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Modul în care tranzacþionarea asistatã algoritmic poate influenþa
momentele de cumparare ºi vanzare atunci când urmareste valurile
pieþelor pe anumite instrumente financiare ºi cum poate oferi un
avantaj faþã de tranzacþionarea tradiþionalã ºi modul în care
multitudinea de surse de informaþii ºi multitudinea de opþiuni datorate
digitalizãrii atunci când vine vorba de algoritmi poate influenþa
traderii ºi investitorii - sunt principalele dezbateri ale cercetãrii.

continuare în pag. 4,5,6

În anul 2016 publicam în "Euroeconomia XXI" (nr.434, 15
ianuarie 2016) articolul "Influenþa omului asupra climatului.
"Antropocenia", o nouã disciplinã. Cãlãtorie în istoria
economicã a lumii ". Articol dezvoltat apoi în revista
"Transilvania" (nr.12/2016), publicat pe urmã în limba englezã
în "Revista Economicã" (vol. 68, Issue 4/2016). Este o temã de
care m-am ocupat cu osârdie, în continuare, pentru a înþelege
mai bine - în primul rând eu, dar ºi alþii -, marile, foarte gravele,
vitalele probleme cu care ne confruntãm astfel.
Articol din
“Liberalul” nr. 2,
din 18 ianuarie 1990

arh. Dinu PATRICIU

continuare în pag. 2,3

În vacanþã, prin
valurile pandemiei

Remember Dinu Patriciu

Destinul unor
meserii liberale,
Arhitectura

Virgil NICULA

"Nu supravieþuieºte cea mai puternicã dintre specii,
nici cea mai inteligentã, ci aceea care reacþioneazã cel
mai bine la schimbare".
Charles Darwin

Acest articol s-a nãscut din sentimentul acut cã, în acest moment de
clocot, avem nevoie de luciditatea de a structura modele generale în
cadrul cãrora profesiunile sã-ºi defineascã statusul social.

continuare în pag. 7,8

Dorel Morândău
Mãrul
discordiei
Pagina 3
continuare în pag. 7

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

2

Digitalizare

Adrian IANCU

VINERI 10 SEPTEMBRIE 2021
Sursa: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed

urmare din pagina 1

Principalele filozofii de trading
din spatele cercetării sunt:

1. O Mantra foarte puternică
atunci când vine vorba de
tranzacţionare, care este: "Reduceţi pierderile, lăsaţi profiturile să
curgă" şi urm[riţi trend-ul.
Un celebru citat al lui Warren
Buffet: "Fiţi temători când alţii
sunt lacomi şi lacomi când alţii
sunt temători", ceea ce înseamnă
că cineva ar trebui să cumpere
când panica extremă se instalează pe pieţe şi ar trebui să
vândă atunci când euforia şi
lăcomia extremă sunt sentimentele care domină pieţele.
Nivelurile din graficul indicelui
"Frică şi lăcomie" de "lăcomie
extremă" pentru partea de
vânzare şi "frică extremă" pentru
partea de cumpărare pot fi puncte
de intrare bune atunci când se ia
în considerare o tranzacţie.
Această abordare aparţine
ipotezei pieţelor ineficiente /
iraţionale, ceea ce înseamnă că,
în perioadele de frică extremă,
activele sunt subevaluate şi în
perioadele de lăcomie extremă,
activele sunt supraevaluate iar
acestea sunt niveluri în care
investitorii pot profita de
anomaliile de preţ.

2. Cercetarea este deductivă
deoarece se bazează pe o teorie
existentă, deşi se bazează la un
moment dat pe o combinaţie de
indicatori care este personală.

3. Strategie: cercetarea se
bazează pe un experiment
cantitativ.

4 Cercetarea se bazează pe o
metodă mixtă. Oamenii sunt mai
buni decât roboţii, prin urmare
cred că tranzacţionarea asistată
cu ajutorul roboţilor şi indicatorilor
de tranzacţionare merită luată în
considerare. Lăsarea roboţilor
singuri şi nesupravegheaţi pe
pieţe nu este recomandată.

5. Orizont de timp: cercetarea
este pe termen scurt.

6. Tehnici şi proceduri: datele

utilizate în experiment sunt o
analiză a seriilor temporale în
timp real, pe grafice pe diferite
active (fluxul live pe platformă), iar
analiza datelor este cantitativă,
cu un algoritm bazat pe indicatorul canalului de regresie
polinomială cu deviaţie standard,
iar celalalt algoritm important
funcţionează în acelaşi mod în
care funcţionează CBOE VIX
(Chicago Board Options
Exchange Volatility Index).
Platforma utilizată este Meta
Trader 4 Platform sau MT4, care
este o platformă electronică
utilizată pe scară largă de către
traderii speculativi pe piaţa
valutară de retail şi CFD-uri
(contracte pe diferenţă) pe indici,
mărfuri şi criptomonede.
Software-ul este licenţiat
intermediarilor care îl furnizează
clienţilor lor şi constă atât în
componenta client şi componenta server. Componenta
server este administrată de un
intermediar şi software-ul
clientului este furnizat clienţilor
brokerului, care văd preţuri în timp
real pe diferite instrumente
financiare, grafice, pot plasa
comenzi şi gestiona conturile lor
de tranzacţionare.
Clientul este o aplicaţie bazată
pe Microsoft Windows, care este
populară datorită capacităţii utilizatorilor finali de a scrie propriile
script-uri de tranzacţionare şi
roboţi (algoritmi) sau de a le

cumpăra de pe piaţă (realizate de
dezvoltatorii de software) pentru
a-şi automatiza tranzacţionarea
atunci când se speculează
instrumente financiare specifice.

Script-urile de
tranzacþionare,
roboþii de
tranzacþionare
sau Inteligenþa
Artificialã sunt
scrise în limbajul
MetaQuotes (MQL).
MetaQuotes Language (MQL)
este un limbaj de programare
similar cu C ++, destinat scrierii
unor strategii de tranzacţionare
automate constând în indicatori
tehnici personalizaţi pentru
analiză, script-uri şi algoritmi
pentru tranzacţionarea în mod
automat a instrumentelor
financiare oferite.
Puncte de intrare în piaţă

Această parte a cercetării este
dedicată unei combinaţii de doi
indicatori, primul fiind bazat pe
regresia polinomială cu deviaţie
standard şi al doilea bazat pe
CBOE VIX (Chicago Board
Options Exchange Volatility
Index).
Analiza de regresie este un tip
de metodologie de modelare

Sursa: https://muthu.co/wp-content/uploads/2018/06/Snip20180620_66.png

predictivă care analizează relaţia
dintre două variabile, una
independentă şi una dependentă.
Regresia polinomială este un
tip de analiză de regresie în care
relaţia dintre variabila dependentă
y şi variabila independentă x este
modelată ca un polinom de
gradul n în x.
Ecuaţia regresiei polinomiale
este:
Y = Oo + O1X + O2X2 + ... +
OmXm + eroare reziduală
Diagrama de mai jos reprezintă
un exemplu de regresie polinomială cu trei tipuri de regresie,
cea de la gradul 3 fiind utilizată
de algoritmul menţionat mai sus.
Robotul prezentat mai jos este
un algoritm care monitorizează
constant graficele; are un canal /
bandă de deviaţie standard de la
linia de regresie centrală. Se
foloseşte regresia polinomială de
gradul III. Intră într-o tranzacţie de
cumpărare atunci când preţurile
ating linia de regresie inferioară şi
o tranzacţie de vânzare când
preţurile ating linia de regresie
superioară.
Înclinaţia liniilor determină
tendinţa, iar tranzacţiile nu sunt
luate de obicei impotriva trendului,
ci respectand trendul. Indicatorul
de regresie suplimentar aplicat pe
grafic este util pentru observarea
liniilor de regresie şi implicit a
trendului.
Chicago Board Options Exchange Volatility Index sau VIX este
un indice in timp real care măsoară
volatilitatea posibilă a pieţelor în
următoarele 30 de zile şi
măsurarea lui este strâns legată de
opţiunile bazate pe indicele S&P cu
o maturitate pe termen scurt.

Un contract
"options" este cel
care conferã
cumpãrãtorului
dreptul, dar nu
si obligaþia, de
a cumpãra sau
a vinde un anumit
instrument
financiar, la preþul
predefinit (preþ de
vânzare) convenit
între cumpãrãtor
ºi vânzãtor la o
datã specificatã.

Cumpãrãtorul
plãteºte vânzãtorului
contractului o
primã pentru
acest contract,
primã care depinde
de preþul activului,
de volatilitate, data
scadenþei sau
expirare ºi cât
de aproape sunt
în timp de
data scadenþei.
Avem două tipuri de contracte
pe opţiuni: opţiuni call şi opţiuni
put. Primele oferă cumpărătorului
dreptul, dar nu si obligaţia de a
cumpăra un anumit instrument,
în timp ce optiunile put oferă
dreptul, dar nu şi obligaţia proprietarului de a vinde un anumit
instrument financiar într-un
moment viitor, dacă şi numai
dacă piaţa instrumentului
specificat în contract atinge sau
depăşeşte pretul de exercitare
(strike price), de exemplu, dacă
depăşeşte sau este cel puţin egal
cu preţul de exercitare în cazul
unei opţiuni call sau dacă este
mai mic sau dacă este cel puţin
egal cu preţul de exercitare în
cazul unei opţiuni put.
De obicei, o volatilitate estimată ridicată merge mână în
mână cu scăderi ale pieţei şi
invers.
Dar, aşa cum vom vedea mai
departe, la un moment dat, în
funcţie de valoarea observată a
VIX, o valoare foarte mare poate
reprezenta, de asemenea, un
moment de intoarcere pe piaţă,
ceea ce înseamnă că preţurile se
vor inversa semnificativ.
Mulţi traderi monitorizează
indicele Volatility S&P 500 (VIX),
care reprezintă o măsură a
volatilităţii pieţei bursiere, în
speranţa de a detecta modificări
ale mişcărilor preţurilor. Ei caută
niveluri ridicate ale VIX pentru a
indica minime de piata şi niveluri
scăzute ale VIX pentru a indica
un potenţial top. Cu toate
acestea, deşi VIX oferă informaţii
despre volatilitatea pieţei in
general, nu spune prea multe
despre acţiuni individuale sau alte
instrumente financiare.

Digitalizare

VINERI 10 SEPTEMBRIE 2021

Toate acestea
s-au schimbat în
2007, când Larry
Williams, un
cunoscut trader
de succes din SUA,
a lansat "The VIX
Fix", un eseu
în Active Trader.
Articolul a descris un indicator
de tip VIX care ar putea fi calculat
pentru orice acţiune tranzacţionată, ETF sau investiţie. A fost
lansat ca o soluţie pentru a obţine
beneficiile VIX pentru titluri
individuale. Formula este
prezentată mai jos:
VIX f = (Highest (Close, 20) Low)/ (Highest (Close, 20)) x100
În continuare, voi prezenta o
versiune ulterioară şi îmbunătăţită
a VIX Fix, numită Modified VIX
Fix, un indicator foarte puternic
pentru detectarea minimelor pieţei, care încorporează modificări
stocastice şi deviaţie standard.
Indicatorul este legat de platforma Meta Trader 4 pe un grafic
de 4 ore pe un CFD (contract pe
diferenţă) pe indicele Nasdaq 100

şi are alertele prin e-mail activate
şi conectate la telefonul mobil
ceea ce inseamna ca traderul nu
trebuie să monitorizeze
permanent piaţa.
VIX Stochastics ajută la
găsirea punctelor de intrare, în
timp ce VIX Fix modificat
detectează minimele pieţei. VIX,
pe de altă parte, nu oferă puncte
de ieşire, deoarece este foarte
bun doar la detectarea minimelor
intermediare de piaţă şi nu a
vârfurilor.
Procesare personală

În graficul de mai sus, putem
observa că o combinaţie între
indicatorul bazat pe regresie
polinomiala şi Vix Fix modificat
oferă un moment foarte bun de
cumparare, dar numai atunci
când valoarea Regular Vix Fix
este foarte apropiată sau peste
valoarea de 6.
Deviaţia standard a indicatorului
canalului de regresie este setată
la 2,5 şi monitorizează constant
500 de bare pe graficul de 4 ore.
Zonele evidenţiate în galben pe
platforma de testare arată puncte
de intoarcere a pretului indicelui
NASDAQ 100 şi valorile pe care
le-a atins ulterior.

Mãrul discordiei

3

La primul semnal de cumpărare am înregistrat o creştere a preţului de la
12.245 puncte la 14.070 puncte şi la al doilea semnal de cumpărare o
creştere de la 12.986 puncte la 13.740 puncte. După cum se vede pe
grafic, experimentăm un trend ascendent. Acesta este exemplul perfect
care arată că, prin observare şi testare, şi prin combinaţia corectă a
indicatorilor care lucrează în tandem, pot fi identificate minime
intermediare de piaţă de care investitorul poate profita.
Problema punctelor de ieşire, un alt lucru foarte important în care traderii închid poziţiile şi marchează
profiturile, va fi prezentată ulterior. (va urma)

Viitorul Planetei

Aproape finalizând recent un
studiu cu titlul (provizoriu) "De la Era
glaciară la Antropocen şi pe urmă".
Am urmărit să-mi constitui o viziune
mai complexă, mai profundă în sensul deja antamat. Acest studiu îl voi
insera la finalul republicării - cu unele
adăugiri - a primului meu articol amintit, respectiv începând cu "Euroeconomia" nr.518/2021. Un asemenea
demers amplu l-am iniţiat din cel
puţin două motive: a) trăim un timp
extrem de dificil sub aspectul
climatului şi al poluării, un timp de
instabilitate termală şi supraîncălzire
a Terrei. Un timp ce ne modifică şi
curent, iar în mai mare măsură, în
covârşitoare măsură, perspectiva,
cât se poate de dramatic, în ceea ce
priveşte activitatea şi viaţa noastră.
Urmărind acţiunile în general astfel,
nu prea am sentimentul că îl
înţelegem. Ceea ce este extrem de
periculos; b) nu există încă în
învăţământul superior economic - şi
nu doar -, fie în cei trei ani regulari de
facultate, fie în ce priveşte paleta
masteratelor, ca să nu mai vorbim
de liceu, o disciplină aparte privind,
de exemplu, "Acţiunile economice
ale omului, Antropocenul şi viitorul
imediat sau îndepărtat al Planetei".
Ca şi cum nu noi, pe diferite paliere
de generaţii, ci alţii, din alte planete
şi galaxii sunt chemaţi să îndrepte
lucrurile. Ceea ce am scris şi scriu
astfel ar putea - ar putea, zic - să fie o
modestă contribuţie la activitatea
noastră spre mai bine. Poate
greşesc, dar nu cred...

A. Influenþa omului asupra
climatului. Antropocenul
ºi Antropocenia o nouã disciplinã
- câteva detalii dintr-o lume în
schimbare. Cãlãtorie în istoria
economicã a lumii "În o sută sau două de ani, lumea
fiind străbătută de căi ferate, vapoare
cu abur, fiind acoperită de fabrici, de
uzine, va degaja bilioane de m.c. de
acid carbonic şi, cum pădurile vor fi
distruse, aceste bilioane vor perturba
armonia lumii"
Eugene Husar,
"La fin du monde par la science",
Paris 1855

1. A 21-a Conferinţă ONU asupra
climatului, desfăşurată la Paris, cu
mai mult timp în urmă (30 noiembrie
- 11 decembrie 2015), a prezentat
cel puţin două semnificaţii. Prima, sa încercat - cu succes relativ obţinerea unui acord general, care
să reducă emisiunile totale de gaz
cu efect de seră. A doua: numărul
mare de Conferinţe ONU asupra
climatului relevă cel puţin dificultatea
intervenţiei umane, chiar, într-un
proces în care profitul pe termen
scurt şi viziunea îngustă asupra
dezvoltării au încă un rol esenţial.
Sigur că modificările pozitive,
necesare şi aşteptate astfel, se
vădesc cât se vădesc, dar sper că se
vor vădi cât de cât mai pregnant, în
timp: câteva sau poate multe decenii,
secole etc. Dar acum? Generaţiile
actuale nu prea beneficiază. Să fim,

Nicholas Georgescu Roegen

conjunctură şi de "conjuncturi". De
fapt, cercetarea generează efecte
practice restrictive pentru cei mai
mulţi întreprinzători de proastă
calitate, se poate solda cu imense
amenzi şi penalizări. Din păcate,
aceştia sunt cei mai mulţi şi foarte
influenţi...

2. ...Iată, însă, că acum, cercetătorii domeniului se reunesc sub
noi exigenţe. Mai întâi, câteva detalii8.
O viziune "tânără": atmosfera, clima,
oceanele, ecosistemele s-au schimbat substanţial într-o perioadă relativ
scurtă de timp. Nu sunt puţini oamenii de ştiinţă care susţin că am intrat
într-o nouă perioadă geologică,
Antropocenul, în care evoluţia
planetei este dictată de activitatea
umană. Actualmente, creşterea
populaţiei umane putem spune că
se vădeşte un pericol pentru mediu.
Omul se aprovizionează cu toate
resursele de care are nevoie, din
mediu. Prin activităţile sale, multe
finalizate în poluare, a ajuns să
schimbe clima, atmosfera planetei.
Trebuie, deci, făcute multe...
Perioada de încălzire care a
început acum circa 2000 de ani,
după o eră glaciară, a fost denumită,
de oamenii de ştiinţă, Holocen (total
nou). Caracteristicile acestei perioade, însă, nu mai sunt întâlnite în ziua
de azi, motiv pentru care, începând
cu anii ‘60, cercetătorii au început să
se întrebe dacă nu cumva am intrat
într-o nouă perioadă geologică.
Termenul de "Antropocen" - dat fiind
că schimbările observate ţin de
activitatea umană - a fost propus de
cercetătorul Paul Crutzen, chimist
laureat al Premiului Nobel. În prezent,
există o mobilizare masivă a
cercetătorilor pentru ca Antropocenul
să fie acceptat oficial ca denumire
pentru perioada pe care o traversăm.
În acest cadru, "Antropocenia", denumire propusă de mine, ar reprezenta disciplina ce se ocupă astfel.
Dacă vom fora mai adânc, vom
vedea că, în 2009, un grup de 28 de
specialişti în probleme de mediu şi
ştiinţe ale pământului, condus de
suedezul Johan Rockström, a
identificat "nouă sisteme de susţinere
a vieţii" pe pământ, în cazul cărora,
dacă se trece de anumite limite,
specia umană este pusă în pericol.
Pentru trei astfel de sisteme, limitele
au fost deja depăşite. Este vorba, în
primul rând, de încălzirea climei.
Nivelul CO2 din atmosferă a crescut
de la 280 de părţi la un milion (ppm),
în perioada preindustrială, la 387
ppm la un milion, în ziua de azi.
Limita maximă, de 350 ppm a fost
depăşită acum circa 25 de ani. De
atunci şi până acum, ca şi în viitor,
"păstrând" un astfel de ritm, efectele
constând în încălzirea climei se
resimt şi se vor resimţi, se vor
amplifica. O a doua chestiune:
dispariţia speciilor. O rată normală
de dispariţie a speciilor este de 10 la
un milion pe an. Potrivit unor calcule,
în prezent, rata de dispariţie a
speciilor este de 100 la un milion pe
an, fapt pus pe seama poluării şi
distrugerii habitatelor, printre altele,
dar şi a unor vânători - chiar dacă
interzise legal -, necruţătoare faţă de
animale, ucise pentru bani mulţi.
Există oameni de ştiinţă care afirmă
că asistăm la începutul - la începutul,
deci, - al celei de-a şasea mari extincţii pentru planeta Pământ ("extincţie"
despre care am scris recent, 2021).
În sfârşit: fixarea azotului. Azotul fixat
în sol prin procese naturale ajunge,
anual, la 35 de milioane. Îngrăşămintele pe bază de azot, folosite în
agricultură, fac, însă, ca 121 milioane
tone de azot să fie fixate anual. Faptul
duce la crearea unui sol acid şi la
infiltrarea azotului în ape, cu grave
efecte nocive asupra vieţii.
Alte pericole 8 se vădesc în
creşterea nivelului de acid în oceane,
din cauza emisiilor de CO2. În
subţierea, atât de dramatică, a

Paul Crutzen

sursa nobel prize
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totuşi optimişti. Printre altele, bunele
intenţii, au fost adesea deteriorate
de acţiunile unor state, şi nu doar,
"dictate" adeseori de "capitalişti
internaţionalişti" dornici să-şi
conserve o serie de avantaje
substanţiale deja dobândite. Vezi, de
exemplu, cazul Statelor Unite şi
"relaţia" respectivă cu Protocolul de
la Kyoto. O "relaţie" totalmente
penibilă. Astfel de situaţii nu au fost
şi nu sunt nici pe departe singulare.
Mai sunt şi altele din varii motive,
motivaţii, argumente pe exemplul
URSS-ului, Rusiei, Ucrainei, Chinei,
Mexicului, Braziliei, Indiei, Belgiei,
Italiei, Olandei, state dezvoltate,
numeroase altele puţin dezvoltate.
Dar, până la urmă, omul este, va fi
cel care doreşte să îndrepte - mai
ales acum când Planeta se
încălzeşte teribil iar mediul este atât
de puternic afectat - ceea ce tot el,
omul, din ignoranţă dar şi din alte
motive, a stricat...
... A stricat? Cum, în ce fel a stricat?
Cum a influenţat omul climatul în
decursul timpului? Ca să îndreptăm
trebuie s-o ştim. Întrebări de mare
adâncime, cu răspunsuri a căror
formulare necesită investigaţii,
examinări la fel de profunde. Întrebări
la care eu, în cărţile mele, în cursurile
mele de economie, de istorie
economică, dar şi de economia
dezvoltării durabile, am urmărit, chiar
dacă succint, să răspund încă din anii
1980. De exemplu, afectarea mediului, în speţă amplificarea desertificării în Sahara generată de dorinţa
de a avea lemn pentru construcţia
de vase, a Imperiului Roman1. Pe
urmă, ce scria Horaţiu în "Epistulae":
"Natura expelles furca, tamen usque
recuret" ("Alungi natura cu furca, dar
ea se va întoarce în goană")2. Sau
17 secole mai târziu, ce menţiona
Francis Bacon în "Novum Organum": "Nature to be commanded,
must be obeyed" ("Trebuie să i te
supui naturii ca să-i poţi porunci")3.
Evident figurativ. Apoi, chiar în timpul
nostru, teoria entropiei a marelui
economist român Nicholas Georgescu Roegen (vezi, de pildă, Dan
Popescu "Universul în alb - negru"4,
apoi Dan Popescu "Cornul abundenţei - un miracol?"5 ş.a.) etc. Dar
şi alte lucrări mai recente6. De altfel,
în afara cursului de "Economia
dezvoltării durabile", în volumul meu
de "Istoria gândirii economice din
antichitate până la sfârşitul secolului
XX", volum distins cu Premiul "P.S.
Aurelian" al Academiei Române în
1999 (pentru anul 1997), Edit.
Continent, Sibiu-Bucureşti, prezint un
amplu capitol intitulat: "Ecodezvoltarea, componentă a unei noi
paradigme. De la "Epistulae"-le lui
Horaţiu, la dezvoltarea durabilă"7.
Deci, din punctul meu de vedere, nu
doar "în ultimul timp" - mă rog, o
noţiune ceva mai largă - s-a discutat
despre problemele ample ale
afectării mediului. În pofida, chiar, a
conului de umbră deasă, de
întuneric adeseori, total nemeritat, în
care s-au aflat şi se află - la noi, dar
nu şi în Europa, la marile universităţi
europene - disciplinele, atât de
însemnate, de istorie economică,
preocupări privind afectarea
mediului în evoluţie au existat. Şi la
mine, dar şi la câţiva alţi colegi, este
drept, puţini. Cu atât mai meritorii
asemenea eforturi ţinând seama de
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stratului de ozon din cauza poluării.
În deturnarea râurilor, potrivit unor
necesităţi ale activităţii umane. În
defrişarea pădurilor pentru extinderea păşunilor şi a terenului arabil
sau pentru prelucrarea atât de
profitabilă a lemnului. În emiterea de
aerosoli în atmosferă prin poluarea
chimică etc. Se aşteaptă ca, nu în
foarte multă vreme, limitele de
siguranţă să fie întrecute şi în aceste
cazuri, cam până la jumătatea
acestui secol, dacă se va merge în
acelaşi ritm de ignoranţă şi
nocivitate9.

3. Alte detalii. Potrivit definiţiei
general acceptate, mediul înconjurător reprezintă mediul natural care
a fost şi este transformat de oameni.
Acesta cuprinde relieful, apa, aerul,
vegetaţia, solul şi subsolul. Sunt
elementele mediului natural asupra
cărora a intervenit omul prin activităţile sale. Fiecare element are un
rol deosebit în crearea mediului
natural. În acelaşi timp, toate
procesele şi componentele sunt în
legătură unele cu altele. Astfel, relieful
influenţează clima. La rândul ei,
clima, împreună cu relieful,
determină răspândirea vegetaţiei,
iar, aceasta din urmă, a faunei pentru a păstra acea unitate numită
mediu natural. Pentru a trăi mai bine,
oamenii au creat aşezări, au cultivat
terenuri, au construit drumuri şi
uzine, adică au transformat treptat
mediul natural. Mediul natural poate
fi folosit în sprijinul omului, dar cu
condiţia să nu fie distrus, sau să nu
fie afectat dincolo de o serie de mase
critice. Din păcate, aşa cum am
arătat, există numeroase exemple de
distrugere a plantelor şi animalelor,
de poluare a aerului, a apei şi a
solului, de afectare a subsolului. De
cele mai multe ori, vorbind despre
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impactul omului asupra mediului
înconjurător se fac referiri la poluare.
În realitate, acţiunea omului
depăşeşte cu mult sfera poluării şi
de aceea ar fi mai corect să amintim
de căi numeroase şi diferite de
deteriorare a mediului.
În mare, activităţile dăunătoare ale
omului asupra mediului înconjurător
sunt: a) deteriorarea ecosistemelor
- păduri, păşuni, lacuri, râuri etc., au
fost ocupate de om şi transformate
după propriile nevoi (au fost
construite baraje, canale, zone de
locuit). Defrişarea pădurilor tropicale
a dus la dispariţia a jumătate din
populaţiile de aici; b) supraexploatarea resurselor biologice - suprapăşunatul, vânatul peste măsură,
defrişarea pădurilor reduc diversitatea speciilor; c) impactul asupra
mediului al urbanizării şi industrializării, fără măsuri compensatorii,
este nefavorabil: creşte cantitatea
deşeurilor şi a gazelor reziduale
emise, se poluează apa etc.
Poluarea asupra mediului se face
cu substanţe de natură fizică,
chimică, biologică ş.a. Din industrie
- prin emisia în sol, apă, aer, de
substanţe toxice (inclusiv emisii
radioactive accidentale); din
agricultură - prin folosirea de
pesticide, îngrăşăminte chimice; din
poluarea menajeră - cu deşeuri
organice, ambalaje, ape reziduale,
detergenţi, consum exagerat de
energie; prin poluarea aerului - gaze
toxice, lichide sau solide, praf etc.
Factorii aceştia nocivi demonstraţi
până în prezent şi care provoacă cele
mai mari pagube sunt: bioxidul de
sulf (SO2), oxidul de carbon (CO),
bioxidul de carbon (CO2), bioxidul
de azot (NO2), ozonul (O3), smogul
ş.a. Toţi aceşti factori prezintă efecte
devastatoare pentru glob. Ne
gândim, astfel la efectul de seră, la
găurile din stratul de ozon, la ploile
acide, la topirea gheţarilor care va
duce la o creştere a nivelurilor mărilor, la furtuni tot mai devastatoare,
la secete şi multe altele. Când se
evaluează aceste efecte se
realizează că viitorul este incert şi ne
aşteptăm la ceea ce este mai rău
pentru Pământ. Pământul se încălzeşte din ce în ce mai mult, clima a
devenit tot mai "indisciplinată", cu
efecte dramatice asupra vieţii. În principal, omenirea - mă rog, unii reprezentanţi ai ei -, prin dorinţele şi cerinţele tot mai mari de a avea cât mai
mult fără a se gândi la consecinţe,
este de vină. Cum arătam, se defrişează, se poluează aerul cu diverse
noxe, se poluează apa, dispar specii
de animale şi plante etc10.
Una dintre cele mai grave amenin-
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ţări în procesul dezvoltării este lipsa
tot mai mare a resurselor naturale.
Iar cei mai mari consumatori sunt
state precum Statele Unite, China,
India, unde cerinţele cresc pe zi ce
trece. Mai multe din asemenea ţări
sunt nevoite să se transforme din
exportatori, în importatori de resurse
naturale şi alte materii prime. Ne
putem aştepta la o epuizare a unor
resurse naturale esenţiale, iar
aceasta până în prima jumătate a
secolului al XXI-lea. Chiar în pofida
unor teorii optimiste privind zăcămintele neexploatate. Dar ce costuri
va genera exploatarea lor? Se încearcă în prezent să se rezolve
această problemă prin crearea unor
combustibili ecologici, surse
naturale alternative de energie,
precum cea solară şi eoliană, care
vor salva Planeta, atât de încălzirea
globală, cât şi de lipsa tot mai
accentuată a unor surse vitale. "Vor
salva", dar până atunci? Potrivit mai
multor opinii, cel mai de temut
conflict care poate apărea din cauza
încălzirii globale şi a lipsei de resurse
naturale, este cel dintre Rusia şi
Occident. Pot fi şi alte conflicte însă
(vezi China etc). Cu siguranţă că se
va ajunge la o competiţie acerbă
pentru resursele minerale din zona
arctică. Topirea calotei glaciare va
accelera circumstanţele negative,
fiind posibil ca acest conflict să
degenereze într-un adevărat război,
un "Al doilea Război Rece", de data
asta la propriu, pentru resursele
existente în calota glaciară a Arcticii.
Alte pericole care vor genera numeroase probleme omenirii provin
- şi vor proveni şi mai mult - din
bazinul adânc al discrepanţelor
dintre societăţile sărace şi cele
bogate. Cum activităţile din
societăţile industrializate sunt unul
dintre motivele încălzirii globale,
efectele respective au repercusiuni
negative mai puternice chiar asupra
societăţilor sărace sau în curs de
dezvoltare, fără resurse în a se apăra
astfel. Privind toate aceste conflicte,
din păcate, se fac prea puţine eforturi
pentru rezolvarea lor11.

4. Specialiştii încălzirii globale au
configurat deja modificările prin care
va trece planeta în următoarea sută
de ani. Aceste modificări vor fi simţite
cel mai mult în zonele urbane foarte
aglomerate. Se va simţi o lipsă a
resurselor naturale, o scădere a
resurselor de apă, a hranei, sănătatea va fi pusă la grele încercări, vor
apărea foarte numeroase cazuri de
boli respiratorii, alergii, boli
cardiovasculare şi gastrointestinale.
Se pot facilita prin mizerie şi penurii
materiale şi alimentare, reapariţia
marilor epidemii şi pandemii.
Pentru a împiedica aceste procese,
au luat naştere ample cercetări, dar
şi instituţii neguvernamentale pentru
protecţia mediului. Şi iată, acum,
Antropocenul şi Antropocenia. Un
mare pas înainte. Mai mult, uneori
partidele ecologiste au reuşit să se
implice în structurile de putere ale
statului, iar unele dintre ele s-au
transformat în partide politice.
Oricum, de aproape un deceniu
încălzirea globală a devenit "grija" nr.
1 a lumii. În acest sens, au loc întâlniri
numeroase, congrese la care
participă toate statele lumii şi unde
se prevăd măsuri de încetinire a
încălzirii globale. Din păcate, cum
spuneam, rareori la nivelul necesar
şi, cel mai adesea, fără rezultatele
aşteptate12.
Utilizând, alături de consideraţiile
proprii şi de alte consideraţii, pe cele
ale cercetătorului francez JeanBaptiste Fressos, publicate în revista
"L’Histoire", numărul pe septembrie
2015, în fapt, prin obiectul său de
studiu "Antropocenia" deteriorează
un mit: cel după care avem de-aface cu ascensiunea ameninţătoare
a CO2 în atmosferă doar după, târziu
după, debutul revoluţiilor industriale

în Anglia, Franţa, Germania, Statele
Unite, Rusia etc. J.B. Fressos arată
că nu avem o relaţie precisă între
această ascensiune, între această
curbă şi marile alegeri, marile opţiuni
tehnologice precum industrializarea,
agricultura industrială, automobilul,
aviaţia ş.a.; că nu avem o relaţie
precisă între ascensiunea acumulărilor de CO2 şi marile procese
istorice, precum imperialismul, colonialismul, globalizarea economică,
războaiele, pe un alt plan fordismul
ş.a13. Ceea ce nu înseamnă că nu
se poate stabili, totuşi, o relaţie.
Totodată, asemenea categorii
istorice nu trebuie examinate, în
speţă, doar din perspectiva evoluţiei
CO2 ci şi a altor markeri ai crizei
globale de mediu, cum ar fi nitraţii,
fosforul şi compuşi ai săi etc. Cu alte
cuvinte, pot fi "acuzate" doar
modernitatea dezvoltării sau chiar
"specia umană" în modernitate, ca
atare, de criza de mediu? Să vedem.
Cum arătam, consecinţele cele
mai grave ale acţiunilor omului pe
Planetă se reflectă tot asupra speciei
umane - ea conştientizează şi simte
astfel -, afectând-o din mai multe
puncte de vedere. În primul rând al
sănătăţii (bolile sunt tot mai dese, cu
tratamente tot mai costisitoare şi mai
greu sau imposibil de tratat)14. Pe
urmă, fenomene meteorologice
extreme (furtuni, tornade, uragane,
fenomene noi) au înmulţit dezastrele
naturale. Nu în ultimul rând, folosirea energiei nucleare (şi
imposibilitatea, încă, de a trata şi
neutraliza deşeurile nucleare), prin
dezastrele nucleare care le-au
produs sau le pot produce15. La toate
acestea se adaugă costurile foarte
mari pe care le implică schimbările
climaterice. Un raport ONU estimează că adaptarea la schimbările
climatice ar putea costa omenirea,
în perioada 2025 - 2030, aproximativ
150 miliarde de dolari pe an. Iar, în
2050, suma ar putea ajunge la 500
de miliarde de dolari. Creşterea
estimată de ONU, pentru 2050, este
de aproximativ 20 de ori mai mare
faţă de 2012 - 2013, interval în care
costurile respective s-au ridicat la 23
- 26 miliarde de dolari. Banii sunt
necesari protejării locuitorilor din
zonele în care nivelul mărilor şi
oceanelor este în amplificare,
finanţării programelor de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră,
ori înlăturării urmărilor devastatoare
ale secetei sau inundaţiilor. "Ţările
sărace vor fi mult mai afectate de
această creştere, deoarece o parte
din ce în ce mai mare din resursele
lor financiare, şi aşa reduse, va fi
direcţionată spre adaptarea la
schimbările climatice", menţiona nu
de mult, un înalt funcţionar din
acelaşi sistem internaţional16.

5. Aşadar, "Antropocenia". Cum
aminteam, o epocă pe scara
timpurilor geologice, o epocă care
relevă şi examinează amprenta, în
timp, a omului asupra Planetei.
Desigur că, pe un plan important, se
are în vedere mix-ul energetic, în
speţă evidenţierea cuantumurilor de
energii primare - tracţiunea animală,
eoliană, hidraulică, cărbune, petrol,
gaze, solară, nucleară - utilizate întro societate. Şi ce se poate arăta, în
pofida unor eforturi şi mai ales în
pofida unor declaraţii spectaculoase
făcute, că în 2012-2013, energiile
fosile reprezentau 80% din
"buchetul" energetic mondial. Ceea
ce este încă imens, având cu
precădere în vedere faptul că aceste
energii nu sunt reînnoibile şi nici
nelimitate17. Şi sunt folosite în "jocuri
de piaţă" cu pierderi mari pe partea
celor mulţi. Spune mult aceasta nu
atât în ce priveşte ceea ce am făcut
şi facem, ci, cu precădere, în ce
priveşte ceea ce avem de făcut, ceea
ce trebuie să facem.
...Se afirmă, deseori, că ţările
dezvoltate, printre altele, în cazul în
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speţă, Statele Unite şi Regatul Unit,
prin tipul lor de dezvoltare o bună
perioadă de timp, au generat
ponderi substanţiale din emisiunile
cumulate de CO2. Mi se pare nu
foarte departe de adevăr, de real.
Statisticile arată că, de pildă în 1950,
65% din emisiunile cumulate de
CO2 proveneau din Regatul Unit şi
Statele Unite. Este drept că oferind
la vremea respectivă şi un anume
model de dezvoltare neecologică,
model preluat de alţii mult după
1950, în 1970 emisiunile de CO2 ale
"restului" lumii ( fără cele două mari
state) au depăşit emisiunile
respective provenind din cele două
mari puteri dominante ale secolului
XIX şi XX. Ca detalii, comparând
Anglia cu Franţa, în 1914, dacă PIB
pe locuitor al Angliei (termen generic,
în fapt Regatul Unit) era cu 20% mai
mare decât al Franţei, putem spune
că, totodată, englezii generau la data
amintită de 4 ori mai mult CO2 decât
Franţa. Mai departe Anglia, care în
1913 deţinea jumătate din investiţiile
directe în străinătate, orientase
capitalurile ei spre căile ferate (40%)
şi, la fel, într-o pondere însemnată,
spre mine. Direcţia era şi necesară
şi atrăgătoare, pentru mulţi, dar, în
astfel de condiţii, s-a promovat
practic "capitalismul fosil" în lumea
întreagă18. Cifrele ne mai arată,
astfel, o creştere a concentraţiei CO2
în atmosferă cu 45% consecutiv
epocii preindustriale, ca urmare a
activităţilor umane (despăduririi,
factor principal până prin 1900, şi
combustia de energie fosilă). După
1950, această creştere devine
exponenţială, se petrece "marea
acceleraţie" (vezi şi A. Toffler, "Şocul
viitorului"). Fireşte, piaţa cerea astfel,
aproape că nu exista un control al
instituţiilor şi nu pot fi indicaţi vinovaţi
decât cu argumente relativ "subţiri".
Fabrica
de automobile
Detroit

Cu atât mai mult cu cât
"dezmeticirea" a debutat tot în marile
state industriale - Franţa, Germania,
Regatul Unit, Statele Unite. şi tot de
aici s-au vădit ideile şi tezele noi,
calcule riguroase care se impun pe
întreg mapamondul.
Alte detalii care se vădesc la fel de
interesante. Energiile reînnoibile
(eoliene, hidraulice şi tracţiunea
animală) nu au fost respinse.
Participau şi ele la "joc". Ne-am mai
referit în acest sens. De exemplu,
potrivit istoricului economist
american David Nye, citat în studiul
amintit din "l’Histoire", în Statele
Unite industrializarea s-a întemeiat,
în bună parte, astfel: trei sferturi din
energia industrială americană, în anii
1870, era de origine hidraulică, iar
în cele 6 milioane de instalaţii
eoliene activau pompe care au
permis, la sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX, punerea în
"cultură şi civilizaţie modernă" a
Midlewest-ului american. Fapt cu
totul remarcabil. Totodată, în vremea
celui de Al Doilea Război Mondial şi
până în debutul anilor 1950, modelul
"casei solare" câştigase deja partida
în Statele Unite. În Florida şi California majoritatea caselor erau, încă în
acea vreme, echipate cu instalaţii
solare de încălzire şi pentru apă
caldă19. Sunt trenduri întâlnite şi în
alte ţări - economii, dar, din păcate
pentru noi cei de astăzi, nu au fost
urmate şi amplificate. Atunci era,
însă, greu de crezut şi prevăzut ce va
fi astăzi...

6. O altă întrebare care se ridică:
de ce, totuşi, cărbunele s-a impus
drept sursă de energie principală în
prima era industrială, deşi, chiar şi
atunci, energia hidraulică oricum era
cotată mai ieftin? Dincolo de criteriile
legate de marele potenţial energetic

al cărbunelui, ceea ce menţionează
istoricul economist suedez Andreas
Malm ni se pare demn de luat în
seamă. Cu precădere abordând o
perspectivă sociologică şi politologică, Malm subliniază că pentru a
dezvolta energia apelor, industriile
engleze, în speţă patronii, trebuiau
să investească în comun, să
construiască astfel baraje, ceea ce
ar fi însemnat, practic, o gestiune
colectivă a resursei energetice. Când
s-ar fi deschis o vană trebuia să existe
siguranţa că uzina din amonte ar fi
lăsat suficientă energie uzinei din
aval. Nu teribil de atrăgător pentru
întreprinzători individuali care cam
fugeau - şi fug şi astăzi, uneori
incorect, de cuvântul "colectiv" şi ce
reprezintă el20. Aceasta este, de altfel,
problema clasică cu care au fost
confruntaţi întreprinzătorii de pe toate
râurile încă din perioada Evului
Mediu. Totodată, dacă un industriaş
ar fi socotit necesară dezvoltarea
activităţii sale şi ar fi investit în noi
maşini, putea fi el sigur că ar fi
obţinut, nu la preţuri exorbitante, o
cotă hidraulică mai însemnată?
Probabil, nu. Or cărbunele, prin
specificul şi piaţa resursei ca atare
nu impunea şi nici nu impune o
asemenea disciplină colectivă - o
disciplină colectivă care în prezent
se vădeşte imperios necesară din
perspectiva controlului global sau nu,
al poluării cărbunelui.
Oricum, la vremea respectivă, şi
chiar şi astăzi, într-o măsură,
cărbunele, în ce priveşte nu doar
exploatarea ci şi utilizarea sa, oferă
flexibilitate şi gestiune individuală,
mult mai bine acomodate cu
mentalitatea capitalistă de atunci şi
de acum. La proliferarea industrială
a cărbunelui a contribuit şi

continuare în pag. 6
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urmare din pagina 5
mentalitatea - deja "mentalitatea" că, pe glob, resursele de cărbune
erau şi sunt imense, anvizajându-se
pentru mulţi, mulţi ani, pe termen
foarte lung, pe baza acestei resurse,
o creştere sigură şi ieftină a
economiei. Ieftină având, desigur, în
vedere şi salariile de mizerie cu care
erau plătiţi minerii şi auxiliarii lor copii de la 6-7 ani în sus şi
numeroase femei, chiar gravide în
termen avansat. Ne-o arată nu doar
Marx, în volumul I al "Capitalului", ci
şi marele romancier englez A.J.
Cronin ("Sub stele"), iar înaintea sa
marele Emil Zola în celebrul său
roman "Germinal" după care, nu cu
mulţi ani în urmă, cu Gerard
Depardieu în rolul minierului
Maheu, Miou-Miou, Laurent Terzieff,
francezii au făcut un film remarcabil,
chiar dacă foarte "naturalist",
respectând pecetea literară a lui
Zola 21. Astăzi lucrurile s-au mai
schimbat dar acumulările negative
în timp pot fi cu greu eliminate sau
măcar neutralizate...
Iată şi o altă întrebare relevantă în
studiul din revista amintită, întrebare
pe care, de altfel, ne-am pus-o şi noi
cu 3 decenii în urmă (Dan Popescu,
Universul în alb-negru)22. Anume,
cum explicăm "petrolizarea" societăţilor occidentale, mai ales în a doua
jumătate a secolului XX? Şi la care
şi eu, atunci, şi cei din revistă, acum,
am încercat să oferim răspunsuri cât
de cât pertinente. Şi care ar fi acestea? Iată, pe de o parte, în conceptul
complex de "tranziţie energetică" concept insuficient clarificat în opinia
noastră - petrolul nu s-a substituit
cărbunelui, ci, astăzi, de exemplu, în
lume, utilizarea cărbunelui nu a
încetat să crească, niciodată nefiind
mai mult cărbune folosit decât în
prezent. şi atunci? Desigur, ţiţeiul,
benzina prezintă utilizările lor
specifice care nu pot fi împlinite de
cărbune. Avem astfel un răspuns.
Insuficient, însă, întrucât, din punct
de vedere al energiei echivalente,
ţiţeiul costă, în mod constant, mult
mai mult decât cărbunele. Oricum,
ţiţeiul a trecut de la un procent slab
din mix-ul energetic global, în anii
1920, la peste 60% şi chiar mai mult
în anii 1970. Cum detaliem?

7. În primul rând, debuşeul automobilului (ulterior, şi al avioanelor),
principalul în industria petrolieră.
Istoricii americani, şi nu doar ei,
inclusiv 1-2 români, arată că aici este
vorba, alături de marea şi incontestabila utilitate a automobilului, şi de
o alegere politică încurajată de elite
americane. În fapt, "automobilul
individual şi casa în afara oraşului
reprezintă, prin personalizarea lor la
nivelul individului, fortificaţii
importante împotriva comunismului
agresiv"23. Care, de altfel, spre finalul
perioadei, din perspectiva lumii
moderne, şi el începuse o anume
adaptare. Totodată, chiar în anii 1920
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şi mai apoi, 2/3 din numărul de
automobile erau şi sunt şi astăzi
cumpărate mai ales prin credit de
consum, ceea ce a indus o anume
disciplină muncitorului-salariatului
titular, "sedentarizând"-ul la locul de
muncă...
Englezul Timothy Mitchell oferă
chiar mai mult, o explicaţie, o viziune
hiperpolitizată a chestiunii, mai ales
în cartea sa "Democraţia cărbunelui"24. Iată, filiera cărbunelui dezvoltă, solicită, obligatoriu segmente
de mână de lucru importante, la
toate nivelurile, de la extracţie la
transport. De regulă, oameni ce au
devenit foarte bine organizaţi. Ceea
ce a făcut capitalismul industrial
vulnerabil la greve. Sindicatele
miniere au ţinut şi încă mai ţin, pe ici
pe colo, în mâinile lor, aprovizionarea
cu energie a economiei. Câştigurile
sociale de la sfârşitul secolului XIX
(limitarea timpului de muncă,
asigurările sociale, sufragiul
universal masculin ş.a.) sunt, în
opinia lui Timothy Mitchel raportabile
în mare măsură la această "democraţie a cărbunelui". Or petrolul, a
avut şi are cu precădere un sens
geopolitic. "Statele Unite, cu planul
Marshall, au incitat puternic ţările din
Europa Occidentală să basculeze
realmente spre petrol (cumpărarea
petrolului american subvenţionat,
investiţii şi rafinării, motoare cu
motorină, etc.) reuşindu-se astfel,
printre altele, şi o anume marginalizare a sindicalismului minier
care flirta periculos cu comunismul"25, în fapt reunirea tuturor în
câmpul democraţiei. O asemenea
citire hiperpolitică a unor mutaţii
energetice ne face eminamente
tributari unui răspuns - cu efecte
climatice vitale - la o altă întrebare:
ce interese economice şi ce forţe
geopolitice permit şi vor permite
amplificarea şi mai mult a utilizării
energiilor reînnoibile?

..."Antropocenia" este doar la
începuturile ei ca disciplină cu
obiect de studiu şi metodă de
cercetare proprii. Consider, însă,
că trebuie luată eminamente în
seamă. Abia de acum încolo pot
începe clarificările mai importante. Şi trebuie luată în seamă
nu doar de către institutele de
cercetări cu profil economic,
energetic, social, ci şi de programele de învăţământ din
universităţile şi secţiile de profil,
actualmente în mare şi foarte
dureroasă suferinţă faţă de disciplinele economice fundamentale, faţă de disciplinele de istorie
economică, de cultură economică generală şi de specialitate.
De nu vom acţiona astfel,
schimbând şi corectând unde
trebuie, riscăm să se accentueze până la nivelul irecuperabil
decalajele faţă de realităţi şi faţă
de alţii. Cu consecinţe dintre cele
mai grave...
(va urma)
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P.S.1 Am citit, în aceste zile,
cartea "În umbra celulei. Jurnal de
închisoare" de Dr. Petru Groza, Paul
Editions, 2021, Bucureşti. Puţin
peste 200 pagini, cu un scurt
comentariu pe coperta a IV-a
exterioară al lui Corneliu Coposu.
În sensul celor scrise de Senior pe
coperta amintită - nu sunt de acord
cu tot, de pildă "Groza era un om
abil cu o şmecherie care să
înfrângă toate rezistenţele şi să
depăşească vigilenţa şi atenţia
interlocutorilor". Nu mi s-a părut,
deseori dimpotrivă - am sentimentul unui volum scris de un
intelectual, un om cult, citit, patriot,
un ardelean fecior de preot de prin
zona Devei. Sunt însă câteva lucruri
la care vreau să mă refer. Dr. Petru
Groza a stat închis la "Malmaison"
cam o lună, sfârşit de decembrie
1943 - tot ianuarie 1944. Cam puţin
pentru dramatismul unor episoade
din carte, deşi la peste 60 de ani
putea sta doar o zi, un ceas şi să
moară în condiţiile respective de
presiune. Alţii au stat însă cu anii,
ani mulţi şi nu s-au îmbăţoşat
astfel. Pe urmă, chiar dacă cartea
a apărut spre finele lui 1945, mi se
par mult exagerate anume laude
aduse URSS-ului după război, dar
şi înainte - nivelul de trai ridicat al
oamenilor, maniera corectă,
generoasă, spune Groza, a autorităţilor sovietice de a se purta în
general cu prizonierii de război
români, inclusiv cei ce nu aderaseră la "Tudor Vladimirescu". Felul
şi trunchiat şi fals în care este
prezentat Dictatul de la Viena etc.
Mai spun, cum scrie Dr. Pertu
Groza, că la "Malmaison" dânsul
avea un regim celular evident preferenţial. Şi temnicerii şi anche-

1 Vezi Dan Popescu, "Civilizaţie şi industrie", Edit. Albatros, Bucureşti, 1981, p.180
2 După Dan Popescu, "Universul în alb-negru", Edit. Albatros, Bucureşti, 1987, pp.134-135
3 Idem
4 Dan Popescu "Universul în alb - negru", loc.cit
5 Dan Popescu "Cornul abundenţei - un miracol?", Edit. Albatros, Bucureşti, 1984
6 Dan Popescu, "Istoria gândirii economice din antichitate până la sfârşitul secolului XX", Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti, 1999
(două volume reunite), Dan Popescu, "Cetatea liberă", Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti, 2000, etc.
7 Dan Popescu, "Istoria gândirii", loc.cit.
8 Vezi şi referatul de opinie, de calitate, solicitat de mine, printre alţii, studentei Simona Nicoleta Gândilă, ULBS, Facultatea de
ştiinţe Economice, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, anul I etc.
9 Dan Popescu, Bianca Trăuşan, "Economia Dezvoltării Durabile", Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti, 2004
10 Dan Popescu, "Ameninţări pentru secolul XXI", Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti, 2014
11 Idem
12 Idem
13 Vezi J.B. Fressos, "Climat: l’Homme entre en scene",L’Histoire, nr.415, sept.2015; vezi şi volumul Jean Baptiste Fressos et
Christophe Bonneuil "L’Évenement. Antropocene, la Terre, l’histoire et nous",Seuil, Paris, 2013
14 Vezi documente ONU
15 Idem
16 Idem
17 J.B. Fressos, loc.cit
18 Idem
19 Idem
20 Idem
21 Vezi "Germinal", după Emil Zola, France,1993, Pathé Film Box, am vizionat DVD-ul
22 Dan Popescu, "Universul în alb-negru", Edit. Albatros, Bucureşti, 1987
23 J.B. Fressos, loc.cit
24 Timothy Mitchell, "Carbon Democracy. Le pouvoir politique a l’ere du petrole", Edit. La Decouverte, 2013
25 T. Mitchell, loc.cit

tatorii i se adresau nu cu "banditule" sau "bestie burghezomoşierească", cu lovituri grele,
dureroase şi bătăi cumplite, cum
s-au petrecut lucrurile pe urmă cu
deţinuţii politici într-un sistem
exterminator iniţiat şi adoptat,
printre alţii, chiar de Groza, ci cu
"domnule ministru" (avusese vreo
2 portofolii şi fusese şi fără portofoliu un ministru important în guvernul Averescu). I se înlesneau, incredibil, vizite în celula sa, ale unor
colegi deţinuţi, se plimba "la aer"
cam cât dorea. Era singur în celulă,
alţi doi deţinuţi îi făceau zilnic curat,
avea aici lumină, căldură, putea
scrie şi citi cât dorea etc. Era, în
fapt, protejatul de seamă al
mareşalului Ion Antonescu. Cel pe
care, însă, în carte nu-l scoate din
om mărginit, mareşal auto-investit,
auto-ridicat în grad, mereu criminal, "mareşalul", omul vândut
nemţilor etc. Pe cel, în fapt, căruia
îi datora viaţa. Relativ semnificativ

pentru comportamentul relaţional
al lui Groza. Oricum, o lectură interesantă pentru un timp complicat
şi, sper, revolut.

P.S.2. Penibile, dramatice "bâlbâielile" unor autorităţi în ceea ce
priveşte "liberalizarea pieţei de
energie, de electricitate etc". Se
face cu o aruncare în sus a preţurilor
de pe întreg spectrul economic şi
cu perspectiva unei ierni cumplite,
băneşte şi financiar, pentru cea mai
mare parte a populaţiei. În nici o
ţară din UE sau Statele Unite nu s-a
procedat şi nu se procedează astfel.
"Liberalizarea" se face cu scăderea
preţurilor şi nu cu urcarea lor. La noi,
se pare, spre îmbogăţirea - prin şuvoaie groase de bani - a speculanţilor de energie şi electricitate
interni, dar şi externi, şi sărăcirea
masivă a populaţiei. Nu cred că astfel aplicată este o măsură potrivită.

Virgil NICULA

urmare din pagina 1
Pandemia coronavisului a
devastat industria călătoriilor la scară
planetară. Turismul este unul dintre
cele mai afectate sectoare şi, în
cadrul acestei activităţi, călătoriile
corporative au fost unul dintre cele
mai afectate segmente. De fapt,
93% dintre manageri şi-au redus
călătoriile în medie cu 60% -78%.
Consensul în rândul majorităţii
analiştilor este că între 20% şi 35%
din călătoriile de business ar putea
dispărea pentru totdeauna. Când
vine vorba de recâştigarea încrederii
pentru a-şi reactiva călătoriile, turiştii
acordă prioritate informaţiilor despre
restricţiile sanitare şi de călătorie,
precum şi plăţilor contactless, peste
teste şi certificate de vaccinare,
sugerând că aceştia caută instrumentele pentru a-şi gestiona mai
sigur călătoriile şi riscurile. Călătorii
corporativi sunt sensibili la mediul
economic: 96% confirmă că ar fi
mulţumiţi să rămână loiali politicii
de călătorie a companiei lor, dacă
acest lucru ar însemna că s-ar putea
justifica călătoriile de business.
Tehnlologia ne uşurează viaţa, dar
nu trebuie să înlocuiască oamenii
din vieţile noastre. Există deja inovaţii
în ceea ce priveşte plăţile mobile şi
cheltuielile care permit călătorilor să
plătească contactless folosind
telefonul mobil, acestea făcând
călătoriile de afaceri accesibile. În
Dinu PATRICIU

urmare din pagina 1
Înţeleg acest concept în sensul
lui cel mai larg, integrând poziţia,
rolul şi aria de manifestare a
grupului profesional. Problema
este deosebit de gravă pentru
domeniile în care creativitatea a
fost nu numai îngrădită dar a fost
atacată însăşi substanţa intelectuală a grupului profesional căruia
i s-a răpit posibilitatea de decizie
în domeniul în care el putea
constitui un factor catalizator.
Arhitectura este grav afectată de
acest fenomen. Dictatura totalitară
a avut nevoie de un instrument
pentru a crea cadrul construit al
societăţii orweliene în care roboţiioameni să vieţuiască. Arhitecţii au
fost înregimentaţi în structuri rigide,
strict ierarhizate şi controlate care
să împiedice comunicarea, schimbul de idei şi mai ales cristalizarea
unor poziţii profesionale. Nu este
întâmplător că Uniunea arhitecţilor,
al cărei statut era identic cu al
celorlalte uniuni de creaţie, a murit
prima, că în ultimul timp nici o
lucrare nu a mai fost acordată pe
bază de concurs iar dezbaterile
profesionale publice au dispărut
aproape total.
Fenomenul cel mai grav însă
este apariţia mentalităţii de arhitect
funcţionar, docil executant, rotiţă
într-un angrenaj, pierzându-şi rolul
pe care însuşi numele grecesc
arhitektos i-l conferă. Originea
acestei mentalităţi se pierde în
perioada de tristă amintire a anilor
'50, când cei care reprezentau
breasla nu numai au acceptat, ci
au propus chiar importul unui sistem de organizare a proiectării de
arhitectură bazat pe institute
dinozauriene blocate birocratic
încă de la naştere şi în cadrul cărora
s-a pierdut treptat orice urmă de
iniţiativă profesională coerentă. De
fapt, în această opţiune politică a
unor arhitecţi tributari gândirii
dogmatice totalitare rezidă cauza
hiatusului în dezvoltarea tradiţiei
arhitecturale atât de fecundă în anii
interbelici. Caracteristica acelei
perioade a constat în specificitatea
ei naţională în paralel cu mişcarea
modernă, fără a se confunda cu ea.
Nimeni nu poate nega influenţa

Vacanþe

Remember

plus, călătorii pot accesa informaţii
cu privire la restricţiile de călătorie,
prevalenţa COVID-19 şi factorii de
igienă în momentul rezervării. După
cum explica The Economist, "mulţi
oameni din ţările dezvoltate se
întreabă când vor putea călători din
nou în străinătate, şi deşi răspunsul
la această întrebare rămâne neclar,
cel mai probabil turismul o să fie
diferit în lumea post-pandemie".
Cum vor arăta schimbările cheie şi
cum vor afecta acestea turiştii,
călătorii de business şi profesioniştii
care lucrează în această industrie?
ce s-ar putea întâmpla cu companiile aeriene low cost; avantajele
şi dezavantajele aşa-numitelor
"paşapoarte Covid"; cu ce poate
contribui sectorul aplicaţiilor de
informaţii sanitare ale pasagerilor;
sau cum oprirea călătoriilor a oferit
destinaţiilor o "oportunitate rară" de
a "regândi" turismul într-un mod mai
durabil, precum şi profilul călătorilor
pe care doresc să-l atragă - sunt
întrebări care aşteaptă un răspuns
din partea specialiştilor din domeniu.
De exemplu, una dintre aceste
schimbări a afectat modul în care
mulţi oameni percep acum relaţia
dintre călătorii şi muncă. The
Economist a remarcat, în acest sens,
Insulele Canare, insule care încep
să atragă o nouă generaţie de
profesionişti care decid să petreacă
câteva luni departe de locul lor
obişnuit de reşedinţă, lucrând şi
bucurându-se de destinaţie în

acelaşi timp, datorită unei acceptări
în creştere a telemuncii. Un sondaj
efectuat de agenţia online Expedia
relevă că trei din patru americani ar
dori să combine munca şi vacanţele.
Mulţi salariaţi care lucrau la Dublin,
Londra, etc. decid să se mute şi să
viziteze locuri mai calde. Adevărul
este că nomazii digitali au generat
multe aşteptări în industria turismului
afectată de căderea turismului
tradiţional. Cu toate acestea, The
Economist avertizează că "rămâne
de văzut dacă numărul persoanelor
care combină munca şi vacanţele
va creşte în lumea post-pandemie
şi deocamdată această opţiune este
deschisă doar unei minorităţi
privilegiate, deci va fi nevoie de mai
mult decât un aflux de nomazi digitali
pentru a readuce vizitatorii la niveluri
pre-pandemice". Călătoriile de
business sunt un segment cu
adevărat important, în special pentru
companiile aeriene care operează
zboruri de lung curier, deoarece este
într-adevăr motorul profitabilităţii,
este cheia viabilităţii financiare a
rutelor. Potrivit The Economist,
"tarifele unor rute de lung curier par
a fi pe punctul de a creşte, ceea ce
ar însemna că mai puţini oameni îşi
vor putea permite vacanţele într-o
destinaţie exotică". Potrivit unui raport
publicat de Confederaţia Europeană
a Sindicatelor (CES), un total de 35
de milioane de europeni cu venituri
mici nu şi-au permis să plece în
vacanţă în această vară. În România,

86,8% din persoanele aflate în risc
de sărăcie nu îşi pot permite o
vacanţă, ceea ce, din acest p.d.v.
plasează ţara pe locul al doilea în
Uniunea Europeană (UE), fiind
depăşită doar de Grecia cu un
procent de 88,9% şi urmată de
Croaţia (84,7%), Cipru (79,2%) şi
Slovacia (76,1%). Raportul subliniază faptul că, deşi accesul la
vacanţe pentru europeni a crescut
în ultimul deceniu, majoritatea
familiilor cu venituri mici sunt încă
excluse de la posibilitatea de a se
bucura de aceste zile de agrement.
Astfel, în timp ce 28% dintre cetăţenii
UE nu îşi pot permite să petreacă o
săptămână de vacanţă departe de
casă, cifra creşte la 59,5% pentru
persoanele al căror venit este sub
pragul de risc al sărăciei (60% din

mişcării moderne supra unor
maeştrii cum au fost Creangă,
Cantacuzino sau Doicescu, dar ei
şi-au păstrat originalitatea bazată
pe interpretarea tradiţiei arhitecturale, uneori doar în ceea ce
priveşte scara umană sau modul
de înscriere în sit, alteori în chiar
interpretarea de limbaj.
Primul rezultat al integrării
arhitecţilor în structurile totalitare a
fost acceptarea modelului importat
din răsărit al unei arhitecturi ce
punea semnificaţia înaintea utilităţii.
Neaderenţa profesioniştilor la
această inoculare forţată a fost însă
aproape totală. Ne aflăm în perioada
în care organizarea de breaslă mai
funcţiona încă. Aşa se explică reacţia
foarte puternică împotriva acestei
orientări, la începutul anilor '60, care
a dus însă la căderea dintr-o formă
cosmopolitism într-alta - adoptarea
fără rezerve a raţionalismului în faza
lui manieristă. S-a impus atunci
oraşul grădină, sau dormitor, sau
cazarmă, ilustrat perfect de cartierele
satelit ale Bucureştiului care la 2-300
de mii de locuitori au două cinematografe, sunt incapabile să genereze
cele mai simple forme de viaţă socioculturală. Acest rezultat se datorează
interferenţei între politic şi arhitectură.
A urmat perioada ultimilor 25 de
ani în care toate posibilităţile de
expresie a opiniilor şi confruntarea
profesională au dispărut treptat,
înlocuite de sistemul strict ierarhizat
al transmiterii deciziilor având doar
uneori la bază propuneri ale profesioniştilor care, oricum, vrând-nevrând,
se pliau aşa numitei "comenzi sociale născute de o minte dereglată". Aici
trebuie însă făcută o distincţie care
pleacă de la acea categorisire a
gradelor de vinovăţie morală...
Apariţia acestor stări intelectuale
a fost facilitată de lipsa oricărei
ideologii de breaslă care să poată fi
exprimată deşi ea a existat în stare
latentă întotdeauna. Acest concept al
"ideologiei de breaslă" poate duce
gândul la sugestia unui totalitarism
intelectual dar ca o explicaţie trebuie
subliniat caracterul normativ al
cunoaşterii arhitecturale, în care
acumulările, decantarea necesităţilor culturale şi materiale au creat
matrice de edificare care alături de
celelalte forme ale tradiţiei au definit
dintotdeauna specificitatea civiliza-

ţiilor. "Casele sunt semnele civilizaţiilor încăpăţânate să păstreze, să
menţină" spune cu mare dreptate
Fernand Braudel.
Va veni momentul în care să
analizăm cu minuţie istoria acestei
perioade în care psihologia şi
moralitatea profesioniştilor s-au
deformat, iar calitatea profesională
s-a deteriorat.
Deocamdată este însă importantă punerea bazelor unei discuţii
asupra viitorului meseriei de arhitect.
În societăţile moderne aria profesiunii s-a lărgit considerabil, determinând apariţia unei serii de
tipologii profesionale funcţie de
domeniile specifice de manifestare.
1. În domeniul concepţiei, arhitectul conceptor defineşte strategia
conceperii şi execuţiei, structurează
actul de urbanism şi arhitectură de
la precizarea cantitativă şi calitativă
a necesităţii lui şi până la definirea
sistemului de tehnologii de realizare.
În acest proces el este modelatorul
relaţiilor între toţi factorii ce concură
la înfăptuirea lui.
2. În domeniul execuţiei, arhitectul
tehnolog sau de execuţie supervizează şi organizează din punct de
vedere tehnic, arhitectural procesele
de execuţie.
3. Domeniile conexe integrând
designul ambiental, mobilierul şi
decoraţiunile includ întreaga lume
a faptelor arhitecturale uneori minore
sau efemere care transformă spaţiul
vizual în spaţiu sensibil încărcat de
valenţe spirituale cu profund impact
în cele din urmă asupra oricăruia
dintre noi.
4.Managementul arhitectural.
Domeniu în care profesionistul
stabileşte strategii şi tactici de
promovare a produsului arhitectural,
angrenându-se în întregul mecanism al jocului pe piaţă care creează
condiţiile de competiţie absolut
necesare obţinerii calităţii. Participarea arhitectului în acest domeniu
care s-ar putea spune că se află la
graniţa economicului este necesară
şi pentru că el acţionează sub
imperiul conştiinţei profesionale şi
are formaţia estetică care să
îmbogăţească sistemele de criterii.
5. Administrarea, prezentarea şi
restaurarea fondului construit domeniu deosebit de important mai
ales pentru o ţară în care hotărârile

arbitrare au distrus coerenţa
spaţiului urban. 6. Domeniul teoriei,
istoriei şi criticii de arhitectură cu
deosebită importanţă, evident, în
clarificarea ideologiei de breaslă.
Ar trebui făcută şi o observaţie de
ordin statistic. Dacă România are în
momentul de faţă 120 de arhitecţi la
milionul de locuitori, în ţările industriale avansate ei sunt peste 500 şi
ajung în Japonia la 1500. În condiţiile
în care cei care suntem părem prea
mulţi pentru că evident, un mare
număr de investiţii vor fi oprite, este
necesară această circumscriere
sumară a ariei de manifestări în
câmpul economico-social al
arhitectului, ţinând seama şi de
implicaţiile culturale pe care
activitatea lui le are. Aceasta, pentru
a sublinia dificultatea situaţiei în care
ne aflăm şi imperativele cărora
breaslă trebuie să le răspundă,
începând a se reforma în ceea ce
priveşte mentalitatea, orizontul
profesional şi structurile organizatorice, pentru ca arhitectul să-şi poată
afirma un statut social nou.
În această privinţă, forumul ce se
va constitui prin apariţia unei noi
organizaţii profesionale a arhitecţilor
va avea un rol deosebit cu atât mai
mult cu cât el va trebui să ia în discuţie
şi învăţământul de arhitectură care
trebuie reformat în profunzime pentru
a fi capabil să pregătească profesionişti adaptaţi noilor realităţi,
începând cu seriile de studenţi care
se află deja în şcoală.
În acest sens, o idee care trebuie
pusă în discuţie este aceea a
subordonării şcolii de arhitectură
organizaţiei profesionale a arhitecţilor care să o patroneze şi să o
îndrume urmând exemplul şcolilor
din Anglia patronate de Royal Institut
of British Architects. De asemenea,
în acest moment al răsturnării unei
realităţi absurde este absolut
necesar ca arhitecţii să ia contact cu
cealaltă realitate, a lumii liberei
iniţiative, pentru a se reeduca ca
mentalitate şi profesional cât mai
rapid cu putinţă. Trebuie găsite cele
mai directe căi de stabilire a
contactelor cu lumea industrializată,
burse, călătorii de studii, participări
la manifestări internaţionale pentru
ca procesul să aibă rezultate. Să nu
uităm că însăşi realităţile lumii
occidentale au fost profund
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venitul mediu). În termeni absoluţi,
Italia (7 milioane) şi Spania (4,7
milioane), care conduc clasamentul
persoanelor care nu îşi permit o
vacanţă, sunt urmate de Germania
(4,3 milioane), Franţa (3,6 milioane)
şi Polonia (3,1 milioane). Raportul
se referă la analiza datelor Eurostat
pregătite de ETUC şi Institutul
Confederaţiei Sindicale Europene
(ETUI) şi relevă că decalajul în
accesul la vacanţe între bogaţi şi
săraci este în creştere, constatând,
de asemenea, că deşi mulţi dintre
europenii cu venituri sub 60% din
venitul mediu sunt şomeri sau pensionari, acest grup include, în plus,
milioane de muncitori care câştigă
salariul minim legal."Creşterea
inegalităţii în ceea ce priveşte
continuare în pag. 8

sursa wikipedia
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arh. Octav Doicescu
modificate în ultimii câţiva ani datorită
informatizării şi revoluţiei în domeniul
comunicării. Procesul a fost extraordinar de rapid în domeniul arhitecturii. Dacă în 1984 numai 12% din
companiile americane de arhitectură foloseau echipament de calcul,
procentul a crescut la 75% în 1988,
an în care în Europa, unde ritmul a
fost mai lent, procentul a fost de 30%.
În legătură cu acest fenomen trebuie
făcută o remarcă. Avem un avantaj
asupra colegilor noştri occidentali.
Şcoala românească de arhitectură
a prezervat tradiţia manualităţii, a
dezvoltării îndemânării "de planşetar" care lipseşte generaţiilor pregătite în multe din şcolile occidentale
în anii '70 şi începutul deceniului
actual atunci când se părea că
informatica va putea înlocui totul, iar
teoretizarea învăţământului a fost
excesivă. Odată ce dialogul direct
profesionist-maşină purtat chiar cu
mijloace grafice a devenit posibil,
mijloacele tradiţionale ale meseriei
au devenit şi mai preţioase.
Arhitecţii înscrişi în Partidul Naţional Liberal vor constitui un cerc de
studii la care sunt invitaţi să participe
toţi cei preocupaţi de problemele
puse de trecerea de la economia
centralizată la cea liberală bazată pe
privatizarea treptată în toate domeniile. Ne propunem să publicăm
concluziile acestor dezbateri pentru
a contribui la o evoluţie cât mai rapidă a ţării pe această cale. Importantă este în acest moment discutarea strategiilor eficiente pentru a
realiza ceea ce ne propunem.

Turismul-vacanþe
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urmare din pagina 7
vacanţele arată cum beneficiile
creşterii economice în Europa din
ultimul deceniu nu au fost împărţite
în mod echitabil", concluzionează
Lynch.
Sectorul croazierelor generează o
cifră de afaceri de 14 miliarde de
euro în fiecare an, asigurând în jur
de 120.000 de locuri de muncă,
directe şi indirecte, şi salarii de 3,9
miliarde de euro. Directorul Asociaţiei
Internaţionale a Liniilor de Croazieră
(CLIA) din Spania afirma, în acest
sens, că: "Industria de croaziere
reprezintă aproximativ 3% din
economia Veneţiei şi produce
beneficii pentru activităţile prin satelit
în regiunea Veneto şi în restul Italiei,
deoarece include o secţiune largă
şi diversă de agenţii de turism,
companii aeriene, hoteluri, operatori
turistici, şoferii de taxi, serviciile de
transferuri, porturi, terminale,
operatori de linie, restaurante şi o
varietate de alte lanţuri de
aprovizionare" . 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. Italia a aprobat un decretlege cu măsuri "urgente" pentru
protecţia căilor navigabile de interes
cultural şi pentru protejarea Veneţiei,
anunţând interzicerea intrării navelor
mari în oraş. În luna aprilie, oraşul a
convocat un concurs de idei pentru
a găsi o soluţie definitivă la problema
croazierelor. Începând cu luna iunie
2022 cei care doresc să viziteze
Veneţia trebuie să îşi rezerve şederea
şi să plătească pentru a intra în oraş,
achitând contravaloarea unor
turnichete, între 3 şi 10 euro, în funcţie
de ziua de intrare şi de numărul de
persoane în cazul grupurilor de turişti,
Măsura a pus capăt anilor de
indecizie politică, dând astfel
prioritate cererilor rezidenţilor şi
organizaţiilor culturale în faţa celor
ale muncitorilor portului şi industriei
turismului, care avertizează deja că
această decizie va afecta grav o
destinaţie care "a făcut avere cu
activităţile portuare". Rezidenţii din
regiunea Veneto nu vor plăti, la fel şi
copiii cu vârsta sub şase ani, rudele
până la al treilea grad ale rezidenţilor
şi membrii de familie ai persoanelor
care locuiesc cu chirie în municipalitate. Rezervarea se va face printro aplicaţie sau pe web, cu un cod
QR care va servi pentru a trece
cititoarele optice ale turnichetelor,
parte a unui sistem tehnologic testat
în timpul G20 Economy. În primele
zece zile ale lunii august a.c., au sosit
turişti din 136 de ţări, cu vârfuri de
peste 85.000 pe 5 august şi peste
80.000 pe 18 august, în timp ce în
rest au fost cuantificate între 50 şi

60.000 de sosiri, departe de cifrele
pre-pandemie, cu o vară medie de
peste 110.000 de vizitatori zilnici
(Corriere della Sera). Discuţiile sunt
controversate, deoarece mulţi o
consideră "o măsură neconstituţională şi contrară legislaţiei
europene", care, eventual poate fi
luată "pentru o zonă limitată, precum
Piaţa San Marco, dar nu pentru un
oraş întreg" şi reprezintă "consacrarea Veneţiei ca parc tematic".
"Măsura care ar putea intra în vigoare
din vara anului 2022 nu serveşte la
programarea fluxurilor, este doar un
mod de a câştiga bani. şi noi,
veneţienii nu vom asculta, deoarece
nu avem intenţia de a permite să fim
înregistraţi în trecerea noastră prin
turnichete", relatează La Stampa.
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 - se explică în decretul
aprobat de Guvern. Pentru noi este
o mare victorie - afirma un membru
al gupului de campanie 'No Grandi
Navi' (Nu navelor mari). "Mulţi ne
compară cu David împotriva lui Goliat
(citatat de Reuters). Începând cu luna
august, navelor de peste 25.000 de
tone, 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.
Conflictul de la Veneţia privind
intrarea marilor nave de croazieră a
făcut obiectul a numeroase proiecte
şi iniţiative în ultimii ani pentru a
încerca să concilieze protecţia
mediului şi a patrimoniului cu
interese economice, dată fiind
importanţa croazierelor pentru
veniturile locale. La începutul anului
trecut, înainte de izbucnirea
pandemiei, acest aspect era o
prioritate pentru acest segment
turistic, iar sectorul de croazieră a
cerut ca impactul să fie măsurat
riguros pentru fiecare destinaţie în
parte. 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. "Suntem
conştienţi de controversa care a
existat cu privire la tranzitul navelor
de croazieră şi am fost întotdeauna
disponibili şi activi pentru a face parte
din soluţie", explică pentru HOSTELTUR, directorul Asociaţiei Internaţionale a Liniilor de Croazieră (CLIA)
din Spania, care reaminteşte că
industria a susţinut întotdeauna
mutarea navelor de croazieră din
Piaţa San Marco prin Canalul
Giudecca, încă din 2012. În acest
sens, CLIA subliniază că există încă
multe elemente de luat în
considerare pentru a fi eficienţi în

apărarea tuturor aspectelor specifice
de mediu şi operaţionale, precum şi
importanţa acestei activităţi pentru
oraşul canalelor: "Veneţia este un
centru crucial pentru navele de
croazieră din întreaga regiune şi
părăsirea acesteia ar avea un efect
dăunător asupra întregii Mări
Adriatice. De exemplu, porturile
Ancona, Bari Brindisi, Split,
Dubrovnik şi Trieste, nu ar putea fi
accesate de croaziere fără Veneţia.
În acest moment, pentru pasagerii
de croazieră, prezenţa Veneţiei este
un factor determinant în decizia de a
face o croazieră pe Marea Adriatică.
Dacă Veneţia se pierde, atunci tot
traficul din estul Mediteranei şi nu
doar în Marea Adriatică, se va pierde,
având în vedere că Veneţia este sursa
a 60% din acest trafic". Preşedintele
Norwegian Cruise Line (NCL), a
declarat că respectarea restricţiilor
de croazieră Covid-19 a fost o
"provocare foarte mare", deoarece
"există ajustări la propriu în fiecare
săptămână, este foarte dificil să
monitorizezi totul şi "nu există
uniformitate", cu privire la
schimbările constante ale cerinţelor
sanitare în cele 400 de porturi ale
lumii în care operează. Weekend ul trecut, Norwegian Gem a plecat
din Miami către Caraibe într-o
călătorie de 7 nopţi cu escale în
Costa Maya şi Cozumel, Mexic;
Roatán, Honduras şi Harvest Caye,
destinaţia turistică privată a
companiei din Belize şi este prima
croazieră cu 100% dintre pasageri
vaccinaţi. "Nu suntem prea îngrijoraţi
în acest moment (cu privire la cerere),
suntem foarte fericiţi că am reuşit şi
credem că acest lucru ne oferă un
ghid clar, cel puţin pentru următoarele
câteva luni, sperăm pentru
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totdeauna, pentru a putea face lucruri
într-un mod pe care îl considerăm
cel mai sigur posibil pentru pasagerii
noştri", a precizat preşedintele
companiei de transport maritim. El
a menţionat că mulţi ar trebui să
urmeze exemplul, cerând vaccinarea completă a angajaţilor lor, aşa
cum fac Google, Microsoft şi unele
companii de automobile, plus
companiile de croazieră, care cer
acest lucru membrilor echipajului.
Totodată, el a subliniat că "sunt plini
de speranţă" că în 2022 sau 2023,
administraţia lui Joe Biden, care a
fost vicepreşedinte a lui Obama, va
permite călătoriile în Cuba, deoarece "credem că are o perspectivă
similară cu cea a preşedintelui
Obama cu referire la Cuba". În ceea
ce priveşte America Latină, atât
Mexicul, cât şi Brazilia sunt pieţe
"foarte importante" pentru companie,
urmate de Puerto Rico, Argentina şi
Chile. dar valul al patrulea al
pandemiei este în creştere acolo.
Compania de transport maritim a
declarat că o să funcţioneze pentru
moment, între 50% şi 70% din
capacitatea navelor lor pentru restul
anului şi se aşteaptă ca lucrurile să
revină la normal, iar capacitatea
completă să se recupereze la
mijlocul anului 2022.
Industria transportului aerian
contribuie cu 3,5 trilioane de dolari
(2,9 trilioane de euro) la PIB-ul
mondial şi cu 88 de milioane de
locuri de muncă. Reluarea aviaţiei
va stimula sectoarele călătoriilor şi
turismului şi economia în general.
Prognoza financiară a Consiliului
Internaţional al Aeroporturilor din
Europa (ACI Europe) ilustrează
amploarea crizei economice cu
care se confruntă industria în prezent.
După ce a făcut un bilanţ al traficului
de pasageri în primul trimestru al
acestui an, (ACI Europe) a prezentat
prognoze descendente pentru 2021,
atât în traficul de pasageri, cât şi în
rezultatele financiare, amânând şi
mai mult perspectivele sale pentru
recuperarea călătoriilor internaţionale, care nu se vor relua complet
cel puţin până în 2025. În acest sens,
organismul european de gestionare
a aeroporturilor prognozează că
traficul de pasageri pe aeroporturile
europene va scădea cu (-64%) în
2021, comparativ cu (-52%) preconizat în luna ianuarie şi prognozează
o recuperare totală a volumelor de
pasageri din 2019 între 2024 şi 2025.
Cu venituri în scădere de 30 de
miliarde de euro în 2020, aeroporturile europene ar putea pierde încă
29 de miliarde de euro în venituri în
acest an. O recuperare lentă a
traficului, combinată cu presiuni
concurenţiale crescute din aeroporturi vor limita sever veniturile,
amânând recuperarea costurilor de
repornire în creştere pentru
majoritatea aeroporturilor. Cele mai
recente date publicate de agenţie au

arătat o criză în creştere, cu o scădere
a traficului de pasageri în primul
trimestru de (-81,7%) în reţeaua
aeroporturilor europene, cu 395,5
milioane de călători mai puţini,
comparativ cu aceeaşi perioadă
înainte de pandemie şi, în acelasi
timp, a marcat o nouă scădere faţă
de trimestrul anterior, al patrulea din
2020, cu o scădere de (-79,2%).
După atacurile teroriste din 11
septembrie 2001 sau în timpul crizei
financiare globale din 2009,
călătoriile cu avionul nu au scăzut cu
mai mult de 3% anual. Principalele
aeroporturi din UE/SEE/Elveţia şi
Regatul Unit au înregistrat o scădere
a traficului de pasageri de la (-85%)
în luna ianuarie a.c. la (-89%) în
martie, cu o performanţă medie în
primul trimestru de (-88%),
prăbuşind mai multe dintre cele mai
importante hub-uri europene înainte
de pandemie. Aeroporturile ParisCharles de Gaulle (-82%), MadridBarajas (-81%), Frankfurt (-83%) şi
Amsterdam Schiphol (-87%) sunt
încă situate în topul 10 european,
rămânând în afară Londra-Heathrow
(-91%), cel mai aglomerat din
Europa în perioadele pre-pandemice. (va urma)
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