sau de alcool.
Verificările obsesive a notificărilor şi postărilor sunt de fapt
semne care îţi comunică că ceva
nu este în regulă cu comportamentul tău. Astfel ajungi să te
confrunţi cu o scădere a stimei de
sine, o deconectare de lumea
reală, izolare socială, etc.
O persoană petrece, în medie,
2 ore pe reţelele de socializare.
Adică aproape 5 ani într-o viaţă,
spun specialiştii. Diminuarea
timpului petrecut pe reţelele de
socializare duce la micşorarea
şanselor de dependenţă, la
reducerea depresiei şi a stării
de singurătate. Totodată, în peste
25% dintre familii conturile
virtuale sau mai precis, relaţiile
dobândite pe această cale, au
devenit motive de infidelitate. La
nivel global, un divorţ din 3 a fost

provocat, după ce el, sau ea, a
cunoscut pe altcineva prin
intermediul calculatorului.

“Este un mediu
unde cresc
comparaþiile sociale
ºi asta e un lucru
care ne face rãu.
Eu sunt într-o relaþie
de cuplu cu
probleme ºi intru
pe social media ºi
gãsesc doar cupluri
fericite. ajung sã
cred cã aºa trebuie
sã fie o relaþie,
când într-o relaþie
mai sunt
ºi greutãþi ” –

sursa digi24
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sunt de părere psihologii.
Reţelele de socializare, în
special fotografiile şi mesajele
publicate, sunt tot mai des motive
invocate în divorţuri.
Iată doar câteva din efectele
negative ale utilizării reţelelor de
socializare:
- Reducerea stimei de sine
- Frica de a rămâne pe dinafară
- Perturbarea rutinei de somn
- Declanşarea sentimentelor
de invidie
- Încurajarea comportamentelor nesănătoase
Pentru a scăpa de dependenţa
de reţelele sociale terapeuţii ne
recomandă ceva pozitiv cu care
să ne ocupăm timpul, precum
cititul, sportul sau activităţi în oraş
cu prietenii. O întâlnire cu prietenii
la cină, o ieşire la cafenea, o
discuţie cu oamenii prezenţi fizic,
o plimbare prin parc, o evadare
în natură, sunt motive destul de
serioase pentru a deconecta
telefonul mobil de la internet
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intră în vigoare de la 1 august, printre
care se numără şi o măsură care
impune ca accesul în baruri, cluburi
sau discoteci să fie permis doar
persoanelor vaccinate anti-COVID,
însă doar atunci când rata de
infectare din localitate atinge pragul
de 2 la mia de locuitori. În acest
scenariu, barurile şi discotecile funcţionează în continuare la capacitate
maximă, dar este permis doar
accesul celor care sunt vaccinaţi, dar
"pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de
vaccinare". Când rata de infectare
depăşeşte pragul de 3, sunt
deschise doar tot pentru vaccinaţi,
însă la capacitatea de 70%.
Mai multe ţări europene au
anunţat că vor permite accesul în
baruri şi restaurante numai pe baza
certificatului de vaccinare. Turiştii
români vor putea merge în Bulgaria
doar cu actul de identitate sau
paşaportul până la finalul sezonului,
indiferent de situaţia epidemiologică,
după ce Bulgaria a eliminat toate
restricţiile pentru români. În
România, o astfel de măsură nu este
momentan luată în calcul, ci este
strict legată de incidenţa din oraş. În
lista măsurilor care intră în vigoare
de la 1 august, este însă precizat
scenariul în care este restricţionat
accesul persoanelor nevaccinate în
baruri, cluburi şi discoteci. Să
sperăm că măcar luna august va fi
una liniştită şi benefică pentru
turismul românesc şi pentru
milionele de persoane care vor
petrece vacanţa în destinaţii estivale.
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fiindcă cei de care avem nevoie
sunt alături de noi. Timpul e limitat
şi foarte preţios şi ar fi mare păcat
să-l irosim în zadar pierzând
clipele frumoase alături de cei
dragi doar pentru a butona
inimioare şi like-uri pe internet.
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