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“Orgoliul este beţia
puterii care te face
să-ţi pierzi capul.”

Victor Hugo

Revista “EUROECONOMIA XXI” o puteţi găsi la adresa:

Ucraina sub
agresiune imperialã (II)

"Trebuie sã fii fãrã minte încât sã preferi rãzboiul în locul
pãcii; în timp de pace copiii îngroapã pe pãrinþi iar în timp de
rãzboi pãrinþii pe copii".                                               HERODOT

https://infosibiu.eu/economie/

Virgil NICULA

"Europa se va fãuri trecând prin crize ºi va fi suma
soluþiilor adoptate pentru a le depãºi "

                                                         JEAN MONNET

Rãzboiul lasã în urmã
pandemia (II)
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Organizaþia Tratatului
Atlanticului de Nord

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN,

ULBS

Alianþa Nord-Atlanticã este singura alianþã politico-
militarã din istoria continentului european, capabilã sã
ofere garanþii reale de securitate pentru statele membre
ºi pentru zonele geografice, unde îºi manifestã influenþa.
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Iaşi, capitala de r[zboi a României (1916/1918)

continuare în pag. 7,8

Virgil NICULA

“Quo Vadis - este exemplul cel mai grãitor cã
fiecare carte îºi are timpul ei în viaþa fiecãrui cititor”.

                                              Henryk SIENKIEWICZ

Turismul -
prin foc ºi sabie (I)

In memoriam Mircea Tomuº Pagina 3

continuare în pag. 6,8

Solvabilitatea Rusiei
pericliteazã

continuare în pag. 9

Efectele economice ale rãzboiului din Ucraina devin din ce în ce mai
vizibile în Europa. Amploarea totalã este încã incertã ºi va depinde, de
asemenea, de evoluþia rãzboiului.

Dorel
Morândău
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Dan POPESCU

continuare în pag. 4,5

Efectelor rãzboiului asupra
pieþelor financiare (II)

Adrian IANCU
şef promoţie la
MBM C1, 2021 continuare în pag. 9
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Paul LUCIAN
urmare din pagina 1

H. Truman ºi
W. Churcill sunt

consideraþi fãuritorii
lumii capitaliste,

 inclusiv ai
Organizaþiei
Atlanticului

de Nord, cea mai
puternicã coaliþie

militarã din istorie.

La baza apariţiei NATO şi a
structurilor sale militare permanente
au stat teama ţărilor occidentale de
militarismul german şi pericolul
comunist. Dovada că, la încheierea
celui de-al doilea război mondial în
Europa, sovieticii aveau pe teritoriul
Germaniei şi pe cel al statelor
"eliberate" 75 de armate, având în
componenţă lor 488 de divizii, pe
când forţele aliate occidentale aveau
60 de divizii americane şi 40 de divizii
engleze, franceze şi canadiene
împreună. Dar nimeni nu intenţiona
să-şi retragp trupele din Germania.

În 1946, W.Churcill rosteşte dis-
cursul său de referinţă, prin care
consacră conceptul "Cortinei de Fier"
şi divizarea de facto a Europei în
două grupuri de state cu ideologii,
regimuri politice şi interese militare
diferite. Istoria marchează acest
moment ca începutul "războilui rece"

Alianţa Atlanticului de Nord

a fost creată în 1949, la Washing-
ton de către Canada, Danemarca,
Franţa, Islanda, Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Marea Britanie,
SUA, prin semnarea unui tratat. În
anul 1952 aderau la NATO Grecia şi
Turcia, în anul 1955 a aderat RFG,
iar în anul 1982 devine membră
NATO, Spania. Ulterior Alianţa
Atlanticului de Nord s-a extins către
Europa Centrală şi de Est.

În plan economic, alianţa a fost sus-
ţinută cu ajutorul planului Marshall.

Anul 1955 este marcat de un
eveniment de mare importanţă:
lansarea ideii de extindere NATO.
Acceptarea de noi state membre era
prevăzută într-un studiu convenit cu
miniştrii de externe ai ţărilor din
Europa Centrală şi de Est, în vederea
îndeplinirii obiectivului fundamental
al Alianţei şi anume securitate şi
stabilitate de ansamblu a spaţiului
euroatlantic.

La Madrid, în data de 8 iulie 1997,
în cadrul reuniunii la nivel înalt a
NATO, primele trei ţări din Centrul
Europei şi anume Ungaria, Polonia
şi Cehia au fost invitate să înceapă
negocieri, în vederea aderării la
Alianţă.

La data de 12 martie 1999, aceste
trei state devin membre NATO.
Ulterior au aderat Albania 2009,
Bulgaria 2004, Republica Cehă

1999, Croaţia 2009, Estonia 2004,
Letonia 2004, Lituania 2004, Mace-
donia de Nord 2020, Muntenegru
2017, România 2004, Slovacia
2004, Slovenia 2004.

NATO a fost creată în conformitate
cu art.51 al Cartei ONU, care reafir-
mă dreptul natural la legitimă apă-
rare individuală sau colectivă. Este o
organizaţie interguvernamentală,
ale cărei ţări membre îşi păstrează
totala suveranitate şi independenţă.
Este un forum în cadrul căruia,
aceste ţări se consultă reciproc în
toate privinţele şi iau hotărâri asupra
problemelor politice şi militare, care
le afectează securitatea. De ase-
menea, Alianţa asigură structuri, care
facilitează consultări şi cooperarea
reciprocă în domeniul politic, în cel
economic şi în cel ştiinţific, precum
şi în alte domenii non-militare.

Obiectivul principal al
Tratatului Atlanticului de Nord

constă în apărarea libertăţii şi
securităţii tuturor statelor membre,
prin mijloace politice şi militare. Încă
de la înfiinţarea ei, Alianţa pentru
păstrarea unei ordini juste, paşnice
şi durabile în Europa, obiectiv care a
rămas neschimbat.

NATO constituie
întruchiparea

legãturii
transatlantice
permanente

între securitatea
Americii de Nord
ºi cea a Europei.

Principiul de funcţionare al Alianţei
îl reprezintă angajamentul comun şi
cooperarea reciprocă între statele
suverane, pe baza indivizibilităţii
securităţii statelor sale membre.
Solidaritatea din interiroul Alianţei în
domeniul politic şi în cel militar
garantează că nici o ţară aliată nu
este nevoită să se bazeze numai pe
mijloace proprii, pentru a răspunde
unor provocări în domeniul securităţii.

Membrii Alianţei au sentimentul de
a beneficia de un nivel egal de secu-
ritate, oricare sunt diferenţele
connjuncturale sau potenţialul
militar, Pe această bază s-au con-
struit toate structurile comune de
securitate, care răspund intereselor
unei Europe libere şi nedivizate.

Politica de securitate a Alianţei

se realizează prin următoarele
mijloace: menţinerea unui potenţial
militar suficient pentru a preveni
războiul şi pentru a asigura apărraea,
capacitatea globală de a gestiona
crize ce pun în dificultate securitatea
statelor sale membre, promovarea
activă a dialogului cu alte ţări,
asigurarea securităţii europene în
termenii cooperării, tratative legale
de controlul aramamentelor şi al
dezarmării.

Misiunile fundamentale de

securitate ale Alianţei se realizează
astfel: furnizează o bază indispen-
sabilă stabilităţii climatului de
securitate în Europa, asigură în
conformitate cu dispoziţiile art.4 al
Tratatului Atlanticului de Nord un
forum transatlantic pentru consultări
asupra oricărei chestiuni ce ar afecta
interesele lor vitale, oferă mijloace
de descurajare şi de apărare împo-
triva oricărei forme de agresiune
vizând teritoriul unui stat membru al
NATO şi păstrează echilibrul strategic
în Europa.
Ţările membre ale Alianţei îşi

coordonează în acelaşi timp politi-
cile naţionale pentru îndeplinirea
sarcinilor, ce decurg din misiunile
fundamentale ale Alianţei prin: con-
sultarea şi cooperarea permanentă
în domeniul politic şi economic şi alte
domenii non-militare, întocmirea
unor planuri pentru apărarea comu-
nă, crearea infrastructurii necesare
operaţiunilor forţelor armate,
organizarea de antrenamente şi
exerciţii coumne.

Aceste activităţi au la bază o
structură complexă, civilă şi militară,
a cărei funcţionare este asigurată de
serviciile însărcinate cu probleme
administrative, bugetare ş i de
planificare. Ţările membre şi-au
creat agenţii pentru a-şi coordona
activitatea în domenii specializate,
cum ar fi comunicaţiile pentru
facilitarea consultărilor politice,
conducerea şi controlul forţelor
armate şi susţinerea logistică
necesară acestora.

Statele, parte sunt  ale prezentului
Tratat îşi reafirmă încrederea în
scopurile şi principiile Cartei Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi
dorinţa de a trăi în pace cu toate po-
poarele şi cu toate guvernele, având
la bază hotărârea lor de a apăra
libertatea popoarelor lor, moştenirea
comună şi civilizaţia lor, bazate pe
principiile democraţiei, libertăţii
individuale şi supremaţia dreptului.

Alianţa urmăreşte să favorizeze
bunăstarea ş i stabilitatea  în
regiunea Atlanticului de Nord.

Unindu-şi eforturile pentru apăra-
rea colectictivă şi pentru apărarea
păcii şi securităţii, statele member
au căzut de acord asupra prezentului
Tratat al Atlanticului de Nord:

Articolul 1

Părţile se angajează, asfel cum se
stipulează în Carta Organizaţiei
Naţiunilor Unite, să reglementeze pe
cale paşnică toate diferendele
internaţionale, precum şi justiţia, să
nu fie primejduite şi să se abţină în
relaţii lor internaţionale, să recurgă
la ameninţarea sau la folosirea forţei
în vreun mod incompatibil cu sco-
purile Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 2

Părţile vor contribui la dezvoltarea
relaţiilor internaţionale, pacifiste şi
prieteneşti, ducând astfel la întărirea
instituţiilr libere, asigurând o mai
bună înţelegere a principiilor, pe care
sunt fondate aceste instituţii şi
dezvoltând condiţii propice, pentru
asigurarea stabilităţii şi bunăstării.

Ele vor face eforturi pentru elimi-
narea oricăror opoziţii în raporturile
lor economice intrenaţionale şi vor
încuraja colaborarea între fiecare
dintre ele, precum şi toate deo-
potrivă.

Articolul 3

Pentru a asigura realizarea într-un
mod mai eficace a obiectivelor
prezentului Tratat, statele membre,
acţionând separat sau în comun,
continuuu şi eficient, prin dezvoltarea
propriilor lor mijloace şi prin oferirea
de asistenţă mutuală, vor menţine şi
vor creşte capacitatea lor individuală
şi colectivă de rezistenţă împotriva
unui atac armat.

Articolul 4

Părţile se vor consulta între ele de
fiecare dată când, după părerea uneia
dintre ele, este ameninţată integritatea
teritorială, independenţa politică sau
securitatea unei dintre părţi.

Articolul 5

Părţile convin asupra faptului că
un atac armat împotriva uneia sau
mai multora dintre ele, petrecut în
Europa sau America de Nord, va fi
considerat drept un atac îndreptat
împotriva tuturor celor care au
semnat şi în consecinţă convin
asupra faptului că, dacă se petrece
un asemenea atac, fiecare dintre ele,
în exercitarea dreptului la legitimă
apărare, individuală sau colectivă,
recunoscută de art.51 din Carta
Organizaţiei Naţiunilor Unite, va
acorda ajutor părţii sau celorlalte
părţi, astfel atacate, întreprinzând
imediat, individual sau în acord cu
celelalte părţi, orice acţiune, pe care
o va crede de cuviinţă, inclusiv
folosirea forţei aramate, pentru a
restabili şi asigura securitatea în
regiunea Atlanticului de Nord.

Orice atac armat de această
natură şi în orice măsură luată în
consecinţă vor fi aduse imediat la
cunosţinţa Consililului de Securitate.
Aceste măsuri vor înceta când
Consiliul de Securitate o să ia mă-
surile necesare, pentru restabilirea
păcii şi a securităţii internaţionale.

Articolul 6

arată că pentru aplicarea artico-

lului 5 se consideră drept atac armat
împotriva uneia sau mai multora
dintre părţi, atacul armat:

- împotriva teritoriului uneia dintre
ele, în Europa sau America de Nord,
împotriva departamentelor franceze
din Algeria, împotriva teritoriului
Turciei sau a insulelor plasate sub
jurisdicţia uneia dintre părţi, în
regiunea Atlanticului de Nord, la nord
de Tropicul Racului.

- împotriva forţelor terestre, navale
sau aeriene ale uneia dintre părţi,
care se află pe aceste teritorii sau în
oricare altă zonă din Europa, în care
forţele de ocupaţie ale uneia dintre
părţi se află staţionate la data intrării
în vigoare a acestui Tratat sau
aflându-se în Marea Mediterană sau
în regiunea Atlanticului de Nord, la
nord sau la sud de Tropicul Racului.

Articolul 7

Prezentul Tratat nu afectează şi nu
va fi interpretat ca afectând în nici un
fel drepturile şi obligaţiile decurgând
din Carta pentru acele părţi,
membre ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite, unde responsabilittaea
primordială a Consiliului de Secu-
ritate este menţinerea păcii şi
securităţii internaţionale.

Articolul 8

Fiecare dintre părţi declara că nici
unul dintre angajamentele inter-
naţionale actualmente în vigoare,
între state, nu este în contradicţie cu
dispoziţiile prezentului Tratat şi îţi
asumă obligaţia de anu subscrie nici
un angajament internaţional în
contradicţie cu acest stat.

Articolul 9

Părţile formează prin prezenta
dispoziţie un consiliu, în care fiecare
dintre ele va fi reprezentată pentru a
examina problemele privitoare la
aplicarea acestui tratat. Consiliul
este organizat astfel încât, să se
poată să se reunească rapid în orice
moment. Consiliul constituie orga-
nisme subsidiare, care pot să fie
necesare şi mai ales, stabilesc un
comitet de apărare, care să
recomande măsuri ce trebuie luate
pentru aplicarea articolelor 3 şi 5.

Articolul 10

Prin acord unanim, părţile pot să
invite să adere la tratat, orice alt stat
european, susceptibil de a favoriza
dezvoltarea principiilor prezentului
tratat şi să contribuie la securitatea
regiunii Atlanticului de Nord. Orice
stat astfel invitat, poate să devină
parte la tratat, depunând instru-
mentul de aderare pe lângă guver-
nul Statelor Unite ale Americii. Acesta
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va informa pe fiecare dintre părţi
despre depunerea documentului de
aderare.

Articolul 11

Acest Tratat se ratifică şi dispoziţiile
sale se aplică de către părţi, conform
respectivelor reguli constituţionale.
Instrumentele de ratificare se depun
imediat ce este posibil, pe lângă
guvernul Statelor Unite ale Americii,
care o să-i informeze pe toţi ceilalţi
semnatari despre depunerea instru-
mentului de ratificare. Tratatul intră
în vigoare între statele, care l-au
ratificat, după ratificarea de către
majoritatea semnatarilor, inclusiv
Belgia, Canada, Statele Unite ale
Americii, Franţa, Luxemburg, Olanda
şi Marea Britanie şi se aplică faţă de
ceilalţi semnatari în ziua, când îşi
depun ratificarea.

Articolul 12

După ce Tratatul a fost în vigoare
timp de 10 ani sau la orice dată
ulterioară, părţile se vor consulta la
cererea uneia dintre ele, în vederea
revizuirii tratatului, luând în consi-
derare factorii, care afectează pacea
şi securitatea în regiunea Atlanticului
de Nord, inclusiv ajungerea la
acorduri atât universale, cât şi
regionale negociate conform Cartei
Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru
menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale.

Articolul 13

La 20 de ani după intrarea în
vigoare a tratatului, oricare dintre

părţi va putea înceta a fi parte a
tratatului, la un an după ce a fost
notificată această denunţare a
tratatului, la un an după ce a notificat
această denunţare guvernului
Statelor Unite ale Americii, care o să
informeze guvernele celorlalte ţări
despre depunerea instrumentului
de denunţare.

Articolul 14

Acest tratat, ale cărei texte în
franceză şi engleză sunt în mod egal
valabile se depune la arhivele gu-
vernului Statelor Unite ale Americii.

sursa dc news

In memoriam Mircea Tomuº

La începutul acestei săptămâni
a plecat dintre noi un veritabil patri-
cian al spiritului naţional şi euro-
pean, profesorul universitar Mircea
Tomuş. Personalitate complexă,
remarcabil om de cultură, deosebit
om al cetăţii, mult regretatul Mircea
Tomuş, scriitor, critic şi istoric literar,
- lucrări cu totul relevabile -, a fost,
deopotrivă, personalitate a presei
literare, fondator de reviste – pres-
tigioasa revistă „Transilvania” (se-
ria nouă) pe care a condus-o două
decenii, pe urmă „Rostirea Româ-
nească”, ş.a. A fost un om politic de
seamă, în zilele din decembrie
1989 şi mai apoi, la Sibiu şi în ţară,
conducând, în două rânduri, în
calitate de Secretar de Stat la Mi-
nisterul Culturii din Bucureşti. A avut

valenţe economice. A constituit la
Sibiu unul dintre cele mai im-
portante trusturi de presă şi editură
- „Transpres” - din ţară, contribuind
şi pe această cale la dezvoltarea a
ceea ce putem denumi cultura
românească. A fost primul Rector
al Universităţii Sibiu, conducător
de doctorat, dascăl cu mare har,
vocaţie, apreciat de studenţi, colegi
şi doctoranzi. A fost, a fost, era...
Acum nu mai este. Râmâne în me-
moria noastră, stăruie în Panteonul
de valori românesc ca o perso-
nalitate generoasă, iubitoare de
mai bine, cu privirea spre viitor,
devotată pe deplin profesiilor şi
activităţilor sale...  Dumnezeu să-l
odihnească în pace!

Dan POPESCU

Nici o instituţie nu poate, de una singură, să facă
faţă tuturor provocărilor care se nasc în această
nouă Europă, de aceea este necesară interacţiunea
unui ansamblu de instituţii, care reuneşte tări ale
Europei şi ale Americii de Nord. În consecinţă noi
acţionăm pentru edificarea unei noi arhitecturi
europene de securitate, în care NATO, OSCE, UE şi
Consiliul Europei se completează reciproc. (extras
din declaraţia de la Roma, la reuniunea Consiliului
Atlanticului de Nord, Roma, 7 şi 8 noiembrie 1991).
Europa unită trebuie să devină în viitor o
supraputere militară. Relaţia între NATO şi UE
trebuie să fie una de parteneriat şi în nici un caz de
subordonare militară, pentru a se realiza interesele
la nivel mondial. Fiecare trebuie să-şi asume propria
răspundere pentru ce acţiuni întreprinde. Pentru a
se realiza acest deziderat, UE va întâmpina
dificultăţi financiare, pentru ca Alianţa este o mare
putere miltară, cu resurse financiare imense.

Copiile certificate conforme se
transmit de către acesta tuturor
guvernelor statelor membre.

Totuşi există convingerea că nici
un stat nu poate face faţă singur la
problemele actuale. Nici NATO nu
le poate rezolva în totalitate, de
aceea trebuie să caute cooperare
cu alte state şi organizaţii.

Bibliografie
1.https://www.nato.int/
2 . h t t p s : / / w w w . n a t o . i n t /

nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/
pdf/What_is_NATO_rom_20200507.pdf

3. https://www.mae.ro/node/5337
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-
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1. ...Portofoliul de probleme
spinoase dintre Rusia şi Ucraina nu
era şi nu este deloc nou. Ca pentru
multe alte state de pe glob. Se releva
acesta în timpul dinainte de ţarism,
pe urmă în vremea ţarismului. Iar
după aceea, în mod deosebit, în
timpul Războiului Civil, în vremea lui
Lenin şi mai ales Stalin (de tip Simon
Petliura, Stepan Bandera, etc). Să
nu uităm, de pildă, şi că teribilul
"dictator roşu" a renunţat, a anulat
chiar "Nepul" (noua politică econo-
mică) promovat de Lenin şi a înfăptuit
colectivizarea nu doar a Ucrainei -
grânarul URSS-ului - cu cnutul şi
după principii total neeconomice.
Sistemul său de cote obligatorii, mari
şi strânse cu forţa, lăsând gospo-
dăriile ţărăneşti aproape fără nimic.
A înfometat tragic Stalin mai ales
Ucraina, murind de inaniţie şi boli
de malnutriţie peste 7 milioane de
oameni. Şi au mai fost probleme
după 1941 şi până după sfârşitul
Marelui Război. De pildă, mulţi
ucrainieni au fost eroi ai Armatei
Roşii şi ai Uniunii Sovietice. Alţii, mai
puţini, însă, nu, au sprijinit germanii.
Şi încă... Deci nu a fost loc gol sau
nefrământat în relaţiile dintre cele 2
ţări aparţinând URSS... Indiferent de
situaţie, însă, Federaţia Rusă a ata-
cat, în contra tuturor reglementărilor
internaţionale, fără declaraţie de
război, un stat suveran, membru al
ONU, cu amplă recunoaştere
europeană şi mondială. Că voia cum
a zis să "denazifice", să "înlăture
terorismul ucrainian" din  Doneţk şi
Luhansk sunt doar declaraţii, fără
relevanţă, de fapt, pentru Ucraina. Că
Ucraina urmărea spre Vest, că dorea
UE şi NATO oarecum fără cereri net
oficiale, nu era nici aceasta treaba
Rusiei s-o judece. S-o "altoiască"
zdravăn, cum a fost comportamentul
vecinului. Era treaba strict a Ucrainei,
ca a oricărui alt stat suveran şi
independent din lume. Rusia nu
avea şi nu are ce căuta în Ucraina.
"Operaţiune specială"? Vorbe, vorbe,
în spatele lor se află, cum spuneam,
un război în toată regula menit, după
cum se vede, să cucerească ţara,
pe calea - nemijlocită şi printr-un
cinism total în văzul lumii - a armelor.
Ce tratative, discuţii... Moarte şi
gloanţe. O altă denumire, mult mai
modernă, "militară", a cnutului ru-
sesc din vremea lui Ivan cel Groaznic,
la Lenin, Stalin, mai ales, dar şi
Brejnev etc.Nu este prima oară când
ruşii au făcut şi fac astfel.

Aşa cum menţionam, Federaţia
Rusă a întrunit şi întruneşte negaţia
unei mari părţi din glob. Dar şi sanc-
ţiuni economice, financiare nemai-
întâlnit de severe ale multor state şi
organizaţii europene, americane şi
mondiale importante: bănci şi
sistemul bancar internaţional,

organizaţii comerciale şi sociale,
Uniunea Europeană, ONU etc. Pe
urmă ţări: Statele Unite, Franţa,
Germania, Marea Britanie, Italia,
România, Bulgaria, Polonia, Cehia,
Slovacia, Belgia, Finlanda, Suedia,
Turcia, Canada şi multe altele. De
mai peste tot se trimite ajutor şi
sprijin Ucrainei. Ea este certamente
victima. Se trimit încurajări. Perso-
nalităţi protestează. Mulţimi solicită
încetarea luptelor. Pe partea cea-
laltă,  la ruşi, cetăţeni sunt împotrivă,
economia gâfâie şi suferă din greu,
mergând până spre colaps. Iar rubla
rusească se vădeşte în scădere.
Mizeria începe să se vadă mai clară.
Putin îşi pierde mult sprijinul intern.
Într-o lume globală, social, economic
şi financiar, izolarea de acest tip îşi
are efectele ei imense. Oricum,
foarte, extrem de grave. Suferă şi
Ucraina, suferim toţi, cel mai mult
suferă oamenii necăjiţi. Suferă
globalismul, punându-se accent pe
autarhie. Să sperăm că se va cădea
la pace. China şi India îndeamnă
Rusia la pace... Iar vecinul nostru de
la Răsărit ameninţă iresponsabil cu
nuclearul, fără să ia în calcul reversul.
Se vorbeşte, astfel, de "Al Treilea
Război Mondial", de altfel titlul unei
celebre lucrări publicată prin 1978
de generalul britanic, născut în
Australia, Sir John Hackett. Anunţa
atunci autorul implozia, (dezmem-
brarea) imperiului sovietic din
interior. Acum ar putea fi o a doua?...
Premierul britanic, Boris Johnson,
afirma şi el, în 1 martie a.c., însă, că:
"situaţia este mai gravă decât în
previziunile noastre. Asistăm la un
dezastru în desfăşurare pe conti-
nentul european..." Avea si are
dreptate. Oricum, şi economic dar şi
din numeroase alte direcţii, situaţie
dramatică, foarte dureroasă. Cu
costuri imense. Să vedem ce va fii.
Dar nu are cum să fie bine.

Negocieri, pace, tratative şi nu
moarte. Sunt unii pe care ignorarea
istoriei îi fascinează. Păcat pentru
toţi. Este un imperativ, nu doar o
maximă: "Si vis pacem, para
pacem". Dacă Rusia voia să câştige
Ucraina de partea ei putea să o facă
nu pe calea armelor. Ci pe calea
unor dezvoltări economice de
succes, atractive, reciproc avanta-
joase. Cu mari investiţii în Ucraina
din care să câştige ambele părţi, cu
activităţi comune eficiente, cu turism
aşişderea. Cum sunt acestea
capitole la care Rusia nu stătea - şi
nu stă -, deseori, foarte bine, ea a
preferat racheta, tancul, bombele,
gloanţele. Dar iată că socotelile nu
au ieşit , nu ies cum trebuie. Iar istoria
ne arată că niciodată - inclusiv în
istorie pentru Marea Britanie, Franţa,
Statele Unite etc., foste puteri
coloniale dar devenite mari, solide
puteri economice, sociale, culturale,
atrăgând ca un magnet pe locuitorii
fostelor colonii - nu se vădesc cum
trebuie astfel de calcule. Pe termen

mediu şi lung. Nu au cum să iasă
nici acum. Invadatorii pierd...

2. Un sfârşit rău în februarie şi un
martie chiar mai rău. Rusia cu
oprobiul unei bune părţi din opinia
publică mondială, iar Ucraina
compătimită şi cu o ţară realmente
în curs de ruinare. Vecinul puternic
voind parcă să demonstreze ce preţ
poţi plăti dacă "muşti" din măreţia,
mai mult sau mai puţin artificială, a
Imperiului sub a cărui "pavăză" ai stat
cândva... Încep să se ivească, însă,
noi probleme, anunţând, posibil, noi
conflicte. Un consulat american din
Irak atins cu rachete trimise din Iran...
O dronă misterioasă "plimbată" prin
trei ţări NATO, fără să ştie nimeni mai
nimic etc., etc. Se fac numeroase
calcule: ce va face China, în
competiţie cu SUA, înclinând uneori
spre Rusia dar ferindu-se de gesturi
precise care îi pot dăuna; India este
în continuare o relativ necunoscută;
ce face UE, ce fac SUA, cum se pot
împăca cu ruinarea Ucrainei şi ce
efecte are acest fapt în viitor; să se
recunoască Rusia învingătoare; să
se recunoască Ucraina învingătoare;
tabere şi tabere, şi uman dar şi jocul
intereselor etc. Iar oamenii continuă
să moară din greu.

Noi, România, membră NATO şi
sub scutul acestuia, cel puţin avem
o anume garanţie că nu vom fi
atacaţi, că nu va fi război aici.
Deoarece dacă va fi, dacă România
- sau alte state NATO - vor fi atacate,
se va declanşa o reacţie devasta-
toare pentru atacatori. Dar care va
antama - şi aceasta, este drept - într-
un fel sau altul, sfârşitul civilizaţiei
noastre. Mor toţi. Desigur, rămâne,
totuşi, întrebarea - îmi cer scuze -
dacă Occidentul este realmente
dispus să moară pentru România,
Polonia, ţările baltice etc. Eu cred că
da. Dacă luăm în calcul Al Doilea
Război Mondial. Rămâne oricum şi
imperativul de a ne replia şi pe noi,
de a ne concentra în mai mare

măsură şi pe noi înşine.

3. Nu doar pentru România, după
pandemie - care nu pare deloc să fi
trecut -, iată o altă criză cumplită:
criza energetică şi, consecutiv, o
amplificare cruntă a crizei econo-
mice. O criză energetică pe care unii
dintre cei ce conduc speră să o
depăşească cu vorbe: în mai mare
măsură energii neconvenţionale,
energia hidraulică, retorsiunea spre
cărbune, energia atomică curată ca
şi cum astfel de probleme complexe
s-ar rezolva cât ai bate din palme.
Problema este ce facem azi şi
mâine, nu doar ce facem peste ani.
De unde mineri, pe care, în urmă cu
aproximativ un deceniu, un ministru,
mai şugubăţ credea el, i-a trimis să
culeagă plante medicinale? Am
sistat energia pe cărbune fără calcule
şi prevedere prealabile, cum nu au
procedat de fel mai mulţi parteneri
ai noştri din UE. Hidroenergia nu se
"actualizează" peste noapte. Toto-
dată, iată că în situaţii conflictuale,
energia atomică ridică cu mult mai
multe probleme, mai ales de secu-
ritate - ce faci în caz de bombar-
damente - decât alte forme de
energie etc. Aşadar, să ne gândim
mai mult şi la noi, cum îndemna, într-
un alt timp,  şi venerabilul Argetoianu.

Deci, noi. Să ne întoarcem puţin
în timp. În Primul Război Mondial,
mai toţi oamenii politici români au
fost de acord cu cele 2 reforme
politice importante propuse de PNL-
ul lui Ionel Brătianu, practic voite de
o ţară întreagă: reforma electorală şi
reforma agrară. În situaţia grea din
anul 1917-1918 (noiembrie), pentru
ca românii să lupte, să spere, le
trebuiau răspunsuri certe la între-
barea: de ce să o facă? Simplificând,
ţăranii au primit, dar, pământ
(pământul deseori promis, s-au "rupt"
din marea proprietate moşierească
circa 2 mil. ha) iar ceea ce se numea
"votul universal", exprimând dorinţa
de libertate, dorinţa de a fi cetăţeni
activi a tuturor, a avut şi el rolul său.
Cel puţin o experienţă se desprinde
astfel: oamenii au nevoie de
motivaţie... Chiar în condiţiile grele
de acum - a fost pandemia, apoi
criza energiei - facturile, şi, iată, acum
războiul Rusia-Ucraina - care, de fapt
este mai mult decât atât, Statele
Unite-Rusia, Statele Unite-China etc.
- nivelul de trai al celor mulţi nu
trebuie lăsat să se prăbuşească.
Cum spuneam, după "covid", criza
de energie, facturile abracadabrante
care îngrozesc consumatorii: nu au
cum să le plătească. La fel benzina
etc., amplificarea tuturor costurilor -
în primul rând la alimente, de primă
necesitate, dar nu doar - generate
de creşterea celor din energie. Mai
mult, războiul din Ucraina, cu toate
consecinţele sale imediate şi de
perspectivă, scoţând efectiv din
câmpul exporturilor Ucraina, în tota-
litate, şi Rusia, deocamdată parţial,
totodată bulversând masiv comerţul

cu cereale, grâu, porumb, cu floarea
soarelui, cu cărbune, cu unele me-
tale ş.a. Este bine că se acţionează
la noi în direcţia compensărilor,
plafonărilor de preţuri, restructurarea
unor exporturi şi redirecţionarea lor
spre piaţa internă, în direcţia
reducerilor de TVA, la accize, în
direcţia unor anume creşteri (spe-
răm) ale veniturilor şi pensiilor. Este
însă important să vedem rezultatele.
Să ne amintim că astfel de măsuri
au fost luate la noi şi în perioada de
război 1941-1945, era un mare
economist care acţiona astfel
încercând să nu stânjenească libera
iniţiativă - Mircea Vulcănescu (vezi tot
în revistă, Dan Popescu, "Mircea
Vulcănescu şi economia"). Rezulta-
tele au fost relevante, iar, pe finalul
anilor menţionaţi, soldul schimbu-
rilor noastre cu Germania a fost net
excedentar. Nu tot ce înseamnă
"plafonare", de "comandă", anume
obligativităţi mai ales în situaţii limită,
este rău. Să nu uităm că, în mod total
nefiresc, importăm cea mai mare
parte - peste 75% - din necesarul
nostru alimentar. De aceea sunt
experienţe, ca să desprindem
concluzii utile din ele.
Şi încă. De multă vreme, mai ales

după 1960 dar şi mai înainte (mult
mai înainte - P.S. Aurelian), se
vorbeşte în Europa, în lume, în
România, desigur, de independenţă
energetică, de securitate energetică,
securitate alimentară ş.a. Ca unul
care, prin anii 1970 lucram intens la
astfel de calcule, pot spune că a fost
ceva serios. Unii au luat-o mai în
glumă, alţii că era propagandă...
Deloc aşa. Erau cerinţe acute ale
acelui timp, şi iată sunt cerinţe acute
ale timpului nostru, pentru situaţii
acute de atunci ca şi de acum. Ne-
au cam găsit nepregătiţi... Referitor
la Est - Vest, majoritatea covârşitoare
a celor care pleacă se duce din Est
în Vest. Foarte, foarte puţini din Est
tot în Est. Ceea ce spune multe.

4. Revenind la Constantin Arge-
toianu, la conu Costică, relevăm şi
un alt gând al său aferent României
anului 1917, într-o situaţie tot foarte
gravă. Era vorba, în fapt, de cine ne
voia binele şi de cine ne voia răul:
"Pentru noi, ascensiunea bolşevicilor
era un dezastru din toate punctele
de vedere. Rusia revoluţionară ne
iubea şi mai puţin decât Rusia ţaristă.
Pravda, oficiosul sovietelor de la
Moscova, şi mai toate ziarele ruseşti
publicaseră în iulie acordurile
noastre secrete cu Rusia şi le
comentaseră cu ură şi rea credinţă,
acuzându-ne de imperialism, de
intenţiuni de subjugare a milioane
de oameni străini de neamul nostru,
printre care foarte mulţi slavi; toate
articolele se terminau cu invective la
adresa românilor şi cereau prole-
tarilor ruşi (soldaţii din armată, n.n.)
să înceteze să mai lupte ca oligarhia
românească să-şi poată pune jugul
pe grumazul fraţilor slavi. Dacă

Dan POPESCU
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asemenea violenţe fuseseră tolerate
sub regimul relativ moderat şi mai
mult sau mai puţin prietenesc al lui
Kerenski, ne dăm fiecare seama de
ce putem aştepta sub Lenin". Se
vădesc evidente "tradiţii" şi în acest
sens, deşi ţarul nu mai este, Lenin,
Stalin, Brejnev etc., nu mai sunt,
sistemul devenind, în bună măsură,
al oligarhilor, un capitalism sui-
generis. Dar, iată, acest capitalism
manifestat acum în contra Ucrainei
- şi ea cu oligarhi - în forma sa
evident sălbatecă... Să sperăm ca
în timp lucrurile să se rezolve cât de
cât în bine.

5. Detalii, acum, şi câteva succinte
concluzii. Să nu uităm nici faptul că,
în 1941, în URSS se vădeau nu
puţine situaţii centrifuge (în Rusia,
Bielorusia, Ucraina, Asia Centrală,
republicile balticele etc.). Or, Hitler şi
nazismul său au fost cei care cu
crimele lor abominabile au contribuit
serios la cimentarea poporului
sovietic, a omului sovietic, a ostaşilor
sovietici. Decât Hitler, mai bine aşa ,
spuneau mulţi. Aşa se întâmplă şi
acum: atacul Ucrainei de către Fede-
raţia Rusă a contribuit şi contribuie
la consolidarea naţionalităţii ucrai-
nene şi a statului ucrainian, la
dezvoltarea conştiinţei naţionale
ucrainene. Contribuie la revitalizarea
NATO şi la dorinţa multora de a avea
această protecţie, la modificarea
geopoliticii energiei - mai bine spus
la iniţierea, acum, a unor cercetări,
strategii şi acţiuni mai ample în
Europa şi în lume către energiile
neconvenţionale; scopul: eliberarea
de presiunea şi preţul, după interese,
ale gazului rusesc. Contribuie la
amplificarea rolului Uniunii Europe-
ne şi a puterii sale de atracţie pentru
nu puţine ţări ce încă nu fac parte din
ea. Sunt şi alte modificări de acest
tip care schimbă tabloul actualităţii
imediate şi pe termen mediu din
Europa şi din lume. Nu mai este
fascinaţia istoriei ignorate, ci
fascinaţia învăţămintelor istoriei, a
prezentului, a prefigurării unui viitor
dezirabil cât de cât pentru toţi. O
accentuare şi noi determinări pentru
- generate iniţial de pandemie, de
criza energetică - criza economică,
în continuare criza de energie. Pentru
criza de combustibil. Mai ales criza
alimentară ş.a. Este o succintă sin-
teză. Dar să urmărim mai în detaliu.
Ţarismul, nu neapărat instituţia din

secolul trecut, cu ţar, duci, prinţi, conţi,
un număr imens de ţărani săraci, ci
ca modalitate de exprimare a puterii,
de exercitare habotnică, absolută a
ei, de impunere a ei, a fost prezent şi
rămâne prezent în Rusia, putere
autocratică şi nu democratică. Pe
urmă, fără o bază reală, care înseam-
nă baza economică, "măreţia Ru-
siei", dorinţa ei de a supune, la care
a acquiesat fosta şi actuala condu-
cere a acestei ţări, a fost şi este doar
o constantă a gândirii ruseşti din
trecut şi de astăzi. Nu o realitate.
Autocratismul şi măreţia au caracte-
rizat ţarii de la Răsărit, l-au carac-
terizat pe avocatul laş şi şmecher
Kerenski, l-au caracterizat pe Lenin
şi Stalin, pe Hruşciov, pe Brejnev, pe
Andropov şi pe Cernenko, pe Gorba-
ciov - este drept, pe el parţial, în sub-
sidiar -, pe Elţîn, în pauza partidelor
bahice. Şi iată, esenţial, pe Putin. Nu
au mai ajuns însă autocraţia şi
măreţia autodeclarată, brutalitatea
gesturilor, să se impună în lumea de
astăzi. Este nevoie de putere
economică şi, pentru mai mulţi, cu
speranţe şi ei, în mod obligatoriu de
democraţie. De o putere economică
stimulativă pentru toţi. Este ceea ce
au înţeles - chiar dacă într-o măsură
- nu puţine state, printre care şi
România. şi ceea ce nu a înţeles
Rusia. S-a putut odată, de două ori,
de trei ori (vezi şi comportamentul
violent şi tâlhăresc a nu puţini militari
sovietici în România din 1940, apoi
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1944-1946 şi mai târziu, pe urmă
Sovromurile ş.a.) etc., dar nu s-a putut
şi nu se poate permanent. Şi pentru
toţi. De unde ruşi şi Putin, fapte
abominabile, crime de război şi un
viitor cel puţin ceţos. Putin şi Vestul
vorbesc limbi diferite...

Este cert că în cadrul U.E., al Sta-
telor Unite, în cadrul lumii de astăzi,
pentru a convinge în primul rând
proprii ei oameni, cetăţenii, o ţară
trebuie să progreseze. Iată, dar, o
perspectivă. Sunt, deci, necesare
măsuri concrete şi convingătoare la
noi pentru a întâmpina cum se cu-
vine şi a diminua grava criza alimen-
tară ce ne aşteaptă, criză generată
nu doar de războiul Rusia-Ucraina,
dar amplificată, acutizată de acesta.
Vindem grâu, mai ieftin, şi importăm
făina mai scump... Când din pro-
ducţia mondială de cereale sunt
scoase două state esenţiale, Rusia
şi, mai ales, Ucraina, care aprovi-
zionau, printre altele, aproape întreg
continentul african, dereglări în lanţ,
urâte, nu au cum să nu se producă.
Pe urmă, modificarea dependenţei
de gazul rusesc, la noi undeva la
nivelul de 10%-20%, nu se poate
obţine de azi pe mâine. Revenirea
la cărbune demonstrează elocvent
ce măsuri relativ pripite, lipsite de
predictibilitate imediată, se vădesc,
uneori, chiar la nivelul U.E. Desprin-
dem singuri concluziile necesare.
Sancţiunile economice sau de altă
natură date Rusiei, binemeritate, dar
într-o lume cu ample articulaţii, se
întorc şi împotriva noastră.

Refugiaţii din Ucraina - şi nu doar
din Ucraina, deoarece în ultimele
decenii au mai fost războaie aproape
la fel de fioroase în Europa, ce să
mai vorbim de Asia, de Africa - relevă
tot o problemă greu solubilă. Ce te
faci cu zeci şi zeci de milioane de
oameni necăjiţi care îşi modifică
domiciliul şi îşi dispută alte domicilii,
în speranţa unei vieţi mai bune? Cel
puţin la nivelul U.E., în urmă cu mai
mulţi ani, eu am propus Bruxelles-
ului reflecţia asupra unui salariu
minim la nivel U.E. şi, ulterior, poate
al lumii. Este în continuare de reflec-
tat, mai ales la o acomodare de acest
tip cu principiile - deloc sacrosancte
- ale economiei de piaţă. Opiniez că
se poate...

6. Oricum, dacă ordinea mondială
capitalistă lipsită, uneori, de sub-
stanţă şi înlesnind războaie. Dacă
ordinea mondială nazistă a fost cri-
minală şi nu doar prin exterminările
evreilor, rasiale, executate. Dacă
ordinea mondială post-belică,
dictatorială în Est, a generat "Războ-
iul Rece", cu consecinţele sale ne-
faste, pentru o mare parte din popu-
laţia lumii. Dacă, apoi, o altă ordine
mondială se împotmoleşte prin
gesturile greu de imaginat ale unor
actori de bază şi exprimarea unor
dorinţe pe cât de brutale, pe atât de
lipsite de fundament etc., nu ne
rămâne decât să credem că doar o
ordine mondială a păcii, a demo-
craţiei între ţări, la nivelul statelor,
însoţită de o competiţie economică
desfăşurată în termeni rezonabili,
doar o ordine mondială cu competi-
ţie şi protecţie raţională între oameni,
pot asigura progresul general uman.
Mai ales când în lume se resetează
polii de putere. Altminteri, există
riscuri imense în acest sens. Demo-
craţia americană, cu toate proble-
mele ei, că sunt şi acolo, dar demo-
craţie ce a trecut în circa 7 decenii
de la Ku-Klux-Klan la preşedinte de
culoare, poate reprezenta un prilej
de reflecţie dar şi un exemplu.

7. Revenind, ce se va petrece cu
războiul ruso-ucrainian, cu Rusia?
Cu Ucraina? Dincolo de elemente
esenţiale, în detaliu este dificil de
spus acum (17 martie a.c.). Pot emite
păreri, ipoteze. Să ne aducem
aminte de zorii zilei de 24 februarie,

în Ucraina. Oamenii se treziseră, se
pregăteau de lucru, copiii se pregă-
teau de şcoală. Fuseseră aranjate
în ziua aceea sau în următoarele,
aniversări, nunţi, botezuri, înmor-
mântări, alte evenimente etc... Oa-
menii se pregăteau să se ducă la
farmacii, cu reţete, alţii să ia medi-
camentele cu reţetă, unii erau în spi-
tale, poate se pregăteau de operaţii.
Bogaţii, cu vile, iahturi, maşini
luxoase, avioane particulare, se
gândeau cum să-şi facă viaţa mai
frumoasă. Cei săraci sperau în noroc
pentru ziua de mâine Pensionarii se
recreau pe aleile parcurilor, iar bunicii
isi plimbau bucurosi nepotii. Restau-
rantele erau pline, dar şi sălile de
spectacole, desigur, în limita pande-
miei de covid. Viaţa ca viaţă, lumea
ca lume... Deodată, s-a rupt filmul.
Au năvălit în Ucraina armatele ruseşti.
Sânge, moarte, distrugeri, nenoro-
ciri, durere. Depăşindu-se astfel ba-
riere şi conivenţe ale civilizaţiei noas-
tre, aşa cum este ea, nu cred că poate
fi ceva care să disculpe pe Putin şi
Rusia pentru ceea ce au făcut şi fac.
Cum arătam, Ucraina era şi este un
stat suveran, independent, o ţară în
plină afirmare - chiar dacă pasivul
nostru cu Ucraina relevă câteva
probleme, printre care cea a popu-
laţiei (peste 500 de mii de oameni)
de naţionalitate română. Ucraina
este o ţară cu obiective, aspiraţii,
idealuri. Sigur, şi în Ucraina şi  - mai
mulţi - în Rusia, sunt oligarhi, super-
bogaţi, cu averea rezultată mai ales
din tranzacţionarea ilicită a bogăţiilor
naturale, din afaceri oneroase etc.,
oligarhii făcând parte din putere şi
recunoscători acesteia. Sunt şi la noi
astfel, putem spune, indivizi protejaţi
de o justiţie nu doar clemenţă, ci,
deseori, aservită. Dar aceasta este
altceva şi nu are legătură cu atacul
produs, cu războiul în desfăşurare.
Mor în Ucraina oameni, familii, fe-
mei, copii, bătrâni, soldaţi, se dis-
truge din plin avuţie datorită gându-
rilor megalomanice, imperiale ale lui
Putin şi Rusiei. Gânduri şi fapte
criminale. Aceasta, cred că este ideea
de bază şi mai puţin confruntarea -
reală şi ea - între naţionalişti şi
globalişti, cum se afirmă uneori.

Unde se vor opri? Cu toată acţiu-
nea internaţională binevenită, şi care
produce mari daune economice şi
de imagine Rusiei, este greu de
crezut că în acest stadiu Putin se va
opri. Va continua, deoarece într-o ast-
fel de nebuloasă este, crede el, sal-
varea lui. Dar el poate fi oprit cu
precădere din interiorul Rusiei. De
opoziţia faţă de el şi mai ales de po-
porul căruia nu-i mai întruchipează
multe aspiraţi. Când se va petrece
asta? Pe măsură ce şi potenţialul
războinic al Rusiei se va consuma,
pe măsură ce poporul va simţi mi-
zeria, va conştientiza că ameninţările
cu nuclearul vor consemna, deo-
potrivă, distrugerea Rusiei, moartea
tuturor oamenilor ei. Opiniez că, to-
tuşi, momentul nu este chiar aproa-

pe. Circa 70% din forţele militare ale
Rusiei sunt angajate în Ucraina.
Poate negocieri, tratative să ducă
mai repede spre pace. Sperăm. Şi
ce va urma? În condiţii normale, pla-
ta poliţelor de către conducător şi ţara
atacatoare. Cred că vor fi, la Haga
sau în alte instanţe, în timp, sute şi
sute de mii de procese de constatare
a oprobiului crimelor de război şi de
despăgubiri serioase. Să ne amintim
că astfel de procese privind Holo-
caustul nu s-au încheiat nici astăzi,
la peste 75 de ani de la înfrângerea

fără echivoc a Germaniei naziste
criminale. Cred, oricum, că nimic nu
este mai rău decât războiul... Cine
rămâne, cine urcă, cine coboară în
împrejurările date? SUA şi China se
întăresc, urcă chiar. Afacerile şi rigoa-
rea au de câştigat. India se vădeşte
şi ea cu perspective. Coboară mult
Rusia, economic, mai ales, dar şi ca
imagine, în beneficiul celorlalţi, desi-
gur. Iar Ucraina trebuie să-şi vindece
marile şi dureroasele ei răni. U.E.
urcă şi ea. În rest, vom mai vedea.

17 martie 2022

P.S.1 După ce studiul meu "Endemiile, epidemiile şi
pandemiile, un risc iminent" publicat în martie 2018 în
"EuroeconomiaXXI", prevestind pandemia cu care ne
confruntăm şi acum, tradus pe urmă în engleză în "Revista
Economică", 2018, nr.3 şi publicat apoi în Germania, a fost
citat de cercetătorii OH Gonzales şi IZ Viera în revista
Facultăţii de medicină din Caracas, 2021, Venezuela,
reasearchgate.net - iată  că şi studiul meu "Ce urmează după
globalizare", comunicare la Espera 2019, Institutul Naţional
de Cercetări Economice din Bucureşti, publicat şi el în
"Euroeconomia XXI" şi în engleză în "Revista Economică"
nr.71/4, 2019 şi, de asemenea, în Germania, a fost citat recent
în Mexic de cercetătorii F. Llera, A. Lopez-Norez, AIM
Ganderrama, în Terra @Plural, 2022, revistas, uepg.br. Ceea ce
nu este deloc rău. Mai sunt încă numeroase citări ale noastre
- ale mele şi ale colegilor - în reviste din Belgia, Austria,
Italia, Spania, Franţa, Turcia, Serbia, Statele Unite etc.
Sperăm la mai mult.
P.S.2 Să nu uităm că Ceauşescu era sigurul lider din
fostele state socialiste care avea un serviciu de
securitate antisovietic. A fost împuşcat în urma
unui proces penibil. De reflectat.
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Turismul încotro - Quo Vadis? Ca
să redevenim optimişti, chiar dacă
nu am divorţat încă  de  pandemia
de Covid -19, ne putem face deja
planuri de vacanţă, cu speranţa că
inevitabila criză economico-finan-
ciară care va urma războiului nu ne
va lăsa cu buzunarele goale. Dacă
acum câţiva ani vorbeam de influen-
ţa nefastă a terorismului asupra
activităţilor turistice, în ultimii doi ani
locul terorismului a fost luat de
pandemia Covid -19, un "atentator"
nevăzut, mai parşiv, iar în prezent
războiul din Ucraina îşi pune şi el
amprenta, lăsând un semn de
întrebare cu privire la momentul
când vom asista la o revenire la
normal. Probabil după aceea ne
vom confrunta cu criza energetică şi
cu efectele tot mai  pronunţate ale
schimbărilor climatice şi a măsurilor
restrictive asociate şi, în acest fel, va
exista  o presiune permanentă
asupra "stării de bine a omului",
presiune pe care nu am resimţit-o,
noi românii, nici măcar înainte de
anii '90. În contextul  crizelor econo-
mico-financiare care au afectat toate
ţările lumii în ultimii ani, al războa-
ielor sau al intensificării tensiunilor
geopolitice din unele ţări,  în pofida
ameninţărilor teroriste, temerilor de
Ebola, a manifestării schimbărilor
climatice şi scăderii puterii de cum-
părare în mai multe pieţe emitente,
turismul a demonstrat de-a  lungul
timpului capacitatea sa de rezistenţă
la efectele crizei economice şi finan-
ciare mondiale, dovedindu-se a fi o
activitate economică surprinzător de
puternică, continuând să crească
peste aşteptări şi cu o capacitate
mare de a contribui la creşterea
economică în economiile avansate
şi emergente, la redresarea econo-
mică, la PIB-ul şi balanţa de plăţi a
multor altor ţări, deoarece generează
miliarde de dolari în exporturi şi
creează milioane de locuri de mun-
că. Acum un deceniu, în cartea "Teh-
nica operaţiunilor de turism", amin-
team că "experienţa  crizei economi-
ce şi financiare care a lovit economia
mondială în anii 2009 şi 2010 arată
modele de comportament ale con-
sumatorilor care s-ar putea repeta
în viitor; istoria recentă arată că ceea

ce turismul a dobândit poate fi rapid
contestat din cauza evenimentelor
politice (Tunisia, Egipt, Irak, Siria,
Turcia, Grecia, Federaţia Rusă,
Ucraina ş.a.), a efectelor modei, a
pierderii de competitivitate sau a
oricărui alt factor exogen: inundaţii
catastrofale, uragane însoţite de tsu-
nami, seisme puternice - Indonezia,
China, Mexic, S.U.A.". Crizele econo-
mice şi focarele de boli infecţioase
(ex. focarul virusului MERS din Co-
reea de Sud), cutremurele puternice
(ex. în Haiti în 2010), au avut un
impact semnificativ şi imediat în
industria turismului, provocând mii
de anulări şi frânând cererea viitoare
pentru anumite destinaţii.

Fenomenele climatice extreme au
reprezentat, de asemenea, o ame-
ninţare din ce în ce mai importantă
pentru industria turismului, devenind
chiar globală. Potrivit Organizaţiei
Meteorologice Mondiale, Pământul
a înregistrat situaţii climatice extreme
fără precedent în perioada 2001-
2015: verile extrem de călduroase
în Europa în 2003 şi în Rusia în 2010;
retragerea gheţarilor de pe Kiliman-
jaro (situaţia comparativă 1993 cu
2003) şi a celor din Alpii Francezi;
producerea de curenţi puternici de
aer şi inundaţii; în 2011, New York a
fost lovit de uraganul Irene; uraganul
Katrina cu un mare impact mediatic
care a lovit oraşul New York în 2012
şi în general un ciclu de activitate mai
mare a uraganelor în Atlantic, printre
alte motive, din cauza creşterii
temperaturii la suprafaţa oceanelor
şi a Mării Caraibelor; taifunul  din
insulele Filipine din 2013, unde au
loc 22 de taifunuri în medie pe an;
inundaţiile din Pakistan precum şi
secetele din Amazon, Australia şi
Africa de Est; incendiile din Grecia;
turbulenţele aeriene din ce în ce mai
puternice, ceea ce ar putea duce la
consecinţe economice negative,
zborurile fiind redirecţionate pentru
a evita zonele de turbulenţe, ceea ce
va însemna un consum mai mare
de combustibil. În al treilea deceniu
al secolului XXI, tendinţa fenome-
nelor meteorologice extreme conti-
nuă, ceea ce are efecte directe asu-
pra industriei turismului. În schimb,
efectele negative ale unor factori ca
poluarea, deteriorarea mediului,
eroarea de amenajare a teritoriului,
rămân, chiar în cazul  scăderii  frec-
venţei turistice din timpul pandemiei
de Covid - 19. În aceste condiţii, orice
analiză a "filierei turismului" trebuie
să se sprijine pe analiza structurilor
cererii şi ofertei existente şi pe
studierea prospectivă a evoluţiei
previzibile a fluxurilor turistice în raport
cu analizele pertinente  ale econo-
miei mondiale. Imediat după criza
din 2009 - 2010 scriam că: "întreaga
industrie, în toate destinaţiile, va
trebui să se obişnuiască cu noi rutine
şi protocoale de siguranţă pentru a
preveni ameninţările teroriste. La fel
cum companiile de turism au inclus
o mulţime de sarcini de rutină legate
de economisirea energiei, curăţenia,
managementul clienţilor sau pre-
venirea furturilor, în viitorul apropiat,
acestea vor trebui să includă, de

asemenea, în viaţa de zi cu zi noi
modele de organizare a activităţii şi
protocoale legate de securitatea
antiterorism (cazurile din Paris, al
cincilea oraş din lume la nivel global
ca număr de sosiri internaţionale -
peste 15 milioane de turişti interna-
ţionali anual, care a suferit două
atentate teroriste grave care au
zguduit turismul, respectiv atacurile
din ianuarie 2015 împotriva revistei
de satiră Charlie Hebdo, atentatul din
13 noiembrie 2015, precum şi atacul
de la Muzeul Bardo din Tunisia, care
au provocat scăderea cu 44% a
rezervărilor)". Faptul că turismul a
reuşit să-şi revină de fiecare dată, şi
numărul de turişti să crescă  până în
2019, la peste 1,5  miliarde de  turişti
anual, ne dă speranţă, că şi după
evenimentele recente de ieri sau din
prezent, vom asista la recuperarea
acestuia. Potrivit rezoluţiei liderilor
Organizaţiei Mondiale a Turismului
(OMT) şi Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (OMS), care s-au întâlnit
recent la Geneva (foto), restricţiile de
călătorie din prezent nu oferă nicio
valoare adăugată şi contribuie la
persistenţa tensiunilor economice şi
sociale. Ei au semnalat necesitatea
înlocuirii acestor limitări cu politici
care să ţină cont de riscuri, fiind susţi-
nute de dovezi şi care să fie adoptate
în mod specific fiecărui context. Cele
mai recente recomandări ale OMS
promovează mobilitatea internaţio-
nală sigură şi evidenţiază ineficaci-
tatea restricţiilor generate de contro-
lul transmiterii virusurilor Covid -19,
arătându-se clar că aceste limitări
sunt extrem de dăunătoare societăţii,
economiei şi dezvoltării. În conformi-
tate cu această directivă, în ultima
perioadă, ţările din întreaga lume au
început să-şi relaxeze regulile şi să
facă mai flexibile restricţiile pentru a
primi vizitatori internaţionali. În opinia
secretarului general al OMT este
necesar "să continuăm pe această
cale şi să promovăm o redeschidere
sigură şi responsabilă, pentru a per-
mite turismului să profite de poten-
ţialul său unic ca motor de redresare
şi creştere". Conform deciziei Comi-
tetului de Urgenţă al OMS pentru
Reglementările Internaţionale de
Sănătate (IHR) privind COVID-19,
toate măsurile aplicate călătorilor
internaţionali trebuie să se bazeze
pe "evaluări ale riscurilor, inclusiv
teste, izolare şi vaccinări", În plus,
este esenţial ca povara financiară a
acestor măsuri să nu cadă asupra
călătorilor înşişi. La rândul său, direc-
torul general al OMS, a menţionat
că: "ţinând cont de faptul că sănăta-
tea trebuie să rămână prioritară,
luarea deciziilor bazate pe dovezi
ştiinţifice şi o abordare bazată pe
riscuri reale şi adaptată la contexte
specifice vor permite naţiunilor să
menţină un echilibru adecvat între
deschiderea frontierelor, securitatea
oamenilor, conservarea mijloacelor
de trai şi protecţia economiei". Cu
un management adecvat, turismul
are potenţialul de a acţiona ca motor
de dezvoltare şi promotor de oportu-
nităţi, iar acest lucru este reflectat în
mod clar de rolul tot mai mare al
sectorului în agenda extinsă a Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare. Desti-
naţiile din întreaga lume raportează
o creştere a sosirilor de turişti datorită
relaxării sau eliminării restricţiilor, o
tendinţă care permite accelerarea
redresării economice şi reluarea
progresului în ceea ce priveşte
dezvoltarea socială.

Aceste aspecte erau avute în
vedere, cu câteva săptămâni înainte
de invadarea Ucrainei de către Rusia.
Începând de luni 28 februarie a.c.,
Bruxelles a emis sancţiuni împotriva
a numeroşi reprezentanţi ai econo-
miei ruse, printre care şi Mordashov,
care este acţionar majoritar de 15
ani al TUI AG, cel mai mare touro-
perator mondial, timp în care şi-a
crescut progresiv participarea în
companie. Mordashov deţinea mai
mult de o treime din campanie,  alte

Hanover Group în 2021. Acordul de
licenţă existent i-a permis companiei
ruse, care a operat sub numele TUI
Russia & CIS (Comunitatea Statelor
Independente) să utilizeze brandul
TUI în mai multe ţări, printre care
Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan
şi Uzbekistan, dar acest acord a fost
reziliat de către TUI AG.

La începutul acestui an era de
aşteptat o deschidere progresivă a
graniţelor cu Rusia ca urmare a
evoluţiei pandemiei şi a relaxării şi
chiar eliminării restricţiilor de intrare
pentru turiştii ruşi.  Aceste aşteptări
au fost frustrate încă de la sfârşitul
lunii februarie din cauza intervenţiei
ruse în Ucraina şi a răspunsului occi-
dental concretizat într-o serie de
măsuri economice care afectează
deja sectorul turismului rus. Prima
lovitură adusă turismului rus a fost
închiderea spaţiului aerian din
Regatul Unit, UE, Canada şi SUA
pentru aeronavele ruseşti, care a fost
urmată de răspunsul Rusiei cu
închiderea companiilor aeriene din
37 ţări. Acum, singura posibilitate de
a zbura direct în Europa sunt zborurile
către Serbia cu Serbia Air, sau prin
Turcia, care a devenit un hub care
leagă Rusia şi Europa, sau prin
Cairo, Doha, Abu Dhabi, Israel sau
Maroc. În timp ce industria din întrea-
ga lume se întreabă ce consecinţe
va avea invazia Ucrainei de către
Rusia în sezonul 2022, sectorul turis-
mului rus trece printr-o adevărată
transformare pentru a putea supra-
vieţui unei repercusiuni puternice
într-un mod foarte activ: crearea de
noi hub-uri, promovarea pachetelor
turistice şi a vânzărilor către
destinaţiile care operează sistemul
de plată rusesc "Mir", încercarea de
a acoperi golul lăsat de Booking şi
Airbnb, sau redirecţionarea vânză-
rilor către turismul naţional. Pe 26
februarie, UE a interzis furnizarea de
avioane şi piese de schimb către
Rusia; în plus, companiile de leasing
nu pot semna noi contracte cu
companiile ruseşti şi trebuie să
rezilieze contractele existente în
termen de 30 de zile. Aceste măsuri
au provocat o criză în sectorul aviaţiei
ruse, deoarece cea mai mare parte
a flotei de avioane este fabricată în
străinătate: Boeing, Airbus, Embraer
şi Bombardier. Potrivit Agenţiei Ruse
de Transport Aerian - Rosaviatsiya,
există aproximativ 750 de avioane
dintr-un total de 980 de avioane care
sunt în funcţiune.  Anterior, pe 6
martie, Rosaviatsiya a recomandat
companiilor aeriene ruse oprirea
plecărilor în străinătate pentru a evita
sechestrarea aeronavelor. La rândul
lor, companiile străine de reasigu-
rare au reziliat contractele cu com-
paniile aeriene ruse. În cele din
urmă, din 8 martie, aproape toate
companiile aeriene ruse au anulat
zborurile în afara teritoriului naţional.
Începând cu 13 martie, autorităţile
aviatice din Bermuda (BCAA) au sus-

două treimi fiind deţinute de acţionari
din Germania, Regatul Unit, alte ţări
UE sau Statele Unite, pe lângă pre-
zenţa fondurilor de investiţii (2,4%
aparţin grupului spaniol Riu, 32,1%
investitorilor privaţi şi 31,5% inves-
titorilor instituţionali). În perioada
pandemiei, oligarhul rus şi-a arătat
sprijinul pentru grup prin creşterea
investiţiilor împreună cu instituţiile
germane. Cel mai mare acţionar al
firmei toroperatoare TUI Group, omul
de afaceri Alexei Mordashov, a
transferat recent o parte din acţiunile
sale altor companii pentru a evita
sancţiunile impuse de UE oamenilor
de afaceri ruşi din cauza războiului
Rusiei împotriva Ucrainei. El şi-a dat
demisia din Consiliul de Suprave-
ghere al TUI, după ce a aflat de sanc-
ţiunile pe care Uniunea Europeană
i le-a impus. Unifirm Limited, o
companie a lui Mordashov prin care
deţinea 34% din TUI, a transferat
4,13% din acţiuni către Servergroup,
în timp ce compania siderurgică a
vândut restul acţiunilor (29,9%)
Unifirm către Ondero Ltd, o com-
panie situată într-un paradis fiscal.
Marina Mordashova, soţia magna-
tului, este acţionarul majoritar al
Ondero Limited, la momentul trans-
ferului acţiunilor din 28 februarie
2022, la doar patru zile după înce-
perea invaziei ruse a Ucrainei,  în
aceeaşi zi în care se ştia că Morda-
shov figurează pe lista oligarhilor
sancţionaţi de UE. Ondero Ltd este
o companie cu sediul în Insulele
Virgine Britanice, considerate un
paradis fiscal, care deţine astfel
29,9% din acţiunile TUI prin Unifirm.
Grupul german a informat că Minis-
terul Federal German al Economiei
şi Protecţiei Climei l-a notificat că a
iniţiat o procedură de investigaţie în
temeiul Legii privind plăţile şi comer-
ţul exterior împotriva Ondero Limited
pentru a analiza legalitatea  tran-
zacţiei cu acţiunile vândute recent.
Potrivit comunicării pe care omul de
afaceri rus a făcut-o către TUI pe 4
martie, Unifirm a transferat 4,1% din
acţiunile sale TUI AG către Server-
group, iar în prezent, din cauza sanc-
ţiunilor UE, magnatul nu are acces
la dreptul de vot, dar nici nu este
afectat de sancţiuni.

Potrivit Bloomberg, tot la începutul
lunii martie, Alexei Mordashov a
predat soţiei sale şi controlul unui
pachet de 1,1 miliarde de dolari din
Nordgold, o companie minieră.
Ruptura grupului TUI cu Rusia ca
urmare a invaziei Ucrainei este
completă, acesta condamnând
atacul şi războiul actual. Cel mai
mare operator de turism din lume
nu mai doreşte ca brandul său să fie
asociat cu Rusia, ca urmare a
procedat la rezilierea acordului de
licenţă comercială cu TUI Russia,
care va trebui să înceteze să mai
folosească brandul TUI. Gigantul de
turism a precizat că ultimele acţiuni
ale TUI Russia au fost vândute către continuare în pag. 8

- Un acord reziliat -



7Nu rãzboiului, nu intimidãrii!VINERI 1 APRILIE 2022

su
rs

a 
ve

rid
ic

a

 Europa se confruntă cu o
regândire a priorităţilor şi a cadrului
său de politică. Indiferent de durata
războiului, moştenirea lui va fi de
lungă durată. Acesta va modela
alegerile politice ale Europei pentru
anii şi deceniile următoare. În
estimarea Capital Economics, cel
mai rău scenariu de escaladare a
conflictului şi a sancţiunilor ar putea
duce la creşterea preţurilor petrolului
şi gazului. Rusia este principalul
furnizor al UE de petrol (27% din
importuri în 2019), cărbune (47%) şi
gaze (41%). La preţuri oarecum sub
nivelurile actuale (100 USD/bl pentru
Brent şi 100 EUR/MWh pentru gaz),
cantităţile de petrol şi gaze exportate
de Rusia către UE în 2019 sunt
evaluate la aproximativ 200 de
miliarde Euro fiecare, în total de două
ori mai mult decât rezervele valutare
deţinute de ţările G7. Acesta este
motivul pentru care Bruxelles-ul a
lăsat până acum gazul în afara
domeniului de aplicare a sancţiunilor.
Confruntându-se cu sancţiuni maxi-
me din partea SUA şi Europa - cum
ar fi excluderea din sistemul de plăţi
internaţionale SWIFT (un serviciu de
mesagerie care leagă mii de bănci
şi le permite să transfere plăţi în
întreaga lume) - ceea ce unii  nu-
mesc "opţiunea nucleară", Rusia ar
putea riposta prin oprirea fluxului de
gaz către Europa. Dacă ar întrerupe
importurile din Rusia,  UE ar pierde
40% din aprovizionarea cu gaze
naturale şi  impactul asupra unor ţări
europene ar putea fi catastrofal.
Acesta este un scenariu pe care
oficialii UE nici măcar nu l-au luat în
considerare anul trecut când au făcut
o simulare pentru a testa securitatea
energetică a blocului. O astfel de
mişcare ar izola Rusia şi ar împiedica
transferul profiturilor din producţia de
energie, care reprezintă mai mult de
40% din veniturile ţării. Dar exclu-
derea Rusiei de la finanţarea inter-
naţională ar putea fi, de asemenea,
un bumerang, dăunând companiilor
americane şi europene care fac
afaceri cu companii ruseşti. Există şi
potenţialul pentru alte răsturnări de
situaţie, de la un exod al refugiaţilor
ucraineni la un val de atacuri ciber-
netice ruseşti. Cu toate acestea, BCE
estimează că un şoc de raţionalizare
a gazelor cu 10% ar putea reduce
PIB-ul zonei Euro cu 0,7%. Creşterea
acestei cifre la 40% - ponderea
gazului european care provine din
Rusia - implică un impact economic
de 3%. Cifra reală poate fi semni-
ficativ mai mare, având în vedere
haosul pe care probabil l-ar declan-
şa o astfel de criză energetică fără
precedent. Dar UE are două atuuri:
importurile de gaze ruseşti reprezintă
doar 8,4% din cererea sa totală de
energie primară şi are mai multă
capacitate de a-şi diversifica sursele

de aprovizionare decât are Rusia
pentru a-şi diversifica pieţele de
export. Dacă gazul încetează să mai
"curgă" din Rusia, fie din iniţiativa UE,
fie din a Rusiei, importurile din alte
surse ar trebui să crească cu 35%.
Înlocuirea gazului rusesc este
fezabilă, dar dificilă, retragerea
principalului exportator de gaze de
pe piaţa globală duce cu siguranţă
la o creştere suplimentară a
preţurilor. Pentru ca o interdicţie a UE
asupra importurilor din Rusia să fie
eficientă, ar trebui să fie concepută
într-un mod care să ţină seama de
efectele negative asupra pieţei
globale. Cu alte cuvinte, Europa ar
trebui să-şi reducă cererea de impor-
turi prin: creşterea ofertei din alte
surse, întârzierea închiderii centra-
lelor pe cărbune şi nucleare, inten-
sificarea exploatării resurselor rege-
nerabile, reducerea cererii interne
de gaze, scheme de preţuri pentru
încălzirea locuinţelor ş.a. Impactul
şocului va fi foarte inegal distribuit în
Europa, datorită infrastructurii diferite
a fiecărei ţări: Portugalia nu importă
gaz rusesc, în timp ce ponderea
acestuia în totalul resurselor primare
este de 35% pentru Ungaria şi 24%
pentru Slovacia. Ţările care au ieşire
la mare, precum Spania sau Italia
se pot adapta mai bine la noile
realităţi, faţă de altele care nu au
acest privilegiu.

Întro  situaţie de urgenţă, când
securitatea este în joc şi pe fondul
unei aversiuni sporite la risc,
guvernele vor interveni pentru a
răspunde direct la aceste ameninţări
şi, cu siguranţă, povara finanţării va
cădea în mod disproporţionat asu-
pra finanţelor publice şi nu va fi su-
portată de către companiile private
sau de utilizatorii finali (gospodării)
decât în mică proporţie. Această
situaţie implică noi politici ale UE, în
sensul de a gestiona modul de îm-
părţire a acestor costuri  între statele
membre, aşa cum s-a realizat  în
cazul crizei COVID-19. După şocul
crizei euro şi cel legat de pandemia
COVID-19, consecinţele confruntării
economice cu Rusia reprezintă un
nou şoc asimetric, greu previzibil,
care necesită o coordonare strânsă,
spre deosebire de ceea ce s-a
întâmplat, de multe ori, ca răspuns
la pandemie. Conflictul pare deja cel
mai grav război din Europa după cel
de-al Doilea Război Mondial. Forţele
ruse au efectuat lovituri aeriene, au
capturat baze ale armatei şi alte
obiective strategice, în timp ce civilii
au părăsit localităţile de domiciliu.
Lăsând deoparte costul uman real,
războiul are şi costuri economice
grave - daune aduse infrastructurii,
scăderea populaţiei active, inflaţie,
penurie, incertitudine, creşterea da-
toriilor şi perturbarea activităţii eco-
nomice normale. Există şi scenarii
în care, atacul Rusiei asupra Ucrai-
nei şi sancţiunile din partea Occi-

dentului ar putea să nu reprezinte o
nouă recesiune globală. Cele două
ţări reprezintă împreună mai puţin
de 2% din produsul intern brut
mondial. Multe economii regionale
au rămas solide, după ce şi-au reve-
nit rapid din recesiunea pandemică.
Cu toate acestea, conflictul ameninţă
să provoace daune economice grave
unor terţe ţări, ceea ce  ar putea
însemna dificultăţi pentru zeci de
milioane de oameni. Rusia este al
treilea cel mai mare producător de
petrol din lume şi este un exportator
major de gaze naturale. Preţurile
ridicate ale gazelor naturale au dus
deja la facturi mai mari la utilităţile
locuinţelor atât pentru căldura pe
bază de gaz natural, cât şi pentru
electricitatea generată pentru foarte
mulţi consumatori la nivel european
şi chiar mondial. Preţurile gazelor
naturale, care au tendinţa de a creşte
în urma războiului actual, rămân de
aproximativ patru ori mai mari decât
erau la începutul anului 2021. Rusia
a vândut mai puţin gaz decât în mod
normal pe piaţa spot pe termen scurt,
determinând îngrijorarea că,
Kremlinul "folosea" gazul pentru a
presa aprobarea conductei Nord
Stream 2, proiect care a fost acum
îngheţat de către guvernul Germa-
niei. O iarnă blândă şi rezervele
suplimentare de gaz natural lichefiat
din Statele Unite au ajutat la
atenuarea unora dintre neliniştile
Europei legate de o potenţială
penurie de gaz rusesc. Analiştii spun
că Rusia nu este interesată de o
întrerupere completă a gazelor, ceea
ce ar însemna o pierdere bruscă de
venituri care s-ar adăuga la cea
legată de război.

Scenariile de mai sus, desigur, nu
epuizează toate posibilităţile.
Acestea se concentrează pe cele mai
avansate economii din lume, dar
ţările de pretutindeni vor simţi
impactul creşterilor preţurilor
mărfurilor, care includ alimente de

bază precum grâul, energia ş.a.
Ameninţarea la adresa fermelor din
estul Ucrainei şi a exporturilor prin
porturile Mării Negre ar putea reduce
aprovizionarea cu grâu într-un
moment în care preţurile alimentelor
globale sunt la cel mai ridicat nivel
din 2011 şi unele ţări suferă de
penurie de alimente. Ucraina este
al cincilea cel mai mare exportator
de grâu din lume. Numai Libia
importă aproximativ 43% din
consumul său de grâu din Ucraina,
iar Liban aproximativ jumătate. O
altă creştere a preţului pâinii - com-
binată cu o creştere bruscă a preţu-
rilor la energie - ar putea avea un
efect destabilizator sever asupra
Orientului Mijlociu şi Africii de Nord.
Regiunea are deja unele dintre cele
mai ridicate niveluri de insecuritate
alimentară din lume, într-o perioadă
în care preţurile alimentelor cresc în
mare parte din cauza întreruperilor
lanţului de aprovizionare legate de
pandemie, iar creşterile ulterioare
ale preţurilor ar putea agrava crizele
umanitare şi ar putea alimenta
tulburări mai ample.

După părerea multor specialişti,
dintre economiile majore, Rusia va
fi cea care va suferi cea mai mare
lovitură. Preţul pentru politica
externă expansionistă va fi foarte
probabil o economie în scădere la
nivel intern. Impactul combinat al
rublei slabe, al tulburărilor pieţei şi
al perturbărilor comerciale pot
declanşa o recesiune profundă.
Analiştii văd atât câştigători, cât şi
învinşi din criză, China fiind probabil
un viitor beneficiar al  exporturilor
ruseşti şi al pătrunderii pe noi pieţe
(de exemplu intrarea pe piaţa
rusească în locul firmelor occidentale
care s-au retras în prezent).  Războiul
civil poate avea un impact devastator
asupra dezvoltării economice a unei
ţări, colaps în turism, legat de
investiţiile străine şi interne etc.,
poate duce la o speranţă de viaţă
mai scurtă şi la pierderi însemnate
în PIB. Potrivit unui raport al Institu-
tului Watson (raportat de Reuters),
costul războiului din Irak a fost de 2
trilioane de dolari. Aceste 2.000 de
miliarde de dolari ar fi putut fi cheltuite
pentru proiecte de dezvoltare econo-
mico - sociale, cum ar fi de exemplu
construirea de spitale şi şcoli. Un
raport intitulat "Africa's missing
billions" (Oxfam, 2007) estimează că,
costul războiului în Africa a fost egal
cu valoarea ajutorului internaţional.
O ţară precum Republica Demo-
cratică Congo a trecut printr-un
război deosebit de dificil, care, pe
lângă moartea a aproximativ 4
milioane de oameni, a costat-o 9
miliarde de lire sterline, echivalentul
a 29% din produsul său intern brut.
Costul războiului se poate exprima
în cheltuieli militare, costul uman al
vieţilor pierdute, costul reconstrucţiei
după devastarea războiului ş.a. În
timpul războiului, asistăm adesea la

o creştere rapidă a datoriei sectorului
public. Guvernele sunt dispuse să
împrumute mult mai mult decât de
obicei pentru că  există sprijin patriotic
pentru efortul de război. Atât primul,
cât şi cel de-al Doilea Război
Mondial, au fost foarte costisitoare
pentru Marea Britanie. În ambele
cazuri, datoria naţională a crescut
foarte mult datorită reconstrucţiei şi
creării statului bunăstării, de la
150% la sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial, la 240 % la începutul
anilor 1950. În timpul războiului,
economia poate experimenta, de
asemenea, o inflaţie care împinge
costurile din cauza penuriei de
bunuri şi servicii şi a creşterii preţului
materiilor prime precum petrolul. De
exemplu, războiul din Golf din 1990
a dus la creşterea preţului petrolului
de la 21 de dolari pe baril în iulie
până la un vârf post-invazie de 46 de
dolari la mijlocul lunii octombrie. În
multe circumstanţe, războiul duce la
inflaţie - ceea ce duce la pierderea
economiilor oamenilor, la creşterea
incertitudinii şi la pierderea încrederii
în sistemul financiar. Dacă o ţară este
devastată de război şi capacitatea de
a produce bunuri este redusă dras-
tic, poate crea circumstanţele hiper-
inflaţiei, deoarece guvernele impri-
mă cu disperare bani pentru a încer-
ca să facă faţă lipsei de bunuri. De
exemplu, cu o economie devastată,
în 1946, Ungaria şi Austria au cunos-
cut cele mai mari rate de hiperinflaţie
înregistrate. Din anumite perspective,
războiul poate părea benefic în ceea
ce priveşte stimularea cererii, locuri
de muncă, inovare şi profituri pentru
afaceri (mai ales atunci când războiul
are loc în alte ţări). Europa are datoria
de a primi milioane de refugiaţi de
război şi de a le oferi asistenţă de
urgenţă. Deja în 2022, impactul
bugetar direct al deciziilor corespun-
zătoare ar putea ajunge la peste 1%
din PIB. Pe termen lung, UE se
confruntă, de asemenea, cu nevoia
de a spori cheltuielile pentru apărare
ca răspuns la ameninţările agravate
de securitate şi de a-şi regândi
sistemul energetic. Rezultatul este
că factorii de decizie din Europa
trebuie să se îndepărteze de norma-
lizarea aşteptată post-COVID-19 şi
să îşi unească forţele pentru a abor-
da noile urgenţe, ceea ce presupune
o regândire de ansamblu a siste-
mului de politici ale UE, care va afecta
priorităţile bugetare, principiile poli-
ticilor macroeconomice şi regle-
mentarea pieţei. Deşi redresarea din
şocul pandemic este încă incom-
pletă, Banca Centrală Europeană se
confrunta cu un act dificil de echili-
brare între analizarea creşterilor
temporare a preţurilor şi abordarea
ameninţărilor inflaţioniste. În majo-
ritatea ţărilor UE, guvernele au
introdus o serie de măsuri pentru a
limita creşterea preţurilor şi pentru a
sprijini gospodăriile vulnerabile, şi
prin reduceri generale de taxe, care
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afectează indicele preţurilor de con-
sum, dar sunt mult mai costisitoare
din punct de vedere bugetar. Pe ter-
men mediu, UE va trebui să proiec-
teze şi să finanţeze o reconstrucţie
angro a sistemului energetic euro-
pean care va include diversificarea sur-
selor de aprovizionare, o interco-
nectare mai puternică şi definirea unor
planuri de urgenţă pentru a răspunde
la întreruperile din lanţurile de
aprovizionare. A sosit momentul să fie
regândit şi reconstruit un sistem ener-
getic eficient şi sigur, care să profite la
maximum de avantajul comparativ şi
să trateze securitatea energetică ca pe
un obiectiv intern, toate acestea
necesitând  investiţii semnificative.

Pentru viitorul imediat, rezultatul
este că, deşi UE nu poate renunţa
pe termen scurt la gazul rusesc, se
poate pregăti să-şi reducă depen-
denţa de acesta, să investească în
diversificare şi să se angajeze la o
reducere treptată a importurilor sale,
ceea ce implică costuri economice

semnificative. La toate acestea se
adaugă costul primirii refugiaţilor,
care la un moment dat se vor întoarce
în ţara lor de origine, sau se vor
integra  pe piaţa europeană a muncii.
Criza refugiaţilor evoluează rapid.
Experienţa arată, însă că, aceste
costuri pot creşte rapid: de exemplu,
în Germania, cheltuielile bugetare
pentru refugiaţi au ajuns la 9 miliarde
de euro în 2016, pentru aproximativ
750.000 de solicitanţi. Dacă aloca-
ţiile sunt stabilite la 10 miliarde de
Euro pentru un milion de refugiaţi
pe an, costul ar putea ajunge cu
uşurinţă la 30 miliarde de Euro la
finele anului curent. Acest cost nu
poate fi suportat de ţările gazdă, care
sunt afectate oricum de criza
generată de pandemia de Covid -
19 şi vor trebui gestionate prin
intermediul bugetului  UE şi,  în plus,
de către agenţiile internaţionale şi
organizaţiile caritabile. La toate
acestea se adaugă (oare cât mai
poate suporta acest buget al UE ?),
cheltuielile legate de asistenţa mili-
tară pentru Ucraina şi pentru viitorul
imediat. UE a deblocat deja sprijin
imediat ca un prim pachet de asis-
tenţă militară de 500 de milioane de

Euro. Mai mult, ţările membre s-au
angajat la o creştere a bugetului lor
de apărare: Germania la aproape
3% din PIB, Franţa la 2,1%, alte ţări
cu bugete de apărare apropiate în
medie de 1,5% din PIB etc. Rămâne
de decis care parte din această
creştere va fi finanţată prin impozite
şi care prin datorii. În situaţia actuală,
cea mai mare parte a acestor costuri
va fi suportată de bugetele naţionale,
dar UE va trebui să intervină şi ea,
cel puţin pentru finanţarea progra-
melor de cercetare şi dezvoltare.
Implicarea potenţial mai puternică
a finanţelor publice ale UE va depin-
de de deciziile politice cu privire la
stabilirea şi modul în care se sta-
bileşte o politică europeană comună
de apărare. Până acum, în UE se
aştepta ca investiţiile în decarbo-
nizare, digitalizare şi rezilienţă să
domine agenda pe termen mediu.
Securitatea - atât cea economică, cât
şi cea a apărării - este acum adău-
gată la această agendă. În total,
cheltuielile discreţionare totale şi
reducerile de impozite ar putea
reprezenta 175 de miliarde Euro  sau
aproximativ 1/4% din PIB - ul Uniunii
în 2022: 50 de miliarde EUR supli-

pendat certificatele de navigabilitate
ale tuturor aeronavelor companiilor
aeriene ruse care sunt înmatriculate
în arhipelag. Potrivit firmei de con-
sultanţă IBA, 745 din cele 1.367 de
avioane ale transportatorilor sunt
înmatriculate în Bermuda.  În mo-
mentul de faţă, doar avioanele care
sunt deţinute de companii aeriene
ruse sau care aparţin unor locatori
ruşi şi care sunt înmatriculate în
Rusia efectuează zboruri în străi-
nătate, iar sancţiunile nu îi afectează
pe principalii operatori ai Superjet
100: Rossia, Red Wings, Azimut
Airlines şi IrAero. Compania aeriană
Rossia crează un hub internaţional
la Soci şi va începe să opereze la
sfârşitul lunii martie cu aeronave
SSJ-100 către oraşe din Kazahstan,
Turcia, Egipt, Iran, Uzbekistan,
Azerbaidjan, Armenia, Kârgâzstan şi
Israel. Începând cu 25 martie, com-
pania aeriană anunţă zboruri din
Soci către Aktau, Aktobe, Almaty, An-
talya, Atyrau, Baku, Bishek, Bukhara,
Erevan, Cairo, Nur Sultan, Osh, Sa-
markand, Istanbul, Taskent, Teheran,
Tel Aviv, Urgench, Fergana, iar din
12 aprilie va lega Soci de Bodrum şi
Dalaman. Din partea sa, Azimut
Airlines a început să opereze zboruri
către Dubai şi Tel Aviv din Mineralnye
Vody din 15 martie. De asemenea,
compania aeriană Red Wings a
anunţat zboruri zilnice de la Moscova
la Istanbul pe SSJ100 începând cu
15 martie, compensând anularea
zborurilor de către compania turcă
low-cost Pegasus Airlines şi com-
pletând oferta de zboruri între Mos-
cova şi Istanbul cu Turkish Airlines.
Pe termen lung, însă, dacă nu va
exista o detensionare a sancţiunilor
occidentale, operaţiunile cu aero-
nave SSJ-100 vor fi compromise de
lipsa pieselor şi a întreţinerii, întrucât
aceaste aeronave sunt echipate cu
motoare SaM 146 de la compania
PowerJet care are participare fran-
ceză şi rusă.

Cardurile bancare ale 24 de bănci

mentare pentru a limita consecinţele
preţurilor interne; 75 de miliarde EUR
pentru independenţă energetică; 30
de miliarde EUR pentru refugiaţi şi
asistenţă umanitară; 20 de miliarde
de EUR pentru securitate şi apărare
în 2022 şi de două ori mai mult în
2023. Cu referire la noi, Comisarul
european pentru Afaceri Interne,  a
declarat recent, în cadrul unei vizite
oficiale în ţara noastră, că este mo-
mentul ca România să fie membru

deplin al spaţiului Schengen. Pe
lângă atâtea lucruri negative, această
afirmaţie ne dă optimism şi ar veni
ca o răsplată, inclusiv pentru eforturile
pe care România le face în prezent
privind acordarea ajutorului pe
multiple planuri  populaţiei refugiate
din Ucraina.

Bibliografie: Bloomberg Economics,
Impactul economic al războiului de Tejvan
Pettinger; AP/PTI; Pisani-Ferry, J. (2022), The
economic policy consequences of the war,
www.bruegel.org; foto Profimedia Images
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ruse sancţionate recent au încetat să
mai funcţioneze în sistemele
ApplePay şi GooglePay. Nici
cardurile Visa şi Mastercard emise
de aceste bănci nu pot fi folosite
pentru a efectua plăţi în afara Rusiei
sau în magazinele online înregistrate
în ţări care susţin sancţiuni împotriva
Rusiei. Blocarea cardurilor şi
interdicţia de a exporta peste 10.000
de dolari în numerar din Rusia reduc
lista destinaţiilor turistice disponibile
ruşilor. Potrivit experţilor Asociaţiei
Turoperatorilor Ruşi (ATOR),
majoritatea restricţiilor vor afecta
ruşii care sunt obişnuiţi să
călătorească individual, deoarece
din cauza blocării cardurilor, aceşti
turişti nu vor putea cumpăra bilete
de avion, rezerva hoteluri, închiria
maşini, etc. În acest nou scenariu,
cele mai populare destinaţii vor fi cele
care operează cu cardurile siste-
mului de plată rusesc "Mir": Armenia,
Tadjikistan, Belarus, Kazahstan,
Kargazstan, Uzbekistan, Osetia de
Sud şi Abhazia. Cardurile "Mir" sunt
acceptate şi de băncile din Turcia,
Vietnam şi Emiratele Arabe Unite.
Guvernul rus lucrează şi la introdu-
cerea cardurilor din sistemul chinez
de plată UnionPay, care operează în
180 de ţări din întreaga lume. Desti-
naţiile all-inclusive, inclusiv Turcia,
Egipt, Tunisia şi Maldive, sunt, de
asemenea, de aşteptat să devină
mai importante.  Pentru a face faţă
acestei situaţii dificile, turoperatorii
ruşi au fost nevoiţi să-şi redirecţio-
neze vânzările către destinaţii interne,
deşi este de aşteptat o scădere a
cererii din cauza impactului sanc-
ţiunilor asupra veniturilor potenţialilor
turişti.  Acest lucru împreună cu în-
chiderea temporară a 11 aeroporturi
din sudul Rusiei, a redus între 30 şi
50% vânzările operatorilor de turism.
"Ieşirea Booking.com şi Airbnb de pe
piaţă este văzută ca o oportunitate
de creştere a vânzărilor pentru
operatorii de turism, deşi, în acelaşi
timp, există îngrijorări că platforma
rusă Yandex va umple golul rămas",
subliniază Ambasada Spaniei de la
Moscova. Uniunea Rusă a Industriei
Turistice (RST) recomandă turiştilor

ruşi să călătorească în străinătate
numai în acele ţări care nu au închis
spaţiul aerian, în grupuri organizate,
prin agenţii de turism şi să încheie o
asigurare de călătorie. Francesco
Frangialli a fost secretar general al
UNWTO între 1997 şi 2009, fiind
reales pentru patru mandate. Întrun
interviu despre prezentul şi viitorul
instituţiei, el critică managementul
ineficient, fără obiective clare, care a
transformat organizaţia într-un scop
în sine şi fără influenţă reală în
industria globală care se confruntă
în prezent cu tot atâtea provocări
globale. Frangialli consideră că
UNWTO nu a reuşit să-şi stabilească
obiective reale în faţa crizei provocate
de COVID-19, irosind astfel o mare
oportunitate de a fi utilă industriei.
Domnia Sa a menţionat recent, că:
"actualul program de lucru pare
confuz şi insuficient de selectiv. Este
esenţial pentru succesul oricărei
organizaţii internaţionale ca cei care
o gestionează să definească în mod
clar unde doresc să ajungă şi, astfel,
să poată împărtăşi această viziune
cu părţile cheie interesate. Astfel,
viziunea colectivă se traduce într-un
număr limitat de obiective şi acti-
vităţi". Provocările pentru UNWTO au
început în 1991 cu lansarea Contului
Satelit pentru Turism, deoarece
cunoştinţele precise şi capacitatea
de a măsura importanţa economică
a turismului este elementul cheie.
Apoi, după Summitul Pământului de
la Rio(1992) de către Naţiunile Unite,
a venit provocarea durabilităţii,
urmată câţiva ani mai târziu de
adoptarea Codului Global de Etică
pentru Turism, aprobat de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite. În 2002,
la Johannesburg, a apărut ambiţia
de a atenua sărăcia turistică din
lume, printr-un nou model de turism,
mai echilibrat, egalitar, responsabil
şi durabil. Priorităţile UNWTO s-au
schimbat şi au devenit mai concen-
trate pe ţările mai puţin dezvoltate.
Din 2003, angajamentul asumat a
fost de a reduce contribuţia turis-
mului la încălzirea globală, de a ate-
nua acest impact şi de a face mai
uşoară pentru industria călătoriilor
adaptarea la schimbările de tempe-
ratură. După părerea fostului secre-
tar general, în ultimii 10 ani:
"UNWTO şi-a crescut uşor numărul
de membri, dar, în acelaşi timp, şi-a
pierdut mult sprijinul în rândul ţărilor
membre OECD, în special în Europa
de Nord, America de Nord şi Pacific,
trei zone relevante pentru turismul
mondial. UNWTO a devinit treptat o
coaliţie de ţări din Lumea a Treia şi
nu a reuşit să inverseze această ten-
dinţă.  Când a fost creată la mijlocul
anilor 1970, organizaţia îşi permitea
să reprezinte în primul rând adminis-
traţiile naţionale de turism ale ţărilor
turistice importante în mod tradiţio-
nal, inclusiv la acea vreme a statelor
comuniste, cu economii centralizate.

După opinia lui Frangialli această
schemă nu mai funcţionează în
prezent: "administraţiile centrale
implicate în turism au devenit foarte
slabe, iar uneori au dispărut cu totul.
Descentralizarea şi privatizarea sunt
la ordinea zilei. Cum poţi fi interesat
să cooperezi cu alte ţări, bilateral sau,
şi mai complicat, multilateral, când
nu eşti angajat în managementul şi
dezvoltarea turismului pe plan
intern?" (evisionturism.ro). Cele mai
mari trei schimbări care au avut loc
în ultimii 30 de ani sunt clare: turismul
a devenit un fenomen de masă, cu
1,5 miliarde de sosiri internaţionale
în 2019; a devenit un fenomen
global: fiecare colţ al lumii, inclusiv
Antarctica, este acum vizitat; iar
turismul este astăzi strâns legat de
celelalte fenomene globale pe care
umanitatea trebuie să le suporte şi
să le abordeze: încălzirea globală şi
degraderea mediului, pierderea
biodiversităţii, reducerea resurselor
de apă şi deşertificare, conflicte între
religii şi culturi, lipsa educaţiei de
bază, criminalitatea internaţională,
epidemii ş.a.

Prin cooperarea pe care au
instituit-o între ele, ţările membre ale
OMT au putut să-şi compare şi să-şi
îmbunătăţească politicile de marke-
ting şi promovare, instrumentele de
care dispun, precum statisticile şi
programele de formare şi strategiile
de dezvoltare. OMT a  reuşit, cu
sprijinul financiar al Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
să desfăşoare un volum semnificativ
de activităţi de cooperare tehnică în
beneficiul ţărilor în curs de dezvoltare,
misiune  fundamentală consacrată
în Statutul  UNWTO în 1975. Într-un
interviu acordat pentru ziarul spaniol
"El Confidencial, secretarul general
al UNWTO din prezent, Zurab Polo-
lishkavili, spunea că: Europa a deve-
nit o destinaţie periculoasă, deoa-
rece Ucraina se află "în inima Euro-
pei" şi consideră că situaţia poate
"deveni mai gravă şi mult mai dificilă"
decât în cazul COVID -19. Domnia
Sa crede că prezentul conflict va
afecta serios turismul: "războiul va
afecta turiştii pentru că oamenilor le
este frică să-şi părăsească ţara. Nu
ştiu când se vor închide conexiunile,
dacă se vor putea întoarce acasă.
Este mai mult sau mai puţin la fel ca
în perioada Covid, când oamenii nu
au vrut să călătorească pentru că nu
ştiau cum se va termina călătoria lor.
În fiecare zi, situaţia se schimba.
Acum suntem în aceeaşi situaţie.
Este foarte greu în prezent să spui
cum vedem viitorul turismului. În
timpul pandemiei, am văzut cum
turismul şi-a revenit mai întăi în Euro-
pa, pentru că, deşi regiunea a avut
destul de multe restricţii, cu infra-
structura ei de sănătate şi cea gene-
rală, a avut oportunitatea de a găzdui

acele prime călătorii şi am văzut, ca
număr, că turismul îşi revine. Turiştii
acum nu caută aventuri, vor locuri
de odihnă, şi locuri sigure. În plus,
nu trebuie să uităm că între 5 şi 7%
dintre turiştii din Europa sunt ruşi, iar
asta se va schimba foarte mult". Anul
acesta, crede el, va fi un an dificil:
"pe regiuni, China va rămâne închi-
să. Cred că Statele Unite vor fi din
nou o piaţă importantă pentru Euro-
pa. Rusia ştim deja cum este. Iar
Japonia şi Coreea cred că, datorită
caracterului şi mentalităţii lor, nu se
vor deschide într-o singură zi. De
aceea cred că anul acesta va fi din
nou dificil, ca anul trecut. şi, în plus,
nu ştim ce se va întâmpla mâine,
cum va evolua acest război sau cum
va afecta relaţiile bilaterale". Secre-
tarul general al UNWTO intuieşte că
războiul va afecta mai întâi mobili-
tatea şi apoi mentalitatea: "când m-
au întrebat pe vremea Covid-ului
cum văd viitorul. Am spus că este
imposibil de prezis ce se va întâmpla
mâine. Nimeni nu credea că ne vor
închide în casă şi am petrecut două
sau mai multe luni închişi. Acum e
mult mai complicat pentru că nimeni
nu ştie ce se va întâmpla cu această
situaţie. Ar putea deveni mai gravă şi
mult mai dificilă. Noi suntem abia în
a treia săptămână de război. În fie-
care zi, mai multe restricţii, mai multe
sancţiuni. Asta va afecta sectorul". Să
sperăm că predicţiile sale nu se vor
adeveri şi vom reuşi să depăşim şi
aceste momente care duc la stag-
narea activităţii turistice, după ce a
fost greu încercată în perioada pan-
demiei, trecând prin "foc şi sabie".
Dar, cum menţionam în prima parte,
turismul a avut întotdeauna forţa să
renască şi să revină de-a lungul isto-
riei, cifrele fiind în favoarea noastră.

Bibliografie selectivă, fotografii:
evisionturism.ro
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Bundesbank preconizează că
redresarea situaţiei economice
aşteptată efectiv pentru al doilea
trimestru va fi "semnificativ mai
slabă": "În combinaţie cu deprecierile
previzibile ale comerţului exterior,
precum şi cu incertitudinea crescută,
consecinţele războiului vor slăbi
probabil în mod semnificativ redre-
sarea economică aşteptată efectiv",
scrie Bundesbank în raportul său
lunar. Fondul Monetar Internaţional
(FMI), Banca Mondială şi alţi creditori
importanţi ai comunităţii mondiale
au avertizat asupra consecinţelor
devastatoare ale războiului din
Ucraina pentru economia globală.
"Întreaga economie mondială va re-
simţi impactul crizei", se arată într-o
declaraţie comună a instituţiilor
distribuită vineri. A existat o ame-
ninţare de încetinire a creşterii eco-
nomice, de probleme comerciale şi
de o creştere bruscă a inflaţiei.
Conflictul încetineşte aprovizionarea
cu energie şi alimente şi duce la
creşterea sărăciei.

urmare din pagina 1

Eugen ROTAR, Solvabilitatea Pe lângă FMI şi Banca Mondială,
declaraţia a fost semnată de Banca
Europeană de Investiţii (BEI) şi de
Banca Europeană pentru Recon-
strucţie şi Dezvoltare (BERD). În
declaraţia lor, creditorii s-au declarat
"consternaţi şi profund îngrijoraţi de
invazia rusă în Ucraina şi de criza
care a urmat". Atacurile asupra civililor
şi a infrastructurii acestora nu numai
că provoacă suferinţe enorme şi duc
la strămutări, dar pun în pericol
pacea şi securitatea în lume, pre-
cum şi nevoile sociale şi economice
de bază ale populaţiei lumii, au
avertizat instituţiile. În cele din urmă,
războiul îi privează pe oamenii "din
regiune şi nu numai de mijloacele
lor de trai". Agenţia de rating
Standard & Poor's (S&P) a continuat
să reducă ratingul de credit al Rusiei.
Ratingul de credit scade cu o treaptă,
la "CC", a anunţat S&P joi seara
târziu. Astfel, ratingul este cu două
trepte peste "default". În spatele
ratingului se află întrebarea dacă
Rusia va putea face plata dobânzilor
la obligaţiunile guvernamentale din
cauza sancţiunilor financiare impuse
din cauza invaziei Ucrainei.

S&P consideră că solvabilitatea
Rusiei este în pericol. Ţara este "ex-
trem de susceptibilă de a intra în
incapacitate de plată", a precizat
agenţia de rating. Acest lucru este în
contrast cu informaţiile din mass-
media, potrivit cărora băncile im-
plicate în plata dobânzilor au trans-
mis transferurile corespunzătoare.
După cum relatează agenţia de ştiri
Bloomberg cu referire la cercuri bine
informate, se spune că banca ame-
ricană JPMorgan ar fi transmis fon-
durile corespunzătoare către Citi-
group. Este vorba despre dobânzi în
valoare de 117 milioane de dolari
americani (106 mil. de euro) datorate
la obligaţiuni guvernamentale ruseşti.
Ministerul rus de Finanţe a explicat că
plata a fost făcută la banca respon-
sabilă de debursare, Citigroup.  Astfel,
aceasta şi-a îndeplinit obligaţiile.

Chestiunea este complicată deoa-
rece obligaţiunile ruseşti în cauză au
fost emise în dolari şi, prin urmare,
plăţile dobânzilor trebuie efectuate
în mod normal în dolari. S&P notează
că ar putea fi stabilită o situaţie de
neîndeplinire a obligaţiilor dacă
investitorii nu au avut acces la banii

lor sau dacă plăţile au fost efectuate
într-o monedă care nu este spe-
cificată în termenii obligaţiunilor, iar
investitorul nu a fost de acord cu plata
alternativă. Guvernul rus a semnalat
deja că va efectua plăţile dobânzilor
în ruble dacă plăţile în dolari
americani nu sunt posibile din cauza
sancţiunilor financiare.

Experţii subliniază că o astfel de
incapacitate de plată din partea
Rusiei ar fi în primul rând de natură
tehnică. În principiu, ţara ar avea
mijloacele necesare pentru a plăti

dobânzile la datoria publică. Cu
toate acestea, o mare parte din
fonduri este blocată din cauza
sancţiunilor financiare. Indiferent de
acest lucru, pot apărea probleme în
procesarea plăţilor, deoarece multe
bănci ruseşti au fost excluse din
sistemul internaţional de informaţii
de plată Swift. Până în prezent,
majoritatea experţilor nu văd
consecinţe drastice pentru sistemul
financiar internaţional în cazul unui
default al Rusiei, din cauza datoriei
externe relativ scăzute a Rusiei.

Nenumăratele runde de negocieri
dintre Ucraina şi Rusia, care din
păcate nu au reuşit sa stopeze
evenimentele nefericite din Ucraina,
negocieri în urma cărora abia acum
se pare ca părţile beligerante au
ajuns la un relativ consens, în mod
surprinzător, în ultimele doua
săptămâni, nu au influenţat în sens
negativ evoluţia pieţelor financiare.

Cu toate că nu toate economiile
lumii se află în acelaşi stadiu al
ciclului economic,pieţele au
experimentat creşteri ale indicilor
bursieri, la sfârşitul sesiunii de
tranzacţionare din 29.03.2022: DJIA
( +0,97%), S&P500 ( +1,23%),
Nasdaq ( +1,84%), S&P/TSX (
+0,50%), FTSE 100 ( +0,86%), Euro
Stoxx 50 ( +2,96%), S&P/ASX (
+0,67%),Bovespa ( +1,07%).

Spre exemplu, inclusiv indicii
bursieri din China, ţară aflată în
mijlocul unei recesiuni, au intrat în
teritoriu pozitiv în urma declaraţiilor
autorităţilor, care au afirmat ca vor
face tot ce este posibil pentru a sprijini
economia deja aflată în declin.
Principalul indice bursier chinez,
Hang Seng, a încheiat sesiunea de
tranzacţionare din 29.03.2022 cu o
creştere de 0,95%.

Consiliul de Stat al Republicii
Populare Chineze a declarat ca va
sprijini companiile din sectorul teh-
nologic precum şi cele din sectorul
dezvoltatorilor imobiliari (cu gigantul
Evergrande Group deja aflat în
dificultate) şi ca îşi va folosi toate
pârghiile pentru a da un impuls
economiei în general.

Bursa din Moscova a fost redes-
chisă în 24.03.2022,după cea mai
lungă perioadă de suspendare a
tranzacţiilor din istoria recentă, având
în spate sprijinul total al fondului
suveran de investiţii, care are la
dispoziţie aproximativ 10 miliarde de
dolari americani pentru a susţine
piaţa, în contextul în care fondurile
străine de investiţii nu pot sa vândă

urmare din pagina 1

Adrian IANCU, Pieţele financiare deţinerile lor pe piaţa ruseasca iar
vânzările în lipsă (short selling-
operaţiune speculativă prin care
investitorul împrumută acţiunile de
la deţinătorul lor la un moment din
timp, le vinde pe piaţă şi se obligă să
le restituie la o dată ulterioară stabilită
de comun acord cu deţinătorul, în
speranţa ca preţul lor va scădea şi
astfel marcând diferenţa de preţ )
sunt interzise.

MOEX, principalul indice bursier
din Rusia, a încheiat sesiunea de
tranzacţionare din 29.03.2022 cu un
minus de 0,91%.

De asemenea, Rusia încearcă să
vină în sprijinul rublei,anunţând ca
nu va mai accepta plăţi în euro sau
dolari americani pentru exporturile
de petrol şi gaze naturale către ţările
considerate "neprietenoase".

Imaginea de mai jos reprezintă o
analiză făcută de Fidelity Investments
Inc, una dintre cele mai mari com-
panii americane de servicii de
investiţii financiare,care arată în ce
stadii ale ciclurilor economice se află
cele mai importante economii ale
lumii în primul trimestru din 2022.

Dacă e sa aruncăm o privire la ce
se întâmplă în Europa, Banca Cen-
trală Europeană a anunţat recent ca
va încetini sprijinul acordat econo-
miei prin programul de achiziţii de
obligaţiuni de stat şi corporative
începând cu al treilea trimestru din
2022, mai devreme decât era pla-
nificat,dacă condiţiile economice o
vor permite, cu menţiunea că este
de asemenea posibil ca aceasta
decizie sa fie schimbată dacă pers-
pectivele se vor modifica intre timp.

De asemenea, BCE a menţinut la
0% rata dobânzii de politică mone-
tară, orice modificare a acesteia
urmând a fi făcută gradual, după ce
programul de achiziţii de obligaţiuni
de stat şi corporative se va încheia.

"Războiul Rusia-Ucraina va avea
un impact material asupra activităţii
economice şi inflaţiei prin creşterea
preţurilor la energie şi a mărfurilor
de bază şi perturbarea comerţului
internaţional", a declarat preşe-

dintele BCE, Christine Lagarde, într-
o conferinţă de presă.

Decizia a fost luată în principal
datorită evenimentelor din Ucraina
iar mişcarea surpriză vine pe fondul
îngrijorării crescânde că economia
zonei euro ar putea experimenta în
curând stagflaţie,un amestec peri-
culos de creştere economică lentă
şi inflaţie ridicată, îngrijorare care
deocamdată, în mod surprinzător, nu
este împărtăşită de Rezerva
Federală Americană în ceea ce
priveşte economia americană.

De cealaltă parte a oceanului,
Rezerva Federală Americană a
majorat dobânda cu 0,25 puncte
procentuale, fiind prima creştere
după mai mult de 3 ani,deschizând
astfel un ciclu de ridicare a ratelor
dobânzii ( vor exista creşteri ale ratelor
dobânzii de politică monetară la
toate cele 6 şedinţe ale consiliului
rămase în acest an) care vin ca o
reacţie la creşterea semnificativă a
inflaţiei, prognozele privind creşterea
economică fiind scăzute faţă de cele
anunţate anterior.

De asemenea, a anuntat "quan-
titative tightening", reversul relaxării
cantitative,prin care se va descărca
gradual de o  mare parte din obliga-
ţiunile de stat, corporative şi titlurile
garantate cu active acumulate in
timpul relaxării cantitative datorate
pandemiei, începând cu luna mai
2022, acest demers având ca un
foarte posibil efect o scădere a pieţei
de acţiuni.

Graficul de mai jos ne arata o
prognoză a evoluţiei ratei produsului
intern brut american pentru următorii
ani,făcută de o companie de analiză
, după propriile modele de prognoză
macroeconomică.

Conform acestor prognoze, rata de
creştere a produsului intern brut
american este aşteptată sa fie în jurul
a 3% pentru anul 2022, estimările
pentru 2023 şi 2024 fiind mai
pesimiste, acestea fiind de 2,5% şi
respectiv de 1,90% .

 Aproape toate economiile lumii se
confruntă cu o creştere semnificativă

a inflaţiei iar băncile centrale nu au
altă opţiune decât aceea de a se
lupta cu acest fenomen, făcând uz
de toate pârghiile pe care le au, una
din ele fiind, după cum am
menţionat anterior, creşterea ratelor
dobânzii de politică monetară.

În acest context, este demnă de
menţionat o afirmaţie a celebrului
investitor american, Warren Buffet,
şi anume că "ratele dobânzii
reprezintă pentru pieţele de acţiuni,
ceea ce gravitaţia înseamnă pentru
materie".

Când ratele dobânzii sunt jos,
acţiunile pot urca până la cer, în timp
ce rate mai mari ale dobânzii aduc
acţiunile înapoi pe pământ.

În articolul anterior am amintit
despre "Fear and Greed" Index (care
măsoară cele două emoţii care
mişcă pieţele financiare), şi care în
01.03.2022 se afla într-o zonă de frică
extremă, având valoarea de 18
puncte, valoare care a indicat o bună
oportunitate de intrare pe piaţă.

În zilele următoare, acest indice,
precum şi indicii americani au
înregistrat valori şi mai scăzute dar
nu pentru mult timp, după care piaţa

americană a experimentat ceea ce
se numeşte "relief rally"( o revenire
semnificativă a preţurilor, in contextul
unui trend descrescător al pieţei),
ceea ce confirmă că, împreună cu
alte instrumente de analiză canti-
tativă, "Fear and Greed" Index poate
da investitorilor indicii despre evolu-
ţiile viitoare ale pieţelor de acţiuni.

Graficul de mai jos reprezintă evo-
luţia zilnică a indicelui Nasdaq100
(CFD), media mobilă de 50 de zile
intersectând-o pe cea de 200 de zile,
ceea ce americanii numesc "death
cross"( sau începerea unei pieţe
descendente), iar zona evidenţiată
cu galben reprezintă acea revenire
a preţurilor menţionată mai sus.

În acest moment, în 30.03.2022
nivelul indicelui Nasdaq100(CFD) se
află în zona mediei mobile de 200
de zile,care reprezintă o zona de
rezistenţă, o zona foarte importanta
deoarece chiar dacă de cele mai
multe ori aceste zone resping evolu-
ţia ascendentă a preţurilor, nu este
exclus ca acest lucru să nu se întâm-
ple, ceea ce ar însemna o invalidare
a scenariului descendent amintit
anterior.
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O perspectivã insolitã de
istorie economicã asupra
Europei anilor 1940-1945

Parcurs însângerat. Tragedii şi
destine tragice într-o lume învol-
burată - marginalii la 4 volume,
perioada 1940-1945, scrise de
Mihail Manoilescu, Constantin
Pantazi, Gh. Barbul şi Serhii M.
Plohii - colecţia Istorie economică,
carte apărută la Editura Continent
în anul 2021, autor Dan Popescu,
este o radiografie interesantă, din
perspectivă economică şi nu
numai, a Europei din anii celei de
a doua conflagraţii mondiale.
Autorul, distins universitar şi asi-
duu cercetător al economiei şi
istoriei economice româneşti şi
universale, recunoscut ca atare
prin Premiul ,,P.S. Aurelian" acor-
dat de Academia Română, ne
propune, într-un stil alert dublat de
o firească acribie academică, un
excurs în patru capitole, dedicat
unor personalităţi ilustre ale
secolului XX şi,  în egală măsură,
memoriei soldaţilor şi ofiţerilor
români căzuţi pe câmpurile de

spre o poruncă funestă - câteva
însemnări". Meritul remarcabil al
economistului, sociologului, poli-
tologului şi patriotului Mihail
Manoilescu, aflat în centrul eveni-
mentelor,  este remarcat din
perspectiva abordării evenimentelor
istorice de către acesta de la
începutul anilor 1930 până în chiar
ziua de 30 august 1940. O primă
analiză o face Manoilescu pentru
perioada de sfârşit a anilor 1930 şi
după declanşarea celui de al doilea
război mondial, arătând că ,,pro-
blematica externă era dominată de
extraordinara importanţă pe care
o căpătaseră Puterile Axei,
Germania şi Italia" şi, citându-l pe
Grigore Gafencu, precizează că
,,garanţiile" date de Marea Britanie
şi Franţa cu privire la inaliena-
bilitatea graniţelor româneşti, nu
mai erau valabile, în speţa faţă de
URSS şi că guvernul român ar fi
indicat să nu ridice problema
garanţiilor britanice. Evaluând
originea ostilităţilor Germaniei încă
din timpul primul război mondial şi
ale Italiei din anul 1935 faţă de
România, ministrul de Externe
Mihail Manoilescu sesizează o
atitudine iniţială favorabilă a
Germaniei lui Hitler, interesată de
petrolul şi cerealele româneşti, dar
era evident că semnarea pactului
Ribbentropp-Molotov avea să
încline balanţa în defavoarea
României, lăsată de ,,conciliatori"
în voia sorţii. Pierderea Basarabiei

în problema arbitrajului vizează în
mod profesionist consecinţele
economice, etnice şi geo-strate-
gice ale unui dictat făcut după teoria
,,spiritualizării graniţelor" şi nu după
principiile de unitate naturală,
geografică, politică şi istorică. Mai
mult, patriotul, omul politic şi eco-
nomistul implicat în evenimente,
analizează şi arată că, dacă
arbitrajul ar fi fost refuzat,  ,,Statul
român ar fi dispărut în câteva zile
cum a dispărut Statul polonez". La
această concluzie se adaugă şi
reflecţiile profesorului universitar
Dan Popescu, care face o paralelă
între Mihail Manoilescu, susţi-
nătorul fervent al industrializării
României, şi epigonii săi.

Antonescu şi Axa - îndărătul
,,uşilor închise". Marginalii la
volumul lui Gh. Barbul ,,Al Treilea
om al Axei" este cel de al doilea
volum la care face referiri
cunoscutul şi apreciatul universitar
sibian. Prezentarea volumului se
deschide cu o succintă dar eloc-
ventă prezentare a personalităţii lui
Gheorghe Barbul, colaborator şi
apropiat al celor doi Antoneşti. De
la detalii biografice interesante, la
un parcurs profesional tumultuos
- secretar al comisiei române
pentru negocierile cu Ungaria de
la Turnu Severin, de la Berlin alături
de Valer Pop pentru apărarea
drepturilor românilor din nordul
Transilvaniei şi de la Roma la
Budapesta pentru a participa la
negocierile româno-maghiare
pentru aplicarea arbitrajului de la
Viena, Gheorghe Barbul intră pe
făgaşul unei cariere diplomatice.
Autorul volumului ni-l arată
desfăşurând o activitate intensă la
cabinetul ministrului de Afaceri
Străine cu privire la relaţiile româno-
germane şi româno-italiene, apoi
misiunile de la Stockholm, din
decembrie 1943, unde este trimis
pentru a transmite ministrului pleni-
potenţiar al României, instrucţiunile
guvernului de la Bucureşti în
vederea negocierilor cu Uniunea
Sovietică, pentru ieşirea României
din război, la Madrid în martie 1944
pentru reluarea negocierilor cu
ambasadorul Statelor Unite pentru
stabilirea modalităţilor ieşirii
României din război. În sfârşit
refugiul în august 1947 şi stabilirea
la Paris, unde devine ziarist pro-
fesionist şi publică mai multe cărţi.
Profesorul Dan Popescu ni-l pre-
zintă în lumina unui participant la
evenimente, care se străduieşte să
facă nuanţări asupra pesonajelor

istorice şi a evenimentelor pe care
le-a trăit: Churchill, Roosevelt,
Stalin, Hitler, Mussolini, regele
Mihai, Maniu, Ion Antonescu, Mihai
Antonescu, Ştirbey etc. Sunt avute
în vedere ,,negocierile secrete",
controversele cu Turcia, negocierile
cu Uniunea Sovietică. În final sunt
interesante concluziile autorului
referitoare la relaţiile economice
româno-germane din timpul
războiului şi a celor româno-
sovietice din perioada postbelică.

Marginalii la volumul ,,Cu
mareşalul până la moarte" de Gen.
Constantin Pantazi. Destine tra-
gice într-o lume învolburată, se
constituie în radiografia biografiei
unei personalităţi militare inte-
resante - este vorba de generalul
de armată Constantin Pantazi,
subsecretar de stat în Ministerul
de Război, pentru forţele terestre
între anii 1942-1943 şi ministru de
Război în perioada 1942-1944, pe
care autorul Marginaliilor ni-l
prezintă de la naşterea sa, dar şi
pe fiul acestuia, Ion Pantazi, ofiţer
de cavalerie, a căror viaţă s-a
îngemănat cu cea a mareşalului
Antonescu. Şi în aceste Marginalii,
profesorul Dan Popescu se opreş-
te cu acribie asupra aspectelor
economice, de la distrugerile pro-
vocate de primul război mondial,
criza alimentară şi scăderea
producţiei industriale la dezastrul
produs în domeniul trasporturilor,
criza din perioada 1929-1933 şi,
în mod special, Tratatul privind
promovarea raporturilor economice
între Regatul României şi Reichul
German din 23 martie 1939 şi con-
secinţele acestuia asupra eco-
nomiei româneşti. Cu o compa-
raţie lucidă între Hitler şi Antonescu,
Constantin Pantazi încheie o frescă
a vieţii politice şi militare româneşti
din ultima decadă a deceniului
cinci a secolului trecut.

Cu Ialta,  februarie 1945. Dispu-
tele învingătorilor pe soarta ţărilor.
Aşa cum a fost - marginalii la
volumul lui Serhii M. Plohii, ,,Ialta.
Preţul păcii", universitarul sibian
finalizează o prezentare merituoa-
să a unei epoci zbuciumate şi
extrem de complicate din Europa
primei jumătăţi a secolului XX, cu
o contribuţie personală asupra
aspectelor de natură economică
din perioada respectivă. Oprindu-
se asupra cărţii lui Serhii M. Plohii,
Dan Popescu insistă şi aici asupra
aspectelor de natură economică
dar şi politică pe care profesorul
american, de origine ucraineană,

o face în cele 700 de pagini ale
lucrării sale, cu un aparat ştiinţific
riguros şi impresionant. Confe-
rinţa de la Yalta ,,cea mai discretă
conferinţă de pace din istoria
lumii", în opinia lui Plohii, la care
preşedintele Statelor Unite,
Franklin Delano Roosvelt, prim
ministrul britanic, Winston Chur-
chill şi Iosif. V. Stalin, condu-
cătorul URSS, au stabilit destinul
mondial postbelic, fusese
precedată încă din iarna anului
1945 de întâlnirea la Moscova a
miniştrilor de Externe britanic,
american şi sovietic şi Conferinţa
celor trei conducători la Teheran,
desfăşurată din iniţiativa URSS,
ca să amintim doar cele mai
importante contacte din această
perioadă. Viaţa şi cariera politică
a celor care au decis soarta lumii
la Yalta o face Serhii M. Plohii
cu multă obiectivitate şi discer-
nământ, la care se adaugă pro-
blematica complicată, dezbătută
între 4-11 februarie 1945, pe care
cercetătorul americano-ucrai-
nean o urmăreşte cu multă
obiectivitate. O viziune extrem de
lucidă asupra problemelor
economice din cartea lui Plohii,
o are profesorul Dan Popescu,
când abordează ,,chestiunea
germană" cu toate implicaţiile ei
economice, politice şi geo-
strategice, opinia lui Roosevelt
despre o Germanie ,,mai fericită"
în perioada celor 107 principate
dar şi ,,rezerva britanică" faţă de
problemele Germaniei postbe-
lice. Un capitol important îl dedică
Plohii ,,prăzilor de război", situaţiei
din Balcani şi situaţiei României,
dar şi aspectului privind ,,zonele
de securitate", în aceasta ultimă
problemă, autorul este traşant:
,,,,Molotov şi Stalin au urmat
sfatului lui Litvinov şi nu au
încercat să pună tema sferelor de
influenţă pe agenda Conferinţei de
la Yalta". La fel de specială a fost
şi ,,chestiunea poloneză", pe care
Plohii o abordează  în cele 150
de pagini ale cărţii sale.

Concluzionând, în final, putem
spune că cele patru Marginalii ale
profesorului Dan Popescu se
constituie într-o contribuţie
remarcabiă la înţelegerea
fenomenelor economice, politice
şi diplomatice din perioada
cuprinsă între cele două războaie
mondiale şi, în egală  măsură, a
celor care s-au succedat în
primele decenii ce au urmat celei
de a doua conflagraţii mondiale.

Dr.  Alexiu TATU

luptă în cel de al doilea război
mondial, a celor în viaţă încă şi a
celor din familia sa,  mărturii vii
ale teribilei conflagraţii care a
bulversat Europa deceniilor patru
şi cinci ale secolului trecut.

Întrucât problematica abordată
şi densitatea informaţiiilor oferite
de autor sunt extrem de bogate
şi variate, ne propunem o trecere
în revistă a lor, începând cu primul
capitol, urmând ca celelalte trei
să le avem în vedere ulterior.
Înainte de a discuta despre primul
capitol, ni se pare interesant a ne
opri asupra prefeţei pe care autorul
a crezut de cuviinţă să o includă
în prezentarea de faţă. Câteva
momente dificile în istoria
economică a României - prefaţă
pentru marginalii la 4 cărţi impor-
tante este o sintetică şi succintă
trecere în revistă a Europei
antebelice, de la ascensiunea
Germaniei naziste şi tendinţele
expansioniste ale Uniunii
Sovietice, la ,,conciliatorismul"
marilor democraţii europene, cu
implicaţii profunde asupra
sistemului tradiţional de alianţe şi
garanţii ale României, la care,
pentru  o discreditare a relaţiilor
internaţionale consacrate, s-a
adăugat pactul Ribbentrop-
Molotov. De la acest pact şi până
la Conferinţa de la Ialta din
februarie 1945, autorul Margina-
liilor  este preocupat de dinamica
aspectelor economice la nivel
european, cu preferinţă pentru
spaţiul românesc din perioada
celui de al doilea război mondial.

Cel dintâi capitol al cărţii este
dedicat celui mai mare economist
şi ministru de Externe în Guvernul
Gigurtu - Mihail Manoilescu - şi
lucrării sale Dictatul de la Viena,
Editura Paul Editions, subtitrat de
autor ,,O conjunctură ticăloasă

şi a Bucovinei de Nord, arată Ma-
noilescu, în acest context, că şi
,,Transilvania era şi ea virtual
pierdută". Ideea fundamentală a lui
era sintetizată magistral: ,,Noi, dar,
trebuia oricum să păstrăm fiinţa
naţională a statului român, armata,
instituţiile, şcoala, biserica ...Să
salvăm cât mai mult din Ardeal, fără
a lăsa să se prăbuşească statul
român ...". Pentru înţelegerea
relaţiilor deosebit de complicate,
universitarul sibian reproduce două
scrisori dintre Adolf Hitler şi Carol
al II-lea, din iulie 1940 şi, respectiv
scrisoarea de răspuns a suvera-
nului român din 26 iulie 1940. Este
de remarcat în acest sens că şi în
discuţiile de la Turnu Severin mi-
nistrul de Externe Mihail Manoi-
lescu a demonstrat aceeaşi verti-
calitate: ,,Noi nu am cedat nimic,
rămânând până la sfârşit pe terenul
nostru iniţial. Noi nu am recu-
noscut nimănui nici un drept
asupra teritoriului nostru ... " Mai
mult,arată el, asemenea concluzii
şi opinii ,,au fost aprobate în
unanimitate inclusiv de rege". Un
merit de netăgăduit pentru
memoria noastră istorică este
descrierea întâlnirii de la Viena din
29-30 august 1940 a repre-
zentanţilor români, Mihail Manoi-
lescu şi Valer Pop, cu miniştrii de
Externe ai Germaniei şi Italiei şi
cu conducătorii părţii maghiare.
Avatarurile unui dictat având în el
un ,,déja vu" este în mod clar
explicat de ministrul nostru de
Externe: ,,la dosarul arbitrajului nu
există nici o cerere de arbitraj şi
nici măcar o declaraţie de
acceptare a arbitrajului din partea
noastră", însă ,,ţara se alegea cu
folosul de a nu cădea în cel mai
mare rău posibil". Explicaţiile lui
Mihail Manoilescu referitoare la
atitudinea germanilor şi italienilor


