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nivelului pre-pandemic
la economisirea energiei

Revista “EUROECONOMIA XXI” o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

Criza energeticã în
Uniunea Europeanã (I)

Construcþia unei pieþe a energiei ºi integrarea
într-o politicã comunã a Uniunii Europene reprezintã
un proces care îºi are originea în principalele
Tratate constitutive ale Comunitãþii Europene.

Apariþii editoriale

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN,

ULBS

Primele discuţii privind energia au avut
loc în 1964, când a fost încheiat un Protocol
de înţelegere între statele membre pe
probleme de energie. Documentul arată
caracterul global al problemelor privind
energia şi faptul că Tratatele Comunităţilor
Europene acoperă acest sector într-o
manieră necoordonată. Prima încercare de
coordonare a avut loc în 1967, când Comi-
sia Europeană, printr-o Comunicare către
Consiliul Miniştrilor a introdus  primele

măsuri în realizarea  unei politici  în
domeniul energiei.

Actul Unic European a reprezentat un
document important pentru Piaţa Unică
Internă, dar sectorul energie nu s-a bucurat
de un interes deosebit  pentru că, guvernele
ţărilor membre nu erau dispuse să cedeze
o parte din suveranitatea naţională în
sectorul  energiei,  în favoarea deschiderii
către piaţă comună.
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- “certitudinile” între
paradis ºi infern -

SCHIMBÃRILE,
ÎNCOTRO?

Dan POPESCU

 Istorie economicã

"Întrebarea nu e : Ce e cineva? Întrebarea e: Ce devine?
Creºte, stã sau dã înapoi?"                        Titu Maiorescu
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Prin  Tratatul de la  Maastricht s-au
adus  completări în ceea ce priveşte
conceptul de piaţă internă a energiei,
dar nu s-a creat un capitol distinct
privind energia.

Comisia Europeană a realizat  o
propunere de capitol, dar atunci
când a încercat implementarea prin
anumite competenţe a întâmpinat o
puternică opoziţie din partea unor
ţări membre şi anume Anglia,
Olanda şi Germania.

Propunerea de includere a
Capitolului Energie a fost din nou
pusă pe agenda Tratatului de la
Amsterdam, din 1997, dar a fost încă
o dată respinsă de către statele
membre, în ciuda  susţinerii acordate
de către Parlamentul European.

Tratatul Uniunii Europene a spriji-
nit sectorul energie, prin introdu-
cerea principiului subsidiarităţii,
valabil până la acea dată numai
pentru chestiunile privind mediul
înconjurător.

Unul din scopurile
politicii UE în

 domeniul energiei
 este acela de a veni

în sprijinul
consumatorilor,

fie cã este de vorba
de persoane fizice

sau de întreprinderi
 mici sau mari.

 Consumatorii au o serie de
drepturi, printre care şi acela de a fi
cât mai bine informaţi, pentru a
beneficia de toate posibilităţile pe
care le oferă piaţa internă a energiei.
De exemplu, posibilitatea de a
schimba furnizorul de energie
electrică, de a primi facturi clare şi
oferte comparabile,  de a cunoaşte
sursa de provenienţă a curentului
electric, pe care îl folosesc şi de a
obţine informaţii despre consumul
de energie în timp real.

Doar o concurenţă reală este în
măsură, să garanteze că preţurile
sunt corecte şi nu majorate sau
micşorate artificial, astfel încât să se
poată stimula investiţiile în producţia
de energie.

Un alt scop al politicii în domeniul
energiei este garantarea siguranţei
producţiei şi a transportului de
energie. Astfel guvernele statelor
membre trebuie să asigure coordo-
narea şi armonizarea normelor
privind funcţionarea instalaţiilor
energetice de importanţă majoră la
nivel european.

Politica în domeniul energiei
urmăreşte totodată şi obiectivul
asigurării unei concurenţe loiale.
Asfel UE a impus la nivel naţional
crearea unei autorităţi naţionale,
cunoscută sub denumirea de „Auto-
ritatea Naţională de Reglementare
în domeniul Energiei”, care are
obligaţia de a asigura concurenţa
loială. Acest organism suprave-
ghează sistemul şi asigură respec-
tarea normelor de către companiile
energetice, iar conform preroga-
tivelor extinse pe care le deţine,
poate sancţiona practicile anticon-
curenţiale, garantând consuma-
torilor că şi-au exprimat alegerea cea
mai bună. Concurenţa loială dintre
operatorii de electricitate şi de gaze
a dus la schimbări fundamentale în
sectorul energetic.

În ceea ce priveşte preţurile la
energie, acestea vor scădea sau vor
creşte deoarece depind, într-o
măsură mai mică sau mai mare, de
preţul de piaţă al petrolului, al
cărbunelui şi al gazului natural,
preţuri dificil de controlat. În
consecinţă una dintre cele mai

eficiente modalităţi de reducere a
facturii la energie o constituie
reducerea consumului.

Europa este un importator de
energie şi trebuie să importe, uneori
din ţări foarte îndepărtate, peste  67
% din cantitatea de gaze naturale de
care are nevoie.

 O întrerupere a aprovizionării din
motive obiective, poate avea
consecinţe grave asupra ţărilor
membre şi de aceea Uniunea
Europeană a dat naştere unui
mecanism de solidaritate foarte bine
pus la punct, care permite accesul
la stocurile de petrol şi gaz ale altor
state membre.

Obiectivul general

al dezvoltării sectorului energetic
la nivelul UE îl constituie acoperirea
integrală a consumului intern de
energie, în condiţii de creştere a
securităţii energetice, a dezvoltării
durabile şi cu asigurarea unui nivel
corespunzător de competivitate. În
conformitate cu Noua Politică
Energetică a Uniunii Europene
energia este un element esenţial al
dezvoltării la nivelul Uniunii, iar
pentru a putea face faţă actualelor
probleme, Comisia Europeană
consideră necesar ca Uniunea
Europeană să promoveze o politică
energetică comună, bazată pe
securitate energetică, dezvoltare
durabilă şi competivitate.

Pentru a putea avea o aprovi-
zionare constantă cu energie,
Uniunea Europeană a iniţiat şi
dezvoltat relaţii  pe probleme de
energie  cu cei mai  mari  furnizori –
Norvegia, Rusia, ţările din Golf,
OPEC – dar şi cu alte ţări,  care
îndeplinesc  un rol important în piaţa
energiei şi anume Brazilia, China,
India, Statele Unite ale Americii, Africa
şi mai ales Africa de Nord.  Uniunea
Europeană a lansat programe de
cooperare şi de sprijin în domeniul
energiei la nivel mondial. UE nu a
neglijat nici ţările mai apropiate de
frontierele sale, semnând Tratatul de
instituire a Comunităţii Energiei, care
permite  integrarea  treptată a
pieţelor energetice din sud-estul
Europei şi anume Republica Mol-
dova şi Ucraina, pe baza normelor
europene în domeniul energiei, al
concurenţei şi al mediului.

Din punct de vedere al surselor de
energie primară, ţările membre se
împart  în două categorii: ţări produ-
cătoare şi ţări importatoare. Din
categoria ţărilor producătoare de
resurse fac parte în prezent doar
Olanda, Danemarca şi România.

Olanda, care deţine zăcământul de
la Groningen, s-a transformat în cel
mai mare producător de gaz natural
din interiorul  UE. Un alt mare
producător de gaz la nivel european
este şi Danemarca, dar cu o cantitate
mult mai mică decât Olanda şi
România. Din punct de vedere al
petrolului producători sunt Dane-
marca, România şi Olanda. Com-
pletarea vine din Rusia, Norvegia şi
ţările arabe. O situaţie aparte o
reprezintă  Marea Britanie, un  mare
producător şi exportator de energie,
care a supus sectorul energetic unui
proces de restructurare şi privatizare
între anii 1980 -1990, având ca
finalitate crearea celei mai mari
pieţe libere  a energiei din Europa.

Din categoria ţărilor net impor-
tatoare fac parte cele mai puternice
economii ale UE şi anume Germa-
nia, Franţa şi Italia.

 Germania este cel mai mare
importator de gaz şi de petrol la nivel
european,  care provine mai ales din
Rusia, dar în acelaşi timp, în ultima
perioadă,  este un important produ-
cător şi un transportator de energie
în UE, mai ales din surse alternative.

De-a lungul timpului una din cele
mai importante probleme ale
Germaniei o reprezintă diversificarea
surselor de energie, la care, în ultima
perioadă, s-a adăugat  siguranţa în

aprovizionare. La nivel de politică
energetică, implicarea autorităţilor
guvernamentale germane nu e
omogenă.

Franţa este în acest moment,
alături de alte state un importator de
energie. Importă aproape tot petrolul
şi gazul de care are nevoie, dar are o
dezvoltare puternică a sectorului
nuclear, dezvoltare care se datorează
luptei pentru reducerea depen-
denţei faţă de importul de combus-
tibili clasici. Sursele de aprovizionare
sunt reprezentate de importul de
petrol şi gaze din Rusia, Algeria şi
Norvegia.

Italia este la rândul ei săracă în
resurse energetice şi importă din
Algeria cea mai mare partea a
necesarului de gaz şi totodată este
ţara de tranzit a gazului algerian spre
Europa. Nu deţine sector producător
de energie nucleară, ca urmare a
moratoriului impus prin referen-
dumul din 1987.

Alte ţări mici, membre UE, care
depind aproape sau total de importul
de energie sunt Austria, Belgia,
Finlanda, Suedia şi Luxembourg.
Aceste ţări sunt adeptele unei politici
energetice comune, coordonată de
autorităţile de la Bruxelles şi nu a
unei politici, care să  rămână la
latitudinea fiecărui stat membru.

Un alt grup de ţări europene
importatoare de energie este format
din Irlanda, Grecia, Spania şi

Portugalia. Ele au în acest moment
o infrastructură energetică slab
dezvoltată, în comparaţie cu celelalte
ţări, eficienţa tehnologiilor este
redusă, iar sistemele de transport
pentru gaz şi electricitate nu sunt
suficient dezvoltate.

 Analiza situaţiei energetice a
ţărilor membre ale UE demons-
trează că acestea depind într-o
proporţie mai mare sau  mai mică
de importuri, iar principala sursă de
energie a  reprezentat-o Rusia, care
este cel mai mare deţinător de
resurse energetice de pe glob. Rusia,
prin conductele Gazpromului a fost
si este de decenii, cel mai mare
furnizor de gaz natural din Uniunea
Europeană, aproximativ 43% din
gazul natural folosit în UE, în anul
2019 a provenit din Rusia.

 Rusia constituie şi  furnizorul  de
ţiţei pentru UE, iar  în  anul 2019,
aproape o treime din importurile de
ţiţei din afara UE au provenit din
Rusia.

În 2021 Rusia a livrat UE apro-
ximativ 150 miliarde metri cubi de
gaze, conform autorităţii europene
de statistică Eurostat. Completarea
a venit din Norvegia, Algeria şi Libia,
precum şi din livrările de gaz lichefiat
din Orientul Apropiat şi SUA.

În ceea ce priveşte cota gazului
rusesc, aceasta diferă de la ţară la
ţară, în interiorul Uniunii Europene,
Germania, care reprezintă cel mai

mare consumator din UE, obţine
aproximativ 55% din gazul necesar
de la concernul Gazprom. În anul
2021, concernul Gazprom a furnizat
ţărilor membre, următoarele cantităţi
de gaze, care reflectă nivelul
dependenţei, astfel Germania a
achiziţionat 45, 8 miliarde metri cubi
de gaze naturale ruseşti (aproximativ
1/3), Italia a cumpărat 20,8 miliarde
metri cubi (peste 40%), iar Austria
13, 2 miliarde metri cubi (80%).

Dependenţa ţărilor membre
ale UE faţă de importul
de gaz din Rusia

Din  a doua jumătate a anului
2021, s-a înregistrat un salt brusc al
preţurilor energiei, nu numai în  UE,
ci şi la nivel mondial. Cauzele au fost
diverse, începând cu  redresarea
economica post-COVID-19, care era
de aşteptat şi care necesită multă
energie, la care s-a adăugat  relaxa-
rea  restricţiilor, fapt care a dus la
creşterea  preţurilor  energiei,   mai
mult decât a fost anticipat. Alţi factori,
care au influenţat preţul au fost
condiţiile climatice extreme, inclusiv
valurile de căldură din  timpul verii
asupra întregii Europe, care au
contribuit la o cerere crescută de
energie pentru aparatele de  răcire,
un an mediocru pentru energia
eoliană, precum şi o producţie
de hidroenergie influenţată  de
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condiţiile climatice.
Toţi aceşti factori au dus la o

creştere sustanţială a preţului la
gazele naturale la hub-ul olandez
Title Transfer Facilty, unde se sta-
bilesc preţurile de referinţă în Euro-
pa, cotaţiile au crescut de la 16 euro
pentru un megawatt-oră la începutul
lunii ianuarie 2021 până la peste 160
de euro în luna octombrie a aceluiaşi
an,  o creştere de peste 600% în mai
puţin de un an, iar explozia preţului
la gazele naturale a generat şi o
creştere similară a preţului la
electricitate, acesta bazându-se doar
pe preţul gazului. “Pretul gazului a
fost influenţat de temperaturile destul
de reduse, din iarna 2020 -2021, care
au dus la o cerere de electricitate
mult mai mare decât de obicei
pentru încălzirea clădirilor. Iarna şi-a
pus amprenta asupra rezervelor de
gaze, care au scăzut destul de mult,
iar creşterea ulterioară a preţurilor,
ca urmare a creşterii cererii a
împiedicat companiile din domeniu
să-şi refacă stocurile înainte de
venirea iernii, astfel în  toamnă
rezervele de gaze au fost la un nivel
scăzut pentru acel moment al anului.

Creşterea preţului gazelor
naturale a provocat o scumpire a
preţului electricităţii cu peste 230%
în 2021. Legătura dintre cele două
este bazată pe regulile după care
funcţionează piaţa energetică
europeană.

"Piaţa angro de electricitate din UE
funcţionează pe baza preţului
marginal, cunoscut şi sub denumi-
rea as "pay-as-clear market". În
cadrul acestui sistem, toţi producă-
torii de electricitate, atât cei care
utilizează combustibili fosili, cât şi cei
care folosesc resurse regenerabile,
licitează pentru a intra pe piaţă şi
oferă electricitate pe baza costurilor
lor de producţie. Licitaţia începe cu
cele mai ieftine resurse, care sunt
regenerabile şi se încheie cu cele
mai scumpe, care de obicei sunt
gazele naturale. Având în vedere că
majoritatea ţărilor se bazează încă
pe combustibili fosili pentru a-şi
asigura necesarul de electricitate,
preţul final este deseori fixat de preţul
la cărbune sau gaze naturale. Dacă
acestea cresc, în mod inevitabil
facturile la electricitate vor creşte,
chiar dacă sursele regenerabile mai
ieftine contribuie şi ele la oferta totală
de energie.“Această cuplare a
preţurilor la electricitate de cele la
gazele naturale a fost criticată de mai
multe state membre, în special de
Franţa şi Spania, care susţin că
factura finală nu reflectă avantajele
tranziţiei ecologice. Însă majoritatea
statelor membre, împreună cu
Comisia Europeană, nu împărtăşesc
acest punct de vedere şi apăra siste-
mul marginal de stabilire a preţurilor
ca fiind cel mai eficient, transparent
şi competitive pentru piaţa
liberalizată din blocul comunitar.

Preţul gazului în 2021 a fost
influenţat şi de Moscova, care a dorit
să profite de actuala criză, pentru a
demonstra  importanţa punerii în
funcţiune a gazoductul Nord Stream
2, care mai avea nevoie de un singur
aviz şi care permitea  creşterea volu-
mului de gaz livrat către  UE. Presiu-
nea Moscovei încerca să înlăture
critica atât în interiorul, cât şi în afara
UE, pentru că noul gazoduct perpe-
tuează dependenţa blocului comu-
nitar de combustibilii fosili şi totodată
contribuie la creşterea  influenţei
geopolitice a preşedintelui Rusiei.
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1. Iată-ne în Anglia secolului al
XVIII-lea, în pragul  Revoluţiei
Industriale. De ce însă în Anglia şi
nu aiurea? Pentru că aici au existat
condiţiile necesare premergătoare
industrializării, pe fondul cărora a
fost posibil saltul ce a asigurat,
alături de efectele sale universal -
civilizatoare, dobândirea de către
Anglia, pe timp de peste un secol,
a statutului de "atelier al lumii",
sporindu-i bogăţia, dar crescând
iniţial şi mizeria celor săraci. Existau
în Anglia resurse ale subsolului şi
un minerit dezvoltat, încă din secolul
al XVI-lea, în această ţară exploa-
tându-se, relativ intensiv, cărbu-
nele, fierul, plumbul şi cositorul. La
dispoziţia marelui imperiu colonial,
care deja era Anglia secolului al
XVIII-lea, se afla o abundenţă de
materii prime ieftine, de pildă
bumbacul indian, ca şi cerinţa,
posibilitatea realizării unui consum
de masă de astfel de produse,
indispensabil industrializării. De
asemenea, exista posibilitatea
constituirii de capitaluri ca şi un
rezervor de braţe de muncă ieftine.
Acesta din urmă era determinat, pe
de o parte, de extinderea marii pro-
prietăţi funciare, ce a sporit mizeria
populaţ iei rurale, a accentuat
tendinţa ei de a se îndrepta spre
oraş. Deopotrivă era generat de
prevederi ale legii şi împrejurări
istorice - războiul american de
independenţă şi războaiele napo-
leoniene - care practic făceau
imposibile emigrările. În Anglia
existau ingineri ş i specialişti
iscusiţi, care puteau inventa şi
utiliza maşinile, fiind formaţi pe
fondul tradiţiilor sale de minerit, de
prelucrarea metalelor şi fabricarea
postavurilor, în Anglia se vădeau
tradiţii de învăţământ şi pregătire
teoretico - tehnică. Se vădea în
Anglia implicarea învăţământului în
preocupările de promovare a
progresului tehnico-ştiinţific. Un
exemplu sugestiv ni-l oferă bio-
grafia lui James Watt, inventatorul
maşinii cu abur moderne. În 1764,
el s-a angajat mecanic de întreţi-
nere a aparaturii tehnice la Univer-
sitatea din Glasgow, unde, încer-
când să repare maşina cu aburi
"Newcomen", a fost şocat de risipa
de combustibil pe care o genera
încălzirea şi răcirea alternativă  a
cilindrului; pe baza unor studii de
calorimetrie ale profesorului Jo-
seph Black, care îşi expunea din
1761 concluziile studiilor sale în
prelegeri ţ inute la aceeaş i
universitate, Watt ajunge la ideea
condensatorului izolat, depăşind
astfel o etapă  fundamentală pe
drumul creării maşinii cu abur...

Între cererea de produse, posi-
bilităţile financiare şi materiale de
pornire a activităţii menite să satis-
facă această cerere, mobilul
producţiei capitaliste de a obţine
profit, pe de o parte, şi capacităţile
de prelucrare existente, sub nivelul
acestor cerinţe şi condiţii, pe de altă
parte, se crease un dezechilibru.
Înlăturarea lui, imperios cerută şi
necesară, solicita intervenţia  minţii
umane. Existând toate aceste
premise, la întrebarea pe care şi-o
punea cercetătorul german Wolf
Schneider: "dacă (aici, în Anglia-
n.n.) inventatorii au făcut posibilă
existenţa fabricilor sau dacă
industrializarea, care plutea în aer
şi-a creat... inventatorii", putem
răspunde că au fost valabile am-
bele ipoteze. Indubitabil.

2. "Comerţul cu Indiile de răsărit,
aducându-ne produse la preţuri
mai scăzute decât ale noastre, va
avea probabil ca efect de a ne
obliga să inventăm procedee şi
maş ini care să ne permită să
producem cu mai puţină mână de
lucru şi cheltuieli mai mici şi - prin
aceasta - să reducem preţul obiec-
telor manufacturate". Citatul face
parte dintr-un memoriu datat 1701
al unor proprietari de manufacturi
preocupaţi să găsească soluţii de
câştig mai mare în faţa ieftinătăţii
cu care se importa bumbacul in-
dian, dar şi a concurenţei puternice
pe care ţesăturile indiene, fabricate
cu preţuri mai scăzute, o făceau
celor engleze. Interveneau legi,
reglementări, decizii. şi soluţiile au
început să apară. Începutul a fost
făcut în 1733, când John Kay a
inventat suveica zburătoare, teh-
nică care a dat un puternic impuls
producţiei ţesăturilor. 31 de ani mai
târziu, James Hargreaves nu mai
admite milenara roată de tors şi
inventează o maşină de filat cu o
productivitate mai mare, deşi era
acţionată manual. "Această  ac-
ţiune manuală nu este o proble-
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Paris, secolul XVIII

mă", se pare că ar fi spus Thomas
Highs, câţiva ani mai apoi el con-
cepând acţionarea hidraulică a
maşinii. Brevetarea utilajului res-
pectiv o face însă Richard Arkwright,
în 1769, iar Samuel Crompton este
cel care, un deceniu mai târziu,
sintetizând particularităţile acestor
invenţii, concepe o nouă şi perfec-
ţionată maşină de filat subţire cu-
noscută şi sub numele de "mule".

Drumul era, deci, deschis. Prima
fabrică modernă de ţesături a
apărut la Doncaster, dar numai la
un an după ce, în 1785, inventivul
prelat Edward Cartwright a con-
ceput războiul de ţesut mecanic,
restabilind echilibrul între capaci-
tatea tehnică a filaturilor şi cea a
ţesătoriilor. Cert este că, dacă în
1771 Anglia importa 4,75 milioane
livre (1 livră = 0,453 592 kg) de
bumbac, după 1780, importul
respectiv a crescut la 56 milioane
livre, iar în 1802 exportul de ţesături
de bumbac a depăşit pentru prima
oară pe cel de ţesături de lână.
Statisticile mai arată că marile
uzine mecanice înlocuiau tot mai
mult atelierele familiale, practic
neputincioase în faţa concurenţei
pe care le-o făceau cele dintâi. În

1806, în fabricile din industria bum-
bacului lucrau 90 mii de muncitori,
la care se adaugă încă 184 mii de
lucrători în manufacturi sau la
domiciliu, cifre de mărimi uluitoare
pentru acea vreme. Se prefigura,
astfel, o mare industrie textilă, a
bumbacului, prelucrarea lânii, a
mătăsii şi inului adaptându-se şi
ea noilor perfecţionări tehnice din
prelucrarea bumbacului. Toate
cele arătate până acum le-am luat
din cartea mea "Civilizaţie şi Indus-
trie", apărută în Editura Albatros,
Bucureşti, 1981. Mai departe, dar.

3.  Oricum, de peste un secol şi
jumătate, Anglia era invidiată,
gelozită pentru performanţele ei
industriale, performanţe cu efecte
de amploare - în pofida şi a unor
rele -, pentru progresul economico-
social al ţării. Urbanism, urbani-
tate, început de asanare a mizeriei,
creşterea productivităţii muncii
sociale etc. Printre cei "geloşi",
"vecina" Franţă în primul rând. În
acest cadru, se vădeşte un pilon -
un om - important: John Holker,
devenit rapid şi supranumit "spio-
nul bumbacului". Spionajul indus-
trial constituia o nouă filă a spiona-
jului. Deloc ultima, dimpotrivă,
constituindu-se mii şi mii de tomuri
până în zilele noastre ş i, cu
siguranţă, mai pe urmă. De pildă,
spionajul atomic, printre altele cu
"importul" unor savanţi SS-işti, din
Germania în SUA, dar şi în Anglia,
în Rusia etc. SS-işti? Nu avea
importanţă, "să lucreze pentru noi"
şi sunt iertaţi, au tot ce le trebuie, ei
şi familiile lor. Relativismul ideo-
logiei în raport cu absolutul com-
petiţiei. Dar să revenim la, să
spunem, "pionierul" John Holker.

4. Este considerat, cum scrie
Arianne Fennetaux,  în L'Histoire,
din mai 2022, din care am preluat
mai multe informaţii pentru acest
articol, "unul din actorii cei mai
importanţi al istoriei industriale
textile din secolul XIX". Un personaj
fascinant, plasat în inima istoriei
erei industriale, aceea a "globa-
lizării bumbacului" - scrie tot A.F. -,
a transformării naţ ionalului în
internaţional, a rivalităţii econo-
mice industriale şi imperiale dintre
Franţa şi Marea Britanie. Dintr-un
simplu lucrător textil în Manches-
terul anilor 1740, iată că numai 11
ani mai târziu, în 1751, ministrul
Industriei franceze îl va însărcina
pe acest exilat englez cu o impor-

tantă misiune de spionaj în manu-
facturile textile din Lancashire.
Relevându-se astfel pentru Holker
o carieră fulgurantă ş i pentru
Franţa o ocazie remarcabilă de a
se poziţiona pe o piaţă globală -
cea a bumbacului - în plină afirma-
re şi dezvoltare. O traiectorie ale
cărei desluşiri relevă şiretenie, ho-
ţie şi inteligenţă, dar şi pricepere,
consecvenţă, aviditate, rapacitate şi
reuşită.

5. Cum şi-a petrecut dar anii
omul nostru? Provenea dintr-o fa-
milie catolică, într-o Anglie cu pre-
cădere protestantă, tânăr ambiţios
care se va ralia armatei rebele
jacobite. Aceea care va căuta în
van să înlăture dinastia protestantă
de Hanovra, la putere încă din
vremea glorioasei revoluţii din
1689, urmărind să pună pe tronul
Angliei moştenitorul catolic al
dinastiei Stuart, pe Charles
Eduard. O rebeliune ratată, o în-
frângere din culisele regale en-
gleze ce va marca hotărâtor des-
tinul lui Holker. Părăseşte revolta,
chiar dacă rămâne cu simţăminte
astfel, şi devine salariat al unei mici
întreprinderi de calandraj (tehnici
de a apreta ţesăturile) la Man-
chester.

Reclamat, este totuşi încarcerat
de putere la închisoarea Newgate,
din Londra, unde riscă să fie
executat pentru trădare, rebelii fiind
trataţi cu multă asprime. Evadează
însă spectaculos în 1746, şi se
refugiază în Franţa, precum
numeroşi dintre renegaţii jacobiţi.
Cu speranţe şi idei într-o Franţă
catolică ce trecuse prin multe - de
la vrăjitorii la comploturi - şi se
pregătea să treacă prin şi mai
multe. Lui Holker, gata să-şi pună
în acest scop priceperea şi abne-
gaţia, şi le avea, îi trebuia ceva
repede şi glorios. Nu îl mulţumea
de fel o situaţie de muncitor în ma-
nufacturi. Şansa sa - dar şi a in-
dustriei de bumbac a Franţei - va fi
întâlnirea cu domnul Marcel Morel,
Inspectorul manufacturilor  Daniel
- Charlés Trudaine. Acesta a fost
convins de Morel de amplele
cunoştinţe şi informaţii ale lui John
Holker privind procedeele textile
utilizate de englezi la Manchester,
capitala producţ iei textile din
Lancashire şi centru al producţiei
de bumbac britanice.

Se spune că după o întâlnire
secretă, la Paris, cu Trudaine,
ministrul Industriei franceze, Holker

John HOLKER



5Industria francezã a bumbaculuiVINERI, 23 SEPTEMBRIE 2022

Calcutta, secolul XVIII

este însărcinat de acesta cu o
misiune de 3 luni de spionaj
industrial pentru industria
bumbacului, în Anglia. Era iarna
anului 1751. Misiune îndeplinită cu
succes. El va aduce de acolo utilaje
specializate, muncitori calificaţi şi,
mai mult, 115 eşantioane textile, la
întoarcerea sa încopciate într-un
registru, acompaniate, fiecare
eşantion de informaţii precise
asupra compoziţiei sale, preţului
său, procedeele de fabricaţie,
utilizările posibile, pieţele unde se
vând cel mai bine... Acest registru,
"Cartea eşantioanelor", este con-
servat la Muzeul de Artă Decorativă
din Paris. Document de însem-
nătate excepţională, demonstrând
caracterul riguros al explicaţiilor
tehnice şi comerciale menite să fie
utile Franţei într-o competiţie dintre
Hexagon şi Anglia la ora unui
comerţ care deja începuse să se
mondializeze. Se vădeau astfel,
pentru folos francez, coordonatele
producţiei textile britanice în zorii
primei revoluţii industriale, zori ce
relevau avansul englez - mă rog,
detalii - în producţia industrială
europeană începând cu 1760.
Erau reflectate în registru inovaţiile
tehnice ce au făcut ş i făceau
succesul industriei textile britanice:
stofe de tip "jean", denim, Justan,
catifea din bumbac etc. Să mai
amintim că erau trecute nu doar
informaţiile aferente producţiei din
Lancashire, ci şi cele privind indus-
tria de bumbac din celelalte regiuni,
practic o vitrină a producţiei engleze
respective în totalitatea ei.

6. Această remarcabilă cercetă-
toare, Arianne Fennetaux, arată că
prin asemenea detalii oferite
Franţei, John Holker se plasează
ca un expert "inconturnabil" al
politicii industriale ofensive dusă
pentru Hexagon de către ministrul
Trudaine. A fost levierul ascensiunii
lui John Holker, în Franţa, de la
nivelul de lucrător în Manchester,
la cel de "căpitan de industrie" la
Rouen, pe urmă la cel de Inspector
General al Manufacturilor, primind,
totodată, naţionalitatea franceză ca
şi un titlu nobiliar.

Câteva detalii astfel potrivit lui
Arianne Fennetaux, amănunte
reflectând o întreagă încrengătură
eficientă a industriei franceze a
bumbacului, în formare. Iată, la
sfârşitul misiunii sale amintite de
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spionaj, Holker a fost însărcinat să
fondeze o manufactură la Rouen,
unde să fabrice catifea din fir de
bumbac, cearceafuri şi draperii de
bumbac, alte stofe care nu au fost
până atunci încă fabricate în
Franţa. Se va instala la Saint-Sever
(pe malul stâng al Senei) şi va
construi, alături de câţiva industriaşi
francezi cu care a fost asociat de
Trudaine, mai multe ateliere. Aici
vor lucra, sub responsabilitatea sa
muncitori specializaţi aduşi din
Anglia, pe maşini şi utilaje textile
aduse tot de acolo. Totul după
principii englezeşti. Manufactura sa
se va numi "Fabrica regală de
catifea şi pânzeturi de bumbac", din
Rouen, având o dublă activitate: a)
ţesături de catifea şi pânzeturi din
bumbac; b) apretarea pieselor
finite.

Din simplu asociat, Holker va
deveni, la începutul anilor 1760,
proprietarul principal al terenului şi
al maşinilor. El însă nu a încetat să
inoveze şi să întreprindă, introdu-
când la Rouen un procedeu chi-
mic, adus din Anglia, pentru a fabri-
ca acidul sulfuric. Acid sulfuric
utilizat la albirea pânzelor înainte
de a fi vopsite... În 1778 era deja
"căpitan de industrie" în fruntea
unui complex industrial şi chimic
unde lucrau circa 350 de oameni.
Destul de mult pentru acea
vreme...

7. Încă din 1755 fusese numit de
Trudaine şi "Inspector al Manufac-
turilor Străine", funcţie ce îi conferea
un rol oficial în administraţ ia
franceză, însărcinat oficial să
încurajeze introducerea în ţară a
tehnicilor aduse din Anglia. Făcea
turnee regulate în Regatul francez,
dobândind astfel o viziune de
ansamblu asupra producţiei de
aici, redactând numeroase rapoar-
te şi recomandări menite să facă
industria franceză a bumbacului
mai competitivă pe pieţele străine.
Devine în acest fel un actor de
seamă al politicii industriale con-
cepute de Trudaine ("politica de
încurajare şi stimulare") care anula
logica monopolului în favoarea
intereselor, urmărind libera circu-
laţie a tehnicilor, ca şi a bunurilor, a
mărfurilor. În acest fel, calandrele
de tip englezesc, destinate să
apreteze textilele, utilizate iniţial la
Rouen pe bumbăcării, au fost
repede instalate la Amiens, pentru
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a apreta ţesăturile de lână. Era şi
meritul lui Holker, cel care a
organizat demonstraţii pentru a
convinge pe fabricanţ i i locali
asupra interesului comercial, a
avantajelor pe care aceştia le
puteau astfel dobândi. De aseme-
nea, în Anglia, se câştigau bani
frumoşi prin imprimarea ţesăturilor
de bumbac cu coroana, la bum-
băcăriile din Lancashire. Dar şi
altele. Putea astfel câştiga bani şi
coroana Franţei. În fapt, era vorba
de un liberalism economic din
care puteau câştiga cu toţii...

8. Se stimula producţia în interior
- şi în Anglia, şi în Franţa - dar
produsele respective erau prote-
jate de cele două mari puteri pe
pieţele din afară. Exemplul cu
bumbacul indian este semnificativ
astfel. Încă din 1686, Franţa, de
exemplu, interzisese importarea
pânzelor indiene precum ş i
imitarea lor pe solul naţional, în
vreme ce Anglia "rezolvase" în
acelaşi fel ("The Calico Acts") în
1701 şi 1721, prohibind sub severe
pedepse importul de bumbac
indian. Se admiteau şi excepţii,
care nu ieşeau însă din sfera unui
protecţionism relativ rigid: în Anglia,
de exemplu, imprimarea pe
pânzele de bumbac venite de
oriunde, vezi din India, nu era
interzisă, dar nici exportul în colonii
de pânze din bumbac sosite din
India, dar imprimate la Londra etc.
În fapt, India, cu o industrie manu-
facturieră a bumbacului puternică
şi bine pusă la punct - calitate,
colorit, apretare, rezistenţă ş.a. -
era o ameninţare serioasă şi pen-
tru Anglia şi pentru Franţa, astfel că
era necesar să fie barată. Şi a fost.
Anglia era ceva mai avansată în
astfel de acţiuni... Aşa că Holker a
vrut să inverseze clasamentul, dar
nu oricum, ci prin producţii franceze
- pe ţesături franceze sau indiene -
de mai bună calitate. Cu o minte
cuprinzătoare şi integrativă, va
îmbunătăţi toate etapele producţiei,
de la filatură până la albire, vopsire,
apretare. Va cuceri astfel zone im-
portante din piaţa africană, care
datorită climei, tradiţiilor şi unor
preţuri convenabile se vădea o
mare consumatoare de astfel de
produse. Din nou, dar, rolul lui Hol-
ker, deloc decorativ, a fost impor-
tant, demnităţile ocupate şi înno-
bilarea lui în Franţa reprezentând
un preţ mic comparativ cu marile
avantaje economice aduse de el
economiei din Ţara Cocoşului
Galic.

9. Mai sunt mai multe elemente
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de relevat. Pe fondul dezvoltării,
chiar "exploziei" industriei bumba-
cului în Franţa, "explozie" la care
Holker a contribuit substanţial, be-
neficiind şi de luciditatea dirigui-
torilor francezi, John Holker, devenit
demnitar al Franţei, a mai avut un
rol. A văzut mai departe decât
"transferul" de tehnologie astfel
dintre Anglia şi Franţa, sesizând
apariţia unei economii mondia-
lizate, în care bumbacul, de la
producţia sa, apoi transformarea în
fibră, după aceea în textil, până la
comerţul său, lega Europa, Asia

(mai ales India), America şi Africa.
Nu doar un specialist, ci şi un
vizionar... Desigur, noi acum suntem
departe, în jos. Spionajul industrial
care a fost promovat de noi înainte
de 1989, şi criticat pe urmă, ne
“alinia” la "tehnicile" în acest sens ale
puterilor industriale. Acum, cine să
spioneze la noi (“poate cu excepţia”
concesionării resurselor, aur, etc.) şi
ce să spionăm noi la alţii când  aproa-
pe nu mai producem nimic, am
devenit "harnici" importatori de tot
felul crescând accelerat datoria
externă a ţării? De reflectat.

P.S. Pentru gaze şi energie, nimic nou totuşi. "Respon-
sabilii" se străduiesc să ne înveţe cum să stingem becurile,
să diminuăm consumul, cum să ne obişnuim cu "răcoarea"
şi cum să consumăm apă caldă mai puţină (duşuri în doi).
Foarte bine. Dar nu se vădesc examinări mai clare de ce
am ajuns aici. Desigur, energia verde, războiul din Ucraina
(real, cu consecinţe dramatice), risipa etc. Să nu uităm
însă că în mixul mondial energetic, în pofida unor, deloc
rareori, paleative ale noastre, precum şi altele, cărbunele
ocupă încă un loc esenţial şi nu dă semne că ar scădea în
pondere (vezi China etc.). Liberalizarea la gaze şi energie,
trebuia aliniată cu scăderea preţurilor, şi nu cu creşterea
lor. Aşa scrie la carte. Consider că de la anumite şi
nedorite precipitări pe care le-am avut şi le avem, inclusiv
la nivel UE, ar trebui pornit... Iar problema nu este ce va fi
peste ani, ci ce este astăzi şi ce este mâine, cum fac
consumatorii de tot felul faţă la creşterea abracadabrantă
a preţurilor? Decidenţii nu sunt doar un institut de prog-
noză, ci trebuie să dea operativ răspunsuri satisfăcătoare
pentru populaţie şi agenţi economici, pentru prezent.
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La finele lunii august s-a stins
din viaţă, Domnul profesor univ.
emerit dr. dr.H.C. Iacob CĂTOIU,
personalitate care s-a bucurat de
un înalt prestigiu profesional,
recunoscut de către întreaga co-
munitate academică din dome-
niul economic şi de comunitatea
rurală din mijlocul căreia a plecat
şi la care şi-a găsit mereu răgaz
să revină, pentru că rădăcinile
sale au fost în lumea satului măr-
ginean şi realizările sale au fost
motiv de mândrie pentru concetă-
ţenii săi. Numeroasele premii şi
distincţii obţinute s-au bazat pe
argumente solide, susţinute de
activitatea şi opera ştiinţifică ale
Domniei sale pe parcursul a mai
multor  decenii în cercetare şi la
catedră în domeniul învăţămân-
tului superior economic, dublate
de contribuţia Domniei sale la
promovarea valorilor satului
românesc tradiţional, la valorifi-
carea superioară a imensului
patrimoniu material şi imaterial
de care dispune zona rurală şi

In memoriam Iacob CĂTOIU
Mărginimea Sibiului prin excelenţă.

Absolvent al Academiei de Studii
Economice, a finalizat studiile uni-
versitare în 1966 ca şef de promoţie
şi a primit titlul de Diplomat în Ştiinţe
Economice, Specializarea Econo-
mia Comerţului Interior. În 1973, şi-
a luat masteratul cu diplomă de merit
la specializarea Marketing şi Analiză
cantitativă, în cadrul prestigioasei
universităţi Indiana din S.U.A., îar în
1975 a obţinut titlul de doctor în
Administrarea Afacerilor, specializa-
rea Marketing, tot în S.U.A., la Indiana
University, cu teza intitulată Mode-
larea cererii pentru bunuri de folo-
sinţă îndelungată în România. În
1993, în cadrul Northwestern Uni-
versity  din S.U.A., a absolvit cursurile
de perfecţionare postdoctorală în
cadrul programului adresat cadrelor
didactice din Europa Centrală şi de
Est, unde a obţinut diploma J. L.
Kellogg Graduate School of Mana-
gement de studii postdoctorale, la
specializarea Marketing. Imediat
după absolvirea facultăţii şi-a început
activitatea la Academia de Ştiinţe

Economice din Bucureşti, unde a
trecut prin toate gradele didactice,
de la preparator universitar în 1966,
la profesor universitar  emerit şi
conducător de doctorat în domeniul
Marketing, al prestigioasei universi-
tăţi bucureştene. A îndeplinit o serie
de funcţii de conducere în cadrul
ASE, fiind pe rând prodecan al
Facultăţii de Comerţ între 1981-1989,
apoi decan al aceleiaşi facultăţi în
perioada 1992-2003 şi primul decan
al Facultăţii de Marketing între 2003
şi 2004.

Recunoaşterea meritelor sale
profesionale, a devotamentului şi
responsabilităţii  personale exemplar
dovedite de-a lungul anilor, au consti-
tuit argumente de netăgăduit în
acordarea numeroaselor titluri şi dis-
tincţii, printre care: Ordinul şi Medalia
"Meritul pentru învăţământ în grad de
Comandor"; Doctor Honoris Causa
al Universităţii 1 Decembrie 1918 din
Alba Iulia (2009); Doctor Honoris
Causa al Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu (2012); preşedintele
Comisiei de Marketing din cadrul
Consiliului Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU); copreşe-

dinte al Asociaţiei Române de
Marketing (AROMAR); membru al
Beta Gamma Sigma - prestigioasă
societate academică onorifică din
SUA; Premiul Academiei Române
"Virgil Madgearu" pentru lucrarea
"Marketing";  preşedintele Asociaţiei
"Reuniunea Mărginimii  Sibiului",
Cetăţean de onoare al localităţii
natale, comuna Gura -Râului, jude-
ţul Sibiu, din anul 2009 şi Cetăţean
de onoare al judeţului Sibiu din
2013. Domnul profesor univ.emerit
dr. dr.H.C.Iacob CĂTOIU  este auto-
rul a 57 de cărţi, manuale şi cursuri
universitare publicate la edituri de
prestigiu în domeniul economic,
precum şi coautor la numeroase
cărţi de specialitate, printre care:
Marketing, Cercetări de marketing,
Metode şi tehnici utilizate în cerce-
tările de marketing, Marketing turistic,
Comportamentul consumatorului -
abordare instrumentală ş.a. În anul
2014, profesorul univ.emerit dr.
dr.H.C.Iacob CĂTOIU, a publicat
cartea " Viaţa ca o clipă - repere
autobiografice  ", oglinda vieţii unui
OM, "o fereastră deschisă către o
viaţă trăită intens, presărată cu
momente de bucurie, de umor, de

sărbătoare, de durere, dar şi clipe
de tăcere, de rugăciune, de pace
dumnezeiască, de luptă şi de
speranţă",  cum spunea sugestiv
Domnia Sa. În anul 2019 a publicat
şi  lucrarea "Despre marketing -
Antologie".

Toate aceste merite constituie
dovada unei preţuiri binemeritate
a activităţii sale profesionale,
ştiinţifice şi didactice, dar şi
implicării sale sociale şi reprezintă
un omagiu adus unei personalităţi
marcante din judeţul Sibiu.

Drum bun în galaxia marke-
tingului, Domnule Profesor!

Virgil NICULA,
septembrie, 2022

Cu puţin timp în urmă a trecut la
cele veşnice, ziaristul, scriitorul,
prolific şi de valoare , editorul, diplo-
matul Neagu Udroiu. L-am cunos-
cut cu peste 55 de ani în urmă - era
mai mare ca mine cu vreo 2 ani -
când, la publicaţii diferite, ne inter-
sectam paşii pe culoarele parcă
fără sfârşit spre tipografie, ale fostei
"Case a Scânteii". Fiecare cu trea-
ba lui. Avea un mers iute şi deter-
minat. Pornise de "jos", terminase

 In memoriam Neagu Udroiu
o şcoală profesională, începuse ca
ucenic la "Vulcan", făcând apoi sal-
turi uimitoare: liceul la seral - liceu
pe care l-a considerat o treabă deo-
sebit de serioasă de recuperări şi
acumulări, nu "fuşăraie", ci muncă,
studiu, lecturi cât de multe. şi apoi
facultatea. O structură solidă şi efer-
vescentă de cultură şi cunoştinţe. Jur-
nalist cu condei, s-a aplecat şi spre
cărţi, iar ulterior, spre editare. Cu
succes, apoi, spre diplomaţie.

Făcea cronici riguroase, deo-
sebite. Mie mi-a făcut cronică la două
volume ale mele, "Civilizaţie şi Indus-
trie", Edit. Albatros, 1981, şi, circa
patruzeci de ani mai târziu, deşi nu
prea mai avusesem contacte, la
cartea "Jurnal de cercetător. Privind
înapoi. La catedră în 6 ţări", Edit.
Continent, Sibiu - Bucureşti, 2020...
Fiind ambasador al României, în
Finlanda, ne-a sprijinit în capitala
Finlandei o delegaţie a ţării şi Acade-
miei Române la un mare Congres
Internaţional Economic şi de Istorie
Economică, în anul 2006. Oricum, îl

citeam cu mult interes. Ne-am mai
întâlnit însă, şi prin pasiunea lui
pentru rugbi, el chibiţ, dar mai mulţi
colegi ai săi de şcoală - Gică Bărbă-
lău, Mazilu etc. - devenind jucători
de echipă naţională. Neagu Udroiu
îi reunea pe toţi, şi pe fostul lor pro-
fesor - antrenor, nea Dragoş Ţenes-
cu, aproape în fiecare an, momente
superlative de prietenie, amintiri, de
destindere... Am aflat întâmplător că
s-a stins, modestia sa fiind direct
proporţională cu valoarea sa intrin-
secă. Un om remarcabil, cu caracter,
o minte iscoditoare, un amic fidel.

Odihneşte-te în pace, maestre
Neagu Udroiu!

Dan POPESCU
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Ca să nu aibă timp să-şi revină
din şocul pandemic, turismul
internaţional mai primeşte o perfuzie
ca să poată face faţă actualei crize
energetice, la care se adaugă  noi
ameninţări: creşterea preţului petro-
lului, creşterea inflaţiei, o potenţială
creştere a ratelor dobânzilor, volu-
mele mari de datorii şi întreruperea
continuă a lanţurilor de aprovizionare.
Mulţi întreprinzători se gândesc deja
să închidă unităţile pe timpul
sezonului rece, realizând că nu vor
putea face faţă cheltuielilor generate
de încălzire, în condiţiile în care
preţurile şi tarifele au crescut conti-
nuu şi nu au de gând să se oprească
din această tendinţă. Să nu uităm
că în cadrul unităţilor de alimentaţie
publică şi turism, temperatura în
spaţiile interioare trebuie să fie de
minim 21 °C, în conformitate cu nor-
mele metodologice de clasificare.
După 2020, anul 2021 este deja
oficial al doilea cel mai prost an din
istoria turismului. Organizaţia Mon-
dială a Turismului (UNWTO) a confir-
mat că, deşi turismul a crescut cu
4% în 2021 faţă de anul precedent,
respectiv cu 415 milioane de turişti
faţă de 400 milioane în 2020, numă-
rul de sosiri turistice internaţionale
este încă cu 72% sub nivelurile pre-
pandemie din 2019, an care s-a
încheiat cu un număr record de 1,5
miliarde de călători. În acest context,
perspectivele pentru 2022 nu sunt
deosebit de optimiste: majoritatea
grupului de experţi ai UNWTO (64%)
se aşteaptă ca sosirile de turişti să
revină la nivelurile din 2019 abia în
2024 sau chiar mai târziu.

Barometrul de Turism Mondial al
UNWTO concluzionează că relaxa-

rea restricţiilor de călătorie ca urmare
a coordonării sporite şi a protocoa-
lelor transfrontaliere, împreună cu
creşterea ratelor de vaccinare, au
contribuit la manifestarea unei cereri
turistice în creştere. Pe regiuni,
Europa şi America au înregistrat cele
mai bune rezultate în 2021, com-
parativ cu 2020 (+19% şi, respectiv,
+17%), deşi aceste zone s-au situat
încă cu 63% sub nivelurile pre-
pandemie. Pe subregiuni, Caraibe
a înregistrat cele mai bune date
(+63%, peste 2020, deşi încă cu
37% sub 2019), unele destinaţii se
apropie sau depăşesc nivelurile pre-
pandemie. Europa de Sud medite-
raneeană (+57%) şi America Cen-
trală (+54%) s-au bucurat şi ele de
creşteri semnificative, deşi sosirile de
turişti rămân cu 54% şi, respectiv,
56% sub nivelurile din 2019.
America de Nord (+17%) şi Europa
Centrală şi de Est (+18%) au depăşit,
de asemenea, nivelurile din 2020.
Africa a înregistrat o creştere cu 12%
a sosirilor în 2021 faţă de 2020, deşi
călătoriile au fost cu 74% sub nive-
lurile din 2019. În Orientul Mijlociu
sosirile au scăzut cu 24% faţă de
2020 şi cu 79% faţă de 2019. Cele
mai slabe rezultate au fost înregis-
trate de Asia şi Pacific, unde călăto-
riile internaţionale erau încă cu 65%
sub nivelurile din 2020 şi cu 94% sub
valorile pre-pandemie, multe desti-
naţii rămânând închise pentru călă-
torii. Contribuţia economică a turis-
mului în 2021 (măsurată în ponde-
rea turismului în produsul intern brut
mondial) este estimată la 1,9
trilioane de dolari (1.667 milioane
de euro), peste cele 1,6 trilioane
dolari din 2020 (1,4 trilioane de euro),
dar încă cu mult sub valoarea pre-
pandemie de 3,5 trilioane de dolari
(3,07 trilioane de euro). În aceste
circumstanţe, turismul intern, precum

şi activităţile în aer liber, produsele
turistice "verzi" şi turismul rural, au
continuat să impulsioneze redre-
sarea sectorului în 2022 într-un
număr tot mai mare de destinaţii, în
special cele cu pieţe interne mari.

Grupul de turism TUI a subliniat
că preţurile şi tarifele medii "s-au
situat la un nivel foarte ridicat pentru
vara anului 2022?,  deoarece turiştii
au rezervat mai multe pachete şi
servicii incluse de valoare mai mare,
cu sejururi mai lungi, tendinţă care a
fost menţionată şi de operatorul de
turism DER Touristik. Germania se
pregăteşte pentru o iarnă grea:
guvernul tocmai a lansat planul de
economisire a energiei, ceea ce va
afecta şi cheltuielile de vacanţă.
Dacă 61% dintre cei chestionaţi
doresc să îşi eficientizeze consumul

de energie, potrivit sondajului
Institutului YouGov, o treime dintre
cei chestionaţi (30%) spun că nu vor
renunţa la o evadare; 39%  au
declarat că vor economisi sacrificând
vacanţele; 53% afirmă că îşi vor
reduce consumul de energie gătind
sau făcând mai puţin duş; 51% vor
cumpăra mai puţin haine şi electro-
casnice, în timp ce 45% renunţă la
cheltuieli mari cum ar fi cele legate
de achiziţionarea unui autoturism
nou sau a unei bucătării. Deşi
cererea de călătorii intracomunitare
în Europa a fost reactivată în această
vară după oprirea pandemiei,  mai
este cale de parcurs pentru a
recupera cifrele din 2019, potrivit noii
analize realizate de ETC împreună
cu Turism Economie, care prezintă
cele mai recente tendinţe şi perpec-
tive privind turismul european. Faţă

de cei 579,6 milioane de călători
intracomunitari înregistraţi în Europa
în 2019, prognozele sugerează că
în 2022 vor sosi cca. 427,6 milioane
de turişti. Nivelul pre-pandemic nu
va fi atins nici în 2023, cu o prognoză
de 514,8 milioane de sosiri. Va trebui
să aşteptăm până în 2024 pentru a
depăşi aceste cifre: conform studiului
de tendinţe ETC, se va atinge un nou
record de 587,5 milioane de călători
intracomunitari, în timp ce în 2025
toate recordurile vor fi dobărâte, cu
627,5 milioane de călători care vor
vizita Europa. Care vor fi principalele
destinaţii de călătorii intra-euro-
pene? În 2025, Spania va conduce
clasamentul ţărilor cu cea mai mare
pondere a acestor călătorii,  situân-
du-se pentru prima dată în faţa
Franţei, cu 13% faţă de 12,4%
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pentru ţara vecină, şi cu Italia pe locul
al treilea, cu 9,2%. La rândul său,
ponderea concurenţilor precum
Grecia, Turcia sau Croaţia va fi mai
mult mai mică, cu 5,3%, 4,8% şi,
respectiv, 2,5% din piaţa intra-
europeană. În schimb, principalele
pieţe emiţătoare nu prezintă variaţii
faţă de anii pre-pandemiei. Piaţa
germană rămâne lider, deoarece
reprezintă 18,6% dintre călătorii
intracomunitari, urmată de britanici
(12,4%) şi francezi (7,1%). O să
vedem dacă aceste previziuni se vor
adeveri. Franţa, prima destinaţie din
lume după numărul de vizitatori, cel
puţin până în prezent, se pregăteşte
să recupereze turismul inbound,
după scăderea bruscă din ultimii doi
ani ca urmare a pandemiei de
COVID-19. Anul trecut a primit peste
42 de milioane de vizitatori faţă de
cei peste 90 de milioane în 2019,
înainte de începerea crizei. Pentru a
promova sectorul şi a-şi menţine
poziţia de lider, guvernul francez a
angajat o investiţie de 1,9 miliarde
de euro pe parcursul a zece ani în
programul "Destinaţie Franţa",
pentru a sprijini redresarea activităţii,
transformarea sectorului prin inovare
şi digitalizare, precum şi pentru a
poziţiona ţara ca prima destinaţie
durabilă în lume. Din această cifră,
20 de milioane de euro vor fi alocate
unui plan internaţional de comuni-
care axat pe promovarea atracţiilor
ţării şi a evenimentelor sportive inter-
naţionale majore, precum Cupa
Mondială de schi de la Courchevel/
Méribel şi Cupa Mondială de Rugby,
ambele din 2023, şi Jocurile
Olimpice şi Paralimpice de la Paris
în 2024. De asemenea, 44 de milioa-
ne de euro vor fi dedicate extinderii
turismului slow şi cicloturismului,
dezvoltării unei noi clasificări hotelie-
re care să întărească criteriile de
sustenabilitate şi unui plan de sprijin
pentru companiile nou create din
acest sector.

Conservarea biodiversităţii teres-
tre şi maritime şi a itinerariilor cultu-
rale europene vor avea un buget de
51 de milioane de euro, iar alte 100
de milioane vor fi destinate sprijinirii
turismului de business, segmentul
care amână cel mai mult procesul
de redresare. Cele trei axe care
marchează propunerile din acest an
pentru călătoriile în Franţa sunt
gastronomia, turismul durabil şi cul-
tura. În acest fel, pe lângă resursele
istorice şi de patrimoniu, în 2022
acestea se concentrează mai mult
pe natură,  activităţile în aer liber, cu
o mare varietate de trasee de
biciclete şi maşini electrice, printre
alte opţiuni. În prezent, majoritatea
actorilor locali din turism se
confruntă cu probleme acute legate
de reducerea consumului energetic
şi a emisiilor de carbon. TUI Group
şi-a făcut cunoscut angajamentul
ferm pentru "reducerea reală" a
emisiilor, în loc să opteze pentru
compensare şi doreşte să facă acest
lucru în aşa fel încât acţiunile sale să
poată să fie vizibile şi verificate,
considerând că trebuie să dea
exemplu din poziţia sa de lider.
Totodată intenţionează să ofere
stimulente partenerilor săi hotelieri
şi să achiziţioneze  alimente de la
producători locali. Grupul şi-a
prezentat obiectivele de reducere a
emisiilor de la avioane, nave de
croazieră şi hoteluri către ONG
Science Based Targets Initiative
(SBTI) pentru validare. Acreditarea
respectivă este aşteptată până la
sfârşitul anului 2022 şi asigură că
punctele stabilite de TUI în ceea ce
priveşte reducerea emisiilor până în

anul 2030 se bazează pe cele mai
recente cercetări  ştiinţifice privind
schimbările climatice şi pe obiec-
tivele stabilite în Acordul de la Paris:
"vrem să stabilim un standard de
sustenabilitate pe piaţă şi să ne
respectăm angajamentul ca lideri".
SBTI a apărut din colaborarea dintre
Carbon Disclosure Project (CDP),
Pactul Mondial al Naţiunilor Unite,
World Resources Institute (WRI) şi
World Wide Fund for Nature (WWF).
Iniţiativa arată companiilor şi
instituţiilor financiare cât de mult şi
cât de repede trebuie să îşi reducă
emisiile pentru a îndeplini obiectivele
de la Paris şi peste 3.000 de com-
panii din întreaga lume au semnat
angajamente în acest sens. TUI
Group şi-a stabilit obiective specifice
pentru fiecare dintre diviziile sale în
cadrul planului intern de atingere a
emisiilor zero până în 2050 ca ter-
men limită, cu un efort deosebit
pentru a obţine rezultatul maxim
până în 2030. Începând cu 2020,
companiile aeriene trebuie să res-
pecte obiectivul planului de reducere
a emisiilor de carbon în aviaţia mon-
dială, CORSIA, care obligă industria
la o creştere economică fără emisii
de carbon. Începând cu luna iulie
2019, 80 de state care reprezintă
77% din activitatea aviaţiei interna-
ţionale, s-au alăturat voluntar la
CORSIA, iar mai mult de jumătate
dintre aceste state sunt europene.
CORSIA va avea ca rezultat redu-
cerea a aproximativ 2.500 milioane
de tone de CO2 între 2021 şi 2035,
iar companiile aeriene vor plăti
pentru a-şi compensa emisiile prin
investiţii în proiecte ecologice. În
2019, AirBaltic a implementat pe
deplin proiectul său E- GEN, care a
permis mai mult de 500 de abordări
de înaltă precizie în întreaga Europă
în flota sa Bombardier Q400
NextGen, îmbunătăţind în mod
semnificativ nivelurile de eficienţă de
combustibil şi reducând emisiile de
CO2. KLM Royal Dutch Airlines s-a
angajat să dezvolte şi să cumpere
75.000 de tone de combustibil aviatic
durabil pe an în următorii 10 ani,
începând cu 2022. Acesta va reduce
emisiile CO2 ale companiei KLM la
200.000 de tone pe an.

British Airways construieşte o
fabrică cu compania de combustibil
regenerabil Velocys, pentru a
transforma deşeurile organice în
combustibil din surse regenerabile
pentru flota sa, care va începe să
funcţioneze în 2024. Ryanair va
cumpăra 200 aeronave Boeing 737
în următorii cinci ani, în valoare de
20.000 mil. de euro, reducând emi-
siile cu 16%. Grupul Lufthansa se
angajează să devină neutru din
punct de vedere al emisiilor de
carbon în toate operaţiunile la sol din
Germania, Austria şi Elveţia până în
2030. EasyJet are un parteneriat cu
Wright Electric care lucrează pentru
a dezvolta un avion electric pentru a
face viabile zborurile de scurt şi
mediu curier până în 2030. Hotelurile
şi unităţile de cazare de diferite tipuri
emit echivalentul a 264 de milioane
de tone metrice pe an, ceea ce repre-
zintă 10% din emisiile anuale ale
sectorului turistic, după cum au con-
firmat EY Parthenon şi Booking.com,
în prima analiză detaliată a emisiilor
de carbon din industria hotelieră
globală, arătând potenţialul de a
reduce emisiile aproximativ echiva-
lente cu cele ale 65 de centrale pe
cărbune. Studiul estimează, de
asemenea, costul atingerii emisiilor
nete zero până în 2050: unităţile
hoteliere vor trebui să investească
768 de miliarde de euro pentru a
adopta tehnologii mai eficiente şi a
trece la furnizarea de energie rege-
nerabilă, echivalent cu veniturile

anuale combinate ale tuturor
hotelurilor şi cazărilor. "Nu este o
sarcină uşoară pentru un sector care
a fost deosebit de afectat de
coronavirus şi care se recuperează
încet", după cum recunosc creatorii
studiului (evisionturism.ro). Industria
hotelieră trebuie să reducă emisiile
cu echivalentul a 17 tone de CO2 pe
an, cu o creştere între 6% şi 7% pe
an faţă de nivelurile actuale, pentru
a atinge ţinta aferentă anului 2050.
Măsurile cu cel mai mare potenţial
de reducere a emisiilor includ insta-
larea de sisteme de încălzire şi răcire
eficiente energetic, cu un potenţial
global de reducere a emisiilor de
53%; folosirea aparatelor electrice
cu consum redus în întreaga unitate
de cazare (-12%), şi montarea de
geamuri termopan (-10%). Calea de
tranziţie către zero emisii nete se
reflectă în următoarele obiective:
îmbunătăţirea eficienţei utilizării
resurselor naturale; promovarea
unui comportament pro - sustena-
bilitate din partea oaspeţilor şi a
personalului de cazare; stimularea
tranziţiei către utilizarea energiei
regenerabile; compensarea  oricărui
tip de  emisii GES. Există, de aseme-
nea, unele obstacole în calea
implementării acestor măsuri, cum
ar fi: sentimentul insuficient de
urgenţă, lipsa de cunoştinţe sau date
insuficiente şi lipsa resurselor
financiare sau a accesului la capital.
Din acest motiv, este nevoie de
acţiuni comune, deoarece sectorul
hotelier nu poate parcurge singur
acest drum. Nu este surprinzător
acest lucru având în vedere că, deşi
o mare parte din măsurile de
reducere sunt profitabile în principu,
se estimează că, costul pentru
realizarea întregului potenţial de
reducere a emisiilor cu tehnologiile
actuale este de 243 miliarde de euro,
echivalentul a 4.750 de euro per
cameră.

Companiile din sector, multe dintre
ele mici şi mijlocii, au nevoie de
sprijin financiar  pentru a depăşi
această tranziţie. Aceste acţiuni de
sprijin pornesc de la conştientizarea
generală şi au ca scop canalizarea
cererii către locuinţe sustenabile sau
oferirea de acces facil la programele
de sprijin financiar şi de capital.
Guvernele au un rol hotărâtor  atunci
când vorbim de generarea cadrului
de reglementare şi stimulente
adecvate pentru sectorul de cazare,
dar există şi alţi actori care pot
contribui la deblocarea cererii
suplimentare, căutând  opţiuni mai
sustenabile şi astfel să promoveze
tranziţia, într-un fel în care investiţiile
verzi să fie armortizate mai rapid. De
exemplu, platformele de călătorie
online  pot contribui la crearea unui
ciclu de cerere şi ofertă, care se

consolidează reciproc pentru opţiuni
de călătorie durabile. Deşi 2050
poate părea departe, sunt necesare
acţiuni urgente pentru a reduce
emisiile de carbon în sectorul de
cazare.

Companiile de turism, şi mai pre-
cis, companiile hoteliere, aşa cum a
subliniat prinţesa Xenia de Hohen-
lohe, co-fondator şi managing parte-
ner al Considerate Group, "şi-au
propus să treacă de la a fi băieţii răi
din film la un rol de lider în aplicarea
principiilor durabilităţii în activitatea
lor. Suntem pregătiţi să adoptăm
acest rol şi să devenim protectori ai
mediului". Prinţesa a moderat foru-
mul de discuţii "De la destinaţii
neutre în carbon la turismul regene-
rativ: limite şi implementare", în ziua
în care Convenţia virtuală a ITB Berlin
2022 a dedicat-o turismului suste-
nabil, unde s-a constatat că sectorul
hotelier şi-a propus să treacă de la
zero la impact pozitiv. Actorii din
turism, aşa cum a subliniat Petra
Thomas, managing director al Foru-
mului Anders Reisen (Călătoreşte
diferit),"suntem pregătiţi să condu-
cem schimbarea după pandemie,
ţinând cont de faptul că există multi-
ple domenii în care sectorul poate
contribui la soluţii de sustenabilitate
cu impact pozitiv. Acum câţiva ani, în
Germania nimeni nu vorbea despre
schimbările climatice şi acum
reprezintă cea mai mare provocare
internaţională cu care ne confruntăm,
pentru care trebuie să ne ajutăm cu
soluţii tehnologice. Turismul este
chemat să joace rolul de facilitator
al sustenabilităţii, să conducă
colaborarea cu grupurile de interese
şi comunităţile locale pentru a decide
în comun asupra dezvoltării
destinaţiei, fără a fi nevoie să aştepte
un regulament care să stabilească
liniile directoare", - a subliniat Petra
Thomas. În acest sens, specialiştii
din turism pledează pentru promo-
varea "colaborării între companii
pentru ca sustenabilitatea să devină
o tendinţă generală, iar acolo platfor-
mele au multe de spus, centralizând
toate informaţiile diponibile pe
această temă pentru ca, turiştii să
ştie unde să le găsească atunci când
îşi pregătesc călătoriile, pentru că
deja o cer. Platformele trebuie să
colecteze şi să publice aceleaşi
informaţii de la toţi furnizorii lor. Este
o mare provocare, dar este timpul
să o facem, pentru că cele mai bune
practici sunt deja acolo  Turiştii sunt
din ce in ce mai conştienţi de faptul
că practicarea unui turism respon-
sabil are repercursiuni asupra
sănătăţii planetei şi asupra sănătăţii
lor, precum si pentru cea mai bună
experienţă" (evisionturism.ro).
Experţii au ajuns la un consens în
ceea ce priveşte necesitatea îmbu-

nătăţirii comunicării, astfel încât
clienţii să cunoască realizările
sectorului în turismul durabil şi ei să
să poată alege singuri dacă doresc
un impact pozitiv al călătoriei lor
Călătorul, de fapt, caută deja criterii
de aplicare care să-i garanteze acest
lucru, aşa că este sarcina sectorului
să îi ofere informaţiile astfel încât să
poată lua decizii de călătorie dura-
bile, asigurându-l de valoarea
pozitivă a acţiunii într-o destinaţie cu
comunitatea locală şi de impactul
turismului în îmbunătăţirea vieţii
oamenilor care locuiesc acolo. La
rândul său, preşedintele Sustainable
Hospitality Alliance, a subliniat că
"sectorul are responsabilitatea de a
acţiona şi oportunitatea de a conduce
această mişcare, cu lideri din ce în
ce mai dedicaţi proiectelor durabile.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(ODD) reprezintă oportunităţi mari
pentru dezvoltarea şi crearea
locurilor de muncă, dar sunt multe
de făcut, aşa că trebuie să promo-
văm colaborarea şi parteneriatul
între cei care încep să lucreze la
sustenabilitate şi cei care au deja o
distanţă mare parcursă. De altfel, la
WTTC (World Travel and Tourism
Council) sprijinim orice companie
care începe această călătorie spre
schimbare. Industria hotelieră, dupa
cum a adăugat el, are în faţa ei
oportunitatea de a contribui la viitor.
Nu degeaba, după ultimii ani grei şi
provocatori, şi-a arătat rezistenţa şi
capacitatea de a reprezenta din nou
procentul din PIB-ul multor ţări pe
care îl deţinea înainte de pandemie".
şi tot el, arăta sugestiv: "este timpul
pentru turismul regenerativ: o afacere
care dă înapoi societăţii, mediului şi
economiei globale, mai mult decât
ia de la ele. Căutăm  un leadership
responsabil; să fie net pozitiv pentru
a obţine ce este mai bun pentru
companii şi pentru oamenii care
lucrează în ele".

Sustainable Hospitality Alliance
reuneşte deja 25% din camerele de
hotel din lume, aparţinând la 16 mari
lanţuri şi grupuri internaţionale care
însumează până la 30.000 de unităţi
hoteliere, în care sunt distribuite 4,5
milioane de camere:  Accor, Caesars
Entertainment, Deutsche Hospitality,
Four Seasons Hotels & Resorts,
Hilton Worldwide, Hyatt, IHG, Kerten
Hospitality, Marriott International,
Radisson Hotel Group sau Wynd-
ham Hotels & Resorts ş.a. Redresa-
rea activităţii turistice provoacă un
interes mai mare în sector din partea
investitorilor, care plănuiesc să inves-
tească în Europa aceleaşi volum de
capital, sau mai mult, decât înainte
de pandemie, potrivit unui sondaj
realizat de Cushman & Wakefield.
În prezent, cea mai mare îngrijorare
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este legată de costurile de construcţie
şi de inflaţia vertiginoasă. Două
sectoare trezesc cel mai mare inte-
res: apartamentele cu servicii şi
resort-urile. În cazul specific al hote-
lurilor, se remarcă şi interesul suscitat
de oraşele cosmopolite şi de afaceri
precum Paris, Londra şi Berlin. şi pe
lângă aceste trei, oraşele Milano şi
Madrid ocupă un loc important. Pe
baza unui sondaj realizat de cei mai
importanţi investitori în hoteluri,
inclusiv reprezentanţi seniori ai unor
firme de capital privat, fonduri, REIT
şi alţi investitori instituţionali activi pe
piaţa imobiliară hotelieră europea-
nă, Cushman & Wakefield susţine
că aproximativ 80% dintre investitori
intenţionează să aloce capital în
imobiliare hoteliere cel puţin la nivelul
din anul 2019.

Lanţurile internaţionale precum
Rosewood Hotels and Resorts, Four
Seasons sau Mama Shelter au dorit
să împărtăşească 10 tendinţe cheie
pentru 2022, identificate în urma
analizării comportamentului clien-
ţilor. Siguranţa rămâne un element
cheie, precum şi confidenţialitatea
şi exclusivitatea. Dar nu toate tendin-
ţele sunt concentrate pe coronavirus,
deoarece inovaţia şi optimismul
rămân esenţiale pentru ca industria
turismului să rămână pe linia de
plutire. După Generaţia Z vine Alfa.
"Influenţa Alfa" este un termen
inventat de Globetrender pentru a se
referi la "puterea soft" pe care copiii
o exercită indirect pe reţelele de
socializare pentru a câştiga "like-uri"
pur şi simplu pentru că sunt drăguţi.
Dar reflectă şi forţa dominantă şi
perspectiva unică pe care o va avea
această generaţie digitală nativă pe
măsură ce îmbătrâneşte. În confor-
mitate cu această tendinţă, Rose-
wood Hotels and Resorts şi-a întinerit
programul Explorers Club oferit în
proprietăţile sale, oferind servicii
suplimentare  pentru copii şi familiile
acestora în timpul vacanţelor. Printre
noutăţi se numără posibilitatea ca
un fotograf profesionist să însoţească
familia o zi întreagă pentru a
surprinde fiecare clipă, pe lângă
faptul că le încurajează relaţia în
armonie cu mediul care îi înconjoară.
Expresia "o călătorie a vieţii" nu a fost
niciodată mai potrivită decât în
prezent. Prinşi în dorinţa de a trăi
momentul de faţă, consumatorii îşi
îndeplinesc visele de călătorie, fie că
este vorba de a sta aproape de casă

sau de a vizita locaţii emblematice
din întreaga lume, destinaţii sau
participarea la evenimente sportive
majore.

Odată cu creşterea ecoturismului,
activităţile de destinaţie cu implica-
rea organizaţiilor locale, oportuni-
tăţile de voluntariat şi compensarea
emisiilor de carbon, vor creşte în
popularitate în acest an şi pe viitor.
Brandul ultra-lux Rosewood Hotels
adoptă o poziţie faţă de această
tendinţă cu Rosewood PlaceMakers,
adoptând un program ambasador
care conlucrează la nivel local cu
personalităţi interconectate din artă,
sustenabilitate, cultură şi wellness,
prin inovaţii orientate spre comu-
nităţile din destinaţiile alese. Ecotu-
rismul este un termen complex încât
adesea nu este foarte transparent în
a arăta cum investiţia turistului se
traduce în sprijin local şi cum
afectează direct populaţia rezidentă.
În cadrul provocărilor de a crea
experienţe unice şi captivante într-
un mediu de incertitudine precum
cel actual, timpul a devenit mai
important ca niciodată. Antrepre-
norul Oliver Ripley este co-fondator
şi CEO al Habitas, grupul hotelier
care reimaginează experienţa

hotelieră convenţională "cu accent
clar pe sustenabilitate şi schimbare
pozitivă". Definit drept Club Med
pentru mileniali, construcţia proiecte-
lor sale se realizează în mai puţin de
un an datorită tehnicii sale inovatoa-
re modulare, ale cărei structuri de
baza ale camerei sunt create în
fabrica sa din Mexic şi de acolo sunt
trimise către orice destinaţie din lume
unde pot fi montate cu impact minim
asupra mediului local. Datorită
acestui fapt, timpul de construcţie
este redus la între şase şi nouă luni,
în timp ce rentabilitatea investiţiei se
stabileşte în termen de doi ani, mult
mai rapid decât în cazul modelului
tradiţional de hotel. Coronavirusul a
forţat milioane de oameni să lucreze
de acasă, dar productivitatea a
rămas constantă, iar angajaţii şi-au
dat seama.

Potrivit Biroului pentru Statistica
Naţională, aproape 30% dintre
muncitorii britanici au continuat să
facă telemuncă chiar şi atunci când
restricţiile guvernamentale s-au
relaxat. În acest sens, sondajul
YouGov a confirmat că 60% dintre
oameni ar prefera să lucreze de la
distanţă tot timpul său o parte din
timp dacă ar avea de ales,  procent

care în alte ţări este chiar mai mare.
Munca hibridă este noua normali-
tate, motiv pentru care multe hoteluri
noi, precum Curtain Club redeschis
din Shoreditch, Londra, au deschis
spaţii de coworking pentru membri,
precum Only You Atocha, care includ
uneori şi posibilitatea de a se bucura
de spa-ul şi sala de sport a hotelului,
ca exemplu al echilibrului perfect
între acest nou mod de lucru şi
bucuria stilului de viaţa liber. Mulţi
călători doresc să viziteze Londra în
2022, Pinterest arată capitala Marii
Britanii drept o alegere ideală pentru
ca turiştii să se bucure de nopţile
emblematice ale oraşului,  care va fi
motorul unor noi deschideri hoteliere
precum, printre altele, cele ale Mon-
drian Shoreditch, în noul său centru
creativ şi cultural, cu pachete de
experienţe imersive pentru a-şi
recupera energia după aproape doi
ani de pandemie.The Carlton Tower
Jumeirah oferă la The Peak Fitness
Club & Spa, deschis în iunie anul
trecut, tratamente de wellness de
ultima generaţie într-un spaţiu care
ocupă trei etaje ale clădirii cu vederi
spectaculoase asupra capitalei,
precum şi cea mai mare piscină
dintr-un hotel din Londra (20 de metri
lungime), cu lumină naturală.  Living
Rooms este o colecţie unică de şase
unităţi de cazare rezidenţiale de
designer din Londra, potrivite nu
numai pentru călătorii de afaceri de
lungă durată, ci şi pentru petrecerea
timpului liber, familia şi pentru
staycation-urile pentru britanicii care
doresc să guste viaţa oraşului.
Dovada în acest sens este creşterea
cu 30% înregistrată la acest tip de
rezervări în ultimul trimestru al anului
faţă de aceeaşi perioadă a anului
2019. Faptul că am fost închişi între
patru pereţi timp de aproape doi ani
ne-a facut să ne amintim de vremuri
mai fericite şi nostalgia s-a instalat
printre noi. Mulţi obişnuiau să
frecventeze petrecerile albe de pe
Nikki Beach, pionerii în conceptul de
beach club şi lifestyle pe plajă.
Compania a crescut în ultimii 20 de
ani şi acum include 13 beach club,
cinci hoteluri şi resort-uri, o divizie de
modă care include buticuri de stil de
viaţă, organizatori de evenimente şi
o fundaţie non-profit, Nikki Cares.
Grupul înregistrează o creştere a
clienţilor care se întorc în căutarea
unor evadări nostalgice. Facilităţile
sale din  Ibiza, Mallorca, Marbella,

Monte Carlo şi Saint Tropez oferă
deja mese sănătoase, noi meniuri
de brunch şi pop-up-uri de artă şi
modă. Turiştii de leisure rămân
dornici să călătorească în urma
pandemiei globale şi, ca urmare, s-
au angajat într-o întoarcere în trecut
care favorizează intermediarii, fie că
este vorba de agenţii de turism sau
de alţi operatori de turism. Această
tendinţă de a rezerva din ce în ce
mai târziu coexistă în piaţă, potrivit
directorului grupului de vacanţă all
inclusive Club Med, format din 70 de
resort-uri şi propriul operator de tu-
rism, cu un consumator înclinat spre
formula pachetului turistic, tendinţă
care se aşteaptă să continue pe
termen lung. În prezent, cel mai mare
duşman al turismului de vacanţă
este capacitatea de transport aerian,
care, la un moment dat poate pune
limite redresării acestui segment,
aşa cum se întâmplă şi în prezent.
Urmează o iarnă grea pentru turis-
mul internaţional şi inevitabil, criza
energetică îşi va pune amprenta
asupra activităţilor specifice. Dar, aşa
cum aminteam în alte articole,
turismul şi-a demonstrat forţa
nebănuită de revenire din crize sau
după pandemii, războaie, acţiuni
teroriste, cutremure, inundaţii,
tsunami ş.a.
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