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Încã de la început trebuie sã mãrturisim cã experienþa Indonezianã a
fost peste aºteptãrile noastre. În ciuda timpului scurt petrecut recent în
aceastã þarã, am reuºit sã percepem provocãrile sale geografice dar ºi
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Să nu uităm că nu vorbim de o
ţară oarecare, arhipelagul indone-
zian se întinde pe o distanţă echi-
valentă cu o optime din circumferinţa
pământului, iar ţara a fost binecu-
vântată cu o bogăţie de resurse
naturale dintre care amintim cantităţi
mari de petrol, gaze naturale, lemn,
etc. resurse naturale ce fundamen-
tează economia indoneziană.

În condiţiile în care lumea se
confruntă în mod constant cu crize
economice şi financiare, fiecare
naţiune a atins un nivel de îndatorare
extraordinar. Fie că este vorba despre
o naţiune dezvoltată sau în curs de
dezvoltare, nicio ţară nu a fost exclusă
de o astfel de spaimă experimentată
tot mai des. Surprinzător, Indonezia
a reuşit să menţină unul dintre
cele mai scăzute niveluri de
datorie din întreaga lume. Potrivit
biroului de politică fiscală din
Indonezia, naţiunea are doar o
datorie externă apropiată de 40%
din produsul intern brut al anului
trecut. Această cifră este, după cum
ştie orice economist, destul de mică,
în special datorită faptului că
economiile se confruntă constant cu
o influenţă externă extraordinară,
condusă de penuria globală de
resurse, creşterea preţurilor la
alimente şi aşa mai departe. În plus,
pentru a sublinia cât de mică este
această cifră, menţionăm că raportul
datorie externa/PIB al Indoneziei este
printre cele mai mici din grupul celor
douăzeci cele mai mari economii ale
lumii, forum cunoscut sub denu-
mirea de "G20", un forum intergu-
vernamental recunoscut.

Conform celor mai recente date
publicate de Badan Pusat Statistik
(BPS - Statistics Indonesia) redresa-
rea economică naţională din prezent
ce este în curs de desfăşurare în
Indonezia rămâne intactă având în
vedere creşterea mobilităţii comu-
nităţii şi pe fondul escaladării
tensiunilor geopolitice între Rusia şi
Ucraina creşterea economică
internă a fost solidă şi stabilă în
primul trimestru al anului 2022, la
5,01 la sută în ritm anual, în
comparaţie cu 5.02 în trimestrul
precedent performanţă economică
pozitivă în Indonezia a fost alimentată
de creşterea cererii interne şi de
menţinerea exporturilor chiar o
performanţă a acestor exporturi, în
plus, câştigurile economice naţio-
nale au fost continuate în majoritatea
sectoarelor şi toate regiunile în conti-
nuare, iar economia indoneziană
este se aşteptată să continue cu
avânt conform previziunilor Băncii
Centrale Indoneziene care preconi-
zează o creştere de peste 4,5 până
la 5.3 până la finalul lui 2022,
susţinută de o redresare datorată
redeschiderii post-Covid a sectoa-
relor economice, precum şi a politicii
de stimulare, susţinute de Banca
Indoneziană şi Guvernul şi alte
entităţi relevante, autorităţi în ceea
ce priveşte cheltuielile economice.

Această relansare economică în
primul trimestru al anului 2022, a fost
determinată în principal de gospo-
dării prin consumului casnic, care a
accelerat, semnificativ până la 4,34
în ritm anual, de la 3,55 în trimestrul
precedent. Tot în această perioadă
investiţiile au crescut cu 4,09% în ritm
anual în perioada de referinţă, în
principal susţinută de investiţiile în
alte domenii decât construcţiile chiar
dacă şi creşterea investiţiilor în
construcţii a fost de asemenea
susţinută.

Exporturile au continuat să
înregistreze performanţe bune în
creştere de la an la an, pe fondul
unei cereri solide din partea
principalilor parteneri comerciali ai

Indoneziei şi încă zona se bucură de
impactul limitat al crizei geopolitice
tensiunile dintre Rusia şi Ucraina.
Îngrijorări rămân însă şi implicarea
Indoneziei este de apreciat, atât timp
cât cel puţin la nivel de discurs
întâlnirea forumului G20 are ca
obiectiv enunţat de preşedintele
Indoneziei şi căutarea unor soluţii în
ceea ce priveşte acest conflict.

Indonezia, la fel ca majoritatea
economiilor emergente majore, a
încercat să menţină o poziţie neutră
şi a solicitat în mod repetat, o
soluţionare paşnică a conflictului.

Cu ocazia vizitei noastre am
constatat o atenţie crescută pentru
pregătirea găzduirii de către
Indonezia a celui de-al 17 Summit-
G20, bannerele ce anunţă acest
eveniment important fiind destul de
des întâlnite, fapt ce din nou vrea să
arate importanţa acestui stat pentru
zona asiatică dar şi pentru întreaga
lume. Datoria externă din economia
indoneziană este una dintre cele
mai scăzute în comparaţie atât cu
naţiunile dezvoltate, cât şi cu cele în
curs de dezvoltare. Acest lucru a fost
posibil în primul rând pentru că şi-
au învăţat lecţiile atât de dure din
crizele anterioare care au lovit nu
doar acest stat dar şi întreaga regiune
asiatică, iar pe lângă lecţiile învăţate,
guvernul indonezian a adoptat o
serie de politici pe cât de riscante pe
atât de asumate, care chiar dacă au
fost criticate au reuşit să impună
iniţiative de mega-infrastructură atât
de necesară dezvoltării economice
şi nu numai. Au fost elaborate planuri
îndrăzneţe cu costuri de miliarde de
dolari, care dacă reuşesc să fie corect
gestionate îşi demonstrează
eficienţa, pentru a nu arunca ţara în
îndatorare externă nechibzuită. Este
celebru faptul că pentru întreaga ţară,
Indonezia, şi-a orientat în ultimii ani
cheltuielile în special pentru
infrastructură şi educaţie.

După anul 2005 când a fost adop-
tată o nouă lege pentru educaţie, au
urmat ani în care cheltuielile pentru
educaţie au crescut continuu,
urmărind 20 de procente din totalul
cheltuielilor guvernamentale. Tot aici
trebuie spus că un mare avantaj
pentru Indonezia îl constituie struc-
tura populaţiei care mai ales acum
când o analizăm de pe continentul
european, putem spune că este
chiar incredibil de tânără. În prezent
peste 40% din populaţia ţării are sub
25 de ani, cu o piramidă a vârstelor
aproape perfectă, iar populaţia din
clasa de mijloc continuă să crească
şi se preconizează chiar că se va
dubla, ajungând la 140 de milioane
până în 2030. Potrivit CIA World
Factbook, în 2020, rata medie de
fertilitate totală a Indoneziei a fost de
2,04 copii/născuţi per femeie, şi doar
cu câţiva ani în urmă vârsta medie
era de 30 de ani. Iată aşadar cum
arată premisele unei noi puteri
economice a regiunii asiatice.

Deficitul bugetar s-a redus în 2021
(de la 6,1% din PIB în 2020 la 4,6%
în 2021) datorită în principal
redresării veniturilor, pe măsură ce
economia lovită atât de dur de criza
pandemică cauzată de Covid-19 a
început să se adapteze şi să
depăşească noile obstacole prin
accelerarea digitalizării. Chiar dacă
ne referim la populaţia săracă preţul
redus al telefoanelor inteligente si
infrastructurii pentru comunicaţii un
procent important al populaţiei a
început să folosească mai mult
aceste oportunităţi atât ca satisfă-
cător dar mai ales ca factor de
producţie (de exemplu Gojack.com).

O amploare impresionantă, dar
nici măcar atât de mare cât
îndrăzneaţa este mişcare iniţială de
infrastructură la care a indicat că a
anunţat peste 400 de miliarde de
dolari  în valoare de proiecte în
perioada 2020-2024. Şi totuşi, pe

măsură ce toate acestea s-au deru-
lat, Indonezia a pavat în mod
constant împotriva acestei tendinţe
de creştere a nivelului de îndatorare
externă.

Un alt factor semnificativ pe care l-
am identificat este faptul că
economia Indoneziei a crescut rapid
în anii   ultimii douăzeci de ani. Acest
lucru ar fi putut indica faptul că, din
cauza acestei creşteri economice în
creştere care, după cum am văzut în
anul 2000, a început cu un PIB de
numai 165 de miliarde de dolari şi a
ajuns la peste un  trilion de dolari
până în 2020, această creştere de
douăzeci de ani a fost atât de
semnificativă încât a făcut ca
Indonezia să câştige titlul de una
dintre economiile cu cea mai rapidă
creştere din secolul XXI.

Acest lucru se datorează faptului
că Indonezia este o naţiune arhi-
pelag, şi este o sarcină complicată
pentru guvern să împartă uniform
cheltuielile. Toate acestea au jucat,
de asemenea, în ceea ce priveşte
modul în care Indonezia şi-a gestio-
nat cu succes nivelul de îndatorare
şi, din fericire, a fost în poziţia corectă
atunci când criza economică a lovit
în ultimii doi ani.
Şeful Biroului de politică fiscală din

Indonezia, a declarat că bugetul fiscal
al Indoneziei este atent urmărit şi
controlat, de asemenea, este sigur
că în noile conjuncturi vom vedea
economia Indoneziei depăşind din
nou cu uşurinţă datoria, la urma
urmei, banca asiatică de dezvoltare
a estimat că naţiunea va creşte cu
peste 5 procente în acest an şi peste
5,2 la sută până în 2023, ceea ce
implică o reducere a temerilor legate
de datoria sa în rândul maselor, lucru
care cu părere de rău nu putem să-
l spunem despre economia Româ-
niei de exemplu, si de gradul de înda-
torare al economiei noastre care (în
ciuda rostogolirilor repetate) tot va
trebui plătit de către populaţia
actuală sau de generaţiile care ne
vor urma.

Chiar dacă prima impresie este
că Indonezia este săracă şi nu are
venituri, la o privire mai atentă
Indonezia are o mulţime de canale
de venit dar acestea sunt concentrate
şi distribuite într-un mod incorect din
anume puncte de vedere, astfel încât
doar o mână de oameni beneficiază
de ele. Într-adevăr lucrurile au înce-
put să fie mai atent urmărite în ultimii
ani, preşedintele ţării şi factorii
decidenţi declarând in mod repetat
că cel mai complicat lucru pe care
Indonezia trebuie să-l rezolve este
corupţia.

Anul trecut, Indexul Percepţiei
Corupţiei publicat de Coaliţia
Globală Anticorupţie "Transparency
International" clasifică Indonezia pe
locul 96 din 180 de state al căror
sector public este urmărit, ceea ce
înseamnă un progres pentru
Indonezia faţă de anul anterior. Cu
doar câţiva ani înainte situaţia era
de-a dreptul periculoasă, un studiu
documentat prezenta situaţia
alarmantă în care cele mai bogate
patru persoane din Indonezia aveau
o avere cât a celor mai săraci 100 de
milioane de cetăţeni ai ţării.

Organizaţia caritabilă pentru
dezvoltare "Oxfam" calculase cu
câţiva ani în urmă că cei mai bogaţi
patru indonezieni - conduşi de fraţii
Budi şi Michael Hartono - controlează
active în valoare de 25 de miliarde
de dolari, ceea ce este aproximativ
egal cu averea celor mai săraci
40% din cei 250 de milioane de
locuitori ai Indoneziei. Organizaţia
caritabilă a declarat că fraţii Hartono
- care deţin o companie de ţigări cu
cuişoare - ar putea obţine într-un
an o dobândă suficientă pentru
a eradica sărăcia extremă din
Indonezia.

Preşedintele ţării a declarat:
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"coeficientul Gini (măsura globală a
inegalităţii) al ţării s-a mai îmbunătăţit
însă rămâne periculos, recunoscând
că ţara a făcut puţine progrese în
ceea ce priveşte reechilibrarea
societăţii şi a promis că va face din
reducerea decalajelor principala sa
prioritate". Aşa cum afirmă reprezen-
tanţii Oxfam, problema este întâlnită
în din ce în ce mai multe zone pe
glob şi necesită o atenţie mai mare
pentru a nu fi prea târziu pentru cei
mai mulţi şi chiar pentru sistemul
economic. Inegalitatea în Indonezia
a atins niveluri de criză, dacă nu este
controlată, diferenţa uriaşă dintre
bogaţi şi săraci ar putea submina
lupta împotriva sărăciei, ar putea
exacerba instabilitatea socială şi ar
putea frâna creşterea economică.
Până când aceste probleme nu vor
fi rezolvate, Indonezia va continua să
fie în mare parte subdezvoltată, iar
acest lucru îi întârzie strălucirea de
perlă a zonei asiatice şi chiar globale.

De fapt, dacă judecaţi Indonezia
după Jakarta în sine ar putea să se
califică drept o naţiune dezvoltată şi
tocmai de aceea a intervenit planul
liderilor ţării de a muta capitala
supraaglomerată şi în ideea de a
balansa dezvoltarea economică a
arhipelagului indonezian.

Ca un exemplu ce vine să confirme
viziunea strategică a Indoneziei este
reprezentat de proiectul de mutare
a capitalei. Capitala Indoneziei, a
patra cea mai mare cea mai popu-
lată ţară din lume, se va muta in urma
deciziei parlamentului indonezian
care a aprobat la începutul anului
un proiect de lege care prevede
relocarea capitalei Indoneziei din
Jakarta într-un loc adânc în jungla
Kalimantan, pe insula Borneo,
aceasta fiind cel mai important

proiect pe care liderii ţării îl încearcă
de ani de zile.

Noua lege privind capitala statului,
care oferă un cadru legal pentru
ambiţiosul mega proiect de 32 de
miliarde de dolari al preşedintelui
Joko Widodo, stipulează modul în
care va fi finanţată şi guvernată
dezvoltarea capitalei. Noua capitală
are o funcţie centrală şi este un
simbol al identităţii naţiunii, precum
şi un nou centru de gravitaţie
economică.

Relocalizarea iniţială va începe
între 2022 şi 2024, cu drumuri şi
porturi prioritare pentru a permite
accesul, unele proiecte funcţionând
ca parteneriate public-private, a
precizat Ministerul de Finanţe, ceea
ce este o mişcare ciudată, având în
vedere că până în 2030 Jakarta va
depăşi Tokyo şi îşi propune să devină
cel mai mare oraş de pe pământ. Au
existat câteva motive foarte bune
pentru acest lucru pentru că Jakarta
se scufundă, oraşul fiind construit pe
o mlaştină, la doar opt metri deasu-
pra nivelului mării, şi se scufundă
rapid, dar este vorba şi de a decon-
gestiona actuala locaţie şi a stimula
şi alte zone cu potenţial în afară de
Jakarta sau Java unde locuieşte în
prezent 60 % din populaţia Indo-
neziei. Această mutare a avut ca scop
trimiterea unui mesaj către întreaga
lume că Indonezia şi economia sa
este funcţională şi flexibilă, chiar şi
răspândită pe mai mult de 17.000
de insule.

Comparând-o cu vecinii ei Malae-
zia şi Thailanda ţări cu populaţii care
sunt de patru şi de opt ori mai mici
decât ea, Indonezia nu pare să fie la
fel de interconectată cu lumea are
mai puţine firme de top la nivel
mondial mai puţine de investiţii în

străinătate exporturi de înaltă
tehnologie considerabil mai mici,
mai puţine brevete, şi nu uitaţi că este
vorba de o economie care se
preconizează că va fi o economie
lider mondial în mai puţin de un
deceniu, aşa că atunci când ne
gândim despre o economie în curs
de dezvoltare de cele mai multe ori,
ne gândim la un model liniar de
dezvoltare cu tranziţii ce iau timp de
la o etapă la alta. Iată că lucrurile s-
au accelerat şi din fericire pentru
Indonezia, anii 2000 au fost
momentul perfect pentru a profita de
producţia de mărfuri.

În general, preţurile mărfurilor au
crescut ca parte a unei tendinţe pe
termen lung provenită din partea
cererii iar aceasta s-a întâmplat să
fie chiar la poarta Indoneziei, Asia a
înregistrat peste două treimi din
creşterea globală între 2000 şi 2017,
creştere care chiar dacă a fost
condusă de China, a creat un curent
favorabil şi pentru Indonezia mai
ales că în 2016 China a devenit cel
mai mare partener comercial al
Indoneziei. În afara cifrelor brute, un
bun indicator al succesului unei ţări
în sectorul de producţie este rolul său
în lanţul valoric global, iar Indonezia
se află la intersecţia importantelor
rute comerciale. Mai mult decât atât
datele demografice prezentate de
noi aici sunt cruciale şi lucrurile sunt
foarte clare din acest punct de vedere
Indonezia având o populaţie foarte
numeroasă, chiar cea mai mare din
sud-estul Asiei şi care pe deasupra
mai este şi una tânără. Mărimea
populaţiei este un avantaj important
în ceea ce priveşte cererea internă,
şi ea poate fi un motor cheie de
creştere economică dacă ştie să
folosească această oportunitate de
aur demografică. Am spus "poate"
pentru ca ea trebuie însoţită şi de o
dinamică adecvată a educaţiei, iar
ce am descoperit cu ocazia vizitei la
Universitatea Airlangga din Surabaya
ne conferă încredere că lucrurile
evoluează aşa cum trebuie.

Unul dintre dezideratele sectorului
învăţământului superior din Indo-
nezia este de a deveni o destinaţie
de top în Asia de Sud-Est. În ultimii
ani, guvernul indonezian s-a concen-
trat pe modernizarea sectorului
învăţământului superior pentru a ţine
pasul cu concurenţa globală din
partea vecinilor săi, cum ar fi
Malaezia şi Thailanda. Strategia are
două scopuri: în primul rând, să
ofere un nivel mai bun de educaţie
pentru populaţia tânără şi, în al
doilea rând, să atragă mai mulţi
studenţi internaţionali să studieze în
ţară. În ultimii ani, multe universităţi
din Asia, inclusiv din Indonezia, au
pus un nou accent pe dezvoltarea
centrelor universitare, a programelor
academice şi intensificarea activităţii
de cercetare. Acest lucru a venit ca o
reacţie la includerea studenţilor
internaţionali ca un criteriu cheie în
clasamentele şi acreditarea universi-
tăţilor. Numărul de studenţi interna-
ţionali care frecventează universită-
ţile indoneziene a crescut semnifica-
tiv în ultimii ani. În viitor, se aşteaptă

ca această tendinţă să continue în
urma deciziei guvernului indonezian
de a permite universităţilor străine
să deschidă filiale în ţară.

La fel ca în Romania beneficiul
suplimentar este faptul că studenţii
străini pot ajuta studenţii şi cadrele
didactice locale să se expună la un
mediu internaţional fără a fi nevoiţi
să plece în străinătate. În plus, din
punct de vedere economic, univer-
sităţile şi comunităţile locale pot
profita din punct de vedere financiar
de pe urma prezenţei studenţilor
internaţionali din taxele de şcola-
rizare şi din costurile de trai ale
acestora. În plus, studenţii străini pot
contribui la promovarea universi-
tăţilor indoneziene şi a turismului
atunci când se întorc în ţările lor de
origine, ceea ce va atrage în cele din
urmă mai mulţi studenţi şi turişti
internaţionali să vină în ţară.

Acesta este motivul pentru care
multe campusuri din Indonezia
caută cu nerăbdare parteneriate cu
universităţi internaţionale prin
programe de schimb de cadre
didactice şi studenţi, subvenţii şi
burse, programe de dublă diplomă,
cercetare comună, formare şi
publicaţii. În plus, tot mai multe
universităţi oferă acum burse şi
programe predate în limba engleză

pentru a atrage studenţi străini,
contribuind la o creştere generală a
numărului de studenţi internaţionali.

Parteneriatul
Facultãþii
 de ªtiinþe
Economice

a Universitãþii
 "Lucian Blaga"

din Sibiu cu
 Facultatea de
 Economie ºi

Afaceri a
 Universitãþii
 Airlangga

din Surabaya

Universitatea Airlangga (UNAIR)
este una dintre cele mai prestigioase
şi una dintre cele mai vechi univer-
sităţi din Indonezia.  A fost înfiinţată în
1954 de către primul preşedinte al
Republicii Indonezia, Ir. Soekarno.
Universitatea a fost numită după un
mare rege care a condus Java de
Est în 1019, cunoscut sub numele
de Prabu Airlangga. Stema Univer-
sitas Airlangga este reprezentată de
pasărea mitică Garuda ("Garuda-
mukha") - pasărea magică a Zeului
Vishnu, ilustrată având asupra sa un
ulcior care conţine apa eternă
"Amrta". Aceasta reprezintă spiritul
Universitas Airlangga de a se dedica
cunoaşterii şi civilizaţiei.

Universitas Airlangga (UNAIR) a
iniţiat un program numit "Educaţie
durabilă pentru toţi", care vizează
îmbunătăţirea gradului de compe-
tenţă şi eligibilitatea absolvenţilor.
Acesta este reflectat de patru indica-
tori, primul salariu al absolvenţilor,
perioada de aşteptare pentru a fi

continuare în pag. 4
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angajat, integrarea absolvenţilor pe
piaţa muncii şi capacitatea antrepre-
norială absolvenţilor de a crea locuri
de muncă. Este un efort susţinut de
a îmbunătăţi reputaţia universităţii în
rândul cadrelor universitare şi
relevanţa competenţei absolvenţilor
pentru industriile actuale.

Activităţile de predare şi învăţare
care utilizează tehnologia se desfă-
şoară prin intermediul sistemului de
gestionare a învăţării (LMS) şi al
cursurilor online deschise (MOOC).
LMS este accesibil prin intermediul
site-ului web: elearning.unair.ac.id
(AULA) şi a unei aplicaţii mobile:
Airlangga Learning in Mobile App
(ALMA). LMS facilitează activităţile de
predare şi învăţare pentru profesori
şi studenţi, deoarece are caracte-
ristici utile, cum ar fi partajarea mate-
rialelor, forumuri de discuţii şi eva-
luare. MOOC se referă la materialele
de învăţare UNAIR accesibile
publicului. MOOC a pus la dispoziţie
150 de materiale de învăţare uşor
de accesat în diverse domenii.

Parteneriatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice cu Facultatea de Econo-
mie şi Afaceri a Universităţii Airlangga
din Surabaya, a început în anul 2017,
atunci când o delegaţie a Univer-
sităţii "Lucian Blaga" din Sibiu a
efectuat o vizită de lucru prin inter-
mediul unuia dintre cele mai de
succes şi emblematice programe al
Uniunii Europene, programul
Erasmus+ Partner Countries. Atunci
s-au pus bazele unui acord de

colaborare care avea ca obiective,
facilitarea publicării de lucrări
comune sau individuale în revistele
celor două instituţii, participarea la
proiecte de cercetare cu respectarea
proprietăţii intelectuale şi în confor-
mitate cu reglementarea legii,
schimbul de informaţii şi documen-
taţie ştiinţifică în contextul activităţilor
de cooperare, organizarea de
conferinţe ştiinţifice şi multe altele.

Un an mai târziu, Conferinţa
Economică Internaţională de la
Sibiu, IECS 2018, a fost organizată
împreună cu Facultatea de
Economie şi Afaceri a Universităţii
Airlangga din Surabaya, care s-a
bucurat de un real succes, astfel, un
număr de 36 de autori ai UNAIR
contribuind la succesul conferinţei.
Tot în anul de graţie 2018, în cadrul
Săptămânii Internaţionale a ULBS,
eveniment de tradiţie al universităţii
sibiene, 3 profesori ai FEB UNAIR
au vizitat Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice pentru a împărtăşi valoroase
idei academice şi de cercetare.
Parteneriatul solid s-a concretizat
prin vizite mutuale ale cadrelor
didactice, cercetătorilor şi studenţilor
celor două instituţii de învăţământ şi
prin cooperarea ştiinţifică în cadrul
jurnalelor academice de cercetare,
din care amintim Revista Economică
care are în comitetul ştiinţific 3
membri ai comunităţii academice
din Indonezia, UNAIR.

În luna iunie a acestui un colectiv
format din 3 cadre didactice a
facultăţii de ştiinţe Economice, prof.
univ. dr. habil. Răzvan Şerbu, conf.
univ. dr. Eduard Stoica, lect. univ. dr.
Mircea Fuciu, a efectuat o vizită de
lucru care s-a concretizat cu un acord

de colaborare (Memorandum of
Agreement) pentru următorii cinci ani
care prevede, iniţierea de proiecte şi
programe comune de cercetare,
organizarea în comun a unor
manifestări ştiinţifice (ateliere de
lucru, conferinţe şi simpozioane),
precum şi participarea membrilor
celor două facultăţi la aceste activităţi,
stimularea internaţionalizării cercetă-
rilor studenţilor de la licenţă/
masterat/doctorat prin publicare în
comun şi alte forme specifice, vizite
şi schimburi de cercetători, schim-
buri de informaţii privind practicile din
domeniul cercetării ştiinţifice, întâlniri
organizate anual, sau ori de câte ori
este necesar, între echipele de ex-
perţi în vederea analizării şi solu-
ţionării problemelor privind aplicarea
prevederilor acordului de colaborare.

Programul la FEB UNAIR a inclus
întâlniri la nivelul cadrelor didactice
titulare, fiind discutată structura
curriculei, sistemul şcolilor doctorale,
participarea comună la publicaţii
ştiinţifice în coautorat şi recenzare,
implicarea în conferinţele internaţio-
nale organizate de ambele univer-
sităţi, precum şi identificarea unor
teme comune de cercetare pentru
aplicarea la programe cu finanţare.

Alte activităţi care au fost desfă-
şurate în timpul vizitei din Indonezia
a fost o întâlnire cu decanul FEB
UNAIR, Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,
M.Si., Ak., CMA., CA, prodecanii
facultăţii, Dr. Nisful Laila, SE., M.Com.
şi Dr. Ahmad Rizki Sridadi, SH., MH.,
MM.  Au fost realizate întâlniri cu şefii
altor patru departamente ale FEB,
Departamentul de Economie,
Departamentul de Management,
Departamentul de Contabilitate,
Departamentul de Economie Syaria.
Am purtat discuţii şi cu colegii de la
Departamentul Internaţional, întâlniri
cu alte cadre didactice şi s-a discutat
despre structura curriculei noului
program înfiinţat la facultatea de
Ştiinţe Economice a ULBS, Infor-
matică Economică în Limba En-
gleză (Business Informatics).

De precizat că Universitatea
Airlangga a primit de curând o altă
recunoaştere internaţională. De data
aceasta, Quacquarelli Symonds
World University Rankings (QS
WUR) a anunţat oficial clasamentul
celor mai bune universităţi din lume.
Prestigioasa agenţie de clasificare
plasează UNAIR pe locul #369 în
clasamentul său QS World University
Rankings 2023. UNAIR şi-a
îmbunătăţit performanţa cu 96 de
puncte. De la (locul) #465 anul trecut,
acum este (clasată)  pe  locul #369.

Această realizare dovedeşte că
UNAIR trebuie luată în considerare,
nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel
internaţional. Ea a rezultat în urma
eforturilor comune depuse de toate
cadrele didactice, profesorii, studenţii
şi absolvenţii UNAIR.  Anunţul a fost
realizat de rectorul UNAIR, Prof. Dr.
Mohammad Nasih SE MT Ak, în
cadrul unei conferinţe de presă în
data de 9 iunie 2022.

În această nouă eră a învăţă-
mântului superior, colaborarea este
o strategie pe care multe instituţii vor
trebui să o urmeze, nu doar pentru a
supravieţui. Colaborarea poate oferi
un impuls atât de necesar - şi rapid -
în ceea ce priveşte ofertele acade-
mice şi co-curriculare pentru institu-
ţiile care nu au puncte forte în anu-
mite domenii. Punând accentul pe
colaborare, putem defini această
nouă eră a învăţământului superior
ca fiind una de creştere prin coope-
rare. Parteneriatul educaţional poate
fi realizat cu succes doar prin inter-
mediul unor colaboratori valoroşi.

Parteneriatele solide şi cola-
borările bine gândite între universităţi
oferă infrastructura esenţială pentru
a rezolva provocările societăţii în cel
mai bun mod posibil.

Mulţumiri speciale doamnelor
profesor Dr. Nisful Laila, SE., M. com
şi Dr. Fatin Fadhilah Hasib, SE, M.Sc.

dr. Eduard Alexandru STOICA
dr. Răzvan Sorin ŞERBU
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1. Constantin Argetoianu (1871,
Craiova - 1955, Sighet). A întrunit şi
valorificat toate premisele pentru a
scrie bine, consistent, interesant,
cunoscând în detaliu trecutul şi cu
faţa la viitor. Pentru România, dar
şi pentru Europa şi pentru lume. A
interesat şi interesează în cel mai
înalt grad. Pe lângă talent şi multă
muncă, a avut însă şi o anume
şansă a sa. S-a născut într-o familie
de mari boieri olteni, nescăpătaţi,
pricepuţi în administrarea moşiilor
lor. Tatăl, general pe merit, rănit în
lupte, apreciat mult de regele Carol
I. Iar mama, o familie nobilă, o
femeie admirabilă, citită, franţuzită,
care a determinat cu pricepere, în
perioada de formare, demersul
profesional, cultural şi public al
fiului. Un fiu studios foarte, premiat
I în renumite licee din România şi
Franţa. Un fiu student deosebit de
merituos în Franţa, unde a terminat
pe locuri din faţă Facultatea de
Medicină, dar ş i "literele" la
Sorbona, de asemenea studii de
drept, economie. Nu a pierdut
deloc timpul astfel prin străinătăţuri
tânărul  Argetoianu. El s-a con-
fruntat apoi, 10 ani, cu sita fină a
diplomaţiei româneşti, promovând
cu pricepere o ţară aflată la
confluenţa de interese rapace a trei
mari imperii - habsburgic şi apoi
austro-ungar, ţarist, în sfârş it
otoman. Dar nu numai. O ţară,
însă, care nu se va pleca, care
urmărea independenţa politică şi
economică. O ţară ce învăţa din
experienţa tragică sau mai puţin
tragică a statelor lumii, practic cele
mici, dar şi cele mari. O ţară ce
privea cu speranţă spre mai bine,
spre un loc pe măsura propriilor ei
eforturi şi sacrificii de sânge, a
meritelor ei istorice şi de actua-
litate. Spre un loc pe măsura unui
prezent ş i viitor nu lipsite de
vicisitudini şi asperităţi, dar cu
puternice fante de lumină în
concertul mai mult sau mai puţin
armonios al statelor europene şi

Dan POPESCU
urmare din pagina 1

al statelor lumii...
În diplomaţ ie a intrat prin

concurs, prestigiu, ca urmare a
personalităţii sale deja debordant
afirmate. Deopotrivă a fost medic
în Războiul Balcanic al României,
îngrijind cu devotament şi fără
teamă şi fereală holerici, riscându-
şi grav viaţa. Apoi a fost mobilizat
pentru activităţi specifice în armata
română din Primul Război Mondial.
A urmărit să pună pe picioare un
sistem medical eficient. Ca, ulterior,
să intre în viaţa politică gândind să-
şi slujească ţara şi astfel: deputat,
senator, de mai multe ori ministru
şi apoi prim-ministru, preşedinte
de organizaţii judeţene de partid,
etc. În partidul generalului şi, apoi,
mareşalului Averescu, în Partidul
Poporului, în Partidul Conservator.
În Partidul Naţional, în Partidul
Naţional Constituant, la liberali
ş.a... A crezut mult în calităţile şi
intenţiile regelui Carol al II-lea, de
care a fost, însă, profund
dezamăgit... Moare în puşcăria
comunist-sovietică de la Sighet, în
1955, în chinuri atroce, la 84 de ani,
după ce fusese arestat în 1950, la
80 de ani, în celebra noapte a
întemniţării miniştrilor, şi nu doar a
lor. Ca atâţia alţii din fosta lume
bună, "fosta" întrucât "actuala" nu
prea există: nu de puţ ine ori
mitocănie, mârlănie, brutalităţi,
ignoranţă, venalitate, parcă prea
mult, prea brutal. S-a urmărit atunci,
cu el şi cu mulţi alţii, distrugerea
elitelor neamului românesc. O
epocă, o dramă, un dezastru...

2. A fost tatăl unei fete despre
care nu cunosc... dar dacă ar fi putut
trăi până după 1989 şi mai apoi,
ce s-ar fi ales de el şi de ai lui?
Aproape nimic, ca cu atâţia alţii din
fosta mare burghezie şi moşierime,
din foştii demnitari "burghezi". N-
ar fi primit nici o  ofertă - de la cine,
de la Iliescu, de la Brucan, de la
Roman etc.? - şi ar fi fost, poate-
poate, zic - în mediul universitar sau
privat. De multe ori au fost preferaţi
în posturi înalte dintre cei care sub
dictatura lui Nicolae Ceauşescu au

fost trimişi de acesta în SUA şi  prin
Vest, plimbaţi ca moaştele Sfintei
Paraschieva. De ce oare? Poate n-
a fost rău, dar de ce nu şi alţii?... La
Academie, tot greu. Deşi ar fi avut
lucrări foarte valoroase, un mare
prestigiu internaţional, bunăoară
nu fusese "ţuţărul nimănui" şi nici
nu era printre preferaţii fostelor
organe ale fostului regim. Cum
putea să fie altfel când, de fapt, el
şi ai lui n-au fost în structurile de
conducere ale comuniştilor. N-au
fost agenţi secreţi. N-au fost în
funcţii însemnate în statul comunist.
Sau ofiţeri, şefi în armată ş i
represiune. N-au fost prosovietici,
demnitari ai statului, armatei sau
justiţiei României Socialiste. N-au
fost nici proamericani fără limite
etc. El şi ai lui nu au înjuriat  sistemul
dinainte în maniera de a face rău
ţării.  Au militat, toţi, pentru dezvolta-
rea puternică şi eficientă a indus-
triei naţionale (vezi şi Mihail Manoi-
lescu, un alt martir), fundamentând
un "nou ritm", un "nou viitor" econo-
miei, şi nu pentru distrugere ei şi
transformarea României într-un
mare importator, perdant economic
şi rupând echilibrele economice şi
sociale. Au militat, toţi, pentru dez-
voltarea agriculturii româneşti, vezi
bine, chiar în sistem cooperatist,
din păcate altfel decât s-a petrecut
după 1944, pentru a menţine la
nivel marea producţie de cereale
şi nu doar. Au militat pentru exploa-
tarea în folosul ţării a bogăţiilor ei
naţionale. Pentru atragerea, în
condiţii generoase şi pentru noi, a
capitalului străin. Pentru mobiliza-
rea forţelor proprii. Pentru dez-
voltarea transporturilor, sistemul
circulator al economiei, a tuturor
infrastructurilor. Pentru afirmarea
personalităţii României în concer-
tul european şi mondial de valori
etc. Aşa a militat Argetoianu şi în
vremea regelui Carol al II-lea, chiar
dacă formulele propagandistice de
atunci le regăsim, doar cu mici
modificări, şi după 1944: poporul
român, toţi oamenii de bine, "strâns
uniţi în jurul Majestăţii sale Regele
Carol al II-lea", să facă, să dreagă
etc., etc. Cum a făcut toate acestea
şi nu a făcut altele, nu putea fi
aproape nimic Argetoianu după
1989. Cum n-ar fi fost, poate, nici
Nicolae Iorga, omorât de legionari
în noiembrie 1940 şi care, altmin-
teri, în viaţă, după 1944, în anii
imediaţi  şi-ar fi sfârşit zilele,
dramatic, în puşcăriile comuniste
"în calitate" de fost prim-ministru,
consilier regal, sfetnic al regelui,
"bestie burghezo-moşierească",
"bandit" etc. Omorât practic - şi el
ca şi alţii - de părinţii "roşii" ai celor
care, în nu puţine cazuri, ne dirijea-
ză astăzi drumul, oscilant, dificil,
spre o "economie performantă de
piaţă", de multe ori pe invers. Dar
ei constituindu-şi, pe fondul unei
justiţii cel puţin obediente, averi
imense. Avem dară imaginea de
care, poate în afară de mici
amănunte, iată, aproape nu se
atinge nimeni. De ce să se atingă?
Se trăieşte - pentru unii, pentru ei -
ca în rai. Şi vrem, totuşi, să progre-
săm... Ridicol, spun nu puţini, chiar
dacă se flutură steagul Uniunii
Europene, instituţie care, însă, nu
a făcut astfel de deosebiri. Intere-
sele sunt, totuşi, şi au rămas inte-
rese. "Mi-e mai scumpă cămaşa
decât haina", un proverb românesc
repede învăţat.

3. Revenind la Argetoianu, de
vreun an, o editură românească
prestigioasă - "Paul Editions" -
publică, mai bine spus republică
în condiţ i i grafice excelente,
volumele de memorii şi amintiri ale

lui Constantin Argetoianu: "Pentru
cei de mâine. Amintiri din vremea
celor de ieri", începând cam cu
1880 şi până spre 1950. O veri-
tabilă saga, nu neapărat de familie,
ci de ţară, de Europa, de lume. O
lucrare excepţională, zic eu, cu
spirit critic - este drept, ca la nu
puţini autori de memorii, cu mai
puţin spirit autocritic. O lucrare care
trece în revistă ţara şi faptele ei, de
la mic la mare: regele Carol I şi
brătienii, regina Elisabeta, regele
Ferdinand şi regina Maria, Simki
Lahovari, Stirbei, Ionel Brătianu şi
Vintilă Brătianu, Nicolae Filipescu,
Marghiloman şi P.P. Carp, Take
Ionescu, Nicolae Iorga, Dinu
Brătianu, Octavian Goga, Duca,
A.C. Cuza, C. Zelea Codreanu, C.
Garoflid, comuniştii. Pe urmă, Iuliu
Maniu, Mihai Popovici, Nicolae Titu-
lescu, Mihalache, Potârcă, Tătăres-
cu şi Franasovici, regele Carol al
II-lea, regina Elena; apoi Lupeasca,
Puiu Dumitrescu, Gavrilă Mari-
nescu, Aristide Blank, întreaga
"camarilă"; regele Mihai, culisele
vieţii regilor, reginelor, în Casa
Regală (preşedinţia, se pare, este
mai ieftină decât dinastia), etc. În
sfârşit, armata, de la Averescu,
Prezan la Antonescu, personalităţi
europene şi mondiale etc., etc.

Un film-spectacol, de fapte bune
dar şi rele, se desfăşoară în faţa
cititorului. Viaţa ca viaţă, lumea ca
lume, nici mânăstiri, dar nici Infern.
"Întârzierile", reformele cum şi de
ce, evoluţiile economiei şi ale ţării,
totul din perspectiva Europei şi a
lumii. Deloc lucruri uşoare. Calam-
bururi, regii, "dosuri", golănii, imbe-
cilităţi, demagogii şi demagogiile -
erau şi atunci destui, destule. Pe
urmă, iată, programele partidelor
şi realizarea lor, cu bune şi mai
puţin bune. Deloc în ultimul rând,
"alcovurile", doamnele mai mult
sau mai puţin voalate, deştepte sau
nu, evident, apetisante - au existat
şi există mereu -, influenţele şi
influenţările respective imense
deseori, încrengăturile de relaţii
astfel. "Pertractările", motivele lor
reale, "aranjamentele" de un fel
sau altul, intimitatea combinaţiilor,
negocierilor, "arta" cu care se
desfăşurau acestea. Deloc în
ultimul rând, escrocheriile, "se-
cretul" şi mecanismele unor ascen-
siuni politice, economice, maniera
mai mult sau mai puţin discretă în
care unii demnitari  şi veleitari
"puneau mâna", se îmbogăţeau,
foloseau "fondurile secrete", cum
îşi "bazau" afacerile etc. Şi câte nu
erau. O veritabilă  şi detaliată

radiografie economico - financiară
- socială - politică a unor vremuri
tumultoase. Nu bolnave, ci, ca mai
mereu, tumultoase. Am citit nu
puţine volume de memorii politice,
de autori români şi străini. Dar mo-
dul atât de pătrunzător de exa-
minare a faptelor, de diagnosticare
ş i tratare a lor, sinceritatea,
realismul opiniilor, de multe ori
cinismul şi naturalismul sui generis
puse în evidenţă astfel, le-am aflat
cu precădere la Argetoianu, la
medicul Constantin Argetoianu,
poate şi la André Maurois etc... Un
indice de nume, fapte, abrevieri în
volume, s-ar întinde pe sute de
pagini. O zugrăvire critică, dar în
tuşe deloc subţiri, uneori nostime,
cu totul remarcabilă. Acordă o mare
pondere Argetoianu examinării în
detaliu a problemelor economice,
a reformelor, spune multe, are în
vedere sensul ţării şi al oamenilor...

Oricum, comparând, cu totul
altceva decât unele insipide
volume, pagini abstracte fără să
abordeze că s-a furat, de ce am
devenit astfel, de ce în astfel de
condiţii şi circumstanţe nu sunt bani
pentru pensii şi salarii etc. Este o
fatalitate să ne obişnuim aşa, din
păcate, cu parveniţii, cu îmbuibaţii
şi privilegiaţii astfel de după Revo-
luţie? Oare?... Nu cred că poate fi
un om politic astăzi care să nu
citească, atent, cele 10-11 volume
astfel ale lui Argetoianu. Din păcate,
nu prea sunt citite. Avem, deci, ce
avem, evident, nu doar din acest
motiv. Fără să fiu om politic, ci
economist şi istoric economist, eu
le-am parcurs şi le parcurg cu
maximă atenţ ie. Ş i descopăr
lucruri, nu puţine, atunci, în oglindă,
practic, cu ce se petrece astăzi.
Sigur, alte personaje, alte situaţii,
dar conţinutul cam la fel. Tocmai în
acest sens l-am menţionat pe
Argetoianu în cărţile mele, deo-
potrivă inspirându-mă şi din ma-
niera sa de gândire. Politică, dar
neapărat economică. M-am bu-
curat că despre naşul de căsătorie
al părinţilor mei - implicit al meu
de botez -, ministrul Richard Fra-
nasovici, are nu puţine cuvinte de
laudă. Fireşte, că astfel, pe partea
mea, a fost vorba, într-o măsură, şi
de o viziune sentimentală, dar nu
doar, şi deloc absolută.

4. Constantin Argetoianu a fost
arestat în noaptea de 5/6 mai 1950,

continuare în pag. 6
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celebra "noapte a arestării
miniştrilor", secretarilor de stat,
prefecţilor, subprefecţilor, şefi de
organizaţii judeţene de partide
"burgheze” (inclusiv social-
democraţii) etc. Va fi dus la Sighet,
nu am cunoştinţă dacă în acel an
sau mai târziu, probabil că atunci.
La Sighet unde, în  decembrie
1950, murea bătut, bolnav şi chinuit
Mihail Manoilescu, arestat pe o
"altă temă? în decembrie 1948. A
vorbit frumos de el în "Amintiri", dar
ş i altfel, au fost ş i prieteni ş i
adversari politici. Se vor fi întâlnit
oare la Sighet în decurs de câteva
luni Argetoianu printre altele, fost
ministru de Finanţe, şi Manoilescu,
fost guvernator al Băncii Naţionale?
Şi dacă da, s-au mărturisit unul
altuia, s-au iertat reciproc şi oare
s-au împăcat? Pentru această
lume sau pentru eternitate? Eu sper
într-un răspuns pozitiv. Manoilescu,
în libertate, aflase, într-un fel sau
altul, ceea ce scrisese în "Amintiri"-
le sale Argetoianu despre el. Dar
Manoilescu în "Memoriile" sale? A
scris mult mai puţin şi mult fără
invective de Argetoianu. Sper că s-
au înţeles ş i s-au îmbrăţ işat.
Argetoianu s-a mai întâlnit la Sighet
cu Iuliu Maniu şi cu mulţi, mulţi alţi
martiri. Erau trişti pentru ţară şi
înţelegeau ce li se întâmplă.
Şi încă. Argetoianu, crescut de

copil în opulenţa boierimii price-
pute, şi mai apoi trăind la fel, a
rezistat în puşcărie, în condiţii
crunte şi la o vârstă foarte avansată,
4 ani. Rămas orfan de tată
(învăţător) de mic şi crescând în
condiţii mai anavoioase, la graniţă
cu sărăcia, cu lipsurile, cu un
organism mai debil, Manoilescu, în
aceleaşi condiţii dure de detenţie,
a "rezistat" doar 2 ani de la data
arestării. Aşa le-a fost scris. Dar nu
a fost şi nu este scris nicăieri ca
perfizii şi sălbaticii lor omorâtori,
criminali, cruzi, brute, fără nicio
milă, să nu plătească pentru
faptele lor  ce au contribuit esenţial
la exterminarea elitelor româneşti.
Şi nu a fost şi nu este scris nici să
uităm astfel. Poate, poate, în situaţii
mai puţin grave, să iertăm. Dar nu
să uităm...

5. Mai arăt că, printre multiplele
probleme şi situaţii economice
abordate de Argetoianu în "Memo-
riile" sale, eu mă opresc la cel puţin
4: a) Reforma agrară din 1918-
1921, întreprinsă de liberali şi de
regele Ferdinand, Reformă pe care
el, Argetoianu, deşi conservator şi
mare proprietar, a sprijinit-o,
aflându-i, însă, şi unele lipsuri şi
l imite. Printre acestea, faptul
împroprietăririi cu pământ a
ţăranilor, dar fără să li se dea şi
inventar agricol, astfel aceştia fiind
lipsiţi în continuare şi de bani şi de
mijloacele necesare pentru lucra-
rea loturilor cu care au fost împro-
prietăriţi. Pe urmă, demantelând
marea proprietate în agricultura
noastră, şi deci cultura mare atât
de benefică ţării pentru hrană şi
exporturi, Reforma nu a prevăzut
un sistem de cooperaţ ie în
agricultură, sistem care să permită
ţăranilor să lucreze, în comun, mari
suprafeţe agricole; ţăranii cu
proprietate mică şi mijlocie, câţi
erau, se confruntau cu  lipsa de
capital în activitatea lor, cu
imposibilitatea de a investi cât de
puţin, în condiţiile în care băncile
practicau dobânzi oneroase,
acestea fiind relevate mai abitir
după Reformă decât înaintea  ei,
etc. Nu ajungeau nici pe piaţă.  Iar

Severinul interbelic

su
rs

a 
P

in
te

re
st

"Conu Costică" Argetoianu a
urmărit să răspundă eficient la toate
asemenea probleme. Dincolo de
comandamente de partid, răs-
pundea, de fapt, intereselor ţării.

b) Căderea(necesară) a Băncii
Blank, condusă după retragerea
întemeiatorului ei, Mauriciu Blank,
de către fiul său, nu teribil de reuşit,
Aristide, tentat mai mult de afaceri
uşoare şi excrocherii, dar făcând
parte din camarilă, plătind ş i
exuberanţele regelui Carol al II-lea.
Nu era tentat deloc de conducerea
onestă a unei bănci care în anii ei
buni a însemnat ceva pentru
economia românească. Se referă
ministrul de Finanţe Argetoianu la
mai tot cortegiul faptelor rele care
au dus banca spre prăpastie. Se
referă inclusiv la intervenţia lui
Carol al II-lea: Argetoianu, "salvea-
ză-l pe Aristide, altfel te voi demite
din ministru de Finanţe"... Este
deosebit de interesant evocată de
Argetoianu in "Memorii" viaţa
bancară a României de la înce-
putul deceniului al 4-lea, dar şi de
mai înainte, precum şi de apoi, cu
toţi preşedinţii, directorii generali,
consiliile de administraţie, etc. Era
o viaţă, în bună măsură, incorectă
faţă de nevoile ţării...

c) Argetoianu este şi inspiratorul
şi cel care a elaborat "legea privind
conversiunea datoriilor agricole
ale ţăranilor" (este vorba astfel de
titularizarea ei de principiu). Pe
această cale a început să scoată,
în 1931, agricultura României
dintr-o situaţie paralizantă. Ţăranii
neavând voie să vândă pămân-
turile cu care fuseseră împroprie-
tăriţi, dar acumulând datorii imen-
se la bănci şi la cămătari, în încer-
cările lor de mici proprietari - fără
succes - de a mai mişca câte ceva.
Or, Argetoianu, în mare, a  gândit
ca statul să preia o parte din
datoriile ţăranilor, restul obligaţiilor
fiind reeşalonate pe perioade
lungi, plata lor fiind garantată de
stat, etc. Ca atare, agricultura a re-
venit pe un făgaş cu mult mai bun.

d) Disputa zahărului. În condiţiile
deja simţite şi în România în 1931,
ale crizei economice mondiale,
mari producători de zahăr din
Cehoslovacia, de exemplu, dar nu
doar, au oferit României zahăr la
un preţ mai scăzut decât cel produs
la noi. Un acord pe termen lung în
acest sens ar fi generat ruinarea
producătorilor români, ceea ce ar
fi determinat pentru titularii
exportului de zahăr în România,

lipsiţi de concurenţă, o creştere
severă a preţurilor lor de vânzare,
în detrimentul consumatorilor
români şi al ţării. Argetoianu a reuşit
să dezamorseze un astfel de acord,
dorit şi de unii deputaţi ai noştri
"cumpăraţ i" de producătorii
străini... Desigur, sunt chestiuni ce
pot fi detaliate, şi mai   sunt încă o
mulţime asupra cărora sper să
revin cu alte prilejuri.

6. Mai trebuie spus ceva. Dincolo
de memorialistul ca atare, cu idei,
fapte, strategii şi tactici politice,
oameni, etc., Constantin Argeto-
ianu este, deopotriva, un literat de
seamă. "Foarte de seamă".
Impresionează în volumele sale nu
doar culoarea şi tenta politică a
scriiturii, ci şi condeiul măiestru cu
care descrie locuri, oraşe, ţări (
Parisul, Berlinul, Viena, Roma,
Londra, .....Elveţia, Spania, etc.); ci
şi trimiteri numeroase la filozofia
antică, la personaje ale mitologiei,
cu semnificaţiile lor; ci şi trimiterile
acestui om de litere la cuvin-
tele(dictoane) maximale şi perso-
najele literaturii vechi, moderne şi
contemporane lui. O cultură
deosebită închegată de un verb vioi
şi elegant. De fraze perfect inte-
ligibile. O imensă arie de cuprin-

dere a gândirii şi a scrisului său,
fundamentată, neîndoielnic - din-
colo de efortul profesional, ca atare
- pe sute şi sute de mii de pagini
citite şi reflectat asupra lor. Pe
cunoaşterea profundă a literaturii
antice, orientale, dar mai ales
latine, apusene. Pe examinarea de
către Argetoianu, în şcoală, liceu,
în facultăţ i dar ş i mai apoi, a
literaturii Evului Mediu, cu sclipirile
cavalerilor dar ş i cu sclipirile
inteligenţei şi geniului uman. Pe
cunoaşterea, aproape în detaliu, a
literaturii europene şi universale
până la momentele - 1934, etc. - în
care evocă clipele trăite de el în
timpuri lungi şi, deseori, furtunoase.
Memorialistul Argetoianu, după
studii serioase în România, la
Paris, preocupat mereu de lectură,
medic de profesie - şi care, practi-
când (cât a practicat), şi-a respectat
meseria - are ample şi de calitate
cunoştiinţe, de la antici la contem-
porani,  de Economie Politică, de
Finanţe, Buget, de Monedă, de
Comerţ, de Economia Industriei şi
Agriculturii, de Economie Mon-
dială, o logică impecabil, astfel,
dobândită la Sorbona (Drept,
Literatură, Economie, Filozofie) dar
şi, cum spuneam, prin contactul
permanent cu remarcabile lucrări
româneşti şi străine, etc. Vorbea,
citea şi scria perfect în franceză, în

italiană, foarte bine în germană, o
"rupea" bine de tot în engleză, ştia
ruseşte... Este şi acesta unul din
"secretele" pentru care scrisul său
este o încântare. Să facem vreo
comparaţie cu oameni politici, şi
nu doar politici, de acum, aproape
exclusiv cu ochii după câştig şi
avere? Şi care nu ies, de multe ori,
din limita jenantă a 100-200 de
cuvinte? Ar fi să dăm note mai
proaste decât cele date de
realităţi...

7. În decursul frământatei sale
vieţi - nu întotdeauna bogăţia
materială linişteşte - Argetoianu a
traversat, cu multe răspunderi, nu
puţ ine momente grave, grele,
pentru ţară, care nu depindeau de
el. S-a străduit să limiteze cât  de
mult a putut suferinţele acesteia.
Sfârşitul său dramatic şi trist în
închisoarea comunist-sovietică,
sfârşit dictat  de alogeni dar şi de
neaoşi, o demonstrează o dată mai
mult. Nişte nemernici au omorât pe
omul care a aplicat principii
medicale organismului economic
si societal: diagnostic, terapii,
medicaţie. Au fost mai mulţi, dar, în
opinia mea, din ce cunosc, din ce
am citit, a fost poate cel mai bun.
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Cel mai bun hotel TUI din
Germania, Austria, Elveţia şi Polonia
- TUI Blue Palm Garden, în Turcia;
Cel mai bun hotel TUI UK&I - Casa
Blu, în Creta; Cel mai bun hotel TUI
Nordic - Altantica Imperial Riu San
Francisco. Muzeul Viitorului s-a
deschis publicului în Dubai, fiind una
dintre cele mai mari bijuterii arhitec-
turale, care reprezintă o platformă
pentru oamenii de ştiinţă, gânditori
şi cercetători pentru a studia,
imagina şi proiecta viitorul. Deloc
surprinzător, structura sa este una
dintre cele mai complexe proiecte
de arhitectură de pe planetă,
considerată şi ca fiind cea mai
aerodinamică clădire din lume, care
foloseşte cele mai noi tehnolo-
gii de realitate virtuală şi augmen-
tată, pentru a-şi duce vizitatorii într-
o călătorie - experienţă în anul 2071,
care coincide cu centenarul fondării
Emiratelor Arabe Unite. 

Această călătorie îl duce pe turist
de la o sferă universală la una
personală, bazată pe o abordare
care subliniază importanţa propriei
conexiuni cu universul în cadrul unei
relaţii de influenţă reciprocă şi
promovează principiul rolului fiecărui
individ în modelarea viitorului. Muzeul
Viitorului reprezintă  “o foaie de
parcurs clară pentru viitorul
Dubaiului şi Emiratelor Arabe Unite,
prin care toate sectoarele vitale vor
putea beneficia de viitoarele opor-
tunităţi economice, de dezvoltare,
ştiinţifice şi umanitare. În plus, va fi
un laborator important pentru
entităţile şi instituţiile guverna-
mentale şi neguvernamentale din
Emirat, precum şi o fabrică de idei şi
perspective pentru a înţelege,
proiecta şi construi viitorul”
(evisionturism.ro). Obiectivul său
principal este de a conduce
mişcarea cunoaşterii ca un hub
pentru cele mai recente inovaţii
ştiinţifice şi tehnologice avansate,
precum şi de a crea o reţea de
parteneriate cu instituţii şi centre
ştiinţifice şi de cercetare de top din
lume pentru a găzdui şi promova
dialoguri aprofundate asupra ten-
dinţelor viitorului, care configurează
sectoare de dezvoltare, economice,
ştiinţifice, tehnologice şi umani-
tare. Cu o suprafaţă de 30.000 de
metri pătraţi, muzeul este distribuit
într-o structură de şapte etaje fără
piloni şi reprezintă de asemenea, un
nou centru intelectual global. Din
punct de vedere arhitectural, muzeul
este o minune inginerească. Este
cea mai simplă clădire din lume, fără
colţuri ascuţite pe structura sa
exterioară. Ridicându-se la o înăl-
ţime de 77 de metri, redefineşte
arhitectura modernă prin utilizarea
de noi instrumente şi tehnologii.
Faţada din oţel inoxidabil a muzeului
este formată din 1.024 de panouri
pe o suprafaţă de 17.600 m.p.,
fabricate cu braţe robotizate, ceva
fără precedent în regiune. Muzeul
este alimentat de 4.000 de mega-
waţi de energie electrică care este
produsă prin energia solară de către
panouri conectate la clădire. Faţada
este iluminată cu 14.000 de metri
de linii luminoase şi este decorată
cu citate inspiraţionale din poeziile
şeicului Mohammed bin Rashid Al
Maktoun, vicepreşedinte şi prim-
ministru al Emiratelor şi guvernatorul
Dubaiului, în caligafrie arabă, ceea
ce o face singura clădire din lume a
cărei întreagă faţadă este decorată
cu această artă. Potrivit unui studiu
al firmei de consultanţă Mckinsey,
„The State of new business building”
de Leap by Mckinsey, 50% din
veniturile globale în 2026 vor proveni
din noi modele de afaceri, produse

sau servicii care încă nu există,
Raportul indică digitalizarea, adap-
tarea de noi tehnologii şi suste-
nabilitatea drept cei trei factori cu cel
mai mare impact asupra creşterii,
derivaţi din lansarea de noi proiecte
în companii. Acest procent reflectă
viziunea majoritara a managerilor
globali, care consideră dezvoltarea
de noi afaceri, produse şi servicii,
drept una dintre priorităţile
principale pe agenda strategică a
companiilor pentru viitor.

Studiul, care analizează opiniile a
peste 1.100 de manageri din
întreaga lume, concluzionează că
21% dintre cei chestionaţi consideră
că acest aspect este principala lor
prioritate, în timp ce 55% îl plasează
ca unul dintre cele trei imperative
necesare pentru a conduce dezvol-
tarea companiilor lor. În comparaţie
cu strategiile bazate pe fuziuni şi
achiziţii sau investiţii în companii
externe, dezvoltarea de noi afaceri
profită din plin de activele şi capa-
cităţile existente în organizaţii pentru
a crea afaceri separate, dar co-
nectate, care oferă noi produse,
servicii sau modele de afaceri care
vizează adesea noi pieţe şi zone
geografice. Crearea de noi afaceri
generează o creştere organică, care
în multe cazuri are ca rezultat randa-
mente mai mari pentru acţionari
decât acordurile clasice. Peste 80%
dintre respondenţi spun că, crearea
de noi afaceri îi va ajuta să răspundă
la perturbări şi schimbări ale cererii,
în timp ce pentru 62% este o prioritate
să genereze una sau mai multe noi
surse de venit. În ceea ce priveşte
sustenabilitatea, studiul asigură că
aceasta va fi unul dintre factorii de
diferenţiere pentru creştere, în ciuda
faptului că în prezent doar 15% dintre
companii monitorizează obiectivele
legate de amprenta de carbon sau
alte tipuri de impact asupra mediului.
În ceea ce priveşte diversitatea de
gen, raportul concluzionează că în
cazul companiilor conduse de femei,
există şanse mai mari cu 12% să
indeplinească sau să depăşească
aşteptările de creştere, dar eviden-
ţiază că doar 14% din noile proiecte
de afaceri sunt conduse de femei,
pentru care identifică o oportunitate
de incluziune şi diversitate. Lanţurile
hoteliere internaţionale au de
asemenea o activitate intensă în
prezent. Marriott International a decis
în cele din urmă să-şi suspende
toate operaţiunile din Rusia, după
25 de ani de prezenţă, din cauza
sancţiunilor occidentale impuse
acestei ţări pentru invadarea Ucrai-
nei, care fac imposibilă menţinerea
activităţii. Criza coronavirusului a dat
o altă întorsătură scenariului complex
al comercializării hoteliere, în care
lanţurile mari văd o oportunitate de
a-şi stimula vânzările directe, pentru
care doresc să fie mai aproape ca
niciodată de clientul lor loial.
Elementul uman este mai important
ca niciodată în experienţa de
călătorie. Încrederea clienţilor în
lanţuri şi hoteluri va fi decisivă pentru
luarea deciziilor, astfel încât vor avea
tendinţa de a accesa mai mult site-
ul lor pentru a realiza o rezervare.
Iar Marriott International a trecut de
la cuvinte la fapte cu una dintre cele
mai bune promoţii de puncte din
programul său Marriott Bonvoy. În
acest fel, membrii săi pot să ofere
sau să cumpere puncte pentru a
primi nopţi gratuite şi astfel să
primească un bonus de 60% pentru
călătoriile viitoare. Astfel, lanţul ajută
clienţii săi loiali să-şi poată face din
nou planuri de călătorie sau să
rezerve sejururi pe măsură ce ţările
din întreaga lume şi-au deschis
graniţele, acumulând puncte cadou
cu cel mai bun tarif. Marriott
International a semnat un acord cu

operatorul şi promotorul Temes S.A.
pentru a-şi aduce brandul W Hotels
Worldwide în Grecia, după ce a
deschis un hotel W in Italia  şi altul în
Portugalia.

Noul hotel de lux este situat în
Navarino Waterfront, un complex
turistic situat pe un teren de 13
hectare pe malul Mării Ionice, în
Messena, în sud-vestul Polopo-
nezului. Designul W Costa Navari-
no este inspirat din zonele reziden-
ţiale tradiţionale ale regiunii, folosind
materiale locale şi naturale. La data
de 1 iunie, W Hotels Worldwide a
deschis primul hotel al brandului în
Portugalia, luxosul W Algarve, situat
pe stâncile emblematice din sudul
Portugaliei. Odată cu transformarea
actualului Grand Matlali Hills Resort
& Spa din Riviera Nayarit, o
destinaţie de referinţă în Pacificul
mexican, lanţul Marriott - cel mai
mare lanţ hotelier de lux din lume –
cu 30 de branduri şi peste 7.000 de
hoteluri în 131 de ţări şi teritorii, va
deschide primul brand all -
inclusive al brandului Delta by
Marriott. Cel mai recent clasament
Brand Finance dezvăluie că Hilton
rămâne de departe cel mai valoros
brand hotelier, dar al treilea cel mai
puternic, după Taj din India şi Pre-
mier Inn din Regatul Unit. Niciunul
dintre aceste branduri nu este cel
care a crescut cel mai mult în acest
an, distincţie deţinută de Ritz-
Carlton. Hilton continuă să fie
însă cel mai valoros brand hotelier

din lume, a cărui valoare a crescut
cu 60%, până la 10,382  miliarde de
euro, depăşind astfel pe al doilea şi
pe al treilea în clasament: Hyatt
(5,092 miliarde, cu o creştere de
27%) şi Holiday Inn (+11% la 3,583
miliarde). Creşterea valorii brandului
Hilton este determinată atât de
creşterea veniturilor estimate, cât şi
de creşterea aşteptărilor de profita-
bilitate. În acelaşi timp, conform
cercetării de piaţă realizată de Brand
Finance, clienţii şi-au îmbunătăţit
percepţia despre Hilton, fiabilitatea
percepută şi credibilitatea în secu-
ritate fiind factori cheie. Din acest
motiv, Indicele de Putere a Bran-
dului al Hilton a crescut cu 7,2 punc-
te, trecând de la 80,8 la 88 din 100.
Pe lângă echitatea brandului, Brand
Finance determină puterea relativă
a fiecărui lanţ hotelier printr-un tablou
de valori echilibrat, care evaluează
investiţiile în marketing, capitalul
brandului şi performanţa (rezultatele
afacerii), pe baza datelor de
cercetare de piaţă a peste 100.000
de respondenţi din peste 35 de ţări
şi în aproape 30 de sectoare.

Taj Hotels este cel mai puternic
brand din clasament: valoarea sa a
crescut cu 7,6% la 271 milioane
EUR, cu un scor Brand Strength Index
(BSI) de 88,9 din 100. Lanţul a reuşit
să îşi ajusteze cu succes şi rapid
strategiile şi continuă să răspundă
nevoilor turiştilor, rămânând în
fruntea clasamentului cu iniţiative
strategice, cum ar fi oferirea de sprijin

sectorului sănătăţii. The Ritz-Carlton,
a cărui valoare a brandului a crescut
cu 115% până la 912 milioane de
euro, este compania hotelieră care
a crescut cel mai mult în acest an în
lume, cu o valoare cu 60% mai mare
decât înainte de pandemie,
ajungând la 424  milioane de euro,
ca urmare a creşterii  veniturilor sale
pe camera disponibilă (RevPar) şi a
numărului de camere. Ritz-Carlton,
care face parte din grupul Marriott, a
construit un brand extrem de
puternic, cu un indice de putere a
brandului care a crescut de la 79,6
la 83,2 din 100. Alte branduri care au
crescut foarte mult sunt Baymont, a
cărui valoare a crescut cu 99%, până
la 329  milioane de euro, datorită 
pieţelor sale cheie şi îmbunătăţirii
percepţiei clienţilor. Pe poziţia a treia
se află Residence Inn, cu o creştere
de 94% la 655 milioane, prin
obţinerea  unei îmbunătăţiri semni-
ficative a percepţiei clienţilor, ceea
ce duce la o ocupare şi profitabilitate
mai mare decât a altor branduri.
Hilton a deschis porţile hotelului
Hilton Tulum Riviera Maya All Inclu-
sive, care este cel mai mare resort al
său din Caraibe şi America Latină.
În 2021, lanţul a crescut cu 75%
numărul de camere în regim de
cazare cu all-inclusive. Hotelul situat
pe malul mării, are 735 de camere,
dintre care 59 de suites cu balcoane
şi vedere la mare; 13 restaurante,
dintre care cinci sunt de autor. În plus,
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are opt piscine şi cinci jacuzzi-uri,
fiecare cu atmosfera sa unică; şi
un centru de fitness, cu un studiu de
yoga, sala de spinning şi acces la
instructori profesionişti. Hilton are
deschise peste 80 de hoteluri în
Mexic şi peste 180 în Caraibe şi
America Latină. Karisma Hotels &
Resorts şi-a prezentat cele mai
recente deschideri în Republica
Dominicană şi Riviera Maya: Mar-
garitaville Island Reserve Cap
Cana şi Nickelodeon Hotels &
Resorts Riviera Maya. Cele mai
recente oferte ale companiei în
Caraibe reprezintă o nouă incursiu-
ne a sa în segmentul de lux all-in-
clusive. Margaritaville Island Reserve
Cap Cana, un resort  de „5 stele
gourmet inclusive”, este situat lângă
una dintre cele mai bune plaje din
Republica Dominicană. Cu vedere
la apele Caraibelor, unitatea este
concepută pentru a te bucura de
vacanţe cu o experienţă de lux care
combină conceptul de exclusivitate
Island Reserve cu serviciile renumite
ale Karisma Hotels & Resorts, având
ca motto:”pentru a te bucura de o
experienţă unică, noul hotel suite La
Guarida, aduce un omagiu ţestoa-
selor Ninja; în timp ce La Pina, un
hotel suite emblematic este inspirat
din casa subacvatică a lui Sponge
Bob.” Nickelodeon Hotels & Resorts
Riviera Maya are şi un parc acvatic
complet tematic Aqua Nick, fiind cel
mai mare Nickelodeon din Mexic şi
al doilea cu cei mai puternici curenţi.
Pe cele aproape trei hectare ale sale
dispune de peste 20 de tobogane,
precum şi de un bazin cu program
complet de divertisment şi activităţi.

Lanţul Hilton a deschis de ase-
menea, un complex hotelier în La
Romana, la est de Republica
Dominicană, alcătuit din două
hoteluri, unul pentru adulţi şi celălalt
pentru familii, care adaugă 774 de
camere noi prin investiţia de 41 de
milioane USD, care se adaugă la
325 de milioane USD din 2018.
Lanţul Riu Hotels a început să
primească în hotelurile sale
din Republica Dominicană turişti din
pieţe sursă emergente, cum ar fi
Bulgaria şi România. IHG Hotels &
Resorts (IHG) a anunţat deschiderea
în primăvara anului 2023 a Inter-
Continental Resort Creta, debutul
său de marcă de lux pe insula
greacă, ceea ce reprezintă un pas
suplimentar în strategia sa de
expansiune în estul Mediteranei,
după proiectele din Turcia şi
Muntenegru, care se vor adăuga la
deschiderea din Azerbaidjan din
2023. Noile locaţii din Ankara
(Turcia), Baku (Azerbaidjan) şi Canj
(Muntenegru), au contribuit la

extinderea prezenţei hotelurilor de lux
în regiune. Radisson Hotel Group a
împărtăşit la târgul de investiţii
hoteliere IHIF, o actualizare a
planurilor sale de creştere, care
includ semnarea încorporării a 330
de hoteluri în Europa, Orientul
Mijlociu şi Africa (EMEA) şi Asia Pacific
(APAC) în 2022, adăugând 15.000
de camere noi, împreună cu
avansarea brandului de lifestyle de
nivel mediu al grupului Prizeotel.
Compania a avut un început de an
puternic, deschizând până în prezent
peste 50 de hoteluri în portfoliul său
EMEA şi APAC,  creştere care se
aşteaptă să continue pe tot parcursul
anului 2022. Prizeotel este un brand
de valoare ridicată, axat pe design,
pentru călătorii de lifestyle de nivel
mediu conectaţi şi cunoscători de
tehnologie, în locaţii urbane, care
oferă spaţii flexibile pentru călă-
tori. Un factor cheie care încurajează
consumatorii să rezerve în hotelurile
grupului a fost interesul pentru
sustenabilitate şi angajamentul
puternic responsabil al companiei
faţă de Net Zero până în 2050. De la
lansarea unui nou brand pentru
segmentul de lux, Radisson Collec-
tion a crescut la peste 45 de
proprietăţi, inclusiv deschideri
recente în Berlin, Bilbao şi Riad. 

La rândul său, Radisson Blu
continuă să-şi consolideze poziţia de
brand de top de lux şi are aproape
400 de hoteluri în portofoliul său
global, cu adăugări recente în
Spania, Madagascar, Grecia, Turcia,
India şi Sri Lanka. Radisson Hotel
Group îşi menţine angajamentul faţă
de obiectivele sale de responsa-
bilitate socială corporativă (CSR),
aşa cum sunt subliniate în raportul
de afaceri responsabil pentru 2021.
Acestea includ  reducerea ampren-
tei de carbon şi a consumului de
apă al companiei cu 30% până în
2025, obiectivul de reducere a
emisiilor, eliminarea materialelor
plastice de unică folosinţă, precum
şi continuarea promovării celor mai
bune practici în ceea ce priveste
comportamentul de consum res-
ponsabil. 2021 a fost un an de repere
cheie şi iniţiative inovatoare în cei trei
piloni Think People, Think Commu-
nity şi Think Planet, an în care  lanţul
hotelier a primit şi prima certificare
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) Hospitality
Gold din Spania, pentru hotelul
Radisson Collection Hotel Mag-
dalena Plaza Sevilla, care funcţio-
nează în întregime cu energie
regenerabilă şi consumă cu 40%
mai puţină apă. Natura, suste-
nabilitatea şi conexiunea cu localul
au devenit o prioritate pentru călători,
ceea ce reprezintă o provocare în
proiectarea resort-urilor turistice.
Luxul trece printr-o transformare în

sectorul imobiliar şi atunci când
managerii întreprind un proiect de
arhitectură este necesar să fie atenţi
la evoluţia societăţii şi a valorilor
acesteia. Vizitatorul a căutat înainte
un spaţiu sigur şi a fost mulţumit de
confortul staţiunii, al piscinei şi al
plajei. Astăzi este mai conştient
social, vrea să exploreze ceva auten-
tic, să relaţioneze cu mediul dincolo
de limitele hotelului. Având în vedere
ca astăzi călătorii cer autenticitate,
profesioniştii sunt de acord că
inspiraţia trebuie căutată în locurile
în care este stabilit proiectul: „trebuie
să le investigăm obiceiurile, culorile,
mâncarea locală, pentru a oferi
acea experienţă integratoare, aliniată
cu valorile protecţiei mediului. Nu
trebuie să impunem, ci să ne
alăturăm comunităţii şi să-i ridicăm
cultura, să o internaţionalizăm şi să
o sărbătorim... Venim dintr-o pan-
demie şi trăim un război. Oamenii
caută să se vindece, să-şi exploreze
spiritualitatea pentru a-şi reduce
nivelul de stres, iar destinaţia trebuie

să le ofere o experienţă care să le
permită să-şi menţină obiceiurile cu
care se angajează, precum alimen-
taţia sănătoasă sau rutina lor de
exerciţii şi sport” - afirma Giovanni
Medina, care a lucrat pentru lanţuri
internaţionale precum Marriott, Hyatt,
Hilton sau Ritz Carlton şi în proiecte
precum Dorado Beach, Ritz-Carlton
Reserve, Puerto Rico. Astrid Hoff-
mann, o altă specialistă în design, la
rândul ei, aminteşte că „noul lux fuge
de aur şi artificial, este un lux senin,
cu culori neutre şi respectuoase,
care se simte atunci când îl atingi
datorită calităţii şi eleganţei mate-
rialelor (evisionturism.ro). Arhitecţii
cred că şi serviciile oferite în resort-
uri trebuie transformate, în ton cu
schimbările care apar în design.
Toate aceste investiţii realizate de
lanţurile hoteliere la nivel interna-
ţional, arată impresionanta forţă a
turismului de  a reveni după crize şi
perioade de recesiune. Crizele
economice şi focarele de boli
infecţioase(ex. focarul virusului
MERS din Coreea de Sud), cutre-
murele puternice (ex. în Haiti în
2010), au avut un impact semnificativ
şi imediat în industria turismului,
provocând mii de anulări şi frânând
cererea pentru anumite destinaţii.

Fenomenele climatice extreme
sunt o  ameninţare din ce în ce mai
importantă pentru industria turis-
mului, devenind o ameninţare glo-
bală. Potrivit Organizaţiei Meteorolo-
gice Mondiale, Pământul a înregistrat
situaţii climatice extreme fără
precedent în perioada 2001-2019:
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, uraganul 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
unei creşteri a temperaturii la supra-
faţa oceanului 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. Istoria
recentă arată că ceea ce turismul a
dobândit poate fi rapid contestat din
cauza evenimentelor politice (Tuni-
sia, Egipt, Irak, Siria, Turcia, Grecia,
Federaţia Rusă, Ucraina  ş.a.), a efec-
telor modei, a pierderii de compe-
titivitate sau a oricărui alt factor
exogen (inundaţii catastrofale,
uragane însoţite de tsunami, seisme
puternice - Indonezia, China, Mexic,
S.U.A.). Şi totuşi, după fiecare perioa-
dă dificilă, turismul a renăscut,
fenomen la care asistăm şi în prezent.

Bibliografie selectivă:
evisionturism.ro, hosteltur.com

Fotografii: Kate Joie - Unsplah,
Adobe Stock
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Deşi sunt voci care susţin că
fericirea este asemenea unei flori
de colţ crescută pe un  vârf de
munte şi la care nu poţi ajunge
foarte uşor, realitatea este cu totul
alta. Chiar dacă, câteodată, unele
aspecte ale vieţii ni se par lipsite
de importanţă, cert este că fericirea
noastră depinde de acestea. Ceea
ce ni se pare atât de simplu şi lipsit
de complexitate este exact ceea ce
fiinţa noastră are nevoie pentru a
atinge cele mai înalte culmi ale
fericirii. Lucrurile simple sunt cele
care dau strălucire vieţii şi astfel
ajungem să deschidem cea mai
ferecată uşă, aceea a fericirii, una
care ne duce spre succes. Şi unde
altundeva găsim fericirea decât în
interiorul nostru, noi fiind singurii
care avem acces la ea prin simpla
apreciere a tot ceea ce avem, prin
recunoştinţa faţă de cele mai mici
sau nesemnificative (aşa cum
tindem, uneori, să credem) daruri
pe care viaţa ni le oferă. Important
este să înţelegem că putem fi fericiţi
chiar dacă viaţa nu ne oferă foarte
mult, puţinul acela ne poate umple
sufletele de bucurie. "Am înţeles că
un om poate avea totul neavând
nimic, şi nimic având totul." (Mihai
Eminescu). Nu lucrurile materiale

Paula COTARCEA
urmare din pagina 1

sunt cele care ne fac să tr[im starea
de beatitudine ci binecuvântările
vieţii, ele fiind cele care dau valoare
acestei vieţi (sănătatea, copiii să-
nătoşi, părinţii aproape, partenerul
de viaţă iubitor, clipele minunate
trăite în apropierea prietenilor,
sublimul naturii, răsăritul şi apusul
soarelui, aroma cafelei de dimi-
neaţă savurată cu oameni dragi,
etc.). Frustrările, invidia, ura, ran-
chiuna nu fac parte din viaţa unui
om fericit. În schimb, compasiu-
nea, empatia, iubirea sunt cele
care îl definesc dându-i o mare
valoare. Trăind într-o deplină ar-
monie cu tot ceea ce ne înconjoară
nu avem de ce fi nefericiţi. Şi nu
doar fericirea defineşte succesul.
Pentru a avea succes este nevoie
şi de voinţă, încredere, spirit de
sacrificiu şi nu în ultimul rând, de
foarte multă muncă. Nu există "nu
pot" dacă voinţa ta este una de fier.
Trebuie să ştii însă ce-ţi doreşti, ce
poţi (la un nivel realist) şi nimic
nu-ţi va putea sta în cale dacă lupţi
să-ţi depăşeşti limitele părăsin-
du-ţi zona de confort. Oameni
cărora nu le-am fi dat nicio şansă
în atingerea idealurilor au ajuns
acolo unde nimeni nu ar fi sperat.
Dar pentru ca acest lucru să fie
posibil este nevoie de muncă,
perseverenţă, încredere în sine. Şi
exemple sunt destule în jurul

nostru. Când reuşeşti să faci ceea
ce-ţi place înseamnă că ai desco-
perit bogăţia din interiorul sufletului
tău. Într-o astfel de situaţie succesul
este garantat. Încrederea în sine,
cultivată prin eliminarea gândurilor
negative, te face să-ţi apreciezi va-
loarea, să-ţi cunoşti capacităţile dar
şi punctele slabe pe care, prin
dezvoltarea ta personală, îţi doreşti
să le îndrepţi. Deţinând tot acest
arsenal nimic nu-ţi poate sta în cale
în atingerea obiectivelor, traversând
astfel graniţa spre fericire ş i
împlinire sufletească.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Popu-
laţiei un raport ONU vine să ne
confirme că până la sfârşitul aces-
tui an populaţia globală va depăşi
pragul de opt miliarde. Opt miliar-
de oameni, opt miliarde de carac-
tere... Oare câţi dintre aceştia sunt
cu adevărat fericiţi? În jurul nostru
descoperim tot mai multe persoane
afectate de stres, problemele
personale îi copleşesc. Unii dintre
aceştia maschează realitatea în
spatele lozincii "aşa trebuie să se
întâmple". Într-adevăr, nu avem
control pentru toate lucrurile care
se întâmplă, însă, sunt lucruri
cărora noi le permitem să se întâm-
ple. Dacă am fi câtuşi de puţin
realişti şi ne-am recunoaşte nu
doar punctele forte ci şi defectele

nu am ajunge să apelăm la "aşa a
fost să fie". Schimbările climatice,
pierderea biodiversităţii, apariţia
unor noi boli şi crizele economice
sau sanitare declanşate de aces-
tea, războaiele, seceta şi criza apei
sunt situaţii pe care nu le putem
rezolva singuri ci împreună, ca o
entitate. Şi totuşi, chiar şi în aceste
cazuri, tot de alegerile zilnice ale
fiecăruia dintre noi depinde până
şi viitorul planetei. În definitiv, tot
ceea ce se întâmplă ţine de deciziile
noastre. Stă în puterea noastră să
schimbăm ceva. Este nevoie doar
de voinţă. Dar să revenim asupra
situaţiilor pe care le putem controla
singuri. Ce nu înţeleg este cum poţi
accepta că "aşa trebuie să se
întâmple" sau, mai nou, am auzit
că "totul se întâmplă cu un scop".
Ok. Şi care ar fi scopul dacă vorbim
de femeile care devin mame alături
de nişte soţi cu totul schimbaţi după
căsătorie şi ghidaţi de ideea că
femeia trebuie tratată ca o "sclavă"?
Fără o sursă de venit, mame cu
copii, maltrate, abuzate fizic şi
mental ajung fie să-şi pună capăt
zilelor, fie să îngroaşe numărul
pacienţilor din spitalele de boli min-
tale, fie să accepte că "aşa trebuie
să fie o soţie". Mergem şi mai de-
parte şi descoperim nişte indivizi

ai societăţii, lipsiţi de caracter, fără
scrupule şi întreţinuţi de părinţii
care, neputincioşi din cauza vârstei,
suportă "tratamentele" ostile ale
acestora. Şi continuăm, în aceeaşi
ordine de idei, cu o altă categorie
de oameni (dacă îi putem numi
astfel) care, se folosesc de semenii
lor (femei, copii) pentru a se îmbo-
găţi, tratându-i ca pe proprii sclavi
în practicarea prostituţiei, cerşeto-
riei, etc. Cu exemple putem conti-
nua la nesfârşit. Societatea e plină
de astfel de cazuri. Nu pot să nu
mă întreb "aşa trebuie să se întâm-
ple"? Unde este acea cheie a feri-
cirii dacă unele persoane
acceptă situaţ i i care le aduc
suferinţă şi durere? Şi iată că tot
despre asta vorbim, despre desco-
perirea "minei de aur" din interiorul
fiecăruia dintre noi. Nimeni nu este
obligat să suporte situaţii şi com-
portamente care aduc nefericire.
Sănătatea este cea mai solidă
verigă, fundamentul pe care ne
construim liniştea, fericirea,
independenţa. Nimic nu este
imposibil în atingerea ţelurilor pe
care ni le stabilim.

"Am ales să fiu fericit pentru
că îmi face bine la sănătate".

 Voltaire


