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“Iubirea şi compasiunea
sunt necesităţi, nu un lux.
Fără de ele, umanitatea nu

poate supravieţui”.
Dalai Lama
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Bucuria sãrbãtorilor

„Crãciun fericit, fericit, care ne poate înapoia iluziile
copilãriei, care îi poate reaminti unui vârstnic
plãcerile tinereþii, care poate transmuta marinarul ºi
cãlãtorul peste sute de mile, direct în sânul cald ºi
liniºtit al familiei.”                       Charles DICKENSPaula COTARCEA

Cu ocazia Sărbătorilor de
Crăciun şi a Anului Nou 2022,

"Euroeconomia XXI",
realizatorii revistei urează

tuturor autorilor, colaboratorilor
şi cititorilor săi, "La mulţi ani,

multă, multă sănătate şi
fericire, un An Nou cu multe

împliniri pentru fiecare!"
Pentru toată lumea, LA MULŢI ANI !

"Euroeconomia XXI"

Revoluþia Românã - 32 de ani
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Rolul noilor tehnologii
în valorificarea

patrimoniului cultural

continuare în pag. 2,3

Lumea
viitorului se
construieºte încã
de astãzi ºi o sã
fie, cu siguranþã,
una a digitalului.

The LUME. Sursa: Grande Experiences

-  un posibil tablou sinoptic -

New York, 1980

"Orice soldat poartã în raniþã bastonul de mareºal"
Napoleon BONAPARTE

Punctul pe Europa

continuare în pag. 8

Spiritul locului ºi importanþa sa în valorificarea
turisticã a patrimoniului cultural Pagina 7(D.L.P.)

Un gând deosebit la acest sfârşit de an, multă sănătate, putere de muncă
şi fericire lui şi familiei, excelentului jurnalist tribunist şi c[rturar Nani DOBRA,
cititor şi observator exigent al publicaţiei noastre, care, la început de
decembrie şi-a sărbătorit ziua aniversară.                            "Euroeconomia XXI"

-  despre suflet, iubire, bunãtate --  despre suflet, iubire, bunãtate --  despre suflet, iubire, bunãtate --  despre suflet, iubire, bunãtate --  despre suflet, iubire, bunãtate -
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Digitalizarea,
 definitã ca proces

al conversiei
 informaþiei în

 format digital, face
 parte din realitatea
 curentã, modelând
 societatea, sub toate
 aspectele acesteia.

Parte integrantă şi definitorie a
societăţii, cultura este, la rândul
ei, influenţată de digitalizare,
implicaţiile utilizării în acest
sector a noilor tehnologii fiind
dintre cele mai diverse.

Digitalizarea culturii presupune
nu doar platforme web, social
media, ci şi extinderea în spaţiul
cultural a tehnologiilor având la
bază inteligenţa artificială,
realitatea virtuală, realitatea
augmentată, precum şi robotica,
toate acestea cu potenţial în a
revoluţ iona modul în care
prezervăm, creăm, accedem şi
experimentăm cultura (Shaping
Europe's Digital Future. Digital
Culture Heritage). Tehnologiile
dau un nou suflu patrimoniului
cultural, facilitând publicului
contactul cu inepuizabile surse
de cunoaştere, până acum
inaccesibile, readucând la viaţă
situri şi generând experienţe
inedite şi profunde.

Introducerea
digitalului în

 sectorul cultural
a generat

schimbarea
modului în care

 accedem/ne
raportãm la culturã.

A devenit astfel posibilă
promovarea unor destinaţii
culturale care, deşi valoroase,
erau mai puţin cunoscute, în

paralel cu scăderea presiunii pe
marile atracţii şi cu dezvoltarea
un turism mai sustenabil. Un
exemplu de bune practici în
materie de utilizare a digitalizării
ca instrument al creşterii
accesului publicului la cultură/
artă este reprezentat de proiectul
UNESCO: World Heritage
Journeys in Europe. Având
susţinerea Uniunii Europene şi a
National Geographic, această
platformă web promovează 34 de
situri incluse în patrimoniul
mondial UNESCO, localizate în
19 state ale Uniunii Europene.
Meritul deosebit al proiectului
constă în faptul de a promova, pe
lângă destinaţii celebre şi unele
situri mai puţ in cunoscute,
notorietatea mai scăzută a
acestora neînsemnând că
respectivele obiective sunt mai
puţin importante pentru cultura şi
istoria europeană/universală.
World Heritage Journeys in
Europe se focusează nu doar pe
o mai largă deschidere către
public, dar şi pe crearea unor
experienţe marcante, demersul
regâsindu-se sub deviza "a
călători diferit, a călători profund":

"travel differently, travel deeper".
Elemente de patrimoniu

tangibil şi intangibil, istoric,
cultural, natural, toate sunt
grupate în patru categorii de
itinerarii, fiecare categorie fiind
circumscrisă unei tematici
aparte. Regăsim astfel propuneri
de trasee pentru Europa antică
(situl arheologic din Olympia,
apeductul roman Pont du Gard),
Europa romantică (Centrul istoric
al oraşului Bruges, Centrul istoric
al oraşului Vilnius, Mont Saint-
Michel), Europa regală (Palatul şi
parcul Versailles, Grădina
Botanică Regală din Kew) şi
Europa ascunsă (Bazinul minier
Nord-Pas de Calais, Complexul
industrial minier Zollverein din
Essen), trasee care propun
vizitarea unor locuri emblematice
pentru cultura ş i civilizaţ ia
europeană ş i diferite alte
activităţi.

Digitalizarea nu doar că permite
o mai eficientă valorificare a
patrimoniului cultural, în sensul
lărgirii accesului la acesta, dar are
rol major şi în salvarea patri-
moniului, mai ales a celui

localizat în zonele de conflict.
Una dintre cele mai repre-
zentative iniţiative în această
direcţie aparţine UNESCO,
organizaţie care face eforturi în
Siria pentru a recupera
patrimoniul oraşului Alep, acelaşi
tip de demers fiind desfăşurat şi
în Yemen, în cadrul misiunii
"Revive the Spirit of Mosul".

Una dintre cele
mai mari provocări şi temeri

cu privire la digitalizarea culturii
se referă la noua natură a relaţiei
dintre public şi exponate (piese
de patrimoniu, opere artistice,
etc), respectiv la modul în care
acest contact intermeiat este în
măsură de a mai provoca emoţie.
Temerea s-a dovedit a fi
nefondată, practica demonstrând
nu doar că noile tehnologii pot
accesa cele mai sensibile straturi
emoţionale, dar mai mult decât
atât, că o combinaţia inovativă a
acestora facilitează o mult mai
profundă imersiune a vizitatorului
în experienţa prilejuită de
întâlnirea cu arta/patrimoniul/
cultura, generând experienţe

calitative, autentice, revelatorii.
Exemple în acest sens ne sunt

oferite de renumita companie
Grande Experiences, al cărei
fondator, Bruce Peterson, este
adeptul unei "deschideri largi
către experimentarea culturii şi
artei, prin crearea şi prezentarea
unor experienţe plăcute, incluzive,
povestite şi multi-senzoriale"
( h t t p s : / / g r a n d e - e x p e
riences.com/). Expoziţiile pro-
puse de Grande Experiences nu
au ca scop înlocuirea celor
tradiţ ionale, organizate de
instituţii culturale consacrate.
Dimpotrivă, această companie,
prin eforturile concertate ale
membrilor săi: designeri, experţi
grafici, alţi specialişti în audio-
visual, urmăreşte să vină în
susţinerea instituţiilor culturale de
tradiţie, promovând însă un
discurs nonconvenţional.

De departe, cel
mai cunoscut produs

 al Grande
 Experiences este
Van Gogh Alive.

Van Gogh Alive. Sursa: Grande Experiences

Monet % Friends. Sursa: Grande Experiences
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Pe acelaşi principiu func-
ţionează şi Monet & Friends -
Life, Light and Colour. Utilizând
tehnologiile SENSORY4, expo-
ziţia multimedia readuce la viaţă
Impresionismul, proiecţii supra-
dimensionate ale unor picturi
celebre aparţinând lui Claude
Monet, Pierre-Auguste Renoir
sau Paul Cézanne, etc. deru-
lându-se, având ca fundal imagini
ale Parisului de secol al XIX-lea,
totul acompaniat de muzica lui
Piotr Ilici Ceaikovski, Claude De-
bussy sau Jacques Offenbach.

Succesul extraordinar al
acestor proiecte a determinat
compania Grande Experiences
să deschidă şi prima galerie
digitală permanentă de artă din
Australia, The LUME, inaugurată
pe 1 septembrie 2021, la
Melborne.

Toate proiectele mai sus
menţ ionate îş i dovedesc
oportunitatea, demonstrând nu
doar compatibilitatea relaţiei
dintre cultură şi noile tehnologii,
dar şi că în timp am asistat la
naşterea unui nou tip de public:

flexibil, adaptativ, deschis acestui
discurs inovativ pe teme culturale
şi patrimoniale. Nu doar că
digitalizarea are rolul de a încuraja
inovaţia în domeniul culturii, dar
acesta îşi aduce un aport im-
portant la promovarea regiunilor,
la protejarea diversităţii culturale,
la impulsionarea sectorului
creativ. Mai mult decât oricănd,
digitalizarea culturii îşi de-
monstrează beneficiile indiscu-
tabile, în contextul atipic impus
de pandemia COVID-19,
organizaţiile cu rol în prezervarea
şi valorificarea patrimoniului
cultural regăsindu-se cu publicul
lor, chiar dacă pentru multă vreme
doar în mediul virtual, fapt care
le-a permis să îşi continue
misiunea şi le-a asigurat astfel
supravieţuirea.

Bibliografie/Webografie:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/

en/policies/cultural-heritage
https://iconem.com/en/
https://ymdi.uoregon.edu/
https://en.unesco.org/fieldoffice/

baghdad/revivemosul
Declaration of Cooperation on

advansing the digitalisation of cultural
heritage in Europe, 2019.

Mont Saint-Michel
Sursa: World Heritage Journeys in Europe

Bruges
Sursa: World Heritage Journeys in Europe

Centrul industrial minier Zollverein, Essen. Sursa: World Heritage Journeys in Europe

Revive the Spirit of Mosul. Sursa: Internet

Van Gogh
Alive.

Sursa:
Grande

Experiences

(Van Gogh Alive. Sursa: Grande Experiences)

The LUME. Sursa: Grande Experiences

Catalogată de organizatori drept "cea mai vizitată experienţă
imersivă multi-senzorială din lume", Van Gogh Alive a atras
până la acest moment circa 8.5 milioane de vizitatori, fiind
prezentă în peste 70 de mari oraşe ale lumii: Roma, Moscova,
Beijing, Berlin, Madrid, Londra, Viena, etc. Explozii de culori,
imagini, sunete, lumini şi mirosuri, ecrane imense şi proiecţii
multiple, transpun vizitatorul în lumea marelui artist Vincent
Van Gogh. Nu doar că publicul descoperă operele de referinţă
ale artistului, dar el are şansa unei interacţiuni unice, dincolo
de tot ceea ce înseamnă limitările unei vizite clasice la muzeu.
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1. ...Suntem prin 1830, în
Europa de Vest, în Franţa şi
Belgia de astăzi, ţări care urmau
cu fidelitate exemplul Angliei de
revoluţie şi dezvoltare industrială.
Vocabularul economic şi social
al timpului deja se referea astfel.
Erau, deopotrivă, surprinse, în
analize, efectele. Se examina,
printre altele, amplu reconfi-
gurarea societăţii şi a comerţului
urmare a introducerii maşinii cu
vapori de abur în industria textilă.
Economistul francez cu vederi
socialiste, Adolphe Blanqui
(1798-1854), ofiţer al Legiunii de
Onoare, va publica, în timpul vieţii,
marea sa lucrare "L'Histoire de
l'Économie  Politique en Eu-
rope..." în care va privi lucrurile
astfel. Preluând aici chiar
descrierea făcută în acest sens
de primul profesor oficial de
Economie Politică în lume,
liberalul Jean Baptiste Say (1767-
1832). Cel care a susţ inut
concurenţa, comerţul liber şi
ridicarea restricţiilor asupra
afacerilor, cel care a formulat
celebra - chiar dacă simplistă -
"lege a pieţelor" şi cel care a
conceptualizat antreprenorii ca
organizatori şi lideri ai eco-
nomiei. Va prelua Adolphe
Blanqui de la Say, dar va imagina
ş i va cere condiţ i i le unei
industrializări mai umane. A.
Blanqui era convins de efectele
pozitive, în anumite condiţii, ale
maşinismului. Iată deja şi o
doamnă, în 1839, jurnalista
belgiană Natalis Briavoinne,
"tributară" efectiv acestei con-
cepţii optimiste, departe de
meandrele exploatării, şi care va
scrie în "De l'industrie en
Belgique"("Despre industrie în
Belgia"): "Revoluţia industrială
este indisociabil intelectuală,
morală şi materială. Ea va
îmbogăţi umanitatea şi va triumfa
asupra a 25 de ani anteriori de
război". O lovitură dură dată celor
ce priveau industrializarea doar
din punct de vedere strict
economic sau ca o "plagă ce
ameninţă libertatea" (Stendhal şi
Benjamin Constant - "L'ignoble
sphere de jouissances  mate-
rielles"). A însemnat mult, mult
mai mult pentru oameni, pentru
omenire. Reiese, o dată în plus,
o anume îngustime a gândurilor
celor ce o contestau, ce au
contestat-o, ce o contestă chiar.

Dezvoltarea industrială: o verita-
bilă componentă a civilizaţiei
lumii.

Revenind, pleiada cercetătorilor
în domeniu începuse să se
divizeze în două: a) pe de o parte,
cei care ignorau realităţile maşinii
cu vapori. Cei grupaţi în "National
Land Company" a chartiştilor
englezi, apoi liberalul Eduard
Gibbon  urmărind civilizarea
Canadei, Australiei ş i Noii
Zeelande, în sfârşit, dar nu în
ultimul rând, conservatorismul
colonial francez al generalului
Bugeaud, în Algeria etc. Cu toţii
promovând, pentru secolul XIX,
multiplicarea utopiilor aproape
bune, de altfel, mai ales pentru
secolul precedent, erau cu faţa
la trecut; b) cei pe invers, nu puţini
socialişti precum Robert Owen,
nu puţini liberali sau icarienii ce
aşezau energia mecanică în
centrul proiectelor lor. Deopotrivă,
saint-simonienii, adepţii marelui
părinte al industrialismului,
contele Saint-Simon, potrivit
cărora şi căruia "puterea vaporilor
este bine integrată într-o
fiziologie socială" ceea ce face
ca societatea să fie asociată ca
"a fi hibrid" jumătate organic,
jumătate mecanic. Pe urmă, iată,
Marx, asistat de Engels, evocă
revoluţia industrială şi conse-
cinţele ei, într-o cronologie foarte
lungă: deoarece, înainte de a
introduce maşinile s-a vădit prole-
tarizarea muncii, proces realizat
de pe la sfârşitul Evului Mediu
etc. Nu mai dăm alte exemple,
trecând direct la Lenin dar şi,
ceva mai târziu, într-un alt regis-
tru, la marele economist român
Mihail Manoilescu, cel care,
printre altele, a inspirat, în mă-
sură esenţială, teoria dezvoltării
industriei naţionale nu doar în
România dinainte şi de după
1945, ci şi în Spania, Italia, state
din America de Sud etc...

2. Problema nu era, nu este,
însă, aceasta. Problema era şi
este că dinamica şi modificările
sociale au acţionat şi acţionează
şi în acest domeniu generându-
se şi potenţându-se reciproc.
Uneori surprinse în dezvoltare,
alteori, vădite dar ignorate. Nu
puţini cercetători susţin astfel că
între 1850-1900, economişti din
Europa de Vest şi nu doar, îşi iau
"zborul", "elanul" în acest fel.
Avem rezultatele unei munci dure
şi abnegante care, printre altele,
a demonstrat, neîndoielnic, că
industrializarea a fost şi era
singurul destin posibil al societăţii
umane. Pentru mulţi, cine con-
testa industria făcea "o glumă"
mizerabilă. Desigur, fără a
exclude agricultura, transpor-
turile, comerţul, construcţiile,
toate procese susţinute de
dezvoltarea de tip industrial.

Fascinaţia astfel a fost şi pentru
liberali, dar şi pentru socialişti de
un fel sau altul. La primii, me-
canismele respective se regă-
seau în "piaţă" şi în "liberul
schimb". La ceilalţi, în "proprie-
tatea comună asupra mijloacelor
de producţie", dar şi, pentru
socialişti din Vest, într-o anume
coabitare paşnică, a capitalului
cu munca. Oricum, în ambele
situaţii, sisteme, obsesia pentru
producţia industrială va deveni, în
plan teoretic, deocamdată, pentru
nu puţini, motorul principal al
viziunilor viitorului. Erau ani în
care industria siderurgică, a ma-
şinilor şi instalaţiilor, în domeniul
cărbunelui, al textilelor ş.a. - în
fapt, marea industrie - se vădeşte
simbolul societăţii moderne şi,
totodată, sursă şi justificare a
ascendentului pe care Europa
imperialistă l-a dobândit, îl
dobândea asupra restului lumii.
Concluzia este şi a cercetătorului
francez François Jarrige în
consonanţă cu multe alte opinii.

3. Apogeul dezvoltării indus-
triale gândită astfel va fi atins
aproximativ între 1900-1970 în
Europa şi Statele Unite. În ie-
rarhii, Regatul Unit va pierde teren
în profitul Statelor Unite şi Ger-
maniei. În 1875, Regatul Unit pro-
ducea 36% din producţia mon-
dială de oţel. În 1913, doar 10%.
După 1890, mai multe întreprin-
deri vor deveni "multinaţionale",
ceea ce înseamnă că vor instala
activităţile lor productive în străi-
nătate, desigur, în Europa, dar şi
în Asia, Africa, Australia, pro-
ducând aici în loc să exporte
producţia respectivă produs[ la
ele, având dar acum cheltuieli mai
mici, salarii mai mici, cifre de afa-
ceri imense şi impozite reduse.
Printre altele, accelerând influ-
enţa industriei în întreaga

lume. Au fost, la început, 37 de
asemenea societăţi - "radiind" în
afară, în Statele Unite. Ulterior au
fost mai multe, din ce în ce mai
multe, generate iniţial şi de capital
francez, german, belgian, olan-
dez, din nou şi mult american etc.
De multe ori se disputau unele
cu altele, pe resurse naturale, pe
cele financiare, spaţii economice
de aprovizionare şi debuşee din
diferite ţări etc. O confruntare lină
la suprafaţă, dar, deseori, dură în
adâncuri. Sau dură la suprafaţă,
dar mai lină în adâncuri, cu
înţelegeri subterane. O spun nu
doar examinările unor mari
economişti vestici, de la Keynes
ş i Friedman la Piketty ş i
Hobsbawm etc. Ci şi zeci de mii
de lucrări ale unor analişti
spectaculoşi. Dar şi mii de filme
vestice de bună calitate ale unor
regizori şi actori de seamă, de la
Robert de Niro şi Alain Delon,
Hackman şi Fernando Rey, la
Roger Corman, William Friedkin,
Brian de Palma, Martin Scorsese
etc. De multe ori, asemenea
confruntări, cu implicaţii politice
esenţiale, nu au depăşit "linia
considerată roşie". Alteori, da.
Unde s-au vădit, însă, efectele
mai dureroase, pe lângă multe
altele, pozitive? La cei slabi,
nereactivi, "influenţaţi", chiar
cumpăraţi politic etc. Au fost şi
sunt. Încă mulţi.  Dar aşa a mers
şi merge lumea. Nu este nici pe
departe vorba de "Tout est pour
le mieux dar le meilleur des
mondes  possibles". Dar să revin

Oricum, cine avea industria de
calitate, contra la alte state, altor
concurenţi, avea aproape totul. O
mare parte a omenirii mizerabile,
care nu beneficia cât de cât
astfel, încotro oare să se îndrepte,
în speranţa unei vieţi mai bune,
chiar dacă muncă necalificată
sau puţ in calificată? Spre

metropole, desigur, spre cei
puternici, era nevoie de servicii
necalificate, spre centrele
industriale din afară. Cu
precădere, se exploata petrol -
în Mexic, SUA, de pildă - precum
şi alte resurse, dar şi industrii mai
brute prin alte părţi, ce nu
solicitau, în general, o calitate
deosebită a muncii.

4. ...Activităţile industriale,
creatoare de mari profituri pentru
patronii şi întreprinzătorii lor, dar
şi de unele locuri de muncă de-
seori rău plătite, se vor extinde
şi intensifica în spaţiu. În Primul
Război Mondial, precum şi în Al
Doilea, s-au confruntat mari
puteri industriale, câştigând ace-
lea care produceau mai mult şi
aveau un control mai puternic
asupra resurselor. Crizele eco-
nomice şi politice au fost depă-
şite, industria fiind mereu, mă rog,
aproape mereu, relansată de
către politicile publice precum şi
de o anume reducere a confrun-
tărilor  socio-politice, în condiţiile
procurării de ceva mai multe bu-
nuri şi confort populaţiilor. Pre-
cum şi de speranţa, nesusţinută
însă decât parţial de realităţi, că
în noua societate, industrială, în
speţă, capitalistă dar şi so-
cialistă, practic fiecare are în
buzunarul său "bastonul de
mareşal". Nici vorbă, dar visele
mai mereu pot atenua reven-
dicările mai mult sau mai puţin
brutale...

5. Oricum, în perioada "anilor
glorioşi" (1945-1973), ai lui Jean
Fourastié, productivitatea a sporit
sensibil, au avut loc mecanizarea
şi automatizarea complexe,
produsele din supermarket-urile
apărute tot pe atunci oferind
senzaţia de abundenţă pentru cei
ce aveau bani să le cumpere.
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Johannesburg, Africa de Sud

"Fãrã poezie... nimic
mare! Vei fi soldat dar nu
erou, vei fi actor dar nu
artist, vei fi funcþionar
dar nu om de stat"
Bogdan Petriceicu Haºdeu
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Câştigaseră şi câştigau masiv cei
care produceau, dar, din păcate,
o mare parte a lumii nu producea.
Ţările eminamente  agrare, încă
coloniale sau nu, cu o agricultură
în ruină, au devenit, primele, mari
importatoare de produse agricole
din economiile dezvoltate. Ruină
şi mizerie pentru cei confruntaţi
astfel. De ce a ales România
modelul industrializării, desigur,
"socialiste" în virtutea înţelegerilor
dintre marile puteri la Yalta şi
Potsdam? România, ţara de
baştină a lui Marţian, Aurelian,
Xenopol, Bariţiu, Gherea, Zeletin,
I.N. Angelescu etc., dar şi a
marelui Mihail Manoilescu, ce a
inspirat mai multe concepte de
industrializare unele începând cu
1945? Era normal, iar în lipsa
acestei industrializări - câtă a
fost, şi a fost, deloc rareori, de
calitate - probabil că ne-am fi aflat
acum într-o situaţie mult mai
rea... De altfel, în perioada
"Războiului Rece", cursa dintre
Este şi Vest s-a caracterizat
printr-o puternică exaltare a
sectorului industrial, de o parte
şi de alta. Iar agricultura, tot şi
de o parte şi de alta, de altfel
industrializată, a fost deseori
sacrificată. Să nu uităm de
importurile masive de grâu ale
americanilor, deşi cu o agricultură
puternic subvenţionată, din nu
puţine ţări ale lumii. De penuria
de produse alimentare de la noi.
Inginerii şi antreprenorii, pro-
motori ai dezvoltării industriale,
au devenit noii eroi ai acelor
timpuri. Printre alţii, tot F. Jarrige
o arată.

6. ...Anii 1970, din varii motive,
vor vădi o anume încetinire a
acestui "zbor industrial" de un fel
sau altul. Iniţ ial, în Vestul
european şi în Statele Unite,
minele de cărbune se închid
unele după altele, dezvoltarea
bazându-se acum, ca principală
resursă energetică, mai ales pe
un petrol ieftin. Ţări arabe,
stimulate de sovietici, vor preţuri
mai mari la exportul de ţiţei, Vestul
are îndoieli şi se declanşează
criza grea a petrolului şi a
energiei. Pentru mulţi, consumul
de resurse naturale se va corela
nu cu Produsul Social Total, în
speţă, suma chiar repetitivă a
activităţilor. Ci mai ales cu
valoarea nou creată, cu Venitul
Naţional. Criză permanentă, recul
industrial şi şomaj structural.
Ţesătura industrială se recom-
pune cât de cât în profunzime, în
vreme ce se multiplică puternic
"delocalizările". Acestea, sti-
mulate de căutarea frenetică a
reducerii costurilor de producţie,
în speţă şi de  o mână de lucru
tot mai ieftină...

Îndoielile asupra trecutei
civilizaţii industriale, cu ravagiile
ei greu de contestat, în bună
măsură cu marile inegalităţi
generate de ea la nivelul ţărilor,
regiunilor, localităţilor şi, mai ales
oamenilor etc. încep să pună sub
semnul întrebării certitudinile
anterioare. În timp ce poluarea
devine oficial o miză, inedită până
atunci, la toate ţările. Desigur, au
fost alte crize în timp, economice,
de supraproducţie, de subpro-
ducţie, de consum şi subcon-

sum, crize imobiliare ale băncilor
private mai ales ce nu şi-au
recuperat creditele şi au fost
despăgubite din bani publici,
crize financiare, crize structurale
şi conjuncturale etc. Multe se
repetă, continuă, se înmulţesc,
dar şi se sting. Dar cele amintite
erau şi sunt oarecum de altă
natură. Termenul de "industrie" de
înaltă creştere economică de
până în anii 1970 păleşte astfel
întrucâtva. Sociologii Alain Tou-
raine  şi Daniel Bell   discută deja
de intrarea în "era post indus-
trială". O mutaţie cu schimbarea
de paradigme, cele noi făcând un
insistent apel la subordonarea
elementelor materiale - resurse
materiale de un fel sau altul -,
celor imateriale, în speţă,
cunoştinţele şi informaţiile. "Mai
ales în societăţile occidentale,
scrie Fr. Jarrige, confruntate cu
valuri de dezindustrializare, şi, în
evident câştig, cu greutatea
mereu mai mare a serviciilor şi a
plus valorilor financiare, conceptul
de "post industrial" cunoaşte o
mare vogă. El întreţine iluzia că
industria este deja un fenomen
al trecutului". Oare? Ca mai
mereu, lasă să se înţeleagă
acelaşi excelent cercetător, şi nu
doar el, ci mai ales realităţile,
multă precipitare şi argumente nu
mereu temeinice...

7. "Industria" în gen clasic, şi
în anume condiţii, rămâne tare pe
poziţii. Cine nu s-a grăbit să imite
neatent, a avut de câştigat.
Desigur, imaterialul, hotărâtor
totuşi. Dar energia fosilă şi
extracţia de materii, utilizarea de
materiale  care au făcut în bună
măsură succesul economic al
civilizaţiei industriale, precum şi
marile uzine, cu personal mult,
dar şi raţionalizarea productivităţii,
nu au încetat deloc să se extindă
la alţii, care ocupă în prezent
poziţii importante de piaţă. Cu
câştigurile, implicit sociale,
aferente. Însemnate nuclee de
putere economică, de tehnică de
vârf, rămân, în fapt, la Vest, dar
"ceilalţi", trecuţi prin şcoala indus-
trială, pot produce şi reproduce
modelele respective. Poate la
început mai timid, dar pe urmă
detaşat. Sunt unele economii din
Asia, poate din Africa, reprezen-
tative astfel. Exemplul Chinei

"noul atelier industrial al lumii",
este elocvent. În 1979, în China
se lansează conceptul "econo-
miei socialiste de piaţă", ţara,
economia se deschid către co-
merţul internaţional. Fiind anga-
jată o industrializare rapidă spe-
cializată îndeobşte în industriile
consumatoare de mână de lucru,
textilele, de pildă. Pe urmă s-a
progresat consistent. Chiar şi
firme din vest nu au renunţat la o
astfel de reţetă...

8. În anii 1970, respectiv în
1973, Alain Peyrefitte, cercetător
de marcă şi politician francez,
publica o lucrare care a făcut
vogă: "Quand la Chine s'éveillera,
le monde  tremblera". Suntem,
cred, încă departe de acel timp.
Dar nu foarte departe. La înce-
putul secolului XXI, în anii res-
pectivi, rata de creştere indus-
trială în China a fost net supe-
rioară altor state foarte impor-
tante: circa 10%. Ceea ce spune
mult. Ceea ce este "mic", minia-
turizat este bun, dar nu exclusiv.
Şi ce este "mare" are calităţile
sale. Mai sunt însă probleme
grave de rezolvat, în direcţia
costurilor sociale şi a poluării, a
costurilor ecologice. Iată, China
consumă, în fiecare an, aproape
40% din cărbunele lumii, poluând
"corespunzător". Totodată, pro-
ducţia industrială este acompa-
niată de alte şi alte ravagii eco-
logice... La nivel mondial, pro-

ducţia industrială continuă, totuşi,
să se extindă, dezvoltând ine-
galităţile, iată în creştere, iar
industriile high-tech nu au devenit
încă curate. Nu formulăm răs-
punsuri, dar rămâne, oricum, o
imensă problemă de rezolvat,
alăturându-ne astfel celor spuse
de Fr. Jarrige: "Să se inventeze
moduri de organizare a muncii şi
moduri de a trăi mai puţin depen-
dente de producţia masivă de
mărfuri şi de deşeuri, precum şi
mai puţin dependente şi de ex-
ploatarea excesivă a oamenilor
şi a naturii". O chestiune vitală
pentru viitorul paşnic al lumii,
mult dincolo de lupta acerbă
dintre întreprinzători şi state
pentru resurse, politici favorizante
etc. Este o imensă problemă ce
traversează timpul nostru.
Poluarea, supraîncălzirea, noxele
de un fel sau altul, îl pot întuneca,
pe el şi civilizaţia noastră.

9. "Viitorul paşnic al lumii"?
Deloc eronat. Marile războaie şi
confruntări militare s-au petrecut
mai ales când s-au modificat
ierarhiile economice. Exemplele
sunt numeroase şi din vechime.
Noi vom începe din a doua
jumătate a secolului XIX. Războiul
franco-prusac, de pildă, din 1870,
marchează expansiunea Prusiei
- şi ulterior a Reich-ului german
proclamat la Versailles, în "Sala
Oglinzilor", ianuarie 1871 - pe
drumul revoluţiei industriale. Avea

deja un ascendent asupra Fran-
ţei, Krupp la oţeluri etc. Marea şi
cumplita conflagraţie 1914-1918
e pornită de Germania - şi
Austro-Ungaria - care devansase
vizibil Anglia şi Franţa ca mari
puteri ale lumii. Germania lui
Wilhelm al II-lea dorea cu forţa,
dacă altfel nu a fost posibil, primul
loc în lume şi influenţele res-
pective. Şi a ieşit ce a ieşit, in-
clusiv cu implicarea Statelor Uni-
te. "Liga Naţiunilor": poveste ro-
mantică despre poziţiile de ega-
litate ale statelor şi susţinerea
dreptăţii pentru toţi... A doua mare
confruntare mondială a fost ge-
nerată, în general, de poziţia de
mult anunţată de Führerul Adolf
Hitler de a stăpâni lumea şi a
instaura peste tot în lume doctrina
nazistă. Germania de atunci
avea o puternică şi aparent ine-
fabilă bază economică, era mo-
dern înarmată şi antrenată. Şi a
ieşit tot ce a ieşit: dezastru, ca-
tastrofe, zeci şi zeci de milioane
de vieţi umane pierdute, ruine,
foamete, mizerie, o altă împărţire
a lumii. "Războiul Rece", de apoi,
nu a fost, nu a devenit "cald" decât
local - Vietnam, Coreea, Cuba,
prăbuşirea sistemului colonial
etc. - deoarece era un anume
echilibru generat de armele
nucleare din ambele tabere, nu
se vădeau asimetrii evidente. Iar
perfecţionarea armelor de dis-
trugere în masă, chiar după
Acordurile de la Helsinki din 1 au-
gust 1975, au acţionat în acelaşi
sens. Evoluţiile continuă, dar
înlăturându-se "caldul" mai ales
prin destrămarea URSS şi, în
bună măsură, se spune, a comu-
nismului mondial. Au rămas,
însă, lupte deschise pentru
interese concrete - Afganistan, de
exemplu, Siria, Orientul Mijlociu
ş.a. - în condiţiile în care războaie
mondiale de tipul celor petrecute,
Primul şi Al Doilea, par dacă nu
excluse, cel puţin greu presupuse,
antamabile într-un viitor mai mult
sau mai puţin îndepărtat. Şi în
acest cadru rămâne ca o cale de
pace şi progres dezvoltarea
tuturor statelor, spre un nivel de
viaţă cât de cât rezonabil pentru
toţi. Este evident că industria,
dezvoltare de tip industrial, îşi
menţin astfel un rol de seamă.
Ele au cotizat sensibil, aproape
3 secole, la înţelepciunea lumii
şi nu vor - nici nu prea au cum -
să se compromită.
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P.S. Două evenimente triste au

marcat rugbiul românesc (ce a
mai rămas din el) în ultimele luni.
Semnalate, spre cinstea ei, doar
de Federaţia Română de Rugbi,
cu o activitate deosebit de
laborioasă. Este vorba de trece-
rea dintre noi a doi mari inter-
naţionali români, veritabile
legende: aripa Ioan Teodorescu şi
demiul Petre Florescu. Întâm-
plarea a făcut că am jucat contra
la amândoi. Cu P. Florescu, la
începutul anilor 1960, când el juca
la "Vulcan", echipă condusă de
excepţionalul antrenor Dragoş
ţenescu. Simţeai deja "stofa". De
altfel, nu puţini rugbişti de frunte
au provenit din aceste, atunci,
numeroase şcoli profesionale, o
dezvoltare democratică a unui
rugbi încă jucat "aristocratic". Iar
cu Ioan Teodorescu, tot cam pe
atunci am jucat contra lui, el la
"Ştiinţa Bucureşti", deja aripă

Orice moment aniversar este şi
unul de bilanţ. Încheiem cel de - al
doilea an în care am convieţuit
împreună cu Covid -19, cu bune şi
rele, aşteptând să revenim la viaţa
de dinainte. Anul acesta împlinim 30
de ani de învăţământ superior
economic în Sibiu, de activitate
didactică şi de cercetare şi nimeni
nu s-ar fi gândit după '90, când eram
cu toţii entuziaşti, că vor veni timpuri
mai grele decât în vechea perioadă.
A fost o serie neîntreruptă de ani
frumoşi şi prolifici până în 2019,  mii
de studenţi urmând specializarea de
"Turism şi servicii", devenită mai târziu
Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor la studiile de licenţă sau
"Administrarea afacerilor în turism şi
servicii" la masterat. Cererea pentru
aceste specializări s-a conturat şi s-
a dezvoltat şi ca urmare a itinerariului
de succes pe care l-a avut turismul
în judeţul Sibiu. Anul 2007, în care
Sibiul a devenit capitală  culturală
europerană a marcat saltul către un
număr mai mare de turişti şi noto-
rietate. Chiar dacă nu a mai fost atins
numărul de 1 milion de turişti anual,
Sibiul a fost pus pe harta turismului
internaţional şi evenimentele au
continuat să crească ca număr şi
calitate. Pe acelaşi traseu,  Sibiul a
primit în anul 2009 un Măr de
Aur(Pomme d'Or) acordat de către
Federaţia Internaţională a Jurna-
liştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET)
pentru ospitalitatea locuitorilor din
Mărginimea Sibiului şi Premiul Eden
ca destinaţie de excelenţă pentru
aceeaşi microregiune în 2015.
Obţinerea de către judeţul Sibiu a
titlului de Regiune gastronomică
europeană în anul 2019, distincţie
acordată de către Lonely Planet, cea
mai mare editură de ghiduri de
călătorie din lume, pe care Sibiul a
împărţit-o cu Regiunea Egeei de Sud
a Greciei, care include insule precum
Santorini, Mykonos, Rhodos şi
Patmos, a însemnat un pas înainte

consacrată, de mare valoare. Şi
Petre Florescu dar şi Ioan
Teodorescu, dincolo că au fost
campioni ai României, au făcut
meciuri mari de tot ca
internaţionali. Dumnezeu să-i
odihnească în pace! Era lumea
rugbiului - şi a mai fost multă
vreme aşa, chiar dacă s-a dimi-
nuat, şi este şi acum - o lume
aparte. De adevăraţi gentlemeni în
sensul corectitudinii, eleganţei în
sine, solidarităţii. Îmi aduc aminte

de Dan Ghiţă (Puiu) de la "Pro-
gresul" şi apoi "Steaua", centru pe
troacari, îl promovaseră antrenorii
Fl. Tudorache şi marele Fănică
Bârsan. Avea cred, Puiu, nu mult
peste 50 kg. Niciodată nu l-a
brutalizat nimeni, deşi se putea,
dar şi el compensa lipsa de fizic
printr-o tehnică remarcabilă. Şi
mai sunt şi altele. Rugbi-ul a făcut,
deseori, glorie României. Nu o mai
face, din păcate. Şi nu datorită
foştilor şi actualilor lui slujitori.

Virgil NICULA
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şi încununarea cu succes a unui trend
ascendent începând cu anul 2007.
Titlul, acordat în fiecare an de către
Institutul Internaţional de Gastro-
nomie, Cultură, Artă şi Turism
(IGCAT), cu sprijinul mai multor
instituţii europene, s-a  dorit un impuls
pentru a lega "mâncarea, ospita-
litatea, turismul, cultura, sănătatea şi
sustenabilitatea, pentru a sprijini
dezvoltarea economică, culturală,
socială şi a mediului înconjurător".
Motivele alegerii destinaţiei turistice
"Sibiu - regiune gastronomică
europeană" au fost legate de atracţii
culturale şi naturale, evenimente
speciale şi festivaluri, experienţe
gastronomice din fiecare microre-
giune, conexiuni gourmet, interac-
ţiune socială şi emoţională, dar şi
alte oportunităţi de recreere şi
divertisment. Imaginea creată asu-
pra Sibiului, experienţele anterioare,
atitudinea prietenoasă a rezidenţilor,
recunoscută şi prin acordarea
titlurilor menţionate mai sus,
schimbul de experienţe, varietatea
gastronomică şi atributele de diver-
sitate şi caracteristicile destinaţiei,
cum ar fi proximitatea, sunt alţi factori
de atracţie.

Acest parcurs în domeniul
turismului al municipiului Sibiu a
determinat şi determină alegerea
Universităţii "Lucian Blaga", a
specializărilor de turism din cadrul
facultăţii noastre, de către un număr
mare de studenţi din judeţele
învecinate şi nu numai. Proiectele nu
trebuie însă să se oprească aici,
chiar dacă în ultimii doi ani pan-
demia a afectat puternic activităţile
turistice şi în special domeniul
HORECA. Actorii locali din domeniul
turistic trebuie să se implice şi să
dezvolte noi produse şi programe
turistice, altfel Sibiul va fi concurat
puternic de alte destinaţii cum ar fi
Braşovul (de mai multă vreme) sau
Timişoara - viitoare capitală culturală
europeană sau Oradea, mai nou,
sau altele...şi fluxurile de turişti vor
traversa Sibiul pe centura ocolitoare.

Diversitatea geografică a unui
teritoriu este definită de varietatea de
tipuri de roci, resurse minerale, sol
şi caracteristicile actuale ale relie-
fului, la care se adaugă dezvoltarea
socială şi economică a comunităţilor
locale. Interacţiunea continuă dintre
om şi materie, bazată pe artizanat,
manoperă şi obiceiuri culturale, a
generat tradiţia locală specifică.
Fiecare dintre cele cinci microregiuni
ale judeţului Sibiu este o entitate
caracterizată prin peisaje specifice,
prin valorificarea tipică a bogăţiei
oferite generos de spaţiul natural,
prin interferenţe culturale şi gastro-
nomice care şi-au pus amprenta
asupra locurilor. Deşi entităţi bine
individualizate, aceste cinci micro-
regiuni (Mărginimea Sibiului, ţara
Oltului, Valea Hârtibaciului, Valea
Târnavelor şi Ţara Secaşelor) for-
mează o unitate care individuali-
zează judeţul Sibiu în regiunea su-
dică a Transilvaniei, chiar şi la nivel
naţional. Dezvoltarea microcentrelor
pentru procurarea resurselor
alimentare locale care stau la baza
gustului produselor unice de
gourmet, duce implicit la accesarea
unor noi mecanisme financiare
pentru a sprijini economia rurală şi,
implicit, a celor urbane şi regionale.
Astfel, turismul gastronomic poate fi
o formă superioară de exploatare şi
acces la întregul patrimoniu cultural
imaterial şi natural, cu efecte bene-
fice asupra Sibiului şi a locuitorilor
săi. Faptul că oraşul este înconjurat
de localităţi aparţinând celor cinci
microregiuni cu un caracter multi-
cultural pronunţat, a contribuit la
dezvoltarea unei personalităţi spe-
ciale a oraşului şi a judeţului Sibiu,
regiune europeană a gastronomiei
pentru anul 2019. În acest sens,  mai
mult ca oricând, locuitorii Sibiului au
avut ocazia să realizeze valoarea
tradiţiilor pentru conservarea patri-
moniului imaterial, în general, şi
pentru dezvoltarea valorilor în
gastronomie în particular.Tradiţiile şi
gastronomia se influenţează
reciproc în dezvoltarea lor de-a
lungul evoluţiei umane, păstrarea şi
perpetuarea lor fiind esenţială pentru
asigurarea securităţii alimentare şi
a mecanismelor economice speci-
fice dezvoltării regionale sau
judeţene. Viaţa oraşului Sibiu, cultura
gastronomiei din Sibiu, se bazează
pe valorile tradiţiilor judeţului, care
la rândul lor contribuie la exprimarea
propriei lor spiritualităţi, pe care o
percepem astăzi şi pe care nu am
reuşit încă să o definim în termeni
concreţi în spiritul evenimentelor
culturale gastronomice. Pe această
linie, putem vedea interconectivitatea
dintre resursele naturale, calendarul
creştin, bucătăria şi obiceiurile

alimentare din Sibiu, o triadă care
îmbină şi completează patrimoniul
cultural intangibil al Sibiului. Având
în vedere integrarea turismului
gastronomic în valorile patrimoniului
cultural imaterial din Sibiu, este clar
că cel mai rafinat turist doreşte să
testeze meniuri originale în restau-
rantele din Sibiu sau împrejurimi, să-
i cunoască povestea, originea
resurselor alimentare care stă la baza
produsului gastronomic, fiind
interesat să integreze gustul vinurilor
locale sau al altor băuturi rafinate la
nivel regional. Turistul va dori să
testeze piaţa agroalimentară din
Sibiu, să se asigure că poate găsi
mâncăruri specifice în restaurante,
să găsească lucruri interesante
despre locul de provenienţă al pro-
duselor sau ingredientelor utilizate
În strategia de organizare şi promo-
vare a turismului rural şi agrotu-
rismului, precum şi a turismului
cultural şi gastronomic în judeţul
Sibiu, este necesară constituirea
unor parteneriate între prestatorii de
servicii turistice (gospodării/ fermierii
din comunitatea rurală), autorităţile
locale, alţi agenţi economici furnizori
de servicii conexe turismului, agenţii
de turism etc. Numai prin această
conlucrare se pot rezolva problemele
majore ale dezvoltării şi promovării
acestor forme de turism, în contextul
dezvoltării economico-sociale a co-
munităţilor rurale, cu efecte benefice
asupra turismului local. Fără o
dezvoltare a infrastructurii generale
şi a dotărilor tehnico-edilitare şi
turistice, a iniţierii unor măsuri de
protecţie a mediului înconjurător
natural şi construit, nu se poate vorbi
de un turism competitiv la nivelul
fiecărei microregiuni sau localităţi. În
contextul  continuării activităţilor
specifice proiectului "Sibiu Regiune
Gastronomică Europeană în anul
2019", dezvoltarea durabilă rurală a
celor cinci microregiuni (Mărginimea
Sibiului, Ţara Oltului, Valea
Hârtibaciului, Valea Târnavelor şi
Ţara  Secaşelor), vizează aducerea
unui nou concept de abordare

integrată şi sistemică a rolului de
promovare a activităţilor tradiţionale
în care gastronomia joacă un rol
important. Produsele turistice gas-
tronomice încorporează valori de
mediu, peisaj, părţi ale culturii locale,
tradiţii, bucătăria locală, costume
tradiţionale, hrana locală şi ritua-
lurile, asociate cu experienţa gastro-
nomică - modul în care sunt servite
şi prezentate alimentele, ingre-
dientele, metodele de preparare.
Identificarea destinaţiei turistice
culinare este una dintre provocările
creării de produse turistice, în care
un rol important îl au pensiunile
turistice rurale.

Gastronomia joacă un rol
indispensabil în promovarea
turismului la nivel regional şi local.
Prin urmare, crearea de produse
turistice gastronomice este
considerată o prioritate pentru o
destinaţie turistică care poate oferi
experienţe în acest sens. Esenţa
turismului gastronomic este de a
dezvolta un produs turistic perso-
nalizat pentru a crea, prin comer-
cializare, venituri suplimentare
pentru agricultori şi alte categorii de
antreprenori locali şi, în cele din
urmă, dezvoltarea socio-economică
a satului / zonei, stabilitatea de-
mografică şi conservarea / protecţia
mediului şi patrimoniului cultural-
istoric, cel al dezvoltării durabile.
Odată cu câştigarea titlului de
Regiune europeană a gastronomiei
în 2019, o valoare adăugată pentru
Sibiu ca atracţie turistică, sunt eve-
nimentele gastronomice, bucătăria
restaurantelor şi pensiunilor care
oferă ceva nou, privat şi atractiv pentru
a menţine turiştii în regiune. O altă
caracteristică este adăugată
turismului actual, şi anume gastro-
nomia, făcând ca noţiunea de turism
gastronomic să fie integrată în
dezvoltarea regională durabilă.
Printr-o mai mare colaborare şi impli-
care şi printr-un control riguros din
partea autorităţilor şi actorilor din
domeniul turismului, gastronomia

continuare în pag.8

Ioan
Teodorescu

Petre
Florescu
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Arthur Frommer,
cunoscut autor de
jurnale de călătorie şi
editor al celebrelor
ghiduri Frommer afirma,
la un moment dat, că
turismul nu este
compatibil cu un oraş/o
destinaţie care şi-a
pierdut sufletul:
"tourism does not go to
a city that has lost its
soul" (A. Frommer,
1991). Doar acele
destinaţii care şi-au
prezervat trecutul se
bucură de interesul
vizitatorilor, teritoriile şi
comunităţile cu un
patrimoniu perimat,
pierzându-şi
atractivitatea, intrând
într-un con de umbră şi
riscând degradarea sau
chiar dispariţia.

De aici şi miza considerabilă a
valorificării turistice a patrimoniului
cultural, pentru nenumărate comu-
nităţii, dezvoltarea economică şi
socială antrenată de activităţile de
turism însemnând nu doar
revitalizare, dar şi supravieţuire.
Demersurile de punere în valoare
a patrimoniului pornesc de la
repertorierea resurselor istorice,
naturale şi culturale, de departe cel
mai valoros activ deţ inut de
comunităţ i fiind însuş i spiritul
locului.

Potrivit lui Steven Thorne, spiritul
locului este definit de ceea ce se
simte într-un oraş sau o regiune,
fiind vorba de acele aspecte care
conferă destinaţiei un caracter
aparte, menit să o diferenţieze de
orice alt loc vizitat. Este acea

Spiritul locului ºi
importanþa sa în

valorificarea
turisticã a

patrimoniului cultural
Lect. univ. dr.
Doris Louise

POPESCU, ULBS

atmosferă creată, acea ambianţă
regăsită, un melanj de peisaje, de
panorame, de arome, de sunete,
de stiluri de viaţă, dar mai ales de
oameni. Toate acestea captivează
vizitatorul, îi stârnesc curiozitatea,
îl impulsonează să împingă
limitele descoperirii şi cunoaşterii
unei alte culturi, să o experimen-
teze într-o manieră mai profundă.

O definiţie asemănătoare pro-
pune şi Consiliul Turismului din
Ţara Galilor.

Potrivit acestui for,
 spiritul locului se

 contureazã la
 intersecþia dintre
 "ceea ce vedem,
ceea ce auzim ºi

ceea ce
 experimentãm",
 înglobând o serie
de "elemente care

fac parte integrantã
 din destinaþie,
 calitãþi unice

ºi memorabile".

Este prima impresie pe care ne-
o creează locul în care călătorim,
un amalgam de senzaţii şi de
emoţii care fac din această vizitare
o experienţă memorabilă (Sense
of Place Toolkit, Consiliul Turis-
mului, Ţara Galilor).

Parcurgând definiţiile de mai
sus, identificăm două dimensiuni
fundamentale ale conceptului de
"spirit al locului". Prima dimensiune
face trimitere la spirit şi la sfera
imaterială (poveşti, credinţe, tradiţii,
ritualuri etc.). Cea de-a doua
dimensiune vizează spaţiul şi sfera
materială (artefacte, patrimoniu
construit, peisaje, etc.). Cele două
componente interacţionează într-o

dinamică  permanentă, relaţio-
narea lor implicând continua
modelare/remodelare a acestora
(Laurier Turgeon, 2009).

Căutarea acestui spirit

al locului le este caracteristică în
special turiştilor culturali, definiţi,
printre altele, ca acel segment de
turişti care, pasionaţi de călătorie,
istorie şi cultură, preferă expe-
rienţele spontane şi descoperirile
unice, evitând destinaţiile supra-
licitate şi circuitele populare (Des-
tination Canada). Spiritul locului
reprezintă astfel una dintre prin-
cipalele raţ iuni aflate la baza
alegerii destinaţiei turistice, turistul
cultural, departe de a fi un simplu
observator, fiind interesat să ex-
ploreze ce face respectiva desti-
naţie distinctă, deosebită, cu alte
cuvinte să surprindă esenţa locului
vizitat, elementele care îi conferă
autenticitate şi acea vibraţie aparte.

Necesitatea unor strategii cen-
trate pe valorizarea spiritului locului
este cu atât mai mare, cu cât,
implementarea acestora are
impact nu doar asupra turiştilor,
ofertaţi cu experienţe dintre cele
mai revelatorii, dar ş i asupra
comunităţilor.

Beneficiile unor
asemenea demersuri
sunt multiple,

printre acestea regăsindu-se:
conturarea unui sentiment de
apartenenţă şi mândrie locală;
facilitarea unei mai bune cu-
noaşteri a culturii locale, cu rol

inclusiv în conservarea acesteia;
revitalizarea tradiţ i i lor, a
meşteşugurilor; construirea unui
mediu mai prietenos; creşterea
coeziunii comunităţii; crearea de
locuri de muncă şi generarea de
venituri; etc. (J. Bowles, S. Green.
S. Graham, 2008).

Identificarea atributelor singulare
ale destinaţ iei turistice ş i
capitalizarea caracterului său unic,
se conturează astfel ca o
oportunitate pentru comunităţi,
contextualizarea experienţelor prin
raportare la dimensiunea culturală
unică a destinaţiei,  interpretarea
şi promovarea oferindu-le acestora
şansa nu doar de a dezvolta
turismul cultural, dar ş i de a
administra mai eficient, a susţine
şi a prezerva acest remarcabil activ,
reprezentat de spiritul locului

(Steven Thorne, 2009).
Bibliografie:
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1. Chefchaouen, Maroc. Sursa:
friendlyborders.org

2. Lanyon, Cornwall. Sursa: Ian
Woolcock

3. Gastronomie mexicană. Sursa:
Internet

4. Semne ale credinţei, Ro-
mânia. Sursa: Internet
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Paula COTARCEA

Iată-ne în preajma sărbătorilor cu
miros de cetină, de cozonaci, de
sarmale... Fiecare dintre noi ar
trebui să purtăm în inimă, tot timpul
anului, Magia Crăciunului, ea repre-
zentând multitudinea lucrurilor
frumoase, iubirea, toleranţa,
blândeţea şi nu în ultimul rând,
bunătatea. Fără acestea nu putem
trăi, suntem oarecum orbi într-o
lume necunoscută. Fiecare fiinţă
este înzestrată cu capacitatea de
a primi sau oferi, aceasta făcân-
du-ne umani, empatici, plini de
compasiune. Un lucru atât de
simplu şi totuşi special, prin el
descoperim adevărata fericire şi
împlinire sufletească.

În această perioadă a anului, cu
toţii, am putea încerca să lăsăm
deoparte răutatea, să ne aplecăm

atât de special, Crăciunul.
O sărbătoare în care primează

iubirea, legătura profundă dintre
oameni. Este pur şi simplu magie.
Ne bucurăm de prezenţa celor
apropiaţi, cu simplitate, modestie,
bunătate, empatie şi respect. Sunt
clipe din viaţă pe care nu le vom
uita niciodată şi  pe care le vom
purta cu noi oriunde viaţa ne va
duce. Sunt acele momente care îi
aduc împreună pe oameni,
făcându-i fericiţi. Crăciunul este

despre suflet, despre iubire şi
bunătate, sentimente pure în inimi
curate. Să ne încărcăm sufletul cu
bucurie, încredere, iubire şi
speranţă, doar astfel putem primi
şi oferi fericire şi bunătate. Să
sperăm că anul care va veni ne va
face mai buni, mai solidari, mai
toleranţi, fiindcă doar împreună
putem traversa cu uşurinţă piedi-
cile, pe care, din păcate, chiar noi
oamenii ni le-am pus (încălzirea
globală, poluarea, defrişarea pă-

poate deveni o activitate profitabilă
atât pentru comunitatea rurală, cât
şi pentru proprietarii de pensiuni
rurale sau agroturistice, precum şi
pentru administraţiile locale care
oferă un cadru propice dezvoltării
turismului în zonă. În dezvoltarea
produselor turistice specifice, care
pot mări atractivitatea celor cinci
microregiuni ale judeţului Sibiu
făcând sejurul turistului mai plăcut,
se impune şi stimularea unor
activităţi conexe activităţilor turistice,
cum ar fi: producţia de obiecte de
artizanat şi meşteşugăreşti, care pot
fi valorificate în cadrul  târgurilor de
artă populară şi artizanat, organi-
zarea de spectacole folclorice, toate
însoţite de degustări de produse
tradiţionale. Sprijinirea investiţiilor
turistice care promovează bucătăria
tradiţională specifică fiecărei
microregiuni sau a unor iniţiative de
valorificare a potenţialului turistic al
acestora, se pot concretiza prin
accesarea de fonduri europene în
actuala perioadă de programare
2021-2027 sau în cele ce vor urma.
Asociaţiile profesionale din turism
(ANAT, ANTREC, AER, AHR, Asociaţia
judeţeană de turism ş. a.) se pot
implica în dezvoltarea turismului la
nivel local, împreună cu factorii
decizionali la nivel public şi operatorii
privaţi. Aflate în plină expansiune,
formele de turism precum: turismul
rural, agroturismul, ecoturismul,
turismul cultural şi gastronomic,
reprezintă unele dintre cele mai
dinamice forme de călătorie, ceea
ce oferă o şansă comunităţilor locale
de a se dezvolta economic,
reprezentând o alternativă la declinul
activităţii agricole prin valorificarea
resurselor locale, ocuparea mai
bună a forţei de muncă, încurajarea
antreprenoriatului şi creşterea
veniturilor individuale şi colective.
Legat de preocupările studenţilor din
alte ţări, un exemplu de cooptare a
tinerilor în cadrul startup-urilor de
turism este cel realizat la iniţiativa
UNWTO (Organizaţia Mondială a
Turismului) şi Sommet Education,

Virgil NICULA
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care au selectat proiectele câşti-
gătoare ale concursului "Hospitallity
Challenge", în cadrul Summit-ului
Mondial pentru Viitorul Turismului,
care a avut loc la Barcelona în acest
an. Secretarul general al UNWTO  a
subliniat că "fără ospitalitate nu există
turism. şi fără educaţie nu putem
produce o nouă generaţie de lideri
şi profesionişti în turism care să
repornească şi să revitalizeze
sectorul nostru". La rândul său, CEO-
ul Sommet Education, a subliniat că
"educaţia constă în stimularea
talentului. Suntem foarte mândri să
le permitem acestor minţi creative
să continue să-şi dezvolte ideile în
afaceri care vor avea un impact şi
vor transforma viitorul industriei
noastre". Startup-ul românesc
Questo ocupă locul 64 în topul celor
mai bune startup-uri de turism din
lume, Top 100 Startups and
Innovators. Cele mai bune startup-
uri de turism din lume sunt selectate
pentru UNWTO de către experţi în
inovare care iau în considerare mai
multe elemente, precum dezvoltarea
tehnologică, finanţarea la care au

avut acces, creşterea, impactul
realizat, noii investitori care au fost
interesaţi de proiect etc. Potrivit
clasamentului UNWTO, Top 100
Startups and Innovators, Spania este
ţara cu cele mai multe startup-uri în
listă, cu un total de 22; urmată de
Israel cu opt companii şi Statele
Unite, cu 6.  România are doar o
companie în acest top, Questo, care
este o platformă pentru jocuri de
explorare a oraşelor, care permite
călătorilor şi localnicilor să desco-
pere cele mai bune locuri din oraş.
Potrivit UNWTO, toate aceste
companii arată că nu este totul
inventat în sectorul turismului şi că
există încă loc pentru multe
propuneri originale şi de succes.
Datorită rundelor succesive de
finanţare, startup-urile de tehnologie
turistică care au devenit unicorni,
adică valoarea lor a depăşit 1 miliard
de dolari, s-au dublat, de la 22 în
2018 şi la peste 50 în 2020. Printre
unicornii menţionaţi de UNWTO în
raportul său, se numără startup-urile
de transport şi mobilitate precum
SpaceX, Waymo, Via şi Lime, din

Statele Unite; chinezii Li Auto şi Peng;
Go-JEK (Indonezia) şi Lilium din
Germania. Liderii în inovaţie turistică
sunt din America de Nord, condusă
de Statele Unite cu 280 de startup-
uri finanţate; urmată de cele mai
mari runde de finanţare pentru Asia-
Pacific, în care se remarcă investitorii
chinezi, care susţin peste 100 de
startup-uri în ţară şi 231 în regiune.
Pe locul al treilea se află Europa,
datorită sprijinului politicii Uniunii
Europene privind infrastructura
digitală, tranziţia durabilă şi mobi-
litatea, care o poziţionează ca un hub
de inovare susţinut de ecosistemul
său financiar sofisticat. Startup-urile
europene au crescut ca număr cu
aplicaţii de vehicule electrice şi soluţii
de micromobilitate, domenii în care
Franţa şi respectiv, Spania, şi-au
dezvoltat potenţialul datorită
volumului sosirilor internaţionale şi
ecosistemelor lor turistice.

În prezent, în cadrul Ecosistemului
de inovare al UNWTO, participă 200
de startup-uri de top din 57 de ţări,
conduse de Spania, cu aproape un
sfert dintre acestea (43), cu mult
înaintea altor ţări: Israel, cu 11 şi
Statele Unite cu 9. Ele sunt urmate
de Canada, Franţa şi Portugalia,
fiecare cu câte 7 startup-uri,
Columbia, Mexic şi Regatul Unit, cu
6 şi Italia, cu 5. Cu acest concurs,
UNTWO caută inovaţii pentru
recuperarea turismului. Proiectele
Chartok, Searchef şi Join F&B au fost
alese drept cele mai inovatoare
dintre cei 30 de finalişti, selectaţi
anterior dintre cele 600 de aplicaţii
primite din întreaga lume. Cei trei
câştigători, vor primi de la Eurazeo,
principalul grup global de investiţii
din spatele Sommet Education,
100.000 de euro ca finanţare pentru
a susţine şi extinde dezvoltarea lor
iniţială. Anterior, cei 30 de finalişti au
primit o bursă completă pentru
programele lor de master, precum
şi alte cursuri de specializare în
formare hotelieră, arte culinare şi
patiserie, urmate la instituţiile afiliate
Sommet Education: Glion Institute of
Higher Education Education, Les
Roches şi École Ducasse. 50%

dintre proiectele prezentate au vizat
Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8:
muncă decentă şi creştere econo-
mică. Eurazeo este hotărât să-şi
transforme puterea de finanţare într-
un catalizator al tranziţiei către o
societate mai durabilă, mai sănă-
toasă şi prietenoasă cu mediul, cu
convingerea că "aceste proiecte vor
deveni companii inovatoare şi efi-
ciente cu valoare socială adăugată
pentru industria hotelieră şi ospi-
talitate în general". Ca exemplificare,
Luz Alvarado, din Spania, care
urmează cursurile la un master în
Management şi  Marketing pentru
Turismul de Lux la Les Roches
Marbella, şi Joan Sanz sunt co-
fondatorii unui software de cola-
borare pentru hoteluri care eficien-
tizează munca în echipă şi comu-
nicarea între angajaţi, permiţând
creşterea productivităţii şi a inte-
racţiunii. José Luis Egas, din
Ecuador, care studiază un MBA în
International Hotel Management la
Les Roches Crans-Montana, a
imaginat Searchef, o piaţă virtuală

ev
a.

ro

asupra nevoilor celor din jur cu
înţelegere, blajini, Crăciunul dându-
ne ocazia să ne apropiem unii de
alţii, cu inimile curate, nemăcinate
de răutate şi invidie, cu zâmbete
pure venite din liniştea interioară.

Nimic nu se compară cu fericirea
părinţilor aşteptând un strop de
recunoştinţă, cu bucuria micuţilor
exuberând de fericire în aşteptarea
moşului, cu frumuseţea sclipitoare
a bradului împodobit în straiele-i de
sărbătoare, cu sunetul plăcut şi
liniştitor care-ţi încântă auzul la
fredonarea unui colind ieşit din
piepturile plăpânde ale micuţilor, cu
luminiţele viu colorate care vin să
evidenţieze contururile căsuţelor
pierdute în noapte, cu zgomotul
frenetic al clopoţeilor care acom-
paniază atât de plăcut vocile
colindătorilor, cu masa plină de
bunătăţi în jurul căreia întreaga
familie se adună într-un moment

durilor, distrugerea ecosistemului,
etc.). Închei cu speranţa că am
învăţat ceva în urma pandemiei
care încă nu s-a sfârşit. Şi, dacă
dorim să ne mai putem bucura unii
de alţii, să nu uităm că cea care
ne oferă magia sărbătorilor este
chiar planeta pe care locuim, ea
este casa noastră. Şi cum „De
Crăciun, toate drumurile duc spre
acasă” (Marjorie Holmes) rămâne
de văzut dacă ştim să preţuim
ceea ce avem. Sărbători Fericite!
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de experienţe gastronomice reale şi
digitale cu bucătari, somelieri ş.a.,
care conectează oamenii pentru a
crea evenimente. Roger Obeid, din
Canada, urmează un Master în
Antreprenoriat şi Inovare în
Ospitalitate la Glion Institute of Higher
Education şi cu proiectul Join F&B
caută să ofere instrumente simple
industriei hoteliere pentru a include
persoanele cu dizabilităţi de auz şi
mobilitate ca forţă de muncă în
domeniu. South Summit a publicat
lista celor 100 de startup-uri selectate
pentru finala Startup Competition.
Toate au avut ocazia să prezinte în
direct în faţa corporaţiilor, inves-
titorilor şi liderilor ecosistemului
antreprenorial adunaţi la South
Summit 2021 la Madrid sub sloganul
"Shape the Future". Printre cele 100
de proiecte selectate, pe lângă alte
sectoare, precum finanţe, educaţie,
sănătate, software şi dezvoltare, e-
commerce, impact social, tehnolo-
gie agricolă, date şi analize, soluţii
de tehnologie ecologică şi curată,
logistică şi consum, au fost şi nouă
de turism, care  sunt finaliştii startup-
urilor de turism: AeroCloud Systems
(Regatul Unit) - o platformă inte-
ligentă de gestionare a aeroporturilor
care facilitează activitatea de
operaţiuni prin creşterea gradului de
conştientizarea a situaţiei;  Civitfun
Hospitality (Spania) - un SaaS
(Software as a Service) care
digitalizează check-in-ul şi check-
out-ul la orice hotel şi apartament
de vacanţă integrat cu sistemul său
de administrare a proprietăţii; Ferry
hopper (Grecia) - o  platformă online
de rezervare a feribotului care oferă
o soluţie inteligentă, permiţând
tuturor tipurilor de călători să
compare şi să-şi rezerve călătoriile
cu feribotul cu uşurinţă şi în siguranţă;
Kampaoh (Spania) - reuneşte
confortul unui  hotel şi aventura unei
cazări în camping;  Lyko Tech
(Franţa) -  platforma MaaS (Mobility
as Service), care cumulează toate
ofertele de mobilitate pe o singură
platformă, permiţând utilizatorului să
planifice şi să plătească transportul
lor intermodal;  Pruvo (Israel) - o
soluţie alimentată de inteligenţa
artificială care urmăreşte automat
rezervările de hotel pe care
utilizatorul le-a făcut la orice furnizor,
le controlează preţul şi ajută la
creşterea profitabilităţii;  Triptorate
(Spania) - platforma inteligentă care
rezolvă toate nevoile călătoriilor de
afaceri, permiţând o gestionare mai
eficientă; UpStay (Israel) - deblo-
chează ofertele hoteliere neex-
ploatate şi îmbunătăţeşte experienţa
clienţilor oferind o soluţie de vânzare
bazată pe date; Wheel the
World (Statele Unite) - versiunea
Booking.com pentru facilitarea
călătoriilor internaţionale pentru
persoanele cu dizabilităţi şi
persoanele în vârstă ş.a. Peste 3.800
de companii s-au prezentat la
Startup Competition 2021 au fost
selectate 100, 64% fiind situate în
24 de ţări. În ceea ce priveşte stadiul
de dezvoltare, aproape patru din 10
finaliste se află în faza iniţială, 38%
ajung deja la nivelul de creştere sau
escaladare, 19% sunt în stadiul de
spin-off şi doar 1% sunt în stadiul de
dezvoltare a conceptului. În plus, 74%
dintre acestea obţin deja venituri din
afacerea lor. Tocmai acesta este
obiectivul general al acestei ediţii,
Shape the Future: încurajarea
ecosistemului global inovator, care
să se dezvolte în viitor  pe baza celor
trei piloni fondatori ai South Summit
- conectare, inovare şi afacere.Timp
de trei zile, Madrid a devenit punctul
de întâlnire pentru antreprenori şi
experţi în inovare care se remarcă
prin contribuţia lor activă la schim-
barea verde, precum Cristopher
Gavin, cofondator,  alături de actriţa
Jessica Alba - The Honest Company;
Gunter Pauli, creatorul conceptului
The Blue Economy; Sebastian
Siemiatkowski, cofondator şi CEO al
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Klarna, cel mai apreciat fintech
european; Bisila Bokoko, una dintre
cele mai influente femei spaniole din
lumea afacerilor din America;
Marcelo Claure, CEO al Softbank,
gigantul japonez de investiţii care se
află în spatele principalilor unicorni;
sau Francis X Suarez, primarul
oraşului Miami, care a participat în
mod virtual. Alte nume spaniole şi
internaţionale din ecosistemul
antreprenorial au participat la
experienţele exclusive ale Leaders
Forum, care au avut loc în cele mai
emblematice locuri ale capitalei
Madrid (foto participanţi).  De ase-
menea, ca parte a angajamentului
său faţă de viitor şi tineri, South
Summit a lansat competiţia Next
Gen, destinată tinerilor antreprenori
promiţători cu vârste cuprinse între
14 şi 17 ani, care au participat la
concursul de proiecte,  prezentându-
se la investitori şi corporaţii la nivel
înalt. Ediţia South Summit nu se va
limita la Madrid. ecosistemul inovator
va ajunge în ianuarie 2022 în Bilbao.
Dacă 2020 a fost cel mai prost an
din istoria turismului, fiind înregistraţi
cu un milliard mai puţini turişti în
comparaţie cu 2019, anul acesta a
fost unul mai bun ca cel anterior, dar
mult prea departe faţă de cei 1,5
miliarde care au călătorit în 2019,
datorită unei scăderi fără precedent
a cererii şi a restricţiilor generalizate
asupra călătoriilor impuse de
pandemia de COVID-19. World
Travel and Tourism Council (WTTC)
a prezentat cifre privind impactul
"devastator" al coronavirusului
asupra turismului global în 2020.

Raportul de Impact Economic al
WTTC arată o scădere de 49,1% a
contribuţiei sectorului turistic la PIB
mondial. În total, contribuţia
sectorului la PIB-ul mondial a scăzut
la 4,7 trilioane de dolari în 2020
(5,5% din economia mondială), de
la aproape 9,2 trilioane de dolari în
2019 (10,4%).În plus, această
situaţie a pus în pericol 140 de
milioane de locuri de muncă directe
în turism, majoritatea în companii
mici şi mijlocii. Aceste pierderi de
locuri de muncă au fost resimţite în
tot sectorul, însă IMM-urile, care
reprezintă 80% din toate companiile
din sector, au fost cele mai afectate.
Trebuie amintit faptul că, în 2019,
când călătoriile şi turismul au
prosperat şi au generat unul din
patru locuri de muncă la nivel
mondial, turismul a contribuit cu
10,6% (334 de milioane) de locuri
de muncă la nivel mondial. Indiferent
de momentul în care are loc mult
aşteptata reactivare a turismului,
grupul de experţi al OMT prezice o
creştere a cererii de activităţi în natură
şi în aer liber, cu un interes crescând
pentru turismul intern. Pe termen
lung, majoritatea experţilor susţin că
o revenire la nivelurile pre-pan-
demice nu va avea loc înainte de
2023, în timp ce 41% consideră că
nivelurile din 2019 nu vor fi
recuperate până în 2024 sau chiar
mai târziu. Actorii locali din turism pot

învăţa din experienţa acumulată în
perioada pandemiei. Această criză,
ne-a ajutat să ştim ce trebuie să
simplificăm pentru a ne concentra
asupra esenţialului într-un mod mai
eficient.În acest proces, tehnologia
a fost în centrul atenţiei, facilitând
experienţa fără contact, de exemplu
în procesele de check-in şi check-
out, adaptând la hoteluri procesele
pe care deja suntem obişnuiţi să le
efectuăm în călătoriile cu avionul.
Criza a reprezentat şi o oportunitate
pentru poziţionarea de noi destinaţii
pe hartă, în general destinaţii
secundare, care pot oferi o mai mare
diversitate şi care trebuie să îşi
concentreze eforturile de marketing
pentru a promova noi experienţe.
Destinaţiile şi companiile, trebuie să
lucreze împreună pentru a recâştiga
încrederea în cerere. Un bun
exemplu în acest sens sunt anulările
gratuite, cu până la 24 de ore în
avans, procedură care a venit în
sprijinul turiştilor care doresc să
călătorească în această perioadă
incertă. Apetitul pentru călătorie este
mai puternic decât oricând, însă
modelele de afaceri trebuie să se
adapteze, simplificând experienţa
clienţilor pe tot parcursul itinerarului
său de călătorie.

După pandemie  vor câştiga cei
care şi-au menţinut un angajament
afectiv mai mare faţă de clienţii lor.
Destinaţiile cele mai afective vor fi
fără îndoială, cele mai eficiente, mai
ales atunci când propria lor siguranţă
şi cea a turiştilor sunt în joc. Atenţia
faţă de turişti, exercitarea de noi
funcţii şi dezvoltarea unei comunicări
mai transparente în conformitate cu
vremurile actuale devine un factor
decisiv în înţelegerea şi reducerea
distanţelor, în relaţia hotelier - client.
Potenţialii turişti sunt izolaţi şi
distantaţi fizic şi psihologic. Ei nu au
ales să rupă relaţia cu destinaţiile,
dar această criză îi impiedică să se
bucure în continuare de sejururile şi
experienţele lor, o situaţie care
emoţional le provoacă frică, tristeţe,
singurătate, îngrijorare, etc. Asociaţia
Internaţională a Transportului Aerian
(IATA) a comentat că 2020 a fost "un
an de uitat" şi "cel mai dificil din istoria
sa", întrucât sectorul transportului
aerian a suferit o scădere de 60,2%
a numărului de pasageri comparativ
cu anul precedent din cauza efectelor
pandemiei. În 2020,  numărul
pasagerilor a fost de 1,8 miliarde faţă
de 4,5 miliarde în 2019, în timp ce
pierderile nete pentru sector au fost
de 126,4 miliarde de dolari. În cel
mai grav moment al crizei, când
guvernele din întreaga lume au
închis frontierele ţărilor sau au impus
carantine stricte, 66% din flota de
aeronave comerciale era inactivă.
Asociaţia Internaţională a Trans-
portului Aerian (IATA) estimează că
în acest an 2021, industria trans-
portului aerian va înregistra o
pierdere netă de 47,7 miliarde de
dolari (39,7 miliarde de euro), cu o
scădere de 10,4% a marjei de profit
net. Este, totuşi, o îmbunătăţire faţă

de pierderile din 2020 menţionate
mai sus, cu o reducere a marjei de
profit net de 33,9%. Între timp, China
a devenit cea mai mare piaţă internă
din lume pentru prima dată în istorie,
deoarece transportul aerian s-a
recuperat mai repede după ce
pandemia a fost sub control. Asia-
Pacific a fost prima regiune din lume
în ceea ce priveşte pasagerii trans-
portaţi, cu 780,7 milioane (o scădere
de 53,4%), urmată de America de
Nord, cu 401,7 milioane de pasageri
(-60,8%) şi Europa, cu 389,9
milioane de pasageri (-67,4%).  În
America Latină au călătorit 123,6
milioane de pasageri (-60,6%), în
Orientul Mijlociu 76,8 milioane de
pasageri (-67,6%), iar în Africa 34,4
milioane de pasageri (-65,7%). Cea
mai recentă prognoză a IATA pentru
recuperarea cererii de pasageri
după pandemia de COVID-19, odată
cu redeschiderea frontierelor arată
optimism, o viziune care demon-
strează că oamenii sunt încă dornici
să călătorească pe termen scurt şi
lung. "Sunt optimist cu privire la
aviaţie. Ne aflăm în cea mai profundă
şi mai gravă criză din istoria noastră,
dar creşterea rapidă a populaţiei
vaccinate şi progresele în testare vor
restabili libertatea de a zbura în
următoarea perioadă. şi atunci când
se va întâmpla acest lucru, oamenii
vor dori să călătorească", a declarat
directorul general şi CEO-ul IATA. El
a adăugat că provocarea imediată
este redeschiderea frontierelor,
eliminarea măsurilor de carantină şi
gestionarea digitală a certificatelor
de vaccinare/testare, în timp ce atât
industria transportului aerian, cât şi
guvernele trebuie să asigure lumii
că perspectivele de creştere pe
termen lung ale aviaţiei sunt
susţinute de un angajament neclintit
faţă de sustenabilitate. El crede că
ambele provocări necesită ca
guvernele şi industria să lucreze în
parteneriat. Prognoza IATA include
estimări pentru acest an, pentru anii
următori 2022 si 2023, pentru 2030
şi după acest an. Astfel, în 2021, se
aşteaptă ca numărul pasagerilor la
nivel mondial să revină la 52% faţă
de nivelul de dinaintea pandemiei,
în 2022 la 88%, iar în 2023, se
aşteaptă ca numărul mondial de
pasageri să depăşească nivelurile
de dinaintea pandemiei de COVID-
19 (105%).  Pentru 2030, se aşteaptă
ca numărul pasagerilor să crească
la nivel mondial la 5,6 miliarde, esti-
mare care este cu  7% sub prognoza

pre - COVID-19, iar după acest an
se aşteaptă o încetinire a călătoriilor
cu avionul, din cauza scăderii demo-
grafice şi a liberalizării limitate a
pieţei.

Turismul regenerativ, este urmă-
torul pas în sustenabilitate, astfel
încât acum luăm în considerare nu
doar protejarea mediului, ci şi cum
să-l îmbunătăţim. Există optimism pe
pieţele interne, unde rezistenţa
caracteristică a aviaţiei este demon-
strată de reveniri pe pieţe fără restric-
ţii în călătorii. Oricum ar fi, pieţele
interne se vor îmbunătăţi mai repede
decât călătoriile internaţionale. Se
aşteaptă ca numărul total de pasa-
geri să ajungă la 2,4 miliarde în 2021,
faţă de cei aproape 1,8 miliarde care
au călătorit în 2020, dar cu mult sub
vârful din 2019 de 4,5 miliarde.
Majoritatea guvernelor nu au furnizat
încă indicaţii clare cu privire la
criteriile de referinţă pe care le vor
folosi pentru a le restabili în siguranţă
cetăţenilor libertatea de a călători, o
parte semnificativă din cele 3,5
trilioane de dolari (2,9 trilioane de
euro) cu care contribuie industria
transportului aerian la PIB mondial
şi cele 88 de milioane de locuri de
muncă  fiind  expuse riscului. COVID-
19, pe lângă faptul că a afectat
sănătatea publică şi că revendică
astăzi mai multe milioane de vieţi, a
afectat grav şi economia mondială,
cu o scădere estimată de 4,2% a PIB-
ului global şi o deteriorare profundă
a dimensiunii sociale pe care încă
nu putem să o cuantificăm. Potrivit
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), închiderea unilaterală a
frontierelor are un impact negativ, iar
reciprocitatea pe care unele naţiuni
au implementat-o trebuie să fie
constructivă. "O coordonare eficientă
şi munca în comun între naţiuni, lideri
ai sectoarele sănătăţii şi turismului,
organisme publice şi private, este
esenţială pentru implementarea
unui protocol internaţional, bazat pe
măsurători de risc care să ne permită
să călătorim în siguranţă şi să
recâştigăm încrederea turiştilor, fără
a exporta virusul COVID-19 şi a
reactiva astfel în siguranţă şi cu
încredere sectorul călătoriilor şi
turismului", au concis liderii într-un
comunicat. WTTC a afirmat că
"vaccinarea nu ar trebui să fie o
condiţie pentru călătorie", aşa că,
consideră că este necesar să se
lucreze în mod coordonat şi să se
respecte protocoalele pentru înce-
tinirea virusului. Sustenabilitatea, dar
nu numai de mediu, ci şi din tripla sa
abordare, luând în considerare şi
aspectele economice şi sociale, va
genera o mai mare conştientizare.
Strategia de dezvoltare durabilă face
parte dintr-o zonă mai extinsă,-
managementul responsabil al
companiilor, care va fi, de asemenea,
luat în considerare din ce în ce mai
mult de clienţi la efectuarea rezervării
şi o să câştige greutate în negocierea
contractelor, organizarea de eveni-
mente şi luarea deciziilor de cumpă-
rare a serviciilor turistice. Companiile
din sector vor fi nevoite să ofere
angajaţilor care au ieşit din el în
timpul pandemiei, salarii mai bune
şi beneficii mai mari pentru a-i atrage
din nou. Dar nu va fi uşor, deoarece
industria hotelieră va concura cu  alte
sectoare vizate, care ţintesc acelaşi
segment de salariaţi şi unde nu au
avut loc disponibilizări masive.
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