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Este înţelept nu acel care
e preocupat de ceea ce-i
lipseşte, ci acel care se
bucură de ceea ce are.

 Democrit

Grevele muncitoreºti:
spre valorile mici?

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa: https://infosibiu.eu/economie/
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Punctul pe Europa Fondurile europene în
perioada post 2020

Dan POPESCU

"Omul care trãieºte în mizerie ºi n-are spirit revoluþionar este
ultimul imbecil al Pãmântului".                                    Emil CIORAN

Uniunea Europeanã oferã tuturor statelor membre,
prin intermediul fondurilor nerambursabile,
finanþare, susþinând astfel proiecte ºi programe
pentru toate sectoarele vieþii economice ºi sociale.

continuare în pag. 4,5,6
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Existã o asemãnare între teama de coronavirus ºi cea de efectele
negative datorate schimbãrilor climatice în viitor? Avem douã

necunoscute ºi douã tabere, populaþia fiind împãrþitã deja în douã
grupuri, care tind sã devinã tot mai aprige în a-ºi apãra propriile opinii.

continuare în pag. 2

Istorie economicã

- secvenţe retrospective, curente, prospective -
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Virgil NICULA

In memoriam
L-am cunoscut, în urmã cu mulþi ani, la Reºiþa, în urbea sa natalã, pe cel

care avea sã devinã, aproape trei mandate, prin meritele sale, nu doar
gazetãreºti cu totul deosebite - a pãtruns greu, avea "dosar" rãu, dar a
reuºit remarcabil -, ci ºi prin empatia sa ce meritã mai mult decât lãudatã,
prin modestia sa, prin altruismul sãu atât de necesar celor chemaþi sã
conducã, preºedintele  UZPR - Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România - Doru Dinu Glãvan. Ne-am revãzut de atunci de mai multe ori:
acelaºi om deosebit, cu proiecte, optimist. A pornit greu aceastã uniune de
breaslã atât de însemnatã, de invidiatã deseori. Ulterior, s-a mai diminuat,
a pâlpâit chiar. Au fost ºi unele poziþii indemne. Dar s-a revigorat aproape
cum niciunul dintre membrii sãi cei mai încrezãtori nu gândea.
Sub bagheta acestui om puternic, cu mari resurse sufleteºti, de luptã ºi
optimism, atât de stãruitor în realizarea obiectivelor Uniunii. A fãcut astfel
Doru Dinu Glãvan imens de multe de apreciat din perspectiva breslei, din
perspectivã naþionalã, europeanã. ºi a lãsat cât a putut de multe tuturor... A
plecat dintre noi pe neaºteptate, când încã vroia sã facã lucruri necesare ºi
bune. Mult, mult regretat. Noapte bunã, Dorule!               Dan POPESCU

Nevoia de
educaþie permanentã

continuare în pag. 3,7

su
rs

a 
 s

tir
ile

 p
ro

tv

Paula COTARCEA

"Copiii sunt stãpâniþi instantaneu ºi în mod
natural de fericire, pentru cã ei înºiºi, prin natura
lor, sunt bucuria ºi fericirea".               V. M. HUGO
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În num[rul urm[tor, 3 decenii de profil economic la ULBS
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Paul LUCIAN
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Finanţarea este gestionată de
regulamente stricte, pentru a se
putea controla modul, în care sunt
utilizaţi banii proveniţi din bugetul
comun şi care trebuie cheltuiţi în mod
responsabil şi transparent.

Scopul fondurilor europene este
de a  asigura dezvoltarea în diverse
domenii: dezvoltare regională,
urbană, ocuparea forţei de muncă,
cercetare şi inovare, integrare
socială etc. De asemenea cu ajutorul
fondurilor europene se creează mai
multe locuri de muncă, o economie
solidă, durabilă şi echilibrată.

Autorităţile naţionale şi cele
europene s-au confruntat de-a lun-
gul timpului cu problema îmbu-
nătăţirii metodelor de absorbţie a
fondurilor europene, de către o parte
din ţările membre.

Analizând cele două perioade de
programare 2007-2013 şi 2014-
2020, constatăm că politica de
accesare a fondurilor diferă de la o
perioadă la alta, dar politica de
coeziune economică şi socială este
aceeaşi pentru toate perioadele.

României i-a fost alocată, din
fondurile europene, în perioada de
programare 2007-2013, suma de
33, 92 mld. Euro, iar pentru perioada
2014-2020, Uniunea Europeană a
alocat României 31 mld. Euro.

Ambele perioade s-au confruntat
cu probleme. La începutul perioadei
de finanţare 2008-2009, statele
membre UE, printre care şi România
au fost afectate de criza financiară
globală, iar procesul de absorbţie a
fondurilor europene pentru perioada
2014-2020 a fost marcat de două
evenimente: Brexit-ul, care influen-
ţează bugetul comun şi criza
provocată de pandemie.

Pentru fiecare perioadă de pro-
gramare s-au propus o serie de
modificări. Modificările au inclus
cadrul legislativ şi structura
programelor operaţionale. De
asemenea au avut loc modificări la
nivel naţional cu privire la programări,
implementări şi control.

Extinderea perioadei de absorbţie
cu doi ani a fost o soluţie pentru
perioada 2007-2013 şi se pare că
aceasta se va aplica şi în perioada
2014-2020.

Provocarea pentru  România este
perioada post 2020, în care trebuie
să încheie Programele Operaţionale
pentru perioada 2014-2020, pentru
a începe să folosească fondurile post
2020, fondurile din programul de
redresare şi rezilienţă, în paralel cu
accesarea celor 15 miliarde din
bugetul 2014-2020 care nu au fost
încă utilizate.

Potrivit autorităţilor, aceşti bani

sunt deja în procesul de absorbţie,
prin intermediul liniilor de finanţare
deschise, conform valorii proiectelor
depuse pentru acestea şi valorii
totale a contractelor de finanţare
semnate.

Modul în care evoluează gradul de
absorbţie, începând cu anul 2021 ne
arată o accelerare a acestuia.

Pentru perioada 2014-2020,
România poate să absoarbă suma
alocată, prin proiecte şi lucrări până
la 31 decembrie 2023.

Nu trebuie să confundăm alocă-
riile programului de redresare şi
rezilienţă, care  este adresat sectoa-
relor afectate de pandemie, cu
fondurile europene, care  continuă
să ofere soluţii problemelor de
dezvoltare ale României.

România, atunci când va realiza
bugetul public de investiţii, va conta
într-o proporţie mare pe fondurile UE
şi doar într-o proporţie mică pe
sumele statului.

Criza financiară globală, deter-
minată de pandemie, a înrăutăţit
dificultăţile instituţiilor naţionale
implicate în accesarea fondurilor
europene, iar România îşi propune
ca o sumă consistentă din PNRR să
fie folosită perntru modernizarea
sistemului de sănătate, pentru ca
acesta să se ridice la standardele
europene.

În opinia mea, se pune  nu numai
problema absorbţiei cantitative a
fondurilor, ci şi problema calităţii
proiectelor, care urmează să fie
finanţate, pentru că lipsa de pregătire
de specialitate a funcţionarilor publici
implicaţi în procesul de implemen-
tare a proiectelor şi care trebuiau să
raporteze o creştere a ratei de
absorbţie, a generat de multe ori,  în
România, proiecte mediocre şi
lipsite de eficienţă, precum investiţii
în zone rurale depopulate, îmbă-
trânite şi cu un viitor incert. Prin
urmare, răspunsul problemei poate
să constea în stabilirea unei strategii
de dezvoltare pe termen lung, cu
obiective asumate de toate partidele
politice, indiferent dacă se află la
guvernare sau în opoziţie sau chiar
şi în adoptarea de către ţara noastră,
a unor modele de succes privind
absorbţia fondurilor, practicate de
alte state europene.

Negocierile cu privire la viitorul
Cadru Financiar Multianual pentru
perioada 2021-2027, începute în
anul 2018 au fost întrerupte din
motive obiective şi anume criza
economică generată de pandemie
şi Brexit-ul, însă acestea au fost
reluate în anul 2021.

Propunerea de buget pentru
perioada 2021-2027, regulamentele
care stabilesc cheltuieli eligibile,
precum şi investiţiile necesare nu
sunt încă stabilite în mod definitiv.

 Criza economică determinată de
pandemie şi diminuarea bugetului
comun multianual, cauzată de
ieşirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană au determinat Comisia
Europeană să adopte un pachet de
măsuri de redresare economică,
care să includă investiţii, scheme
financiare, susţinerea sistemului
sanitar şi alte reforme.

Schema de redresare propusă de
UE susţine politicile europene legate
de schimbările climatice şi digitali-
zare, iar procesul de redresare eco-
nomică implică şi investiţii private,
care să susţină reformele econo-
mice.

Practic, pentru perioada 2021-
2027, statele membre pot accesa
bani din două surse distincte şi
anume bugetul multianual aferent
perioadei de programare 2021-
2027 şi Fondul European pentru
Redresare şi Rezilienţă Economică,
cu o valoare de 750 mld. euro.

Pentru perioada 2021-2027
proiectele propuse pentru finanţare
europeană trebuie să respecte
anumite condiţionalităţi impuse de
Uniunea Europeană, astfel încât să
nu se mai reproşeze lipsa efortului
propriu.

Se va introduce simplificarea, iar
statele membre trebuie să benefi-
cieze de această procedură, dar
acest fapt nu echivalează cu lipsa
unui control riguros exercitat asupra
fondurilor alocate.

Din mecanismul european de
redresare şi rezilienţă, România
obţine suma de aproximativ 29 mld.
Euro, care se divide în două părţi
egale, între granturi şi împrumut,  iar
în baza acestor drepturi financiare,

ţara noastră a întocmit Programul
Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Din total, 65% vor merge către
tranziţie verde şi schimbări climatice,
20% - către servicii publice, dezvol-
tare urbană şi valorificarea patrimo-
niului, iar 15% către competitivitate
economică şi rezilienţă.

 Acest program este conceput să
se sprijine pe 6 piloni: tranziţie verde,
transformare digitală, creştere
inteligentă, sustenabilă şi favorabilă
incluziunii, coeziune socială şi
teritorială, iar ultimul pilon îl
reprezintă sănătatea, ajutoarele
pentru copii şi tineret.

Programul trebuie implementat
până în 2026 şi conţine priorităţi
naţionale şi anume: infrastructura
rutieră şi feroviară, autostrăzi şi reţea
de gaze, spitale şi şcoli noi. Scopul
planului naţional de redresare şi
rezilienţă economică îl reprezintă
investiţiile şi reformele necesare,
pentru  realizarea unei economii
durabile, unei tranziţii verzi şi unei
tranziţii digitale.

Pentru perioada
  2021 - 2027,

Comisia Europeanã
 a fãcut României

o propunere de
aproape 31 miliarde

 de Euro, pentru
 Politica de

Coeziune, sumã
care reflectã ºi

situaþia delicatã
a UE, ca urmare

a crizei.

Cea mai mare alocare apartine
Fondului de Dezvoltare Regională,
peste 17 miliarde de Euro, urmat de
Fondul Social European 8,4 miliarde
de Euro şi de Fondul de Coeziune
4,5 miliarde de Euro, iar 392
milioane euro prin Programul
Cooperare Teritorială Europeană.

România urmează să dispună în
perioada 2021-2027 de peste 46 de
miliarde de euro pentru coeziune,
pentru agricultură, pentru Fondul
pentru o tranziţie justă.

Pentru a se putea absorbi fondurile
din această perioadă, se doreşte
simplificarea implementării proiec-
telor care ar rezolva o parte din
probleme.

Pentru perioada 2021-2027
România va trebui să cheltuiască
30% din sumele primite pentru
obiective "verzi". Aceasta înseamnă
crearea unei economii performante,

cu emisii reduse de carbon, conform
obiectivelor Pactului Ecologic
European.

Propunerile de alocare a fondurilor
europene pentru viitoarele progra-
me operaţionale cu respectarea
condiţiilor de mediu  sunt: 8 Pro-
grame Operaţionale Regionale  -
aprox. 9 mld euro  aprox. 52% din
alocarea totală FEDR cu o distribuţie
la nivel regional conform formulei de
alocare aferente POR 2014-2020;
Program Operaţional Sănătate -
aprox. 2,8 mld euro  din care FEDR -
1.982 mld euro şi FSE+ 900 mil euro;
Program Operaţional Incluziune şi
Demnitate Socială - aprox. 2,9 mld
euro din care FEDR - 574 mil euro şi
FSE - 2.369 mld euro; Program
Operaţional Educaţie şi Ocupare -
aprox. 3,297 mld euro FSE; Program
Operaţional Creştere Inteligentă,
Digitalizare şi Instrumente Finan-
ciare- aprox. 1,615 mld euro FEDR;
Program Operaţional Dezvoltare
Durabilă - aprox. 3,9 mld euro din
care  FEDR - 3.085 mld euro şi FC -
837 mil euro; Program Operaţional
Transport - aprox. 4,898 mld euro ;
Program Operaţional pentru
Tranziţie Justă - aprox. 1,766 mld
euro; Program Operaţional Asistenţă
Tehnică - aprox 0,682 mld euro

Propunerile României
privind alocarea
constituie soluţia,
pentru  o parte din
nevoile de dezvoltare,
cu care se confruntă
ţara noastră,  cu
condiţia să găsească
cele mai bune metode
de absorbţie, sub
formă de proiecte.

Problema României constă în
faptul că, după anul 2020,  aceasta
trebuie să absoarbă o sumă de
aproximativ 80 mld Euro fonduri
europene, provenite atât din Progra-
mul de Redresare şi Rezilienţă,  cât
şi din  alocarea aferentă perioadei
2021-2027.

Este de dorit ca experienţa din cele
două cadre financiare anterioare să-
şi spună cuvântul.

Bibliografie
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/

56144/
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https://sgg.gov.ro/1/wp-content/
uploads/2020/11/HG.pdf



3Nevoia de educaþieVINERI 12 NOIEMBRIE 2021

La fel cum schimbările climatice
nu pot fi observate de pe o zi pe alta,
şi evoluţia pandemiei Covid în viitor
ridică tot mai multe întrebări: câte
valuri sau tulpini vor mai fi? Câte doze
de vaccin mai sunt necesare? Ce
alte virusuri vor mai apărea şi de
unde vor proveni? Specialiştii (noi
suntem doar observatori) vor încerca
să vină cu răspunsuri, dar ce putem
afirma cu siguranţă este faptul că
lumea s-a împărţit deja în două
grupuri. Poate cineva şi-a dorit acest
lucru şi de acum încolo lupta se
duce fără a fi nevoie să mai intervină
factorii externi. Deja sunt probleme
la firme, în unele ţări, unde cei
vaccinaţi îî condamnă pe cei
nevaccinaţi că din cauza lor nu mai
pot avea un viitor sigur la slujbă, nu
mai pot onora comenzi sau încheia
noi contracte, fiind expuşi la
controale de la instituţiile de spe-
cialitate. Deja s-au stricat prietenii de
ani de zile pe tema vaccinării, ca şi
cum virusul ar fi pătruns şi în
conştiinţa sau psihicul multora,
uitând prea uşor de valorile sau
lucrurile comune care au legat acele
amiciţii, sau asistăm la controverse
între naşi şi fini, sau între părinţi,
bunici şi copii, între intelectuali şi
cetăţenii de rând. Sunt voci care
afirmă că odată cu intensificarea
efectelor schimărilor climatice, vor fi
eliberate tot mai multe virusuri, de
intensităţi necunoscute, dar se pare
că tot mai agresive. şi atunci, cu cine
luptăm mai întâi? Cu factorii
determinanţi sau aşteptăm produsul
final cu care ne luptăm care cum
putem, în funcţie de resurse şi
proceduri. Inovaţiile tehnologice ne
ajută cu siguranţă şi, este evident,
că faţă de epidemiile din trecut s-au
făcut progrese în a lua măsuri şi a
avea şi rezultate. De la o simplă
baterie cu senzor pentru lavoar, ca
un mod elegant de combinare a
nevoii de economisire cu funcţio-
nalitatea, sau instalaţii de iluminat
cu senzori, care pot să aibă şi un rol
educaţional pentru copii, la noile
tehnologii aplicabile în toate
domeniile vieţii economico-sociale,
fiecare dintre noi poate contribui în
viitor la dezvoltarea durabilă a
societăţii. Dar este oare suficient
pentru a înţelege cât de serioasă este
situaţia la nivel mondial în ceea ce
priveşte încălzirea globală? Amenin-
ţarea la adresa existenţei tuturor
formelor de viaţă este mai mare
decât s-a crezut. An de an avertizările
devin din ce în ce mai disperate, însă
guvernele şi indivizii continuă să le
ignore sau nu iau suficiente măsuri.
În ultimul deceniu nu a fost înregistrat
niciun progres semnificativ în ţintele
de mediu. Oceanele au atins

Virgil NICULA
urmare din pagina 1

temperaturi record din nou în 2020
şi în anul curent,  în ciuda scăderii
emisiilor de carbon, generată de
lockdown-uri în diverse zone pe
mapamond. Toate acestea sunt
consecinţa ignoranţei şi lipsei de
acţiune în ce priveşte schimbările
climatice - oamenii încă nu au
realizat că situaţia în care ne aflăm
este extrem de urgentă şi că viaţa pe
planetă este pusă în pericol de
comportamentul iresponsabil,
susţinut, al societăţilor - afirmă un
grup de 17 cercetători, care au
publicat un articol în Frontiers in
Conservation Science, preluat de
The Guardian şi care are ca referinţe
peste 150 de alte studii care
detaliază cele mai mari probleme
ecologice cu care se confruntă
planeta: "Scara la care au ajuns
ameninţările asupra biosferei şi
tuturor formelor de viaţă, inclusiv
asupra omenirii, este atât de mare
încât este greu de înţeles chiar şi
pentru cei mai informaţi experţi".
Există o întârziere între acţiunile
perturbatoare împotriva lumii natu-
rale şi consecinţele evidente ale
acestor acţiuni, ceea ce face ca
impactul să nu fie perceput în mod
corect, iar oamenii nu îşi dau seama
cât de gravă este problema în acest
moment. În articol se avertizează că
ne aşteaptă migraţii în masă, din ce
în ce mai multe pandemii şi conflicte
pentru resurse, iar acestea vor fi
inevitabile dacă nu se acţionează
rapid şi consistent. Soluţia este o
schimbare sistematică de perspec-
tivă. Pentru a putea gestiona aceste
probleme de importanţă majoră,
este nevoie de schimbări drastice la
filosofia capitalismului global şi în
domenii precum educaţia şi egali-
tatea, printre aceste schimbări de
substanţă numărându-se şi renun-
ţarea la ideea creşterii economice
perpetue sau la folosirea combus-
tibililor fosili. Raportul cercetătorilor
vine în contextul în care guvernele
lumii nu au reuşit să atingă nici
măcar o ţintă de biodiversitate Aichi,
stabilite de ONU în 2010 prin
protocolul de la Nagoya. Din acest
motiv, estimările ONU arată că
aproximativ un milion de specii ar
putea dispărea, multe dintre ele chiar
în deceniile următoare. "Deterio-
rarea mediului este o ameninţare
pentru civilizaţia umană infinit mai
mare decât  Covid-19", a declarat
profesorul Ehrlich în cartea sa
apărută în 1968,"The Population
Bomb", care avertiza cu privire la
iminenta suprapopulare demo-
grafică şi la faptul că milioane de
oameni vor ajunge să moară de
foame. Deşi recunoaşte că a greşit
în câteva aspecte ale predicţiilor sale,
el afirmă că mesajul fundamental
nu s-a schimbat - populaţia continuă
să crească, iar nivelul crescut de

consum al ţărilor bogate va duce la
distrugeri incomensurabile

:"Mania creşterii exponenţiale este
boala fatală a civilizaţiei noastre şi
trebuie înlocuită de campanii care
să facă din egalitate şi bunăstare -
obiectivele societăţii, în detrimentul
creşterii  consumului de gunoaie".
Articolul avertizează, de asemenea,
că populaţiile mari şi creşterea lor
continuă, duc la degradarea solului
şi la micşorarea biodiversităţii - "o
populaţie mai mare înseamnă şi mai
mulţi compuşi sintetici şi manufac-
turarea mai multor obiecte din
plastic, majoritatea dintre acestea
alimentând toxificarea crescândă a
planetei. Ea creşte, de asemenea,
riscul de noi pandemii în situaţia în
care goana după resurse din ce în
ce mai limitate devine şi mai
acerbă"."Odată ce realizezi nivelul şi
iminenţa acestei probleme, devine
foarte clar că este nevoie de acţiune
mult mai serioasă decât cea
individuală, importantă şi ea, precum
folosirea de plastic mai puţin,
consumul mai redus de carne sau
reducerea călătoriilor cu avionul.
Argumentul nostru este că avem
nevoie de acţiune sistematică şi
rapidă", a menţionat şi profesorul
Daniel Blumstein de la Universitatea
din California Los Angeles, unul
dintre co-autorii lucrării. Articolul
citează o serie de rapoarte şi articole-
cheie publicate în ultimii anii, printre
care: Raportul Forumului Economic
Mondial din 2020, care numeşte
pierderea biodiversităţii drept una
dintre principalele ameninţări la
economia globală; Raportul de
evaluare globală al IPBES din 2019,
care arată că 70% din planetă a fost

schimbată de activitatea umană;
Raportul WWF din 2020 care
avertizează că populaţia medie de
vertebrate a scăzut cu 68% în ultimii
cinci ani; Panelul interguvernamental
pentru schimbări climatice din 2018
care a avertizat că omenirea a încălzit
planeta cu 1 grad peste nivelul pre-
industrial şi urmează să depăşească
şi limita de 1,5 grade între 2030 şi
2052. Sunt mulţi sceptici pe care îi
auzim adesea spunând "eu nu cred
în încălzirea globală", Dar în ultimii
ani numărul acestora a scăzut
considerabil. În 2016, peste 150 de
climatologi autralieni au semnat o
scrisoare trimisă premierului
australian de atunci, cerând acţiune
imediată în ce priveşte reducerea
emisiilor de carbon.Tot în 2016, 375
de cercetători, printre care şi 30 de
câştigători ai premiului Nobel, au
trimis o scrisoare deschisă întregii
lumi în care au vorbit despre
frustrările lor legate de lipsa de
interes pentru acţiuni împotriva
efectelor schimbărilor climatice. În
2019, 11.000 de cercetători au
semnat un comunicat prin care
avertizează că "pagube incalculabile
vor fi suferite de omenire din cauza
crizei climatice dacă nu vor fi luate
măsuri adecvate".

Peste 90% din căldura captată de
emisiile de carbon este absorbită de
oceane. Din 2015 şi până în 2020,
temperatura oceanelor a depăşit
recordul an de an, iar nivelul încălzirii
din 1986 şi până astăzi este de opt
ori mai mare decât cel înregistrat
între 1960 şi 1985, astfel că în 2020,
apa oceanelor a ajuns la cea mai
ridicată temperatură înregistrată
vreodată în istorie. Măsurătorile din
1940 până astăzi arată că oceanele
sunt mai calde decât au fost în ultimii
1000 de ani şi se încălzesc mai
repede decât au făcut-o vreodată în
ultimii 2000 de ani. Apele mai calde
furnizează mai multă energie pentru
furtuni, fapt ce le face mai severe, iar
în 2020 a fost depăşit recordul de 29
de furtuni tropicale în Atlantic.
Încălzirea oceanelor perturbă, de
asemenea, şi cantitatea de preci-
pitaţii, care la rândul ei duce la
inundaţii, secetă şi incendii de
pădure. Dezastrele vin în cascadă -
oceanele din ce în ce mai calde duc
şi ele la topirea gheţarilor existenţi,
fapt ce ridică şi nivelul mărilor.Nivelul
crescut al oceanelor afectează la
rândul său oraşele şi aşezările aflate
pe coaste - 150 de milioane de
oameni sunt în pericol de a rămâne
fără adăpost în contextul în care
zonele în care locuiesc riscă să
ajungă sub ape. În următorul dece-
niu există riscul ca oraşe precum:
Amsterdam, Rotterdam şi Haga din
Olanda, Basra principalul oraş-port
din Irak, New Orleans, Veneţia,

Oraşul Ho şi Min - cel mai mare oraş
din Vietnam,  Kolkata - capitala
provinciei federale Bengalul de Vest
din India ş.a. să fie inundate. Un alt
oraş important al lumii, Washington
DC, chiar dacă nu se confruntă cu
acelaşi risc ridicat privind nivelul în
creştere al apelor, precum alte oraşe
care sunt mai aproape de ocean, ar
putea să înregistreze inundaţii în
cele mai joase zone uscate din jurul
celor două râuri ale oraşului,
Potomac şi Anacostia. Acestea sunt
direct influenţate de maree şi nivelul
oceanului. Academia de ştiinţe din
Veneţia a transmis recent o scrisoare
către prim-ministrul italian şi liderii
celor mai dezvoltate 20 de economii
ale lumii, prin care cere politicienilor
celor mai puternice naţiuni ale
planetei să salveze oraşul, în
contextul crizei climatice. De
asemenea, scrisoarea mai prevede
că oraşul, care face parte din
patrimoniul UNESCO, este într-o
situaţie vulnerabilă, riscând să se
scufunde mai repede decât era
estimat iniţial. Când a fost redactat
Acordul de la Paris, specialiştii
implicaţi erau convinşi că straturile
de gheaţă din Antarctica vor rămâne
stabile, chiar dacă planeta se va
încălzi cu mai multe grade.
Aşteptările lor erau că oceanele se
vor înălţa cel mult cu aproape un
metru până la sfârşitul secolului. Asta
se întâmpla în 2015. În acelaşi an,
NASA a descoperit că această
estimare era inexactă, sugerând că
un metru era, de fapt, un minimum.
În 2017, Administraţia Naţională a
Oceanelor şi Atmosferei a susţinut
că este posibil să ajungem chiar şi
la 2,4 metri în acest secol, subliniază
jurnalistul climatic David Wallace-
Wells în cartea sa "Pământul
Nelocuibil". Toate acestea în con-
textul în care 2020 a fost un an atipic
- carantina şi lockdown-urile din mai
multe ţări a făcut ca emisiile de
carbon să scadă cu aproximativ 7%,
însă nici măcar această scădere nu
a dus la un efect măsurabil pentru
reducerea fenomenului de încălzire
a oceanelor."Faptul că oceanele au
ajuns la un nou record de
temperatură în 2020, în ciuda
scăderii emisiilor de carbon, arată
că planeta va continua să se
încălzească, atâta timp cât vom
continua şi noi să emitem carbon în
atmosferă. Acest fapt trebuie să ne
amintească mereu că reducerea
masivă şi susţinută a emisiilor de
carbon este răspunsul pentru
soluţionarea crizei", se arată în
cercetarea "Advances in Atmosphe-
ric Sciences".Sănătatea umană
este afectată deja de creşterea
temperaturilor globale şi distrugerea
habitatului natural, o problemă

continuare în pag.7
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1. Rareori, exceptându-i pe
politicieni, un cercetător, remar-
cabil la un moment dat, des citat
şi apreciat, a intrat în negura
uitării cu rapiditatea cu care a
intrat futurologul american
Herman Kahn (1922-1983,
fondator al Institutului Hudson).
În mare vogă în anii 1950, 1960,
chiar şi 1970. A fost o trecere
dreaptă sau nedreaptă din
actualitatea fierbinte în portofoliul
fostelor valori? Nu stabilim noi.
Cert este însă că din teoriile sale
atât de optimiste privind dez-
voltarea lumii, în speţă o creştere
economică lină, în progresie
aritmetică, uneori chiar geome-
trică, a rămas destul de puţin.
Economia s-a dezvoltat, dar nu
"roz", ci cu reculuri şi hiatusuri
deseori mari, devastatoare,
descurajante, pesimiste.

După "Les trentes glorieuses",
a fost criza resurselor, nu doar
naturale, din anii 1973-1974.
Urâtă, cu influenţe serioase pe
preţuri. Pe urmă, criza economică
din Asia de Sud-Est. În sfârşit,
criza economică mondială ce a
debutat furtunos cu anii 2007 şi
2008. Au fost războaie, locale dar
sângeroase. Au fost alte şi alte
crize mai mici, până la, iată, în
pofida unor semnale trase de
specialişti, nenorocirea imensă,
oarecum de altă natură, dar cu
componente economice, care a
lovit o lume total nepregătită şi,
în bună măsură, debusolată:
pandemia actuală şi, posibil, cele
viitoare. Cutumele umane au fost
serios zdruncinate, viaţa, ca
atare, ne-a fost şi ne este zgu-
duită, perspectivele ne sunt, în
mare parte, relativ întunecate.
Optimismul unor politicieni - de
multe ori, aşa trebuie el să fie -
nu prea este justificat de realităţi:
cu mult peste 3 mld. oameni
trăind într-o relativă mizerie;
multă subdezvoltare, ignoranţă; o
aristocraţie desuetă şi burghezie
compradoră tră ind în lumi
paralele cu sărăcimea; China -
urmează India - pe primul plan al
lumii, Europa, Statele Unite şi
Rusia, circa 1 mld. oameni, restul
nu; politici compromise; teoriile
complotiste care ies din ce în
ce mai mult la lumină (mă

refeream astfel într-o comunicare
apărută în Germania - "Ce
urmează după globalizare?" - în
urmă cu vreo trei ani) etc., etc.

Cu atât mai mult ne gândim la
ţara noastră, cu economia aşa
cum este ea acum, greu în stare
să acceseze marile lanţuri de
producţie mondiale. Şi statele cu
economii solide se confruntă,
însă, cu mari dificultăţi. Oricum,
nivelurile de trai, în ultimii 2 ani,
s-au vădit şi se vădesc în regres.
Ceea ce readuce pe primul plan
o chestiune care în vremurile de
boom economic pierduse
consistent din însemnătate:
grevele. În speţă, cine plăteşte,
prin varii sisteme şi metode,
preţul. Poate că ar părea falsă
chestiunea, preţul astfel îl plătesc
atât patronii (chiar şi de stat), cât
şi salariaţii. Dar există nuanţe,
ponderi, intenţii, acţiuni care de
multe ori sunt puse în discuţie,
ancorarea în prezent fără a privi
prea mult perspectiva... Dintr-un
astfel de unghi, o succintă retro-
spectivă a fenomenului "grevă"
apreciem că nu poate fi decât
utilă. De aceea ne referim la ea,
nefiind prima oară când abordăm

tema: printre altele, în urmă u vreo
5 ani am prezentat o astfel de
comunicare la Universitatea din
Viena ("Workers Facing Emplo-
yers: Short Insight in Time and
Space", publicată iniţ ial în
româneşte în "Euroeconomia
XXI"). Acum vom prezenta câteva
elemente noi.

2. Iată-ne dar în Franţa seco-
lului XIX, ţară semnificativă pentru
evoluţia conflictelor dintre mun-
citori şi patronat, de la un mo-
ment dat cu acţiunea sindicatelor
ca factor accelerator sau factor
diminuator. În mai multe cazuri a
curs sânge, chiar mult sânge,
furia muncitorilor şi, uneori, a
patronilor precum şi a organelor
represive, la ordin, a fost
devastatoare etc.  În Franţa unde,
după 1789 şi epoca Napoleon
Bonaparte, muncitorii, în sens
larg, au devenit, în fapt, principala
figură a rebeliunilor politice şi
sociale, generând în gândurile şi
faptele patronilor capitalişti o
veritabilă teamă, o adevărată
groază.

Era deja o anume conştiinţă de
clasă ce acţiona. Muncitorii din

manufacturi, apoi cei din uzine,
textile şi siderurgie, mai ales, dar
şi alţii, adunaţi la un loc, "împărţind
aceeaşi sugestie politică şi
socială", cum scrie profesorul
francez Xavier Vigna. Deşi erau
privaţi de exercitarea sufragiului
electoral - între 1815 şi 1848, şi
după februarie- iunie 1848, până
spre 1870-1871 -, muncitorii, fără
reprezentanţ i nemijlociţ i în
Parlament, doreau, în mai mare
măsură, o lume şi a lor. Dominaţi
legislativ, luptau pentru ea.
Salariul de mizerie cristaliza furia
lor, dar şi vexaţiunile cotidiene la
care erau supuşi. Presiuni ac-
centuate în plan local, deoarece
numeroşi patroni erau şi primari
de comune, precum Schneider
sau Creussot, dar şi mulţi alţii,
presând pe muncitori şi astfel.

S-a instaurat astfel un regim de
contract "liber" între angajator şi
angajat, interzicând toate formele
de protecţie şi de organizare
colectivă, lăsându-i practic pe
muncitori dezarmaţi faţă de
patroni. Se opuneau doar revolte
antifiscale, societăţi mutuale şi
de "companionaj", ce funcţionau
ca semireglementări, apărând
slab numai salariile, tarifele orare
ale muncitorilor etc. Atunci au
izbucnit grevele, confruntările cu
mai mult aplomb cu cât Revoluţia
franceză de la 1789, ca un efect
pervers, suprimase corporaţiile şi
interzisese coaliţiile inclusiv
muncitoreşti, celebra Lege Le
Chapelier din 1791, deci şi
grevele.  Am scris pe larg, cu vreo
7-8 ani în urmă, despre 1831,
revoltele ţesătorilor în mătase -
mătăsari - din Lyon, înăbuşite de
armată. Au mai fost şi altele. Iar
pe măsură ce legile restrictive şi-
au mai pierdut din putere, s-au
mai uzat, revoltele, rebeliunile
muncitoreşti, care aproape că au
ţâşnit, s-au conjugat, s-au împle-
tit, tot mai strâns, cu dimensiuni,
revendicări economice şi sociale
alunecând hotărât spre con-
testări politice majore. Momente
de relevantă forţă muncitorească
- culminând cu februarie-iunie

1848 şi îndeosebi "Comuna din
Paris", din 1871, dar nu doar. Nu
au fost poveşti şi exagerări, se
lupta efectiv, din greu, pentru
ieşirea, cât de cât, a muncitorilor
- contra profitului dezirabil de
patroni tot mai înalt - dintr-o stare
de exploatare şi mizerie crân-
cene. Ca un numitor comun se
doreau, în primă măsură, salarii
mai mari...

3. Muncitorii francezi, dar nu
doar ei, vor reacţiona în raport cu
dominarea lor economică de
către patroni. Au fost revolte -
aviz "amatorilor" - împotriva "vieţii
scumpe", în 1910, 1913, 1918-
1919. Evident că în favoarea "vieţii
scumpe" acţionau pârghiile
inflaţioniste utilizate de diferite
guverne, fără a-şi da seama că,
dacă astfel salvează o lună, vor
cădea cu siguranţă vremea
următoare. Desigur că sindicatele
reprezentau, în acest cadru, un
factor coagulant pentru lupta
muncitorilor de un fel sau altul.
Erau vizaţi, deopotrivă, comer-
cianţii din cartierele muncitoreşti,
acuzaţi că "profitau în mod scan-
dalos de creşterea economică a
preţurilor", vânzând produsele lor
chiar cu mult peste aceste preţuri.
Uneori, asemenea revolte erau
conduse de menajere (casnice),
generând incidente care au
degenerat, adesea, în adevărate
confruntări directe cu forţele de
ordine. În Nord, în 1911, au
cuprins întreaga regiune Havre.
Întreaga regiune pariziană la
sfârşitul Marelui Război.

În România, au fost şi aici
astfel de incidente. Era, în fapt, o
veritabilă "axă europeană". Nu mă
refer la răscoalele ţăranilor din
1888 şi la marea răscoală din
1907, generată de ameninţarea
distrugerii fiinţei vitale a poporului
român (cum scria profesorul doc-
tor  Ioan Claudian, "Alimentaţia
poporului român", Edit. Fundaţiilor
Regale, Bucureşti, 1938 etc.). Ci
mă refer în special la astfel de
incidente răzleţe, ici şi colo, din
nordul Moldovei până în sudul
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Munteniei şi în Dobrogea. Ur-
mate, apoi, de grevele tipografilor
din 1918, soldate cu măcel în
Piaţa Teatrului Naţional din
Bucureşti, şi apoi la greva tot a
tipografilor din Bucureşti şi Iaşi
din 1920. Despre toate acestea,
acum, vorbindu-se mai puţin, dar
au fost şi trebuie consemnate.
Până la Reforma Agrară din
1918-1921, care practic a
demantelat marea proprietate
moşierească, au fost astfel de
ridicări şi în sate şi în oraşe din
preajma unor mari moş i i,
prevenite însă sau lichidate din
capul locului de către autorităţi.
Şi în Franţa, dar şi în România,

salariul diminuat în inflaţie detona
revoltele. Se considera că patronii
fac dovada de neloialitate
nerespectând contractul moral,
de solidaritate, care-i lega de
personal. De multe ori pentru
patroni, şi mereu pentru demni-
tari, Casa Regală etc., veniturile
nu erau însă diminuate, dim-
potrivă.  În 1921, tipul respectiv
de grevă, de ridicare socială, se
declanşează în Consorţ iul
Industriei Textile din Franţa. Axul
european 1918-1921, 1922 de
care aminteam a activat şi sub
influenţa propagandistică a
Revoluţiei din Rusia, din 1917. Tot
în Franţa, dar şi în România, au
loc greve în 1929 (România,
minerii de la Lupeni), în 1931
(Franţa, acelaşi Consorţiu de
Industrie Textilă), 1933 (greva de
la atelierele Griviţa - Bucureşti),
generate, în general, de scăderea
remuneraţiei, uneori de anularea
primei de fidelitate etc. Finali-
zările au fost, deseori, marcate
de episoade sângeroase. Să nu
uităm că în 1929, odată cu crahul
bursei din New-York (celebra
"Joie neagră") s-a declanşat o
cumplită criză economică des-
făşurată rapid la scară mondială.
Ceea ce a provocat închiderea a
numeroase fabrici, şomaj în
masă, reduceri drastice de salarii
pentru muncitori, deseori însă
pierzând averi imense şi patronii,

jucătorii la burse etc. Greul crizei
l-au dus, însă, mai ca întot-
deauna, cei săraci... Însă, în
acest cadru muncitorii nu por-
neau la grevă doar atunci când li
se diminuau nominal veniturile. Ci
şi când aceste venituri se dimi-
nuau şi real, prin inflaţie, chiar
dacă nominal urcau, luptând
pentru amplificarea veniturilor
diminuate. Este mai greu de
stabilit astfel o frontieră netă.

4. ...Solidaritate nu doar în
revolte. Muncitorii porneau
insurecţiile şi împotriva unor
forme de constrângeri, de
impuneri din partea patronilor,
care nu aveau, practic, elemente
economice în ele. Se revoltau
împotriva "şefilor" - autoritatea în
subordine - maiştri, supra-
veghetori, contramaiştri, însăr-
cinaţi să facă strict respectată
disciplina, dar adeseori incom-
petenţi, caractere perverse.
Servilismul şi fidelitatea faţă de
patroni înlocuiau nu o dată,
priceperea lor în ale meseriei,
ceea ce crea ostilitate. Aceştia
agresau cel mai mult fracţiunile
lipsite de apărare ale clasei,
femeile, copiii, tinerii, imigranţii,
impunându-le vexaţii cotidiene de
toate felurile: renghiuri, insulte,
înjurături, umilinţe de tot felul,
interdicţii de a răspunde, de a
vorbi. Femeile - de multe ori,
nevestele sau fiicele muncitorilor
- se revoltau şi împotriva încer-
cărilor "şefilor" şi "şefuleţilor" de
a le abuza ("le cuissage",
spuneau francezii). Precum, cum
scrie profesorul Xavier Vigna,
revolta din primăvara anului 1905
la o fabrică de porţelan din
Limoges, unde muncitorii acuzau
astfel un contramaistru, solici-
tând patronului îndepărtarea sa
imediată din fabrică. Refuzul
acestuia a generat ripostă, s-a
transformat într-o veritabilă
răscoală fiind atacate clădirile
fabricii, dezarmaţi paznicii şi
înfruntate cu arma în mână forţele
de ordine.

Astfel de izbucniri ale munci-
torilor, generate de opacitatea
patronilor de a-i înţelege, au
apărut brusc, în multe locuri, ca,
e pildă, la "Michelin", în Clermont-
Ferrand, în mai 1920, generând
morţi şi răniţi. Ce să mai spunem
de greva de la Uzina din
Decazeville, în ianuarie 1886,
când minerii au pătruns în biroul
directorului Jules Watrin, con-
siderat responsabil de scăderea
salariilor, şi l-au aruncat pur şi
simplu pe fereastră... Doar în
Franţa era astfel? Nicidecum. În
Marea Britanie, în Italia, în Rusia,
în Statele Unite, în Germania, în
România (am mai amintit) - este
drept, uneori mai timid, aici -
grevele, transformate deseori în
revolte, în mici sau mai mari
insurecţii, lucrurile se petreceau
la fel. Tot marii romancieri euro-
peni, de la sfârşitul secolului XIX
şi secolul XX, ne oferă în acest
sens cele mai grăitoare, mai
ilustrative dovezi. Vezi Upton
Sinclair, Gorki, Rebreanu,
Bacalbaşa, Sahia nu mare
scriitor, dar bine documentat etc.

5. Dincolo de toate acestea,

muncitorii se mobilizau, se
răzvrăteau în scopul creşterii
salariilor şi obţinerii unor condiţii
mai bune de muncă când
simţeau o anume slăbiciune,
chiar şi politică, a competitorului,
a adversarului patronal. Nu doar
în Franţa, ci şi în alte ţări, când
"stânga" ajungea la putere, li se
crea sentimentul unor oportunităţi
pe care se grăbeau să le valo-
rifice. Simţeau că este vremea
unor îmbunătăţiri. Să nu înţe-
legem, însă, că erau cereri
exagerate. Era multă mizerie.
Evident că şi sindicatele aveau
astfel rolul lor. Aşa s-a petrecut
în Franţa, în 1936, în împrejurările
guvernului condus de socialistul
Leon Blum. S-au legiferat con-
cediile de odihnă. Sau, iată, în
istoria imediată, aproape de
timpul nostru, în 1981, la fabricile
Citroën sau Talbot, mai ales
imigranţii, deseori ocupaţi în
industria de automobile, s-au
lansat în conflicte foarte dure.
Depăşind cu mult prevederile
legilor privind grevele, posibi-
litatea de a desfăşura negocieri,
posibilele revendicări etc.
Economia şi socialul Marii Brita-

nii, în Statele Unite, mai ales la
Detroit şi Chicago, au înregistrat
ş i ele astfel de mişcări, în
America, până la un moment dat,
punând "paie pe foc" segregaţia.

Asemenea greve şi mişcări,
confruntări deseori crâncene,
relevau nu doar nemulţumirile
muncitorilor faţă de salariile
primite, faţă de condiţiile de lucru.
Ci şi dorinţa lor, aspiraţiile lor de
a-şi modifica, în bine, în sus,
poziţia în societate. Era veritabil
politică. Un "vârf" astfel, cum mai
arătam, l-a constituit, în Vest,
Comuna din Paris, răsculaţii, şi
sub influenţa tezelor marxiste şi
nu doar, aspirând la înlocuirea
capitalismului cu o asociaţie de
cooperative muncitoreşti, într-o
republică socială, socialistă. O
republică în care condiţ ia
muncitorească să nu mai fie doar
supusă, ci să fie mai bine
integrată în societate. Tema de
acest fel s-a transmis mai
departe, tot în Franţa, de pildă,
chiar în 1968. Atunci când
revendicărilor tradiţionale privind
creşterea salariilor şi scăderea
vârstei de pensionare li s-au
adăugat, deloc minor, proiecte de
transformare a organizării muncii
pe care salariaţii le puteau prelua
prin autogestiune. Mai bine spus,
o perspectivă a autogestiunii. Se
gândea chiar o altă lume în care
muncitorii, ca producători ai bo-
găţiilor, să transforme societatea,
iar alături de ceilalţi producători
să exercite puterea prin
tălmăcirea - să-i spunem aşa -
în cadrul organizaţiilor acesteia.

6. Sunt, însă, chestiuni ce
aparţin tot mai mult trecutului.
Prin timpul economic terţiar şi
cuaternar, "favorizând", impunând
ş i alte sectoare decât cel
industrial propriu-zis, anume
serviciile, comerţul etc; prin
energiile neconvenţ ionale,
"curate" şi "nucleare" cu care
muncitorii, mai ales minierii  de
tip clasic "se confruntă" din greu;
prin numitorul comun al infor-
matizării în mai toate activităţile,
munca, inclusiv sau mai ales, cea
din industrie, dobândeşte noi şi
spectaculoase trăsături. Mun-
citorul de altădată, "clasic", se
relevă, tot mai mult, şi ca inginer
şi ca economist, şi ca cercetător,
deseori chiar fără să aibă titlurile
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continuare în pagina 6



6 Grevele muncitoreºti VINERI 12 NOIEMBRIE 2021

Dan POPESCU

urmare din pagina 5

respective. Tehnicitatea nouă a
activităţilor l-a făcut şi îl face
astfel. Muncitorii au devenit şi
devin dependenţi de o pregătire
profesională ridicată, activităţi
organizate nu de puţine ori chiar
de patronatul societăţilor, subven-
ţionate de stat, instituţii, societăţi,
Uniunea Europeană etc. Aici
este, în fapt, viitorul, cu precizarea
că munca brută, fizică, începe să
lipsească de pe piaţa economiilor
dezvoltate, recurgându-se la forţa
de muncă importată. Grevele de
tip clasic rămân, totuşi, mai ales
în sectoarele tip monopol (me-
trou, aviaţie, calea ferată etc.). Se
modifică, în fapt,  şi relaţiile res-
pective cu patronatul, interesul
major al patronului fiind, evident,
pentru a face faţă concurenţei,
către investiţii novatoare, către
profit, dar şi către salarii mulţu-
mitoare pentru angajaţi, mai
degrabă acum parteneri şi nu
"supuşii" de altădată. În ceea ce
numim "dezindustrializare"
continuă eforturile, lupta pentru
păstrarea locului de muncă, însă
este vorba mai mult de o com-
petiţie decât de rebeliuni mun-
citoreşti. Desigur avem în vedere
ţările dezvoltate, dar, uşor-uşor,
lucrurile se pare că se pot ex-
tinde. Se pare, dar... Ameliorarea
condiţiei muncitoreşti diminuea-
ză, deseori, sensibil dominaţia
economică şi socială a patro-
natului. Ridicările de altă dată ale
salariaţilor sunt convertite, acum,
cu precădere împotriva licen-
ţierilor şi împotriva închiderii

fabricilor, împotriva delocalizărilor.
Aproape oricum, numai să rămâ-
nă, iată un alt aspect al solida-
rizării patronatului, acţionariatului,
cu salariaţii, cu muncitorii. Şi invers.

7. Ca o concluzie, evident relativă,
la cele arătate, "rebeliunile
muncitoreşti" ale timpului nostru
devin, în nu puţine cazuri, aproape
disperate pentru a menţine locurile

de muncă. Cu atât mai mult cu
cât înzestrarea tehnică şi profe-
sională a unui loc de muncă costă
bani mulţi. Nu mai sunt "rebeliuni
ofensive", ci "rebeliuni defensive",
urmărind şi acceptând condiţii
pentru recuperarea uzinelor ce iscă
să se închidă. Este vorba, înde-
obşte, de Europa, Statele Unite,
Canada, destul de mult din Ame-
rica de Sud. Deoarece în Asia de
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Sud, în Asia de Est, în China, India,
Indonezia, în nu puţine state afri-
cane etc., transformate în
"producători ai lumii" cu costuri de
mizerie, salarii foarte mici cu
precădere în Africa, etc - desigur,
nu pentru producţia de "vârf" -,
revoltele în fabrici, cu o piaţă de
desfacere generoasă, urmăresc în
continuare să amelioreze condiţiile
de muncă şi salariile muncitorilor,
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cel mai adesea, efectiv
dezastruoase.

O altă împărţire a "lumilor
sociale"? Posibil, chiar proba-
bil. Accentuată de actualele
temeri privind nenorocitele
pandemii, de supraîncălzirea
Planetei, de crize, care toate
acestea, temperează, prin au-
toritate, aspiraţii, gesturi de
revoltă, etc. Ce va fi, vom vedea...
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asupra căreia specialiştii atrag
atenţia de decenii, iar impactul ar
putea deveni catastrofal şi ireversibil
dacă guvernele nu iau măsuri pentru
a opri încălzirea globală, scriau
editorii a peste 230 de jurnale
medicale într-un text comun generat
de un apel la acţiune, înaintea
întâlnirii liderilor mondiali, care au
discutat recent la Glasgow, în Scoţia,
pe tema încălzirii şi crizei climatice
(COP26). Editorialul evidenţiază
legăturile dintre criza climatică şi
impactul asupra sănătăţii în ultimii
20 de ani: creşterea numărului de
decese provocate de caniculă,
deshidratare şi boli de rinichi, cancer
de piele, infecţii tropicale, probleme
de sănătate mintală, complicaţii de
sarcină la femei, alergii, boli de inimă
şi plămâni şi decese asociate cu
acestea. Încălzirea globală se
situează deja în jurul valorii de 1,2
grade peste nivelul erei preindus-
triale. Autorii avertizează că o creştere
a temperaturii medii globale cu 1,5
grade Celsius peste nivelul
înregistrat în epoca preindustrială şi
pierderea biodiversităţii riscă să
producă "o afectare catastrofală a
sănătăţii, care ar putea fi ireversibilă".
Guvernele lumii elaborează planuri
în încercarea de a nu depăşi
creşterea temperaturii globale cu
mai mult de 1,5 grade, stabilirea unei
date pentru încetarea folosirii
cărbunelui şi protejarea biodiversităţii
pe pământ şi în apă, însă nu fac
destul pentru a proteja sănătatea
publică, potrivit editorialului. Acest
angajament este contribuţia
Comisiei Europene la angajamentul
Global Forests făcut la COP26 de
către 105 ţări din comunitatea
internaţională. Ca urmare, UE va
colabora cu ţările partenere pentru
a conserva, restabili şi asigura
gestionarea durabilă a pădurilor într-
un mod cuprinzător şi integrat,
semnând declaraţia privind pădurile
şi utilizarea terenurilor, care prevede
stoparea defrişărilor, a pierderii
pădurilor, precum şi a degradării
terenurilor până în 2030. În cadrul
dezbaterilor de la COP26, SUA s-a
angajat să reducă emisiile globale
de metan cu 30% până în 2030 şi a
anunţat noi reglementări din partea
Agenţiei pentru Protecţia Mediului din
SUA (EPA). De asemenea, liderul de
la Casa Albă a lansat în acelaşi timp
un angajament global privind
emisiile de metan, în parteneriat cu
Uniunea Europeană, care a fost
semnat de aproximativ 100 de ţări.
Acordul vizează aceleaşi angaja-
mente precum cele asumate de SUA
şi se raportează la nivelurile globale
din 2020, vizând reducerea uneia
dintre cauzele principale ale
schimbărilor climatice. Marii absenţi
de la întâlnire au fost China, India şi
Rusia, care fac parte dintre primii
cinci emiţători de metan şi care nu
au aderat la acord. Global Methane
Pledge include de acum jumătate
dintre cei mai mari 30 de emiţători
de metan, care formează împreună
două treimi din economia globală.
"Nu putem aştepta până în 2050,
trebuie să reducem rapid emisiile.
Reducerea emisiilor de metan este
unul dintre cele mai eficiente lucruri
pe care le putem face pentru a
reduce încălzirea globală pe termen
scurt şi pentru a o menţine sub nivelul
de 1,5 grade Celsius", a spus şefa
Comisiei Europene la recenta
întâlnire. În centrul strategiei SUA
privind metanul se află o regulă a
EPA, care obliga companiile de
exploatare a petrolului şi gazelor să
detecteze, să monitorizeze şi să
repare cu mai multă precizie
scurgerile de metan de la puţuri,
conducte şi alte echipamente noi şi
existente. EPA estimează că
implementarea acestor norme ar

reduce cu 41 de milioane de tone
emisiile de metan din 2023 până în
2035. Această cantitate reprezintă un
volum de emisii de gaze cu efect de
seră mai mare decât tot dioxidul de
carbon emis de toate autoturismele
şi avioanele comerciale din SUA în
2019.Metanul este un gaz cu efect
de seră puternic, care, potrivit ulti-
mului raport al Grupului interguver-
namental privind schimbările
climatice, este responsabil pentru
aproximativ jumătate din creşterea
netă de 1,0 grade Celsius a tem-
peraturii medii globale, înregistrată
după încheierea erei preindustriale.
În iunie a.c., o echipă a organizaţiei
Clean Air Task Force (CATF)  a
publicat un material care evidenţia
scurgeri importante de metan în
atmosferă la 123 de unităţi de petrol
şi gaze din România, Austria, Repu-
blica Cehă, Germania, Ungaria, Italia
şi Polonia. Preşedinta Comisiei
Europene a declarat la summitul
COP26 privind schimbările
climatice, că Uniunea Europeană va
institui "în trei ani" o taxă vamală pe
CO2, adică taxarea emisiilor de
carbon asociate fabricării unor
anumite produse şi crearea unui
sistem de taxare a carbonului pentru
anumite produse importate din state
terţe, amintind că în UE funcţionează
din anul 2005 o piaţă de tranzac-
ţionare a emisiilor de CO2 în cadrul
căreia circa 11.000 de fabrici şi 500
de companii aeriene trebuie să
plătească pentru fiecare tonă de
CO2 emisă peste un anumit prag,
iar Comisia Europeană doreşte să
extindă această măsură pentru a
cuprinde de asemenea taxarea
emisiilor de carbon rezultate din
încălzirea clădirilor şi din
transporturile rutiere. În prezent,
preţul pe care trebuie să-l plătească
respectivele companii pe piaţa
europeană este de circa 60 de euro/
tona de CO2. Lipsa unor măsuri
suplimentare privind schimbările
climatice poate duce la efecte
devastatoare, inclusiv la intensi-
ficarea valurilor de căldură, creşterea
lipsei de adăpost şi reducerea
aprovizionării cu alimente. Conform
UNEP, chiar şi cele mai actuale şi
ambiţioase planuri climatic, la care
s-au angajat aproximativ 120 de ţări,
direcţionează lumea către calea
creşterii temperaturii medii globale
în viitor cu până la 2,7 grade Celsius.
La o asemenea temperatură,
locuitorii din Sydney riscă să fie
afectaţi pe deplin de schimbările
climatice. Dacă temperaturile cresc
atât de mult, precipitaţiile vor scădea
în oraşul Sydney, iar secetele se vor
intensifica. Acest lucru va avea un
efect secundar şi va duce la o
reducere a disponibilităţii apei pentru
agricultura irigată, şi drept urmare,
va creşte preţul la apă. Este posibil
ca şi Tokyo să fie lovit de evenimente
meteorologice extreme mai intense
şi mai frecvente, cum ar fi furtunile,
secetele şi inundaţiile, în timp ce
capitala Spaniei, Madrid, va fi foarte
afectată de secete şi cicloni tropicali.
În Brazilia, o creştere a temperaturii
peste medie ar putea duce la o criză
energetică, deoarece cel mai mare
procent din electricitatea naţională
este generat de centrale
hidroelectrice, pentru că multe dintre
aceste bazine vor experimenta o
scădere a debitului. O creştere a
temperaturii va avea consecinţe
grave asupra persoanelor în vârstă
şi a celor care suferă de boli
respiratorii. Odată cu restricţiile
aferente perioadei de lockdown,
autorităţile şi companiile s-au văzut
puse în situaţia de a găsi diverse
modalităţi de a-şi digitaliza rapid
operaţiunile şi de a gestiona cât mai
eficient criza actuală, în vreme ce
populaţia a trebuit la rândul ei să se
adapteze la o serie de schimbări. Un
studiu efectuat de către specialiştii
Tech Academy, denumit IT Bootcamp,

relevă faptul că educaţia, adminis-
traţia publică, industria ospitalităţii,
serviciile bancare, precum şi
afacerile din livrări şi domeniul
relaţiilor cu clienţii sunt printre cele
care s-au schimbat cel mai mult
începând cu a doua jumătate a
anului 2020. Viteza de reacţie şi
ajustare la noi paradigme, acce-
sibilitatea şi digitalizarea au fost şi
rămân în continuare cuvintele cheie
ale perioadei COVID-19, iar în
România, o ţară care nu excela
neapărat în domeniul digitalizării, o
serie de industrii şi afaceri au fost
forţate de pandemie să se
digitalizeze. Companii mai mici sau
mai mari din diverse domenii,
instituţiile publice, grădiniţe, şcoli,
universităţi şi multe altele au fost
nevoite să se adapteze şi să  facă un
mare salt către digitalizare pentru a
îşi putea continua operaţiunile în
condiţiile actuale. Un caz similar cu
cel al reducerii birocraţiei în cadrul
instituţiilor şi firmelor este şi cel al
digitalizării serviciilor bancare, unde
astăzi poţi deschide conturi şi efectua
operaţiuni diverse fără a mai fi nevoie
să te prezinţi într-o sucursală. Tot prin
intermediul unui apel video poţi
acum consulta şi părerea unui
medic într-o problemă de sănătate
care nu necesită un consult fizic. Call-
center-urile şi afacerile care implicau
interacţiune telefonică au imple-
mentat şi sisteme de chatbot pentru
a prelua apelurile care nu necesită
asistenţă detaliată, iar pentru o serie
de întrebări frecvente întâlnite, au fost
dezvoltate soft-uri automate,  care să
răspundă la întrebările utilizatorilor.
Pe de altă parte, serviciile de livrări
la domiciliu s-au bucurat de o
creştere a cererii, antreprenorii din
domeniu fiind nevoiţi să îşi
îmbunătăţească platformele pe care
îşi desfăşurau activitatea, astfel încât
să răspundă rapid clienţilor, să le
asigure o experienţă de utilizare
facilă şi să îşi lărgească gama de
produse. Colaborări strânse cu
serviciile de livrări au avut şi restau-
rantele, nevoite să îşi perfecteze
strategia de "delivery", concentrându-
se pe ambalarea optimă a
produselor şi livrarea lor în cel mai
scurt timp. Nu în ultimul rând, poate
cel mai digitalizat domeniu, este cel
educaţional. Pe lângă domeniile
mai sus menţionate, putem vorbi şi
despre  târguri şi conferinţe, work-
shopuri virtuale ş.a. Astăzi, discutăm

mai mult ca niciodată despre
concepte precum tele-muncă, tele-
medicină sau tele-educaţie, despre
inovare şi mai ales despre digita-
lizare, care acum fac parte din viaţa
noastră, indiferent că suntem
angajaţi sau antreprenori, elevi,
studenţi sau pacienţi. Inclusiv pentru
a descărca certificatul verde care ne
permite să intrăm în anumite centre
comerciale sau instituţii, la
spectacole sau manifestări sportive,
să scanăm biletul de avion ş.a. avem
nevoie de un minimim de abilităţi
digitale. Deşi asistăm la o digitalizare
tot mai susţinută în diverse domenii,
relaţiile dintre oameni trebuie să
existe în continuare şi să nu fie
afectate de controverse privind
pandemia de Covid -19 sau efectele
negativre ale schimbărilor climatice,
care până la urmă, dacă sunt
gestionate corespunzător au un
caracter trecător. Dezvoltarea
durabilă este provocarea generaţiei
noastre, pentru a lăsa o moştenire
viabilă şi celor care ne vor urma şi
depinde numai de noi cum vom
gestiona situaţiile care apar de la un
an la altul. Încălzirea globală a fost
dintotdeauna o tendinţă, însă astăzi
este un fenomen care se întâmplă
cu o viteză mai mare. În Glasgow,
marii lideri ai lumii s-au aşezat să
discute şi să se pună de acord cu
privire la ce măsuri se angajează să
ia pentru mediu, în cadrul conferinţei
Organizaţiei Naţiunilor Unite despre
schimbările climatice - COP26, o
întâlnire care poate însemna o
schimbare de paradigmă la nivel
global. La fel ca în cazul comunicării
despre importanţa vaccinării din
pandemia de Covid-19, şi când vine
vorba despre poluare şi schimbări
climatice, oamenii pot fi reticenţi, sau
au păreri diferite. Dacă mâine ar
trebui să nu mai utilizăm autotu-
rismele sau avionul şi ar trebui să
călătorim cu trenul, câţi ar accepta?
Măcar când plecăm în excursii...
Legat de acest aspect, touroperatorul
Club Med a realizat un studiu din care
au reieşit  două topuri: Topul 20 al
celor mai luxoase trenuri din lume şi
Topul celor mai menţionate 20 de
trenuri pe Instagram din lume.
Analiştii Club Med, după ce au
determinat cele mai bune destinaţii
de tren de lux în ceea ce priveşte
recenziile, preţurile biletelor şi
locurile de interes care pot fi vizitate
pe rutele lor, au obţinut şi clasa-

mentele social media pe baza cla-
samentelor TripAdvisor, Instagram,
Pinterest şi paginile web ale
trenurilor. Astfel, printre cele mai
luxoase 20 de trenuri din lume, se
numără: The Rocky Mountainter,
Glacier Express, Bernina Express,
Veneţia Simplon - Orient-Express,
Presidential Tren, GoldenPass
Panoramic, Indian Pacific, Maha-
rajas Express, Golden Eagle Danube
Express. Printre cele mai men-
ţionate 20 de trenuri pe Instagram
din lume, se numără: Veneţia
Simplon - Orient-Express de la
Londra la Veneţia, The Canadian de
la Toronto la Vanacouver, Ghan de
la Adelaida la Darwin, Golden Pass
Panoramic Express, Golden Eagle
de la Moscova la Vladivostok,
Maharajas Express de la Delhi la
Mumbai, Blue Tren de la Pretoria la
Cape Town, The Transcantábrico
Luxury de la San Sebastian la
Santiago de Compostela ş.a.

Până la urmă este vorba de dreptul
fiecăruia de a avea o opinie, dar
când apar efecte negative datorate
lipsei unor măsuri eficiente, sau
existenţei unei opoziţii neconstructive,
lucrurile pot lua o cu totul altă turnură.
şi de aici, până la mişcări sociale e
doar un pas, sau lipsa unor măsuri
urgente ne poate afecta pe toţi.
Rămân la părerea că educaţia
indivizilor  poate contribui substanţial
la iniţiative sau măsuri în concordanţă
cu cercetările ştiinţifice şi nu cu Fake
news. Un studiu recent arăta că între
IQ -ul indivizilor şi gradul de vaccinare
există un raport direct proporţional.
Comunicarea informaţiilor rezultate
din cercetări ştiinţifice este deficitară,
fie datorită faptului că oamenii nu au
încredere în cei care transmit
mesajul (mai ales dacă sunt şi unii
politicieni), fie datorită mijloacelor
sau metodelor alese.

Este nevoie de o comunicare
eficientă la toate nivelurile (scrisă,
orală şi non -verbală), astfel încât
informaţia să nu fie denaturată şi
ar fi indicat ca emiţătorii să fie aleşi
dintre specialiştii din domeniu.
Alfel, oamenii vor rămâne în
continuare sceptici şi măsurile vor
întârzia să apară, iar  divergenţele
de opinii se vor acutiza.

Totodatã, este nevoie
 de educaþie

 permanentã, pentru
 cã viitorul ne poate

 rezerva situaþii
 neprevãzute ºi vom
 putea fi mai bine

pregãtiþi sã
reacþionãm.
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Paula COTARCEA

Ca nişte adevăraţi mateloţi în
căutarea ţărmului încercăm să
traversăm oceanul învolburat al
acestor vremuri tulburi ale vieţii. Pe
toate canalele mass-media, din
toată lumea online suntem
"bombardaţi" doar cu ştiri legate de
pandemie, de izolare, de numărul
de morţi, statistici legate de
vaccinare, etc. Şi, ca şi cum aces-
tea nu ne-ar fi de ajuns, intervin şi
furturi, crime, dispute conjugale,
falimente, lipsa locurilor de muncă
dar şi creşterea numărului de
cazuri de suicid. Cel mai trist este
că aceste cazuri de sinucidere
sunt înregistrate în rândul celor mai
fragile, mai sensibile şi mai tinere
suflete, tocmai ei, cei care au tot
viitorul înainte. UNICEF avertizează
că tinerii şi copiii sunt cei care
resimt cel mai mult, şi pe o
perioadă de foarte mulţi ani de
acum încolo, efectele COVID-19
asupra sănătăţii mintale şi a
bunăstării.

Asistam zilele trecute la o con-
versaţie între colegele de servici, o
discuţie nu tocmai plăcută, ci
terifiantă. Un băiat aflat în floarea
vârstei (21 de ani), student, ado-
lescent care, din spusele părinţilor,
nu a lăsat nicicând de înţeles că
ar avea vreo nemulţumire legată de

viaţă, şi-a pus capăt zilelor chiar în
curtea casei, la coşul de baschet,
acolo unde petrecea clipe
frumoase distrându-se cu cei
apropiaţi. O familie devastată de
durere şi cu o multitudine de
întrebări la care, se pare, că nu le
mai găsesc răspunsuri. O seară
frumoasă în familie s-a încheiat într-
un mod tragic.

COVID-ul a devenit un ucigaş
perfid încercuindu-ne din mai multe
direcţii şi transformându-ne în
victime sigure.

La nivel mondial, unul din şapte

adolescenţi cu vârste cuprinse între
10 şi 19 ani suferă de o tulburare
mintală diagnosticată, conform
ultimelor estimări. 46.000 de
adolescenţi se sinucid anual.
Problema este că fondurile alocate
nevoilor legate de sănătatea
mintală sunt insuficiente, procentul
acestora fiind de doar 2% din
bugetele publice destinate
sănătăţii.

Toţi am resimţit efectele pan-
demiei însă, pentru copiii noştri au
fost şi încă sunt ani în care nu
şi-au mai putut trăi copilăria,

restricţiile ţinându-i departe de
prieteni, de colegii de şcoală, de
joacă, lucruri esenţiale în dez-
voltarea lor fizică şi psihică.

Potrivit primelor rezultate ale
unui sondaj internaţional realizat de
UNICEF şi Gallup în rândul copiilor
şi adulţilor din 21 de ţări - rezultate
prezentate în avanpremieră în
Starea copiilor lumii 2021 - în
medie, unu din cinci tineri în vârstă
de 15-24 de ani chestionaţi în
cadrul sondajului a afirmat că se
simte deseori deprimat sau are un
interes scăzut pentru orice fel de
activitate.

Foarte mulţi tineri sunt încercaţi
de sentimente de teamă, anxietate,
furie, îngrijorare, dar, în acelaşi timp,
au suferit şi enorm de multe
pierderi educaţionale. Părinţii,
ajunşi în pragul disperării (din
cauza pierderii locurilor de muncă,
copleşiţi de achitarea ratelor, fără
o siguranţă a zilei de mâine) îşi pun
tot mai multe întrebări în legătură
cu viitorul copiilor. Cei care ar trebui
să se preocupe de situaţia acestor
copii, sunt mult prea ocupaţi cu
înlocuirea guvernelor, cu lupta
pentru putere, interese, etc. Copiii
au ajuns un fel de minge de fotbal
pasată între şcoală şi cursuri
online. Şi ne mai întrebăm de ce a
crescut numărul cazurilor de

suicid în rândul tinerilor? Poate ne
răspund cei pe care i-am ales,
cândva, să se ocupe de viitorul
acestei ţări. Tardiv, având în vedere
că sănătatea copiilor noştri este
grav afectată de pandemie dar şi
de repercusiunile pe care le are
asupra psihicului acestora. Boli
precum ADHD, anxietate, tulburare
bipolară, depresie, etc. pun
stăpânire pe sănătatea copiilor.

O analiză realizată de London
School of Economics indică faptul
că pierderile suferite la nivelul
contribuţiei economice din cauza
tulburărilor mintale care duc la
dizabilitate sau la deces în rândul
tinerilor sunt estimate la aproxi-
mativ 390 de miliarde de dolari
anual.

Starea copiilor lumii 2021
îndeamnă guvernele şi partenerii
din sectorul public şi cel privat să
se implice, să comunice şi să
acţioneze pentru a promova
sănătatea mintală a tuturor copiilor,
adolescenţilor şi persoanelor care
au în grijă copii, pentru a-i proteja
pe cei care au nevoie de ajutor şi
pentru a oferi îngrijire persoanelor
celor mai vulnerabile.
Şi nu ne oprim aici atunci când

vorbim de această generaţie. Un
nou tip de bullyng a luat naştere în
România, motivul fiind vaccinarea.
Psihologii avertizează că pande-
mia a dus şi la schimbări de com-
portament, prioritare devenind
comportamentele riscante. Tot mai
mulţi tineri apelează la ajutor
specializat pentru depăşirea situa-
ţiilor de criză psiho-emoţională.

Îngrijorările cresc, viitorul este
incert, situaţia devine sumbră. Spre
ce, oare, ne îndreptăm şi la ce să
ne mai aşteptăm acum când totul
începe să semene cu o nebuloasă
care se strânge tot mai tare. Poate
naşterea unei noi stele?

"Trebuie să acceptăm o
dezamăgire finită, dar să nu ne
pierdem niciodată o infinită
speranţă."

Martin Luther King Jr.

Surse: unicef.org
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