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Cu ocazia celei de-a 4 vizite pe
timp de război în Statele Unite, Sir
Winston Leonard Spencer Churchill vizitează Universitatea
Harvard în 6 septembrie 1943 şi
susţine un discurs deosebit la
primirea unei diplome onorifice,
discurs în care vorbeşte despre o
nouă fază de dezvoltare, despre
imperiile viitorului şi spune că
aceste imperii vor fi nişte imperii
ale minţii. Cât de multă dreptate a
încăput în această afirmaţie, şi cu
toate acestea, iată că în data de 24
februarie a acestui an, un fost
imperiu aflat în căutarea disperată
a unor soluţii pentru a rezolva sau
acoperi dezastrul socio-economic
intern, încearcă să contrazică spusele lui Churchill, şi declanşează o
invazie de amploare în Ucraina, o
ţară vecină independentă şi cu
resurse. Această acţiune ştim că a
fost precedată de o altă mârşăvie
prin care Rusia a anexat peninsula
Crimea, şi din păcate această
ruşine a fost trecută cu vederea
tocmai pentru a nu se declanşa un
război. Dar şi de această dată se
adeveresc cuvintele lui Winston
Churchill adresate într-o scrisoare
lui George Lloyd ,cel care a ocupat
postul de prim ministru înaintea sa:
"Se pare că suntem foarte aproape
de alegerea sumbră dintre război
şi ruşine. Sentimentul meu este că
vom alege ruşinea şi apoi vom
avea războiul nu mult mai târziu dar
în condiţii şi mai adverse decât
iniţial." şi exact aceasta s-a întâmplat atât în cel de-al doilea Război
Mondial, cât şi acum în cazul Ucrainei.

Hărţi ale imperiilor militare şi
politice dominante la nivel mondial
au demonstrat că lumea va intra
după cel de-al doilea Război Mondial într-o nouă fază de dezvoltare.
Toate revoluţiile tehnologice au
adeverit că viitorul este al minţii, iar
Churchill nu ar fi putut avea mai
multă dreptate, mai ales în decenile recente, când am asistat la o
serie de descoperiri tehnologice
simultane şi disruptive care s-au
accelerat continuu. Toate aceste
lucruri s-au întâmplat extrem de
rapid şi mai ales simultan, astfel
că acum experimentăm mai multe
schimbări şi mai multe inovaţii întruna din zilele vieţii noastre de 24
de ore, decât a fost creat în zeci de
ani din viaţa bunicilor noştri. Într-o
astfel de societate în care
acceleraţie este fără precedent
oamenii cei mai căutaţi sunt cei
care se pregătesc constant şi învaţă

Tehnologia versus democraþie
continuu, indiferent de domeniul în
care îşi desfăşoară activitatea.
Pandemia pe care o traversăm
încă ne-a arătat că trebuie să ne
adaptăm continuu şi să ne perfecţionăm pentru a face faţă provocărilor ce ne aşteaptă sau mai
bine spus se îndreaptă la fel de
accelerat spre noi.

Din analiza imperiilor trecutului
toate se poate observa că marile
imperii au avut apogeul de obicei
aproximativ 250 de ani, adunând
sau scăzând 150 de ani, cu cicluri
mari economice şi politice în
interiorul lor care durează aproximativ 50 sau 100 de ani.
Aproape toată lumea vorbeşte
despre evenimentele ce se
întâmplă pe glob acum şi foarte
puţini mai sesizează şi vorbesc
despre mari cicluri economice şi
politice, chiar dacă şi un student
de anul întâi cunoaşte importanţa
acestor factori ciclici, cărora de
această dată li se adaugă tehnologia şi revoluţiile tehnologice
recente accelerate.
Dacă începutul a fost împachetat
cu cele mai bune intenţii, pe
parcurs, cealaltă faţă a monedei a
ieşit la iveală, iar acum sunt din ce
în ce mai vizibile efectele negative
induse de extinderea necontrolată
sau controlată părtinitor a acestor
tehnologi.
De această dată o să supun
atenţiei doar impactul tehnologiei
asupra democraţiei, însă este uşor
de conectat punctele ce conduc de
la de avantaje aduse de tehnologie
în realizarea unor profituri
concentrate în mâna unui număr
redus de persoane, situaţie ce a
polarizat si mai puternic societatea
si nu a reuşit să-şi reducă prăpastia
între săraci şi bogaţi, populaţia
rurală şi cea urbană sau prăpastia
dintre generaţii.
Nu vreau să spun că progresul
tehnologic este de vină pentru
ameninţarea democraţiei şi a
tuturor problemelor pe care le
avem însă dacă intervenţia pentru
o reglementare obiectivă şi unitară
întârzie, efectele nedorite se vor
amplifica. De exemplu, reţelele de
socializare sunt cu siguranţă un
factor foarte important, şi este
suficient pentru aceasta să ne
uităm la dinamica recentă. Începând cu Facebook şi alte companii
de social media, se observă că
însăşi tehnologia subminează
uneori funcţionalitatea democraţiei
deoarece aproximativ 30 la sută
40% din oamenii din întreaga lume
îşi primesc ştirile pe platforma
Facebook sau Instagram, dar
bineînţeles că aceste ştiri, sunt
proiectate fiecăruia în baza unui

algoritm şi asta se întâmplă de cele
mai multe ori chiar cenzurând sau
rearanjând informaţiile. Această
acţiune dacă o să continue
necorectată, va fi o reţetă pentru
dispariţia umanităţii cât şi a
democraţiei, pentru că viaţa nu este
algoritmică ba chiar dimpotrivă.

Cred că o continuare necontrolată a acestui tip de lume a "Internetului Lucrurilor" şi "Inteligenţă
Artificială" sau "Cloud"este o
direcţionare a societăţii ce pune în
pericol chiar umanitatea şi democraţia. Revenirea la umanitate,
descrisă în Industria 5.0, trebuie să
repună omul în mijlocul ecosistemului. Riscăm ca inteligenţa
artificială şi acest tip de motor de
algoritmi lăsat neurmărit să se
constituie într-o combinaţie ce
poate periclita echilibrul, pentru că
el o să urmărească doar să producă profit dar acesta va fi urmat
de cunoscutele efecte de dezechilibre în societate, iar umanitatea
nu este doar despre bani. Din
această perspectivă mai mulţi
autori consideră că pentru conştientizare putem realiza o paralelă
între industria digitală şi alte
industrii precum industria petrolului şi gazelor şi poate aşa ne va fi
mai uşor să vizualizăm riscurile.

O lume digitală în care noi
suntem încurajaţi să construim în
esenţă o altă lume a "Metaversului"
diferită de cea în care trăim doar
pentru a ne compune acolo spaţii
aşa cum ne dorim şi pentru că
acolo putem fi orice vrem să fim,
fără efort relevant, nu este deloc
sănătos nici pentru noi ca fiinţe
umane nici pentru societate nici
pentru democraţie. Ideea este nu
să construim un algoritm care să

ne ofere informaţii false şi dezinformare pentru că aceasta este
extrem de simplu iar informaţiile şi
ştirile false se mişcă de cinci ori
mai repede decât informaţiile
bune. Ideea este extraordinar de
bine surprinsă de Richard Hasen
în cartea cu titlul "Cheap Speech:
How Disinformation Poisons Our
Politics?and How to Cure It", o carte
care ne readuce în lumină pericolul
imens pe care poate să îl reprezinte
diseminarea informaţiilor false în
social media, şi cum pot acestea
să ameninţe real democraţia.
Aşadar tehnologia şi impactul pe
care aceasta îl aduce asupra democraţiei nu sunt vectori de ignorat
sau anulat şi chiar dacă am vrea
este practic imposibil acum şi ar fi
păcat pentru lucrurile bune pe care
le-au adus în lume, însă devine o
urgenţă reaşezarea şi atenţia
crescută pentru ecosistem, pentru
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a reduce "poluarea digitală" şi chiar
a creşte echilibrul repartizării
câştigului în acest mediu.

Toată această acceleraţie a
tehnologiilor în ciuda efectelor de
a slăbi democraţiile nu poate fi
oprită nici de o pandemie nici de
un război şi nu cred că există forţă
comparabilă care să i se opună,
deci poate mai mult ca niciodată
atenţia ar trebui reorientată spre
umanitate, societate, comunitate,
cât timp se mai poate influenţa cu
adevărat traiectoria generaţiilor
viitoare. Atâta timp cât sunt oameni
care se implică şi se angajează să
înveţe continuu, indiferent de
domeniul de învăţare, pentru că le
pasă de viitorul lor şi al umanităţii,
cuvintele lui Churchill se vor
adeveri şi ei vor fi constructorii
viitoarelor imperii ale minţii.

Pieþele financiare
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Pieþele futures din aproape întreaga lume sunt în cãdere astãzi, 19.04.2022, indicând o deschidere pe
roºu de mai târziu ºi a pieþelor spot. Piaþa din China, þarã aflatã în plinã recesiune dar având promisiunea
fermã a autoritãþilor cã vor interveni pentru a sprijini economia, are în acest moment toþi indicii în teritoriu
negativ : Hang Seng (-2,03%), China H-Shares (-3,60%), China A50 ( -0,53%). Pieþele din Europa se aflã
în aceeaºi situaþie cu DAX (-1,15%), CAC 40( -0,54%), IBEX 35 (-0,68%),Euro Stoxx 50( -0,64%). De
cealaltã parte a Atlanticului avem DJIA (-0,20%), S&P500 (-0,28%), Nasdaq100 (-0,42%). De asemenea
RTS, indicele futures al Bursei din Moscova înregistreazã o scãdere ºi mai accentuatã de -6,50 %.
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Conform declaraţiei Consiliului
Uniunii Europene, UE a adoptat în
luna aprilie 2022 al cincilea pachet
de sancţiuni asupra Rusiei privind
importurile de cărbune şi de alţi
combustibili fosili solizi din Rusia,
accesul tuturor navelor ruseşti în
porturile UE, intrarea în UE a operatorilor de transport rutier ruşi şi belaruşi, importurile din Rusia de lemn,
ciment, fructe de mare şi băuturi
alcoolice, exporturile către Rusia de
combustibil pentru avioane cu

reacţie şi de alte bunuri precum şi
depozitele în portofele criptografice.

Aceste sancţiuni sunt
justificate dar, din
nefericire, au ca efect
o încetinire a creşterii
economice în UE.
În timp ce conflictul nu dă semne
sa se încheie în curând, Banca
Mondială a scăzut prognoza de
creştere economică globală de la
4.1 % la 3.2 %, o scădere semnificativă de 0,9 %, pusă pe seama
presiunii pe care invazia Rusiei
asupra Ucrainei o exercită asupra
economiei globale.
De asemenea, investitorii acordă
o foarte mare importanţă declaraţiilor oficialilor şi acţiunilor Rezervei Federale Americane în legătură cu ritmul ridicării ratelor de
politică monetară, precum şi
amplitudinea acestora, deoarece
aceste declaraţii şi acţiuni au ca
efect o creştere a volatilităţii pe
pieţele financiare.
În graficul de mai sus putem
observa evoluţia indicelui american S&P500 începând cu prima zi
a invaziei ruseşti din Ucraina până
astăzi, 19.04.2022 şi este interesant de remarcat faptul ca după o

Pieţele au fost
obişnuite să nu
exagereze în reacţiile
lor cu privire la riscurile
politice şi geopolitice,
în primul rând datorită
convingerii celor
implicaţi în tranzacţii că
şocurile iniţiale vor fi
rapid absorbite şi că nu
va urma o intensificare
ulterioară a acestor
şocuri şi în al doilea
rând, datorită
convingerii că băncile
centrale au pârghiile
necesare sa reprime o
volatilitate anormală.
Însă, cu toate ca nimeni nu îşi
doreşte acest lucru, invazia Rusiei

sursa observator

Investitorii din
întreaga lume
urmãresc cu foarte
mare atenþie
evenimentele din
Ucraina, dupã
ce autoritãþile
ucrainiene au
anunþat recent cã
se aºteaptã la
o ofensivã de lungã
duratã a forþelor
armate ruseºti în
regiunea Donbas.

asupra Ucrainei ar putea atrage
Statele Unite ale Americii şi NATO
într-un conflict mai amplu, care,cu
siguranţă va avea un impact mult
mai sever asupra pieţelor financiare.
În articolul anterior am analizat
situaţia indicelui Nasdaq100(
CFD), indice al cărui nivel se afla
în zona mediei mobile de 200 de
zile, o zonă extrem de importantă
deoarece, pe un trend descres-

scădere şi o creştere moderată,
preţurile au ajuns din nou la nivelul
din ziua invaziei.
Cu toate că războaiele implică
cheltuieli semnificative care pot fi
parte importantă din produsul intern
brut al ţărilor implicate în conflict,de
regulă, ele nu au avut un impact
susţinut, pe termen lung asupra
pieţelor financiare, acestea ignorând, de exemplu, recentele conflicte
din Orientul Mijlociu şi Iran.

cător, aceste zone resping evoluţia
ascendentă a preţurilor.
De asemenea observăm pe
grafic media mobilă de 50 de zile
care o intersectează pe cea de 200
de zile,ceea ce americanii numesc
“death cross”( sau începerea unei
pieţe descendente) (Fig. 2)
Confirmarea prognozei de respingere a acestei zone şi continuarea trendului descendent o
avem în Fig. 3.
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1. În 1996, Samuel Huntington
publica celebra sa carte "Şocul
(ciocnirea) civilizaţiilor", dezvoltând
comentarii numeroase. Numai după
11 septembrie 2001, data atentatelor
de la New-York cu Turnurile gemene,
însă, cartea sa a devenit o lucrare de
senzaţie. Autorul american afirma în
volumul amintit "vigoarea", "potenţialul" civilizaţiilor, diviziuni milenare
ale umanităţii a căror negare în
numele universalităţii "satului
planetar" va ameninţa lumea cu
conflicte. Huntington mai menţiona
că era convenabil să se stabilească
"frontiere ale civilizaţiilor" în interiorul
cărora fiecare dintre ele să exercite,
după imaginea statelor respective,
o deplină suveranitate. Au fost şi
atunci - şi mai pe urmă - fapte care
păreau să-i dea dreptate - iată,
violenţa djihadismului şi nu doar.
Comentând, în bună parte, criticile
care îl acuzau de relevarea unui
asemenea "război al civilizaţiilor",
am menţionat şi menţionăm că S.H.,
de fapt, atacă, poate, uneori, nu
direct, multiculturalismul, pretenţia
de "Arcă a lui Noe" a Americii
destinată să primească, în sânul ei,
toate popoarele. Huntington era
sceptic în ce privea capacitatea de
integrare a hispanicilor, de exemplu,
într-o ţară funciar anglosaxonă.
Puntea salvatoare, necesară, ar fi
fost, în opinia sa, corect, marea
problemă a comunicării, sau a
incomunicării, experienţelor istorice.
S. Huntington nu era esenţialmente
un antiglobalist, ci, cred eu, arăta,
arată unele probleme reale ce se
impuneau rezolvate.
Pe partea nu paralelă, ci oarecum
divergentă cu tezele lui S.H., se
vădeau şi se vădesc globaliştii. Mondializarea - sinonimă cu globalizarea
- a fost, încă din vechime, şi nu este
nici acum un proces înconjurat de
fericire. Nu putem dansa lin tangoul
argentinian sau valsul vienez peste
tot. Un pas înainte important a fost
realizat de geografie, care este, iată,
universală. În vreme ce istoria sau
alte discipline sunt privite, mult prea
exclusiv, doar naţionale. Deşi şi în
acest cadru, fără a exclude istoria
naţională atât de necesară, strict
necesară, lucrurile încep să se
modifice cât de cât. Un semnal, un
simbol chiar, al unei anume şi
relative egalităţi de şanse între ţări îl
reprezintă Elisée Reclus (geograf şi
economist de care am scris nu cu
mult timp în urmă), care a refuzat
cartografiei o lume deloc altfel decât

ca un glob - un glob care nu ierarhizează, e rotund. Un glob ale cărui
năzuinţe se îndreaptă nu spre
ştergerea, ci spre abolirea efectivă a
unor conflicte de frontiere. Un glob
al unei mari patri mondiale. Un glob
al unei lumi a noastre. Fără a-l
exclude pe Huntington care ar trebui
analizat mult mai atent, sunt oare
reprezentările menţionate ale
globului doar simple himere? Eu
sunt optimist că nu, deşi - şi iată,
crudul Războiul din Ucraina - mai
avem încă mult, mult până acolo.
Sunt nu puţine argumente economice, însă, ale marelui profesor
american de istorie economică a
lumii, Kenneth Pomeranz, ale altora,
dar şi ale mele, care ne susţin
optimismul. Nu este prima oară când
ne referim în acest sens. La
conferinţa "Penser L'Europe" din
2017, de la Academia Română,
dezbatere cu cercetători dintre cei
mai prestigioşi din Europa dar şi din
lume, am examinat larg în acest
sens, mai ales al preţului plătit
pentru, afirmam, "fascinaţia istoriei
ignorate", publicând în volumul
Conferinţei (intitulată şi "Clubul de
la Bucureşti") un studiu de circa 30
de pagini, carte distribuită apoi în
numeroase ţări. Reiau acum şi
dezvolt - chiar în lumina unor constrângeri evidente, a unei anume
propensiuni actuale către autarhie mai multe din ideile respective.
Desigur, nu este vorba de o
dihotomie, alb-negru. Ci de tendinţe,
de evoluţii, de reculuri, de reveniri.
Dar sensul este clar în direcţia
"valsului" şi "tangoului", înţelegerii
între diferiţi parteneri. Oricum,
războiul se pune hotărât de-acurmezişul mondialismului. Printre
altele, chiar dacă nu participi la
război, sunt afectate serios preţurile,
produsele, cele alimentare şi nu
doar, vezi exemplul României şi
multe altele. Pacea, însă, stimulează
consistent spre bine.

2. ...Conexiunile economice mondiale, de un fel sau altul, nu au apărut
- cum se străduiesc unii să observe în secolul XIX, veacul unor ample
deschideri. Dar în acest secol a fost
evidentă amplificarea, intensificarea
lor mai ales, la cote greu de imaginat
înainte. "Schimburile comerciale pe
distanţe lungi şi numărul de imigranţi
au explodat, practic, în acest secol",
arată americanul Kenneth Pomeranz, profesor în Departamentul de
Economie şi Istorie Economică al
Universităţii din Chicago. Citatul este
din cartea sa "China, Europa şi
construcţia economiei mondiale",
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Albin Michel, Paris, 2010. Nu doar
această dezvoltare este realmente
impresionantă, ci, mai ales, sunt
relevante modificările în structura
comerţului intercontinental. Înainte
de secolul XIX un asemenea comerţ
se desfăşura cu bunuri, cu mărfuri
care aproape că nu erau produse în
statele, în economiile ce la importau.
De exemplu, mătasea şi ceaiul
chinezesc ajungeau într-o Europă ce
nu producea, ce nu avea asemenea
produse. Sau argintul sud-american
era importat în China slab dotată ca
zăcăminte de argint. Iată, însă, că,
după 1800, se pune în operă un
comerţ masiv de bunuri produse,
deopotrivă, în ţările ce la importau.
De exemplu, grâul, produs şi în ţările
care îl importau. Era un gen de
comerţ nou, care a avut implicaţii
puternice: produse favorizate de preţ,
uşor-uşor de un preţ mondial. Erau
aduse pe piaţă bunuri mai puţin
scumpe decât cele ale producătorilor locali. Impactul era, a fost, cu
atât mai mare cu cât, şi dincolo de
grâne, a fost vorba mai ales de
produse de bază, consumate de cea
mai mare parte a oamenilor. Îi interesa preţul, calitatea, şi nu, neapărat,
unde au fost produse. Pomeranz
arată că "dacă schimbul ceai
chinezesc - argint sud-american ar fi
fost brusc întrerupt în secolul XVIII,
majoritatea zdrobitoare a populaţiei
de cele două părţi ale Pacificului nu
ar fi fost mult afectată. În mijlocul
secolului XIX, însă, cum o parte semnificativă din alimentaţia europeană
se bizuia pe carnea şi cerealele
aduse din America de Nord şi din
America Latină, fără a mai vorbi de
industria britanică care nu ar fi putut

sursa evenimentul istoric
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exista fără bumbacul adus din sudul
Statelor Unite, şi fără lâna din Noua
Zeelandă, o perturbare bruscă a
comerţului mondial ar fi putut avea
consecinţe economice, de un fel sau
altul, cu mult, cu mult mai mari,
uriaşe". Dar astăzi, oare, când
economia mondială este atât de
interconectată, globală am putea
spune? Perturbări în orice sens ale
comerţului mondial pot deveni rapid
şi prin permanentizare maligne,
letale nu doar economic, ci şi social.
Dar să revenim.

3. Problema migraţiilor de populaţie, strâns legată de cele de mai
sus. Migraţiile şi-au modificat şi ele
conţinutul. Până prin secolul XIX, mai
toate migraţiile de lungă distanţă
erau forţate. Comerţul de sclavi negri
este exemplul cel mai evident. Mai
sunt astfel colonizările militare
precum şi deportarea prizonierilor.
Or, din secolul XIX, migraţiile libere
au înlocuit migraţiile constrânse.
Persoanele care reuşeau să facă
călătoria fără a se afla, la sosirea lor
la destinaţia aleasă, într-o stare de
dependenţă cu cei care le-au plătit
sau nu deplasarea, au devenit majoritare. Fenomenul este spectaculos
în zona Atlanticului, dar arată Pomeranz, şi în zona Oceanului Indian
sau în Marea Chinei Meridionale.
Noile teritorii puse în valoare, într-un
fel sau altul, de dezvoltare aveau
nevoie de proprietari dar şi de multă
forţă de muncă, iar acest fapt a
contribuit esenţial la realizarea
imigraţiei neforţate, mijlocită de bani
mult mai puţini decât în urmă cu
câteva decenii. În lipsă de şanse la
ei acasă, oamenii economiseau la
sânge pentru călătorie şi îşi luau
lumea în cap. Erau chiar îndemnaţi
astfel. Şi călătoriile costau mai ieftin
şi erau mai sigure.
Se adaugă şi o anume redimensionare religioasă. Protestantismul, bunăoară, care este reîndepărtat de la "egalitate" de către religia
catolică. De asemenea, religiile sau confruntat cu sfidarea pe care lea adresat-o Revoluţia Franceză de
la 1789, cu precădere de către cota
ei laică. Fenomenul nu s-a limitat
deloc la spaţiul european şi creştin,
ci s-a vădit, deopotrivă, în lumea
budistă şi musulmană. De exemplu,
atunci când islamul reformist a
apărut în Egipt, pe la mijlocul secolului XIX, au fost repercusiuni peste
tot în Asia Centrală şi până în China
Occidentală. Construcţia Canalului

de Suez în plină inimă a Orientului
Mijlociu a avut, cu siguranţă, efecte
şi în faptul că teologii musulmani au
deschis porţile şcolilor lor din Cairo
unor interpretări coranice noi. Dar
preluarea de către religiile non-europene de a se prefigura ca organizaţii
mondiale şi a adopta structuri
comparabile cu cele ale religiilor
occidentale? Evident că şi aceste
fenomene au putut genera unele
mutaţii de populaţie... A acţionat astfel
circulaţia ideilor, în noi condiţii
tehnice, cu mult mai rapidă decât
altădată în trecut. Iar Europa nu era
singura inimă vie a acestor comunicaţii, canalele de circulaţie a ideilor
şi informaţiilor vădindu-se notabil pe
ceea ce cercetătorii domeniului
denumesc axele sud-sud.

4. Comunicarea mai intensă se
vădeşte şi în sfera relaţiilor informaţionale "banale". Noii emigranţi
păstrează relaţii cu familiile, prietenii
şi vecinii din locurile lor de baştină.
Se ţese, dar, o întreagă reţea astfel.
După principiul vaselor comunicante, la un moment dat chiar nivelul
informaţiilor reciproce "se egalizează", fiecare preluând de la ceilalţi,
proces sublimat în picături tot mai
multe şi mai mari ce au putut şi
puteau contribui la omogenizarea,
într-un fel sau altul, a lumii, la "împrumuturi" reciproce de civilizaţie...
Mai sunt şi alte secvenţe importante
ale comunicării, pentru oameni care
altă dată nu comunicau deloc şi care,
însumate, dau mult. Iată, pe fondul
intensificării comerţului, când o navă
comercială ajungea într-un port nu
doar marfa era descărcată încărcată, ci echipajul care debarca
venea în contact cu alţi oameni,
punând în mişcare idei şi germinând
altele. Pe urmă, epidemiile şi pandemiile, de cele mai multe ori au
urmat rutele comerciale. Avem dea-face cu o dezvoltare a mondializării
maladiilor, problemă dificilă dar care
a deschis şi ea canale noi de comunicare: bolnavi, medici, organizaţii, terapii, tratamente etc. Este
drept, însă, că, deseori, epidemiile
şi pandemiile mai mult închid lumea
decât o deschid...
Sunt cifre importante care au
germinat şi înlesnit astfel de procese.
Potrivit unor statistici generale, între
1800 şi 1910, costul transporturilor
terestre a diminuat cu 90%. Cel al
transporturilor transatlantice cu 60%.
În perioada amintită, exporturile
mondiale au crescut cu 3,4% pe an.
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consuma o cantitate imensă de
bumbac şi de lână, care, mai ales,
se importa. Totuşi, comerţul de
materii prime precum ceai, cafea,
zahăr, grâu, porumb, porci, vite
depăşea încă serios pe cel al bunurilor, al materiilor prime industriale.
În acest sens a intervenit un factor
de seamă: creşterea economică a
societăţilor industriale, acompaniată
de o creştere a puterii de cumpărare
chiar a oamenilor de rând. S-a dat şi
muncitorilor posibilitatea să-şi cumpere produse altă dată "rezervate"
doar elitei: ceai, cafea, tabac, un alt
model de consum etc. Iată, dar, încă
un aspect pozitiv al industrializării. De
asemenea, în "lumile" iniţial mai puţin umblate - Statele Unite, Brazilia,
Argentina, dar şi China - îndeobşte
Hunan şi Sichuan, dar şi India,
Australia sau Noua Zeelandă - se
vădeşte o extensie prodigioasă a
suprafeţelor cultivate. Faptul este şi
el major, de natură să amplifice
schimburile. Iar preţul devine un
"veritabil zeu", politicile protecţioniste
- unde erau - nereuşind să stăvilească atractivitatea, fidelizarea de
către preţ a consumatorilor. Cotaţiile
la (noile) burse fragmentează tot mai
mult preţul de producţie dintr-o parte
sau alta a lumii, cu cel de vânzare
într-o parte sau alta a lumii, susţinut
şi de alte elemente decât efortul ca
atare al producătorului. Uneori,
obţinerea unei producţii mai mari
diminuiază preţul la producător, pe
care chiar îl ruinează. Apar mari
trusturi, consorţii, monopoluri.
Viaţa economică se complică
tot mai mult în raport cu o simplă
înţelegere individuală, chiar
naţională. Era şi este necesară

Kenneth Pomeranz
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Iar PIB-ul mondial tot cu 3,4% pe an.
Ceea ce explică mai bine fenomenul.
Să mai notăm, tot în acest sens, că
populaţia Europei a crescut între
1800 şi 1914 de la 187 milioane de
locuitori, la 401 milioane locuitori. Dar
mizeria în care nu puţini trăiau,
progresul navigaţiei, diminuarea
pirateriei cât şi chemarea atrăgătoare
a "Noii Lumi" au împins pe europeni
la emigrare. Regatul Unit şi ţările din
Nord au furnizat iniţial cei mai mulţi
plecaţi - urmate mai apoi de statele
şi economiile destul de slabe ca
eficienţă economică din Sud.
Destinaţii favorite: Statele Unite, dar
şi America de Sud, mai ales Argentina
pentru italieni. În total, după unele
calcule, 55 de milioane de persoane
au părăsit astfel Europa între 1850
şi 1914. Dacă vom adăuga ce s-a
petrecut apoi în Primul Război
Mondial în "Bătrânul Continent",
avem o imagine mai clară a unui
anume declin demografic european, din care unele state nu şi-au
revenit nici spre 1939... Doar în
Europa a fost astfel? Iată, continentul
asiatic, studiat mai puţin la noi, a
cunoscut şi el asemenea fenomene.
Oceanul Indian, de exemplu, a fost
locul unei intense emigraţii: într-un
secol, mai mult de 20 de milioane
de chinezi au emigrat în Asia de SudEst etc. Într-un fel sau altul, cu rău şi
bine, lumea se mai omogeniza şi
pe asemenea căi. În secolul XX,
probleme de acest fel au dobândit o
şi mai mare amploare.
În mai toate mutaţiile menţionate,
industrializarea, deja caracteristică
secolului XIX, a contat din ce în ce
mai mult. Mai ales în Europa Occidentală şi Statele Unite, aceasta

o privire cu mult mai largă...

5. ...În decursul secolului XIX şi,
evident, mai apoi, într-o amplitudine
mai mare, toate aceste fenomene scrie Pomeranz - în speţă revoluţiile
industriale, revoluţia transporturilor,
migraţiile, extensia suprafeţelor
cultivate, modificarea unor modele
de consum, culturale, sociale, precum şi atracţia altora etc. - intră în
rezonanţă. Fapt, de altfel, ca şi altele,
relevat nu doar de Kenneth Pomeranz, ci şi de alţi profesori de economie şi istorie economică din lume:
francezul Jacques Marseille, olandezul Jan Timbergen, francezul
François Perroux, americanul John
Kenneth Galbraith, dar şi români
remarcaţi la mari Congrese Mondiale de Economie şi Istorie Economică etc. Pistele arătate, valoroase au fost şi sunt convergente,
elementele noi au fost şi sunt
abordate de mai mulţi, concluziile,
de multe ori, se înmănunchează, se
reunesc, se completează...
Dar limba, limbile receptează oare
astfel de fenomene, le îmbogăţesc?
Desigur. Pe de o parte, deseori în
contact cu alţii, cu alte literaturi, cu
mijloace de comunicare variate,
arhaismele sunt mai rar folosite, până aproape de dispariţie. Neologismele, de multe ori aceleaşi sau
foarte asemănătoare, în mai multe
limbi, mai ales de circulaţie internaţională, se relevă "a la une". În
domeniul economic, de pildă, industrializările naţionale şi apoi dezvoltarea industrială mondială au
implantat, nu puţine cu origine latină,
mai peste tot aceleaşi noţiuni
economice cu care s-a operat atunci
şi se operează şi acum: cont, profit,
beneficiu, balanţe, credit, debit,
deficit, excedent, pierderi, faliment,
bănci, burse, firme, export, import,
bani, fonduri etc. Sub un asemenea
aspect, indiferent de împrejurări concrete, lumea economică - limba economică - s-au evidenţiat şi se evidenţiază mai unitare decât oricând.
Este exact cadrul în care distanţele,
sub multiple aspecte, se comprimă
şi ele mai mult decât oricând. În
secolul XIX aceasta, dar ce să mai
vorbim de secolul XX sau de secolul
XXI, vremuri în care lunile devin zile,
orele devin secunde, şi iată, în
secolul XXI, ordinatoarele sunt
curelele cele mai importante de
transmisie şi unice pentru toţi.
Revenind la secolul XIX, deja un
european - emigrant sau investitor care a traversat Atlanticul, nu rămâne
pe ţărm. Mulţumită căii ferate se

poate instala departe de ţărm, în
inima Statelor Unite, sau a Braziliei,
Argentinei sau Mexicului. Aici va putea
produce la preţuri rezonabile mărfuri
pe care să le vândă pe coaste, sau
până în inima Europei, Asiei, Africii,
Australiei etc. Navele frigorifice
("răcitoare"), ca şi altele, facilitează
aceasta. Cu cât mijloacele de
transport devin mai oportune, mai
eficiente, comerţul, graniţele mai
permisibile, cu atât mai mult te poţi
îndepărta ca producător de locurile
de consumaţie. Alegerile consumatorilor depind de preţurile produselor,
iar acestea de opţiunile tale ca
producător şi, într-o măsură însemnată, ale celor din lanţul de până la
consumaţie.
Sau poţi fi un mic fermier - sau
altceva - din Europa Centrală, dinspre 1850 şi mai apoi, în momentul
în care valuri de cereale sosite dintro Americă cultivatoare, valorificate tot
mai bine, ajung în porturile europene. Vei fi zdrobit de concurenţa
mărfurilor produse pe suprafeţe
imense, la un preţ mai mic, ce se
impun, se vor impune pe piaţa
europeană. Ce vei face? Sau te vei
duce la oraş, pe la periferii, aşteptând
acolo câte ceva, sau te vei urca, cu
sau fără familie, pe un vapor pentru
a traversa Atlanticul şi a alimenta sau
realimenta acest proces de implantare mereu mai departe de ţărmurile
noii tale ţări. Proces ce va genera
mereu tot mai multe cereale exportate şi o presiune mereu mai mare
pe ruralii care rămân în ţara de
origine. Este uşor de observat că
avem de-a-face cu un fenomen care,
odată declanşat, se hrăneşte prin el
însuşi. Micile exploataţii vor muri, alţii,
prin dotări tehnice de un fel sau altul,
vor utiliza mai puţină mână de lucru
decât vecinii. Nu puţine gospodării
mai mari, de la zero cu câţiva ani în
urmă, vor folosi maşini şi utilaje
agricole mai moderne, la nivelul
zecilor de mii. Iată zonele cerealiere
din America, unele zone de "pământ
negru" din Rusia până în Australia
etc. Sunt calcule care relevă că
agricultura europeană a revenit la
nivelul său din secolul XIX, mai ales
deceniile din a doua jumătate, doar
după Al Doilea Război Mondial.
Oricum, în acest sens, a fost şi este
loc pentru toată lumea: de alimente
nimeni nu se poate lipsi. De o
agricultură industrializată astfel.
După cum nu te poţi lipsi nici de
multe, de multe produse industriale.

6. Desigur că intervine o întrebare:
lumea se deschide mult în secolul
XIX, dar, deopotrivă, se "cloazonează"
în state "naţiune". Aceste două dinamici se pot înţelege, pot coopera?
Ce va fi mai departe? Că vrem sau
nu vrem, mondializarea a antrenat,
cum am văzut, încă din secolul XIX,
şi mai mult astăzi, mutaţii profunde,
generând, de asemenea, reacţiuni
ostile. Acestea, toate, dezvoltate
iniţial de o manieră autonomă întrun cadru naţional, mai ales în sfera
unui anume naţionalism, nu întotdeauna deplasat, dar şi a xenofobiei,
se vădesc finalmente fenomene
internaţionale. Naţiunile s-au
constituit distinct. şi a fost un mare
progres. Dar iată că mondializarea,
deseori de o manieră foarte directă,
prin prelevarea de taxe pe mărfurile
importate, a permis statelor, ca
instituţii, să se consolideze ca atare.
Nu puţine ţări, economii şi-au

Samuel Huntington
constituit astfel resurse financiare
care au contribuit la dezvoltarea
naţională. Trebuie văzut, deci, cum,
dar, fenomene considerate, apriori,
contradictorii, s-au vădit adeseori cu
efecte naţional pozitive pe spaţii largi.
Şi mai sunt...
Sunt şi alte fenomene ce pot fi - şi
trebuie - explicate. Iată, de exemplu,
chiar până prin secolul XVII şi de-a
lungul secolului XVIII, între regiunile
cele mai bogate din Europa şi cele
mai bogate din China nu erau mari
diferenţe. În acest timp, China ca şi
Europa cunoştea un boom demografic şi agricol. Venirea în China,
însă, prin intermediul filipinilor din
zone spaniole, a porumbului, arahidelor, a cartofilor sau a tabacului a
permis ţăranilor chinezi să exploateze noi pământuri, la o înălţime mai
mare, ceea ce nu era posibil cu
orezul mai ales dar şi cu grâul. Or,
punerea în valoare a acestor teritorii
nu a fost fără consecinţe ecologice.
Când înlocuieşti pădurile prin câmpuri de porumb, ale cărui rădăcini
sunt mai puţin profunde decât la
pomi, la apă mai multă pământul se
spală, te poţi confrunta cu prăbuşiri,
torente de apă şi inundaţii masive. O
astfel de sfidare demografică, organizaţională şi ecologică reclamă
măsuri puternice de contracarare
din partea puterii centrale. Or, statul
chinez de atunci - Qing - era cum ne
arată istoria, un stat slab, care delega
mult elitelor locale, de multe ori cu
interese pe termen scurt şi fără să-l
vadă pe cel lung. Acest stat, de
exemplu, nu preleva decât 4% din
PIB în secolul XVIII, când în Franţa,
chiar în preajma Revoluţiei din 1789,
se preleva 9%, iar în Anglia sau Ţările
de Jos binişor mai mult. Prin fenomene şi procese de acest tip au
început să se constituie diferenţele
ulterioare. Să adăugăm exportul de
opiu de către Anglia în China, atât de
nefast pentru ultima ţară? Şi sunt
încă multe de examinat.
Şi mai este un exemplu. Iată, Ţările
Române. Dădeam haraciul puterii
otomane - în condiţiile suzeranităţii în grâu. Ceea ce a făcut uşor loc
amplificării suprafeţelor cultivate cu
porumb, mai ales pentru hrană, dar
şi pentru animale. Mămăliga a
înlocuit, în bună măsură, cu precădere pentru ţăranii săraci, pâinea etc.
Dar mămăliga, porumbul consumat
fără asociere cu proteine animale
sunt grav dăunătoare sănătăţii. De
aici, celebra mămăligă cu lapte. Cine
avea. Dar de unde atâtea proteine
animale într-o agricultură extensivă
şi fără stimuli economici precum
agricultura Principatelor la acea
vreme? Mai erau mulţi arendaşi care
storceau pielea de pe ţărani pentru
a-şi plăti arenda boierilor atunci când
şi arendaşii doreau să acumuleze
capital pentru a-şi cumpăra pământ
mult, proprietăţi, să fie şi ei boieri.

continuare în pag.6
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urmare din pagina 5
Un vis al lor, devenit însă realitate
crâncenă pentru sate. De aici,
pelagra, care, spre deceniile de final
ale secolului XIX şi începutul
secolului XX, ameninţa fibra vitală a
neamului românesc. O scriu nu doar
eu, ci mai ales Nicolae Iorga şi
Constantin (Tache) Garoflid. De
asemenea, doctorul Ioan Claudian.
Se înlănţuie, dar, fenomenele. O
asemenea evoluţie grea şi-a lăsat
pecetea pe întreaga posibilă
afirmare a României de atunci, noi
având armata română şi structura
socială a ţării total nepregătite în
preajma Primului Război Mondial.
Cu marile nenorociri produse.

7. ...Se poate spune, dar,
analizând ansamblul de probleme,
că mondializarea este mai mult o
cauză decât o consecinţă a
decalajului economic european.
Chiar dacă nu în totalitate. Mai bine
spus, e amândouă. De pildă,
explozia comerţului internaţional
explică, în aceeaşi măsură precum
creşterea productivităţii naţionale,
urmare a revoluţiei industriale şi
industrializării, afirmarea Angliei
moderne. şi nu doar a Angliei.

8. La noi, acum. Din păcate, adesea, nu am avut o politică economică
prea bună. Se văd, acum la cote
înalte, urmările nefaste ale autodistrugerii industriei noastre, uneori
prin manageri şi politicieni externi.
Să nu uităm în acest sens nici rata
inflaţiei de la noi, prin anii 1990, de 4
cifre, 4-5000%, uluitor, devastator,

când ne-am bătut joc nu doar de
economie ci şi de leul românesc.
Timp nebulos aproape fără reglementări şi justiţie, în care cei "la
vârfuri" au făcut - şi fac şi acum - averi
imense. Dar agricultura, sistemul de
irigaţii? Transporturile unde, de
exemplu, multă vreme am importat
vagoane, având "zero" la investiţiile
de cale ferată? Flota, care a fost
foarte profitabilă şi acum nu mai este
deloc, a "dispărut" în neant? Nu are
cum să nu ne coste acum, cu atât
mai mult cu cât am făcut prea puţin
la investiţii pentru a relua producţiile.
Nu mai producem aproape nimic.
Importăm aproape totul, în mai toate
domeniile. Importând masiv, importăm şi inflaţie din afară, este criză
în lume. Iar cu banii românilor care
lucrează peste hotare, trimişi acasă
se cumpără tot mărfuri importate...
Balanţa comercială, balanţa de plăţi
sunt deficitare, an de an, cu sume
fantastice. Şi atunci cum să avem
aşteptări?
Desigur, ne îndatorăm imens,
amanetând viitorul copiilor noştri.
Nefăcând prea multe lucruri pozitive
în economie - nu vorbe şi acţiuni
palide, şi, printre altele, plătind
necesar pensii şi salarii mai toate
acestea, adesea, la un nivel de
multe, multe ori mai mic decât în vest
şi din care, de multe ori, nu se poate
trăi... Desigur, unii politicieni dar şi
alţii, negociind speranţe, iluzii,
câştigă şi astfel. Nu puţini au fost
săraci lipiţi înainte de 1944, mediocri
dacă nu ignoranţi în vremea de după,
iar, din 1989 încoace, în doar câţiva
ani, au dobândit averi imense. Cam
ei perorează, invocă "imposibilitatea", lipsa banilor pentru a creşte

În filele scrise
ale istoriei,

La data de 29 aprilie a fiecărui
an se marchează Ziua Internaţională de comemorare a tuturor
victimelor războiului chimic. În
1997, pe 29 aprilie, a intrat în vigoare Convenţia privind interzicerea armelor chimice (Chemical
Weapons Convention - CWC). Ce
reprezintă armele chimice, mai
exact? Orice tip de muniţie sau
echipament care duc la distrugere
în masă şi care conţin toxine sau
substanţe chimice ce pun în pericol
viaţa oamenilor. Vorbim aici de toxine care atacă plămânii şi victimele sfârşesc prin sufocare înecându-se cu propriile secreţii
respiratorii, toxine care ard pielea
şi orbesc victimele, agenţi neurotoxici care produc paralizia muş-

chilor, erbicide, etc. Convenţia a
stabilit că astfel de agenţi toxici sunt
interzişi. Din convenţie face parte
şi Rusia. Cât de serioşi sunt în
această privinţă? Răspunsul stă
sub semnul întrebării având în
vedere ameninţările preşedintelui
rus, Vladimir Putin. Doar prin simplul fapt că ar apela la o astfel de
opţiune, doar aducând în discuţie
acest lucru, ne face să ne întrebăm
dacă există disponibilitatea acestuia de a ucide un număr mare de
civili şi pentru ce. Orgoliu nemăsurat, beţia puterii, temerile interioare, răzbunările întreţinute de
furie şi ruşine, nefericirea, boala...
Ce te poate face să iei în calcul o
astfel de acţiune fără niciun fel de
remuşcare? Ceea ce şochează

atomic-bomb-hiroshima
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„Fiecare
acþiune umanã
este condiþionatã
de tot ceea ce ne
înconjoarã, dar
ºi de propriile
noastre trupuri.”
Lev Tolstoi
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pensiile şi salariile... Fără un efort
serios de reindustrializare naţională
şi de accesare astfel a unor mari
lanţuri de producţie europene, euroatlantice, fără recuperarea pagubelor
produse, cred că sunt şanse mici să
ne redresăm. Avem împliniri, dar nu
acţionăm serios în acest sens. Şi ţara
se goleşte de tineri şi oameni de
valoare. Iar perspectivele se vădesc,
cum zice francezul, "de mal en pire".
A venit apoi, "surplus de contingent"
pandemia, transformată de unii întro mare afacere - necercetată şi
nepedepsită. A mai venit, iată,
războiul sălbatic al Rusiei în Ucraina.
Război care ne costă şi el, firesc,
arme, dar pe care nu le facem noi,
nu putem, ci le cumpărăm de la alţii,
ne costă resurse etc. Se întrezăresc
noi valuri de pandemii - afirmă
medicii - şi ce-o mai fi pe urmă.
Mereu, ca un făcut, a fost şi este câte
ceva. Dar, printre altele, unde sunt
oare banii din fondul de pensii,
gestionat aiurea la timpul respectiv?
Unde sunt banii recuperaţi din devalizarea economiei, s-a recuperat
oare cât, comparativ cu pierderile?
Cum spuneam, îmi vine greu să
cred că fără astfel de recuperări vom
ieşi din necaz. Să putem da la
învăţământ - baza ţării - şi la "social"
mai mult. Să putem stimula întreprinzătorii, afacerile, cu precădere
cele de producţie, de prelucrare, şi
cu desfacere în spaţiul naţional, dar
şi european, universal. Este o privire
în prezent, militând pentru o
economie funcţională, de iniţiativă,
liberală în sensul amplu, evident
europeană, socială. Într-un timp în
care să ştim să ne apărăm mai bine
interesele. Din păcate, în condiţiile

de acum de piaţă, specula e în floare
şi nu se intervine. E musai. Produsele
româneşti nu prea ajung pe piaţă, în
circumstanţe speciale trebuie să fim
mai restrictivi. Oricum, sunt multe de
îndreptat. Şi totuşi sperăm... Economie de producţie, de investiţii
sau de consum? În cazul României, de amândouă, altfel vom ajunge să facem economie pentru
nimeni...
...Este criză în lume, energetică,
alimentară, socială, dar ea s-a
suprapus pe crizele, endemice
aproape, de la noi - să nu dăm vina
mereu pe alţii - făcând şi mai dificilă
ieşirea. Şi ca la cele mai multe crize
- cum demonstrează istoria economică a lumii - aceasta se face punând
finalmente mult din notele de plată
în sarcina celor mai slabi. Ei plătesc
în mare măsură. Sigur, în loc să
dezbatem probleme de fond, noi ne
ocupăm, deseori, actualitatea cu
interminabila problemă a pensiilor:
să le dăm, să nu le dăm, să le mărim,
să nu le mărim chiar dacă foarte
multe sunt de nimic. Ca şi cum
pensionarii de pensii normale, cu
contributivitate şi de limită de vârstă
ar fi vinovaţi de lipsa banilor, cotizaţi
tot de ei, ar fi vinovaţi de plata unor
pensii deseori imense, fără
contributivitate... Vorba poetului, dar,
oarecum, într-un alt context: "Trec
anii, trec lunile în goană/ şi-n zbor
săptămânile trec...". Trec toate şi noi
rămânem tot acolo. De asemenea,
vorba marilor actori Alain Delon şi
Klaus Kinski, în filmul "Alibi pentru
un prieten" (1977): "Competent".

9. ...Deşi chiar şi atunci se vădeau

este faptul că ideea nu vine de la
un om de rând ci de la un preşedinte de stat, acela care a fost ales
să reprezinte interesele conaţionalilor săi. Care ar putea fi cauza
care să declanşeze o astfel de
gândire (să sperăm că doar a gândit-o şi nu o va pune în aplicare)?
Şi totuşi, cred că nimic nu ar justifica
un astfel de gest, deşi istoria mă
contrazice. Orgoliul... Cât de nemărginit poate fi astfel încât să
apelezi la arme nucleare? Nevoia
aceasta de a te situa deasupra
tuturor, de a te simţi net superior
celorlalţi vine din partea unei persoane guvernată de frici şi care nu
se simte destul de bun, susţin
specialiştii. Astfel de persoane pot
folosi furia pentru a se impune. Însă
de la a fi furios până la a distruge
umanitatea... este un drum anevoios.
Am putea vorbi de o beţie a puterii
sau mai bine zis sindromul Hubris,
termen folosit pentru a defini tulburările de comportament legate
de lipsa de măsură. Conform
psihologilor, o persoană cu acest
sindrom crede că nu greşeşte
niciodată iar tot ce întreprinde va
avea un succes garantat şi ajunge
până în punctul în care el consideră

că poate fi deasupra legii. Specialiştii susţin că nu există un tratament în cazul acestui sindrom, singura cale de vindecare este schimbarea de mediu sau confruntarea
cu propriul anturaj. Cert este că,
indiferent cum privim lucrurile, nu
cred că putem vorbi despre o
persoană cu un caracter frumos,
sensibilă, empatică, plină de bunătate şi compasiune. Din păcate,
realitatea este că există printre noi
astfel de caractere chiar dacă la o
scară mult mai mică. Oameni care
nu deţin o astfel de putere dar totuşi
au impresia că banii îi fac net superiori celorlalţi şi prin intermediul lor
pot cumpăra totul, chiar şi legea.
Nu suportă să fie contrazişi, au o
încredere excesivă în propria lor
persoană, un dispreţ total faţă de
ceilalţi, mereu agitaţi, neliniştiţi şi
foarte impulsivi. Îi întâlneşti frecvent
în diverse medii. Nu ai cum să nu
observi tupeul, sfidarea, lipsa de
empatie, obrăznicia atunci când te
loveşti de astfel de personaje bizare.
Dar aceştia reprezintă o cantitate
infimă chiar dacă prezenţa lor te
face să te simţi nu tocmai confortabil raportându-ne la siguranţa
fizică.
Când vorbim de o persoană care
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în esenţă, actuala mondializare se
diferenţiază de cea precedentă, din
secolele trecute, prin dimensiunile
ei ecologice. De care nu s-a prea
ţinut seama. Marile avantaje - sau,
mă rog, câte sunt - ale actualei
globalizări pot fi atenuate şi chiar
modificat sensul lor de către efectele
devastatoare, astăzi, ale schimbărilor
climatice. Din păcate, nu le luăm cât
ar trebui în calcul. Şi nu întotdeauna
bine. Este o gravă sfidare a
globalizării căreia trebuie să-i
răspundem prin instituţii globale cu
putere, oriunde, de decizie şi
execuţie, instituţii pe care nu le prea
avem. Sau dacă se încropesc,
lucrează, din păcate, nu de puţine
ori, pentru interesele unora sau ale
altora. Fireşte, lumea se schimbă,
sperăm la mai bine. Dar iată revenind - că războaiele, în speţă cel
de acum din Ucraina - dar şi
anterioare, în Asia, Africa, Europa ne lezează serios astfel de speranţe.
De reflectat, desigur...
are în mâinile sale viaţa a nenumăraţi oameni şi care se joacă
de-a ameninţările, lucrurile sunt
mult mai complicate.
Situaţia este şi acum destul de
gravă fără să mai vorbim de arme
chimice sau nucleare. Oameni
care şi-au părăsit căminele, înfometaţi, copii îngroziţi de zgomotele
asurzitoare ale armelor, cadavrele
de pe străzile marilor oraşe ucrainene, cam aşa arată un tablou pictat cu sângele atâtor oameni nevinovaţi care nu şi-au dorit un război
ci doar libertate. Acesta să fie oare
preţul corect al libertăţii?
Cel mai sumbru este că toată
această suferinţă a fost declanşată
de un singur individ pe care, sincer,
nici nu-şi ştiu cum să-l cataloghez.
Doar el ştie ce e în creierul lui (creierul uman rămâne, încă, unul dintre marile mistere ale lumii moderne), restul sunt doar presupuneri. Nouă nu ne rămâne decât
să fim solidari cu sufletele triste
alungate de război în diferitele
colţuri ale lumii, să ajutăm atât cât
e posibil, şi să sperăm că judecata
preşedintelui rus nu va fi înceţoşată
de vanitatea, orgoliul şi beţia puterii
mai rău decât este în situaţia
actuală. Doar uniţi putem învinge.

Efecte economice cauzate de rãzboi
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Drd. Eugen ROTAR, ULBS

Unele efecte
economice
cauzate de
conflictul rusoucrainean

Rãzboiul din
Ucraina va avea
un impact asupra
creºterii globale,
deoarece preþurile
materiilor prime
au crescut vertiginos,
nu numai pentru
energie, ci ºi pentru
alimente ºi metale,
dar ºi din
cauza noilor tensiuni
din lanþurile de
aprovizionare:
Ucraina furnizeazã
mai mult de 90%
din neonul
american de
calitate pentru
semiconductori,
în timp ce mai mult
de o treime din
paladiu, un metal
rar utilizat,
de asemenea,
în semiconductori,
provine din Rusia.
Unele ţări, în special cele din
Africa şi Orientul Mijlociu care
depind de Rusia şi Ucraina pentru
grâu, vor fi probabil mai afectate
decât altele.
“Cu toate acestea, credem în
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Potrivit Bãncii Mondiale, consecinþele economice ale rãzboiului vor fi dramatice pentru Ucraina.
Dar economia este în scãdere ºi în Rusia ºi în alte þãri din regiune.
Pe lângã un posibil ºoc de încredere, Banca Centralã a Rusiei (CBR) a majorat
rata dobânzii cheie la 20% (de la 9,5%) pentru a încetini retragerea depozitelor ºi
a contracara deprecierea rublei (RUB) - RUB s-a depreciat deja cu aproximativ
50% faþã de dolar de la jumãtatea lunii februarie.
De asemenea, CBR a decis sã introducã unele controale de capital ºi, în special,
sã interzicã temporar strãinilor sã vândã titluri de valoare.

continuare că redresarea economiei globale în urma pandemiei nu
se va opri complet”, au declarat
experţii Candriam.

Volatilitatea acţiunilor, în special
în Europa, atinge cote record,
reflectând în mod logic stresul asociat cu invazia totală a Rusiei în
Ucraina. Un eveniment care părea
improbabil la începutul lunii februarie.
“În ceea ce priveşte nivelul absolut al volatilităţii, nu am atins încă
vârfurile cunoscute din crizele
majore, ceea ce ar fi un semn de
capitulare a pieţelor financiare”, au
spus experţii.

Indicii bursieri au suferit deja
corecţii de la începutul anului. La
15 martie, zona euro a înregistrat o
scădere de aproximativ 15%, mai
mult sau mai puţin în concordanţă
cu pieţele americane şi pieţele
emergente. Indicele FTSE100
(Marea Britanie) este cel mai
rezistent, cu o scădere de numai
5%. Ratele dobânzilor rămân extrem de volatile. Ratele dobânzilor
au scăzut brusc după invazia
Rusiei în Ucraina, pentru ca apoi
să crească din nou brusc după
reuniunea BCE, ca răspuns la
presiunile inflaţioniste în creştere
şi la hotărârea băncilor centrale de
a lupta împotriva inflaţiei. În sfârşit,
mărfurile, care reprezintă cel mai
mare factor de contagiune a
acestei crize pentru economii, au
atins noi maxime (preţul petrolului,
gazele naturale în Europa,
agricultura, perturbarea pieţei
nichelului...) înainte de a reveni în
această săptămână. Potrivit lui
Dufossé şi Pisani, volatilitatea şi
mişcările contrare fac dificilă citirea
şi anticiparea acestei pieţe.

Ca urmare a războiului, economiile altor state din regiune,
inclusiv ale Belarusului, Moldovei,
Kârgâzstanului şi Tadjikistanului,
vor scădea şi ele în acest an.
Fluxurile comerciale sunt întrerupte sau perturbate, iar cetăţenii
din aceste ţări care trăiesc în Rusia
vor trimite probabil mai puţini bani
acasă, către familiile lor. Astfel de
remitenţe reprezintă aproape 30%
din producţia economică în unele
ţări, cum ar fi Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Moda

Þãrile din regiune se
bazeazã, de
asemenea, pe Rusia
ºi Ucraina pentru
o mare parte din
importurile lor de
grâu, a spus acesta.

S[rb[torile religioase
În general, economiile emergente ºi în curs de dezvoltare din regiunea
Europei ºi Asiei Centrale se vor contracta cu 4,1% în acest an, potrivit
Bãncii Mondiale. Aceasta este o inversare drasticã faþã de creºterea de
trei procente prognozatã înainte de rãzboi ºi de douã ori mai rea decât
recesiunea indusã de pandemie în 2020.

urmare din pagina 1
Întrebarea principală este dacă şi
în ce fel culturile naţionale diferite ar
putea determina grade diferite de
respectare a măsurilor respective.
Ipoteza de lucru este că diferenţele
culturale, aşa cum sunt teoretizate
de către Geert Hofstede şi alţi autori
relevanţi, sunt corelate cu respectarea şi implementarea unor restricţii
în general, şi în mod particular a celor
impuse de criza de COVID-19, în
diferite ţări. Astfel, suntem interesaţi
în primul rând de conceptul de cultură: o descriere succintă a conceptului de cultură şi studiile realizate
de către diverşi teoreticieni. Referinţa
principală pentru abordarea teoretică
este reprezentată de Geert Hofstede
cu studiile privind conceptul de
cultură.
Cercetarea lui Hofstede (1980)
scoate la iveală cele patru dimensiuni culturale (individualism versus
colectivism, evitarea incertitudinii,
distanţa faţă de putere şi masculinitate versus feminitate), acestea
fiind ulterior completate, în urma mai
multor cercetări efectuate de către
acesta (2010), de orientarea pe termen lung versus orientarea pe termen scurt şi de parametrii indulgenţă versus constrângere. Astfel,
există o multitudine de diferenţe
culturale ce pot avea legătură cu
decizia indivizilor de a păstra, sau nu,
o distanţă faţă de ceilalţi (Deopa şi
Forunato, 2020, p. 2), pentru a stopa
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
De exemplu, este bine cunoscut
faptul că în ceea ce priveşte Europa,
în partea de sud a acesteia, oamenii
sunt mai primitori, mai calzi şi preferă
relaţiile interpersonale cât mai
apropiate, comparativ cu partea de
nord, unde indivizilor le este mult mai
uşor să respecte diferite restricţii
privitoare la distanţarea socială,
deoarece printre particularităţile lor
culturale se regăsesc distanţa faţă
de ceilalţi, individualismul şi nu pun
un aşa mare preţ pe relaţiile
interpersonale apropiate (Remland
et al., 1995 p. 281-297).
Pornind de la aceste idei, am încercat să investigăm legătura
potenţială între cele şase dimensiuni
culturale determinate de către
Hofstede (2010) şi infecţia cu SARSCoV-2, plecând de la noţiunile
generale, până la cele zece cazuri
particulare, reprezentate de ţările ce
fac obiectul acestui studiu. În completarea literaturii de specialitate, se
vor analiza dimensiunile culturale,
comparate cu diferiţi indicatori. Mai
concret, scorurile date de către
Hofstede cu privire la diferenţele
culturale vor fi corelate cu indicatori
de referinţă pentru infecţia cu SARSCoV-2, precum indicele de severitate
al pandemiei, numărul de cazuri
raportat la 1 milion de locuitori,
numărul de teste raportate la 1000
de persoane, sau indicatorul ce se

referă la mobilitatea persoanelor,
colectat de pe site-ul Google Trends,
toate aceste date fiind urmărite pe o
perioadă de 1 an, de la 30 martie
2020, până la 31 martie 2021.
Pentru a putea verifica validitatea
ipotezei de lucru, s-a pornit de la
conceptul de cultură. Astfel, cultura
poate fi definită ca ,,un sistem de
valori, idei, atitudini, şi simboluri
manifestate conştient sau inconştient, care modelează comportamentul uman." (Keegan, 1999, p.
59). Una dintre definiţiile cele mai
cunoscute îi aparţine lui Geert
Hofstede (1980): ,,cultura reprezintă
programarea colectivă a minţii care
distinge membrii unui grup de alţii"
(Hurduzeu şi Nicolescu, 2017, p.
235). Aşadar, cultura reprezintă un
ansamblu al valorilor, credinţelor,
obiceiurilor, mentalităţii sau gândirii
unei societăţi, care sunt moştenite,
învăţate şi transmise din generaţie
în generaţie de către membrii
colectivităţii (Marinoiu şi Popescu,
2019, p. 188).
Urmărind aceste definiţii, putem
afirma faptul că termenul de cultură
se poate clasifica prin trei caracteristici principale: se moşteneşte şi/
sau se asimilează în colectivitate,
conţine elemente concrete, precum
modele comportamentale comunitare influenţate de valori, tradiţii,
ritualuri, expresii artistice precum
muzica, operele de artă etc.
(Marinoiu şi Popescu, 2019, p. 189).
În ceea ce priveşte cultura naţională,
aceasta este determinată de
particularităţile culturale ale unei
anumite colectivităţi, fiind caracterizată de factori de ordin politic,
religios, economic, geografic, istoric,
de norme comportamentale publice
sau de valori publice (Marinoiu şi
Popescu, 2019, p. 190), care,
adunate, pot constitui un mod de
viaţă (Hurduzeu şi Nicolescu, 2017,
p. 235). Cultura naţională însumează mai mulţi factori care ajută la
menţinerea integrităţii sale. Printre
cei mai importanţi dintre aceştia
regăsim limba, folosită ca principalul
mijloc de comunicare, religia,
reprezentând spiritualitatea colectivă
şi insituţiile politice şi sociale, care
asigură existenţa colectivă (Filip şi
Iamandi, 2016, p. 16).
Pentru a se putea realiza o
legătură între cultura naţională şi
gradul de respectare a restricţiilor
pentru prevenirea răspândirii
virusului COVID-19, trebuie urmărite
particularităţile specifice statelor
alese pentru studiul de caz, respectiv
diferenţele culturale ce se regăsesc
între acestea. Fiecare naţiune are
specificul său cultural, propriile
principii, legi, reguli sau norme după
care se ghidează. Pentru unele dintre
acestea, atât timpul, cât şi spaţiul pot
face o diferenţă. Însă, cu toate acestea, există anumite direcţii unde în
anumite culturi se pot găsi şi asemănări (Hall şi Hall, 2003, p. 199).
Astfel, urmărind studiile culturale
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realizate de către specialişti precum
Geert Hofstede vom încerca să
grupăm cazurile alese, în funcţie de
asemănările şi în special de deosebirile dintre ele. Aceste diferenţe
culturale descriu modalităţile diferite
de abordare sau de răspuns ale unor
comunităţi, în diferite situaţii. Astfel,
în mod particular, în cazul studiat,
vom urmări atitudinea faţă de acţiune
şi risc, normele morale, modalităţile
de comunicare şi viziunea asupra
regulilor, în toate ţările pe care le
avem în vedere (Popa, 2006, p. 127).
Geert Hofstede este un cercetător
olandez, licenţiat în psihologie
socială. Acesta a lucrat pentru 6 ani
la compania IBM, înfiinţând şi
conducând departamentul de
cercetare-dezvoltare (Hoppe, 2004).
Prima sa lucrare se intitulează Cultures and Organisations. Software of
the Mind, publicată de McGraw-Hill
în 1991 (Popa, 2006, p. 131). Studiul
său are la bază un sondaj realizat
pentru angajaţii locali din filialele din
40 de ţări ale companiei IBM, cu
privire la stilurile de management şi
condiţiile de muncă din fiecare ţară
care era pusă în discuţie. Astfel, în
urma răspunsurilor oferite de către
angajaţii implicaţi, Geert Hofstede
ajunge la concluzia că ţările pot fi
deosebite prin anumite caracteristici
de ordin cultural, raportându-se
iniţial la patru dimensiuni culturale.
În baza chestionarului, Hofstede a
oferit ţărilor scoruri, pe baza celor
patru dimensiuni identificate (Popa,
2006, p. 132).

Într-un studiu realizat mai târziu
(1991), Hofstede concretizează o a
cincea dimensiune culturală, în ceea
ce priveşte viziunea asupra timpului
în contextul decizional şi vizează
atitudinea indivizilor faţă de acesta.
Această dimensiune se intitulează
,,orientare pe termen lung vs.
orientare pe termen scurt" (Popa,
2006, p.135), urmată de cea de-a
şasea dimensiune, ce se referă la
,,indulgenţă vs. reţinere".
1) Distanţa faţă de putere. Această
dimensiune se referă la modul în care
indivizii se raportează la inegalitate,
indicând gradul de distribuţie inegală
a puterii între insistuţiile şi organizaţiile
statului. ţările în care indivizii respectă
cu rigurozitate ordinele impuse de
către superiorii lor prezintă un indice
mare de distanţă faţă de centrii de
putere (Filip şi Iamandi, 2016, p. 19),
în timp ce ţările unde indivizii pun
accentul pe egalitatea puterii în stat
şi se simt nedreptăţiţi de inegalităţi
obţin un scor mai redus de distanţă
faţă de putere (Marinoiu şi Popescu,
2019, p. 202).
2) Individualism vs. colectivism.
Această dimensiune se referă la
gradul în care oamenii acordă o mai
mare importanţă intereselor individuale şi ale familiilor lor decât celor

comunitare, considerând că legile
impuse în stat trebuie să se respecte
în egală măsură de către toţi cetăţenii
(Popa, 2006, p. 132). Pe de altă parte,
colectivismul reflectă o preferinţă
pentru societăţile care formează
relaţii interpersonale strânse şi
durabile. Indivizii au aşteptări de la
membrii unui anumit grup. În aceste
culturi predomină interesele
colective, fiecare membru dintr-un
grup asumându-şi responsabilitatea
pentru acţiunile tuturor celorlalţi
(Marinoiu şi Popescu, 2019, p. 203).
Analizând ţările pe baza acestei
dimensiuni culturale, Hofstede
concluzionează faptul că ţările cu un
potenţial economic mai crescut prezintă un grad ridicat de individualism,
în timp ce ţările cu potenţial economic
mai scăzut denotă un grad mai ridicat
de colectivism (Filip şi Iamandi,
2016, p. 19).
3) Masculinitate vs. feminitate.
Această dimensiune reflectă tendinţa persoanelor de a aborda trăsături masculine, cum ar fi competiţia, motivaţia, materialismul sau
competitivitatea, contrar celor ce pun
accentul pe valori feminine, precum
înţelegere, cooperare şi grija sporită
pentru ceilalţi (Popa, 2006, p. 135).
Aşadar, un scor ridicat îl vor obţine
ţările cu o înclinaţie mai mare spre
valorile masculine, fiind ţări mai
competitive, hotărâte, care preferă
recompensele materiale. Pe de altă
parte, un scor mai scăzut îl vor avea
ţările cu trăsături feminine majoritare, precum modestie, atenţie sporită asupra celorlalţi şi asupra condiţiei sociale a tuturor celor din jur
(Marinoiu şi Popescu, 2019, p. 203).
4) Gradul de evitare a incertitudinii.
Această dimensiune se referă la
gradul de acceptare de către indivizii
unei societăţi a situaţiilor ambigue,
necunoscute, în esenţă urmărind
nivelul de acceptare a riscului, în
detrimentul situaţiilor ce exprimă
siguranţă. Un scor ridicat îl deţin
acele ţări care au un grad ridicat de
evitare a incertitudinii, acestea
încercând să minimizeze atât
riscurile cât şi situaţiile neprevăzute.
Scorul scăzut le revine ţărilor ce
acceptă incertitudinea, situaţiile
inovatoare şi sunt mai deschise către
noutate (Filip şi Iamandi, 2016, p. 19).
5) Orientarea pe termen lung vs.
orientarea pe termen scurt. Această
dimensiune reflectă modul în care
societăţile răspund planurilor de
viitor, planificării pe termen lung sau,
deopotrivă, amânările planurilor sau
aşteptarea recompenselor imediate.
Un scor ridicat îl prezintă societăţile
ce pun accentul pe orientarea pe
termen lung, adică urmăresc obţinerea rezultatelor pe o perioadă mai
lungă de timp, urmăresc investiţiile
şi au o înclinaţie către economisire.
Scorul mai scăzut revine ţărilor cu

orientare pe termen scurt, acestea
aşteptând să obţină rezultatele în
prezent, nu în viitor, şi prezintă o rată
a acumulării redusă (Filip şi Iamandi,
2016, p. 20).
6) Indulgenţă vs. constrângere.
Acest indice sugerează modul în
care societatea se raportează la
permiterea satisfacerii libere a
nevoilor umane. Astfel, un scor ridicat
le este atribuit ţărilor cu un grad ridicat
de indulgenţă, unde oamenilor li se
permite exprimarea liberă, fără
constrângeri şi manifestarea directă
a sentimentelor fără a îndruma
oamenii să se abţină de la anumite
trăiri care îi fac fericiţi. Scorul scăzut
reprezintă un grad mult mai mare
de constrângere în societate. Aici se
regăsesc acele societăţi unde regulile sunt mult mai stricte, iar accentul
este pus pe ordinea publică şi pe
părerile celor din jur, acest lucru obligând cetăţenii să evite şi să se abţină
de la îndeplinirea anumitor nevoi
(Marinoiu şi Popescu, 2019, p. 204).
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Danemarca, “þarã a fericirii”
„ Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeºti,
ceea ce spui ºi ceea ce faci”.
Mahatma Gandhi
Conform unui studiu anual
„World Happiness Report” (Raportul Mondial al Fericirii) sponsorizat de ONU, Danemarca ocupă
locul doi în topul celor mai fericite
ţări din lume. Finlanda rămâne
lider pentru al cincilea an consecutiv. România urcă şi ea pe
locul 28. Dar să vedem ce presupune fericirea călătorind în Danemarca. Odată ajuns în această
ţară eşti întâmpinat cu un zâmbet
şi nu, nu glumesc. Ciudat, aşa
pare dacă stai şi te gândeşti cum
eşti întâmpinat în aeroportul românesc. Dacă faci greşeala să şi
întrebi ceva în România, atunci
chiar deranjezi, deşi acei oameni
sunt puşi acolo să te ajute, să te
îndrume. Nu mai contează, oricum
aşa este peste tot, chiar şi la ghişeele unde îţi plăteşti taxele către
stat. Deranjezi, chiar dacă deranjul
este pe banii tăi. Să revenim la
zâmbetul danezilor. Îmi pare mai
relaxant şi te încarcă cu emoţii
pozitive. Părăseşti aeroportul şi îţi
continui concediul. Ajungi în trafic.
Şi aici, surpriză... Timp de patru zile
nu am auzit niciun claxon, nicio
şicană, nicio bătaie. Chiar şi atunci
când vrei să traversezi printr-un loc
în care nu este trecere de pietoni
(nu este chiar regulamentar) eşti
uimit. Opreşte maşina, îţi zâmbeşte şi îţi cedează trecerea. Nu
mai fac paralelă cu România, ştim
cu toţii cum este cu trecerea de
pietoni (cazul fetiţelor r[nite chiar
de maşina poliţiei). Chiar şi la ore
de vârf circulaţia decurge normal,
sunt coloane de maşini, dar nu se
stă în trafic, se circulă continuu. Da,
dar pentru asta au şi străzi cu mai
multe benzi. Gropi? Care gropi?
Nu există, indiferent de zonă. Ciudaţi, nu? Ajungem la shopping.
Nici aici lucrurile nu diferă. Aceleaşi
zâmbete, aceeaşi primire călduroasă, aceleaşi feţe care emană
fericire. Nu ai cum să mimezi o
stare de bine, grimasele te-ar
trăda. Sunt nişte iubitori de natură,
îşi protejează fauna şi vegetaţia,
eolienele sunt la ele acasă.
Parcurile sunt special amenajate
astfel încât animalele trăiesc,
practic, în habitatul lor natural. Sunt
zone întregi în care danezii cultivă,
plantează copaci, la mare căutare

este tot ceea ce e natural. Fermele
în care cresc animalele, într-un
mediu curat, pot fi vizitate şi totodată poţi cumpăra produse din
magazinul lor. Există zone în care
produsele sunt lăsate în încăperi
frumos amenajate de unde-ţi poţi
alege ce doreşti şi plăteşti cu
aplicaţia de pe telefon. Da, dar
pentru asta trebuie să fii corect şi
asta face parte din educaţie. Sistemul de învăţământ e unul bine pus
la punct. Copiii merg la şcoală cu
plăcere. Calificative? Nu există
până în clasa a VI-a. În timpul alocat
şcolii, copiii frecventează diferite
cursuri: înot, dans, fotbal, chitară,
etc. Întâmplarea a făcut să locuiesc
lângă o grădiniţă. Savurând cafeaua dimineaţa priveam cu drag
copilaşii care ajungeau aici însoţiţi
de părinţi. Undeva, pe un perete,
la o fereastră, erau lipite două mânuţe confecţionate din hârtie. Nu
erau aşezate la întâmplare. De
acolo, de la fereastră, copiii îşi
salutau părinţii. Nu am auzit ţipete,
plânsete, am văzut doar zâmbete
şi căpşoare drăguţe. În fiecare
dimineaţă, persoane cu vârste
înaintate făceau jogging. Pistele
de biciclete sunt mai late decât
trotuarele. Toţi respectă regulile, nu
am sesizat nicio persoană care să
se deplaseze pe pistele de biciclete (poate doar eu în necunoştinţă de cauză). Plimbările pe marginea mării sunt nelipsite. Oameni
plăcuţi, mereu cu zâmbetul pe
buze, salută, indiferent dacă se
cunosc sau nu. Poate nu ne-ar
strica să învăţăm de la ei cum să
fim fericiţi. Cercetătorii susţin că
50% din fericirea noastră este determinată genetic, 10% se datorează circumstanţelor vieţii, iar un
procent de 40% este determinat de
acţiunile şi alegerile noastre. Fericirea presupune bucurie, emoţie,
recunoştinţă şi nu în ultimul rând,
optimism. Un copil fericit devine un
adult fericit.
Tot ce ne rămâne de făcut este
să învăţăm să zâmbim, să mâncăm
sănătos, să facem mişcare, să
gândim pozitiv şi să nu lăsăm
rutina să ne acapareze viaţa.
Luaţi o pauză şi gândiţi-vă când
aţi zâmbit ultima oară.
Zâmbiţi, e gratis!
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COVID-19

Alma PENTESCU

urmare din pagina 1
Astfel, vom detalia aceste chestiuni
pentru zece 10 ţări vizate în cercetarea noastră. În urma focarului de
infecţie din provincia Hubei, China,
de la începutul lunii ianuarie, 2020,
virusul COVID-19 s-a împrăştiat rapid
în celelalte regiuni ale lumii, provocând pandemia. Pentru a stopa
evoluţia acesteia, autorităţile naţionale coordonate de către Organizaţia
Mondială a Sănătăţii au reacţionat
rapid, introducând o serie de măsuri
restrictive, dupa modelul observat în
China. La data de 23 ianuarie 2020,
în provincia Hubei din China a fost
stabilită carantinarea pentru o
perioadă de două luni, acest lucru
însemnând interzicerea circulaţiei
persoanelor, prin campanii de tipul
,,stay at home". Interzicerea mobilităţii persoanelor reprezenta, de
asemenea, suprimarea activităţilor
sau posibilitatea de a transforma, în
domeniile în care era posibil acest
lucru, munca fizică în telemuncă.
Printre efectele acestei măsuri se
regăsesc, aşadar, repercusiuni
asupra economiei, prin stoparea
activităţilor de producţie (Deopa şi
Forunato, 2020).
Contextul pandemiei de
Covid-19 la nivel global
Conform OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), odată cu apariţia
primelor cazuri de infectare cu virusul
SARS-CoV-2 la nivel mondial s-a
recomandat următoarea serie de
măsuri de protecţie împotriva
transmiterii virusului: spălarea cât
mai des posibil a mâinilor, tuşitul şi
strănutul în cot şi nu în mâini, evitarea
atingerii ochilor, nasului şi a gurii,
limitarea pe cât posibil a adunărilor
sociale şi a petrecerii unui timp
îndelungat în spaţii aglomerate,
evitarea contactului direct cu
persoanele bolnave şi dezinfectarea
frecventă a obiectelor şi suprafeţelor.
Odată cu evoluţia numărului de cazuri
de infectare, multe guverne au impus
obligativitatea purtării măştii
chirurgicale în spaţii închise, sau
chiar şi deschise, în funcţie de
numărul de infectări, şi carantinarea
localităţilor sau chiar a ţărilor, acest
lucru presupunând interzicerea
intrării pe teritoriul unei anumite ţări,
fie pentru călătorii ce se întorceau
din zone afectate, fie pentru toate
persoanele ce doreau să pătrundă
în ţară (Schwartz, 2021). De asemenea, printre alte măsuri impuse
de către autorităţi în mai multe ţări
se numără închiderea şcolilor,
adoptarea programului de lucru de
acasă, utilizarea unei declaraţii pe
proprie răspundere pentru ieşirea
din casă în diferite scopuri, precum
achiziţia de alimente, medicamente
sau îngrijirea unei persoane vârstnice şi interzicerea organizării evenimentelor culturale, a nunţilor,
botezurilor sau orice fel de adunare
ce presupunea participarea unui
număr mare de persoane. În funcţie
de evoluţia focarelor din fiecare stat,
autorităţile au dreptul de a modifica,
la scurt timp, lista ţărilor în care

călătorii trebuie să se supună testării
la frontieră sau restricţiilor de intrare
la sosirea lor pe teritoriul aflat în
cauză. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a iniţiat mai multe iniţiative pentru
stoparea pandemiei, precum Fondul
de Răspuns Solidar, pentru a strânge
bani şi a face donaţii. De asemenea,
programul COVAX, pentru distribuirea vaccinurilor, oferă posibilitatea de distribuire a 2 miliarde de
doze de vaccinuri împotriva COVID19, gratuit, până la finalul anului
2021 (Dempsey şi Wilson, 2021).
Conform Fondului Monetar Internaţional, pandemia de COVID-19 a
determinat o cădere a economiei
mondiale, cu pierderi economice
grave, în special în Europa, Statele
Unite ale Americii şi America Latină.
Cu toate acestea, unul dintre cele
mai afectate sectoare a fost turismul,
călătoriile fiind considerate o sursă
puternică de infectare, motiv pentru
care autorităţile au impus carantinarea, însă studiile realizate ulterior
au subliniat faptul că închiderea
ţărilor sau localităţilor nu au redus
într-un mod semnificativ răspândirea
virusului, ceea ce conduce la ideea
că ,,restricţiile de călătorie sunt mult
mai utile în faza iniţială sau în faza
târzie a pandemiei", dar şi ideea că
restricţiile impuse în provincia
Wuhan trebuiau adoptate mai rapid,
pentru a avea rezultate (Oxford Martin
School, 2020). În urma tuturor măsurilor impuse la nivel global, dar şi
regional, în fiecare ţară în parte, cetăţenii anumitor ţări au fost nemulţumiţi
de răspunsurile guvernelor, motiv
pentru care protestele împotriva impunerilor, în special împotriva măsurii
carantinării, nu au ezitat să apară.
Toate aceste proteste manifestate
reprezintă o sursă puternica de
transmitere şi de infectare cu virusul
SARS-CoV-2, prin participarea unui
număr mare de persoane.
Pandemia de Covid-19
în statele studiate
Bulgaria
În urma răspândirii rapide a
virusului, guvernul bulgar a declarat
stare de urgenţă la nivel naţional
pentru o perioadă de o lună, la data
de 13 martie 2020. Prin aceasta, se
impunea închiderea tuturor cinematografelor, a teatrelor, a muzeelor, dar
şi a centrelor de sănătate sau a sălilor
de fitness şi anularea concertelor sau
festivalurilor. De asemenea, s-a decis închiderea unităţilor de învăţământ şi a tuturor restaurantelor,
barurilor sau a cafenelelor, singurele
rămase deschise fiind magazinele
alimentare, farmaciile, benzinăriile
şi băncile (Jeleva, 2020). Autorităţile
bulgare au stabilit necesitatea şi
implicit obligativitatea purtării
măştilor de către toţi cetăţenii în
spaţiile publice din exterior pe 22
octombrie 2020, pentru a stopa
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
La sfârşitul lunii noiembrie, pentru a
preveni o creştere rapidă a numărului de cazuri pozitive, Bulgaria a
impus carantinarea până la 21
decembrie 2020. Faţă de măsurile
amintite anterior, s-a impus ca întâlnirile să fie limitate la 15 persoane,
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anumite magazine de mici dimensiuni să rămână deschise, iar
evenimentele în aer liber să se poată
organiza, însă, fără prezenţa
spectatorilor (Tsolova, 2020).
Grecia
Fiind una dintre ţările europene ce
a fost târziu lovită de către coronavirus, se consideră că Grecia a avut
timp să se pregătească pentru ce
urma, astfel că, încă de la primele
cazuri, guvernul grec a adoptat măsuri severe ce presupuneau încetarea oricăror evenimente culturale,
închiderea şcolilor şi interizcerea
întâlnirilor între persoane. De altfel,
la data de 23 martie 2020, guvernul
a declarat carantinarea Greciei.
Conştienţi fiind de lipsurile pe care
le aveau în urma tuturor pierderilor
economice pe care le-au suportat în
ultimul timp, grecii au încercat să îşi
ofere suportul prin respectarea
restricţiilor şi atenţia sporită către cei
mai în vârstă, aceste rezultate
urmând să se observe la data de 4
mai, în prima zi de după carantină
(Rafenberg, 2020). În iulie 2020,
purtarea măştii era deja obligatorie
în toate transporturile publice, în
supermarketuri, spitale, centre de
sănătate şi diagnostic, lifturi, avioane
şi pentru angajaţii ce serveau clienţii
la restaurante, cafenele si baruri, din
luna iulie 2020, masca devenea
obligatorie şi la intrarea în magazine,
în companiile de utilităţi publice, în
interiorul băncilor, în clădirile municipale, la comercianţii de alimente
şi în saloanele de înfrumuseţare. În
cazul nerespectării măsurii impuse,
cetăţenii primeau o amendă de 150
de euro (Panoutsopoulou, 2020). La
data de 1 iulie 2020, Grecia şi-a
redeschis graniţele pentru turişti,
făcând astfel posibilă intrarea a peste
1 milion de turişti pe teritoriul ţării,
până la data de 26 iulie. (Panoutsopoulou, 2020). În urma libertăţii
pe timpul verii, numărul de cazuri a
crescut semnificativ în Grecia, astfel
că în luna noiembrie guvernul a
considerat necesară o a doua carantină la nivel naţional. Acest lucru
presupunea închiderea tuturor
magazinelor şi a supermarketurilor,
a şcolilor, iar deplasările cetăţenilor
erau permise doar pentru interes de
serviciu, asistenţă medicală,
cumpărături de strictă necesitate,
exerciţii în aer liber, prin trimiterea
unui mesaj text atunci când îşi părăsesc locuinţele (Stamouli, 2020).

sursa opiniatimisoarei
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Din mai 2021 cetăţenii nu mai erau
nevoiţi să trimită mesaje text la părăsirea locuinţei, iar circulaţia persoanelor se limita între 00:30 şi 5. De
asemenea, Grecia şi-a deschis în
luna mai, graniţele pentru vizitatorii
săi (BBC, 2021).
Italia
Italia este considerată a fi una
dintre ţările cele mai grav afectate
de pandemia generată de virusul
COVID-19, având o evoluţie foarte
rapidă a creşterii numărului de
cazuri. Totodată, Italia este ţara ce
este considerată cea care a răspândit cel mai mult virusul către
celelalte state, posibil din cauza
numărului crescut de conexiuni
aeriene cu China (Duddu, 2020). Pe
data de 31 ianuarie 2020, Italia a
suspendat zborurile către China,
declarând stare de urgenţă naţională, după confirmarea a două
cazuri pozitive în oraşul Roma. După
răspândirea rapidă a bolii pe
teritoriul italian, oraşele mici ce au
fost grav afectate au intrat în carantină
pe data de 23 februarie, urmând ca
pe data de 4 martie 2020 şcolile şi
universităţile să fie închise. Pe data
de 9 martie 2020 guvernul a impus
carantina la nivel naţional, astfel că
toate restaurantele, barurile şi
fabricile s-au închis (Lawler, 2020).
Măsurile restrictive au început să se
diminueze la data de 26 aprilie 2020,
când s-au redeschis anumite afaceri
şi s-a renunţat la unele restricţii,
urmând ca din luna mai să se relaxeze mai multe dintre acestea (Italofile, 2021). În Italia, obligativitatea
folosirii măştilor a fost parţial diferită
faţă de celelalte state. Conform
decretului semnat pe data pe 16
august 2020, guvernul a impus ca
masca să fie obligatorie de la ora 18
până la ora 6 în toate zonele publice
în care era posibilă formarea unui
grup de persoane (Al Jazeera,
2020). Conform La Repubblica
(2020), la începutul lunii octombrie,
prim-ministrul Giuseppe Conte a
impus obligativitatea purtării măştii
de protecţie şi în exterior, în spaţii
deschise. De asemenea, valul al 2lea al pandemiei s-a resimţit în
toamna anului 2020 când, la finalul
lunii octombrie, Conte a decis reintroducerea anumitor restricţii ce
presupuneau închiderea spaţiilor ce
prezentau zone de risc, precum: săli
de fitness, piscine, teatre şi
cinematografe, restaurante şi baruri,
conform la Repubblica (Forgone şi
Vitale, 2020). Aceste restricţii ar putea
fi considerate cea de-a doua
carantină a Italiei. Măsurile restrictive
adoptate de către Italia, au fost
considerate cele mai dure măsuri
pentru stoparea pandemiei, în afară
de cele luate de către China, conform BBC. Conform The Florentine,
în anul 2021, restricţiile s-au diminuat, pe măsură ce numărul de persoane vaccinate împotriva COVID19 a crescut, astfel că persoanele ce
doreau să călătorească între regiuni
au putut realiza acest lucru prin
prezentarea unui certificat ce arăta
dovada vaccinării în ultimele şase
luni, ori că persoana în cauză a fost
infectată cu coronavirus, de asemenea în ultimele şase luni, fie prin
prezentarea unui test COVID, realizat

în ultimele 48 de ore, ce dovedeşte
un rezultat negativ. De asemenea,
referitor la restricţiile de circulaţie
impuse de-a lungul timpului, de la
data de 19 mai 2021, acestea s-au
modificat între 23 şi 5, iar din luna
iunie se propune modificarea la 24
şi 5, urmând ca mai apoi să se
renunţe definitiv la această restricţie.
De asemenea, în luna mai, muzeele
sunt deschise pentru public, cinematografele şi teatrele funcţionează
la 50% din capacitatea obişnuită, iar
restaurantele, cafenelele şi barurile
sunt deschise doar în exterior, iar
clienţii nu au voie să stea mai mult
de patru la mese. Totodată, centrele
comerciale s-au deschis la data de
22 mai 2021 şi multe dintre alte
activităţi urmează a fi redeschise pe
parcurs, conform publicaţiei The
Florentine.
Japonia
În ceea ce priveşte folosirea măştii
chirurgicale, acest lucru nu a fost o
surpriză pentru ţările asiatice, implicit
pentru Japonia. Purtarea măştilor
este un lucru obişnuit în culturile
asiatice, încă de dinainte de această
pandemie, fie din cauza poluării
excesive, sau din cauza altor epidemii cauzate de SARS sau H1N1
(Al Jazeera, 2020). De asemenea,
specific culturii japoneze, salutul nu
se realizează prin strângerea
mâinilor sau prin sărutul dat familiei
sau prietenilor apropiaţi, în schimb,
aceştia se apleacă în semn de salut
astfel încât se păstrează o distanţă
mult mai mare decât în celelalte ţări,
conform Deutsche Welle (Ryal,
2020). Astfel, pentru japonezi, cel mai
mare scut împotriva pandemiei era
reprezentat de mască. Deşi toată
China era în alertă, în urma focarului
din provincia Hubei, iar celelalte ţări
din restul lumii au adoptat diverse
măsuri restrictive pentru a opri
răspândirea virusului, Japonia şi-a
menţinut graniţele deschise, deşi
vârsta medie a populaţiei reprezenta
pentru aceasta un factor de risc, iar
deplasările persoanelor se face cu
precădere cu ajutorul mijloacelor de
transport în comun, în speţă cu
metroul. De asemenea, ţara asiatică
a respins într-un mod foarte clar toate
recomandările transmise de către
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
referitoarea la testarea desă a
populaţiei şi nu a impus măsuri de
carantinare ca statele europene. Cu
toate acestea, Japonia a reuşit să
gestioneze onorabil această pandemie, având o rată a deceselor mai
mică în anul 2020 faţă de anul 2019.
Acest lucru se consideră a fi datorat
cercetărilor reaizate de către Kazauaki Jindai privind modul de transmitere a virusului. Astfel, guvernul
japonez a lansat o campanie ce
îndemna cetăţenii să evite: spaţiile
închise ce au o ventilaţie slabă,
locurile foarte aglomerate şi
conversaţiile faţă în faţă de lungă
durată. Toate aceste recomandări au
fost respectate de către toţi cetăţenii
ce au dovedit că au o încredere
puternică în autorităţi (Negreanu,
2020). La începutul lunii martie,
majoritatea regiunilor au început să
închidă şcolile, pentru a stopa răspândirea coronavirusului, conform
Kyodo News (2020), iar în aprilie
2020 a fost declarată prima stare de
urgenţă, conform BBC, însă restricţiile impuse în Japonia nu prevedeau
interzicerea părăsirii locuinţelor de
către persoane. La începutul anului
2021, Japonia a declarat stare de
urgenţă pentru capitala Tokyo şi pentru alte trei oraşe din apropierea
acesteia în urma creşterii rapide a
numărului de cazuri. Acest lucru presupunea închiderea restaurantelor
şi a barurilor la ora 20 şi li se cerea
oamenilor să rămână acasă. De
asemenea, în ceea ce privea cinematografele sau muzeele, acestora
le era impusă reducerea capacităţii,
în timp ce toate şcolile şi centrele
comerciale rămâneau deschise
(Negreanu, 2021). (va urma)

