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“Rareori ne gândim la
ceea ce avem, dar mereu
la ceea ce ne lipseşte.”

Schopenhauer

Istoria tranziþiilor energetice

"Adevãrata istorie este aceea trãitã".   Tudor VianuDan POPESCU
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De la inflaþia
cosmicã spre
"Metavers",

"Multivers" ºi
"Omnivers"

Revista “EUROECONOMIA XXI” o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

O componentã vitregã a economiei

Criza energeticã în
Uniunea Europeanã (II)

Evoluþii pe
piaþa turismului european
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Economisirea energiei este cea mai ieftinã,
sigurã ºi curatã modalitate de a reduce
dependenþa noastrã de importurile de

combustibili fosili din Rusia.
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Punctul pe Europa

 Conferinþa economicã
internaþionalã IECS 2022

În 2022, conferinþa economicã
internaþionalã IECS, organizatã de

Facultatea de ªtiinþe Economice
a ajuns la cea de-a 29-a ediþie.Cristina TĂNĂSESCU,

Decan al Facultăţii de
Ştiinţe Economice, ULBS

2,3,4,5

dr. Răzvan
Sorin ŞERBU

Conf. univ. dr. Paul
LUCIAN, ULBS

Virgil NICULA

 Cercetători, profesori din 15 ţări: Bulgaria, Ungaria, India, Indonezia, Italia, România,
Japonia, Moldova, Olanda, Nigeria, Polonia, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria
şi-au diseminat rezultate valoroase ale cercetărilor lor în cadrul sesiunilor conferinţei.

- eludarea unor probleme utile
relaxãrii actualei încordãri energetice -

dr. Bogdan
Ştefan MÂRZA

"Parisul e întotdeauna o idee bunã".
Audrey Hepburn

Turismul va creşte de două ori mai repede decât economia
mondială în următorii 10 ani.

10,11

Colegii de la  "Euroeconomia XXI" sunt alături de
doamna Paula Cotarcea, membru al echipei,
în marea durere pricinuită de decesul tatălui.

Sincere condoleanţe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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La propriu, o conferinţă este locul
unde se întâlneşte lumea. Într-
adevăr, lumea ar trebui să se
întâlnească mult mai des decât o
face în prezent. Schimbul de idei,
încurajarea înţelegerii dincolo de
diferenţele geografice şi culturale
este esenţială. Trăim într-o pe-
rioadă în care cele mai mari
provocări sunt cele care ne
afectează pe toţi. Mai mult ca
niciodată, destinele noastre sunt
întrepătrunse. Mai mult ca oricând
avem nevoie de cunoaştere şi
conştientizare a ameninţărilor şi
oportunităţilor care ne stau în faţă.

Trăim în vremuri complet atipice.
A fost de ajuns o tuse pentru a face
brusc imposibilă evitarea respon-
sabilităţii pe care fiecare individ o
are faţă de toate fiinţele vii pentru
simplul fapt că face parte din
această lume şi din dorinţa de a
face parte din ea.  Întregul este întot-
deauna implicat în parte, totul este,
într-un anumit sens, în tot. În primul
rând, aş dori să subliniez câteva
provocări cu care se confruntă în
prezent economiile noastre.

Prima provocare este repre-
zentată de o exacerbare globală a
fenomenului inflaţionist. Pentru
majoritatea bancherilor centrali şi
a cercetătorilor, acest lucru nu este
ceva ce şi-ar fi putut imagina la
apariţia COVID-19. Caracteristica
unică a inflaţiei de această dată
este că atât factorii inflaţionişti
dinspre cerere, cât şi dinspre ofertă
au apărut în acelaşi timp. În ceea
ce priveşte oferta, constrângerile
asupra capacităţii de producţie au
dat naştere la presiuni inflaţioniste.
Aceste constrângeri includ întreru-
peri în aprovizionarea cu materii
prime, o penurie de semicon-
ductori şi lipsa forţei de muncă. Pe
partea cererii, pe măsură ce
activitatea economică şi-a revenit
la nivel global începând de anul
trecut, s-a materializat o cerere
solidă din partea gospodăriilor. Pe
fondul continuării pandemiei, a
avut loc o schimbare a cererii de la
servicii la bunuri. Răspunsul
adecvat al politicii monetare va fi
diferit de la o ţară la alta. O provo-
care comună pentru fiecare ţară
este aceea de a determina amploa-
rea şi persistenţa presiunii infla-
ţioniste. În acest sens, va fi im-
portant să se surprindă relaţia
dintre trei preţuri, şi anume, preţul
bunurilor şi serviciilor, salariile şi
preţurile materiilor prime.

Incertitudinile legate de riscul
geopolitic sunt extrem de ridicate.
Aceste incertitudini ar putea exer-
cita o presiune descendentă asu-
pra economiei mondiale prin redu-
cerea comerţului şi afectarea în-
crederii. Pe lângă economia reală,
trebuie acordată o atenţie deose-
bită sentimentului de pe piaţa
financiară, sistemului financiar
global şi securităţii cibernetice.

În paralel, are loc o accelerare a
schimbărilor structurale din econo-
mie pe fondul unei pandemii pre-
lungite. Digitalizarea şi automa-
tizarea societăţii şi a economiei
erau în curs chiar înainte de
pandemie ş i, după ce au fost
accelerate de pandemie, s-au
extins şi aprofundat rapid. În paralel
cu acestea, s-a observat o restruc-
turare a lanţurilor de aprovizionare.
De asemenea, întrucât efectele
pandemiei au fost regresive,
inegalitatea veniturilor pare să fi
crescut şi mai mult, peste tendinţa
sa deja în creştere în unele econo-
mii avansate. Sarcina fiscală
pentru a face faţă acestei probleme
a crescut, de asemenea,. Din punct
de vedere economic, aceste
schimbări structurale pot afecta
rata potenţială de creştere, rata
naturală a dobânzii ş i curba

Phillips. Schimbările structurale
pot avea implicaţii asupra eficienţei
politicii monetare şi asupra răs-
punsurilor adecvate. Prin urmare,
băncile centrale ar trebui să
acorde o atenţie deosebită schim-
bărilor structurii economice şi im-
pactului potenţial al acestora asu-
pra preţurilor şi a economiei reale.

O altă provocare pentru lumea
globală este răspunsul la schim-
bările climatice. În principiu, politi-
cile industriale şi fiscale ale guver-
nelor sunt cele care joacă rolul
principal în abordarea problemelor
legate de schimbările climatice.
Cu toate acestea, este de aseme-
nea important să se ia în consi-
derare modul în care se poate face
uz de mecanismele de piaţă pentru
a asigura eficacitatea acestor
politici. Un exemplu sunt sistemele
de comercializare a emisiilor
introduse în UE şi în alte părţi. Rolul
pieţelor în evaluarea eforturilor
depuse de întreprinderi pentru a
combate schimbările climatice
este, de asemenea, important. În
acest fel, funcţia de piaţă poate
promova schimbări în compor-
tamentul firmelor.

O altă provocare este transfor-
marea sistemului monetar, indusă de
digitalizare. Problema mai amplă
este cum să construim un sistem
monetar în era digitală. Luarea în
considerare a viitorului sistemului
monetar poate duce la explorarea
potenţialului de creştere. Un
domeniu cu potenţial de a crea o nouă
cerere este combinarea sistemului
monetar cu sistemul informaţional
care sprijină afacerile. În plus, având
în vedere rolul transfrontalier al
banilor, viitorul sistemului monetar ar
trebui analizat atât la nivel mondial,
cât şi la nivel naţional. Băncile
centrale trebuie să se implice în
proiectarea şi construirea noului
sistem monetar la nivel global,
examinând în acelaşi timp posibilele
efecte ale viitoarelor modificări ale
monedei asupra politicii monetare şi
a stabilităţii financiare.

Conferinţa a fost organizată cu
scopul de a ne aprofunda înţele-
gerea unei game largi de provocări
pe care le-am prezentat. Guest-
speakerii conferinţei IECS2022 au
fost următorii:

Dr. Samuel O Idowu, PhD, este
profesor universitar la London
Metropolitan University, Marea
Britanie în contabilitate şi în do-
meniul social corporativ. Cercetează
în domeniul responsabilităţii sociale
a întreprinderilor (CSR), Guvernanţă
corporativă, etică în afaceri şi
contabilitate şi a publicat în
reviste profesionale şi academice
din 1989. Samuel este preşedintele
Institutului global de guvernanţă
corporativă. Este redactor-şef a trei
cărţi de referinţă Springer  -
Encyclopedia of Corporate Social
Responsibility (2013), Dictionary of
Corporate Social Responsibility
(2013), Encyclopaedia of Sustaina-
ble Management (în curs de apariţie
în 2022), este redactor-şef al
International Journal of Corporate
Social Responsibility (IJCSR) şi
redactor-şef al American Journal of
Economics and Business Admi-
nistration (AJEBA). Una dintre cărţile
editate de el a câştigat premiul pentru
cea mai remarcabilă Business
Reference Book Award al American
Library Association (ALA) în 2016. În
2018 a câştigat un premiu CSR
Leadership Award în Köln, Germa-
nia, iar în 2019 a câştigat premiul
101 Most Impactful CSR Leaders
Award în Mumbai, India. Samuel O
Idowu a prezentat lucrarea cu tema
"Dezvoltarea practicilor de guver-
nanţă corporativă în Marea Britanie"

Alper Aslan, profesor cu normă
întreagă la Universitatea Erciyes,

Facultatea de Aviaţie şi Ştiinţe
Spaţiale, Departamentul de Mana-
gement al Aviaţiei, cu contribuţii în
domeniul finanţelor, al comerţului
internaţional şi al creşterii econo-
mice, recent cu preocupări în
domeniul economiei energetică. În
baza de date "2022 world`s top 2%
de cercetători / oameni de ştiinţă din
lume", compilată de Universitatea
Stanford, el a ocupat locul 18808 în
lume şi top 100 în Turcia. Tema
discursului său a fost "Ultimele
evoluţii în economia energetică".

Maurizio Pompella (BSc, MSc,
PhD) este profesor titular de
Economia intermedierilor finan-
ciare la Universitatea din Siena,
Facultatea de Economie şi Mana-
gement. Decan al Facultăţii de
Economie şi Bănci (din 2009 până
în 2014, profesor invitat şi îndru-
mător de doctorat la LSU-NN,
SibFU şi OMSU, Federaţia Rusă,
din 2014. Maurizio este, de ase-
menea, profesor invitat la Univer-
sitatea Charles din Praga (CZ), din
2012 şi de asemenea, editor al
Palgrave Series on Risk and
Insurance, Palgrave-Macmillan, din
2015 şi face parte din comitetul
editorial al unei serii de reviste.
Maurizio a predat cursuri de bănci,
finanţe ş i asigurări la nivel
universitar şi postuniversitar în
Italia, Europa de Est, America
Latină, Orientul Mijlociu, Rusia şi
China. Domeniile sale de expertiză
includ Economia asigurărilor,
Finanţe şi asigurări structurate,
Fintech şi Blockchain, Transferul
alternativ de risc. Tema prezentată
a fost "Informarea ESG şi tranziţia
spre sustenabilitate, câteva
perspective şi constatări"

Economia noastră mondială
este ca o navă în ape agitate. Avem
nevoie de toată înţelepciunea pe
care o putem aduna pentru a
stabiliza nava şi a naviga prin ceea
ce ne aşteaptă. În mai puţin de trei
ani am trăit şocuri, după şocuri,
după şocuri. În primul rând, Covid.
Apoi invazia Rusiei în Ucraina. Şi
dezastrele climatice de pe toate
continentele. Aceste şocuri au
provocat daune incomensurabile în
vieţ ile oamenilor. Impactul lor
combinat determină o creştere
globală a preţurilor, în special la
alimente şi energie, provocând o
criză a costului vieţii. Iar gestio-
narea acestora este îngreunată de
fragmentarea geopolitică.

Ne confruntăm cu o schimbare
fundamentală în economia globală:
dintr-o lume relativ previzibilă - cu un
cadru de cooperare economică
internaţională bazat pe reguli, rate
scăzute ale dobânzii şi inflaţie
scăzută, spre o lume mai fragilă - o
incertitudine mai mare, o volatilitate
economică mai mare, confruntări
geopolitice şi dezastre naturale mai
frecvente şi mai devastatoare - o
lume în care orice ţară poate fi scoasă
din cursă mai uşor şi mai des.

Iar cercetãtorii pot
 gãsi idei care sã

 genereze noi
 rezultate care pot
 aduce mai multã
 luminã asupra

 acestor provocãri
 importante.
Sperãm cã

IECS 2023, la ceas
 aniversar va aduce

un mare plus de
valoare în acest sens!

Comitetul de organizare al
conferinţei IECS2022
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1. Tranziţ i i le energetice au
suscitat şi suscită ample dezbateri
- şi soluţii - din partea inginerilor -
nu doar energeticieni - dar şi a
economiştilor, a sociologilor, din
partea medicilor şi psihologilor, a
ecologiştilor, biologilor, geografilor,
geologilor etc. Deloc în ultimul rând,
din partea politicienilor dornici
uneori să înnegurească trecuturi
puţin studiate şi să prevestească
în roz viitorul, pentru a câştiga
voturi, cât mai multe voturi. Pentru
a câştiga putere, bani, şi, de ce nu,
vedem cu toţii, averi, uneori imense
averi. Se petrec astfel de lucruri de
câteva zeci bune de ani. Istoricii, în
speţă istoricii economişti, au lipsit
însă, din păcate, şi tot din păcate
lipsesc în asemenea dezbateri, în
efortul complex, complicat de a
configura corespunzător politicile
energetice. La noi? La noi, dar şi
în multe părţi ale lumii, dezvoltate
şi mai puţin dezvoltate. Iar la noi
care, practic, am exclus din
curriculele universitare Istoria
economică, mai abitir decât în
multe părţi ale globului, în speţă în
universităţi, institute de cercetare
câte mai sunt etc.

Este drept că până prin anii 1990
eram relativ dotaţi astfel. Cam cum
se putea. Institutul de Studii şi
Proiectări Energetice (ISPE),
ICEMENERG ce aborda foarte
profesional problema energiei,
inclusiv tranziţiile energetice. Mai
multe institute de cercetări din
domeniul construcţiilor de maşini
(în spera în zona MICMG, MICMUE,
electronicii, pe urmă ICECHIM, IPIU
(soţia mea a lucrat 10 ani acolo, cer-
cetător), IPROLAM, IPROMET, Insti-
tutul Central de Cercetări Econo-
mice cu institutele afiliate, cu filiale
în întreaga ţară, dar şi în universităţi.
CNST, de asemenea. Şi în urmă
nuclee de cercetare în Centrale
industriale, în mari întreprinderi,
era Institutul de Studii şi Cercetări
pentru Planificare etc. Nume de
profesori şi cercetători de referinţă:
prof. ing. dr. docent Vasile Nitu,  ing.
Ion Crişan, ing. Ion Gheleşel, dr.
ing. George Cojocaru, I. Herescu,
dr. ing. Călin Mihăileanu, Mario
Duma, ing. Cezar Mereuţă, ing. V.
Iancovici şi ing. G. Lazaride, ing.
Aurel Manilici, ing. V. Actarian, ing.
Constantin Caloianu, M. Răgălie,
ing. Lisette Adrian şi ing. Adrian, ec.
Titi Cristescu, ec. Maria D. Popescu
iniţiatoarea "Procesului Circular
Activ", ing. Pârjol, ec. Gică Nisto-
rescu, ing. Nicolae Liciu - am cola-
borat şi lucrat cu nu puţini dintre
aceştia - şi mulţi, mulţi încă. Ei şi
alţii ca ei, cercetători şi decidenţi -
până la un punct, unde intra în
scenă politicul, dar lucrurile fuse-
seră spuse - de prestigiu în dome-
niul energiei, dar şi cercetători din
alte domenii, profesionişti de
excelenţă, reprezentând cu toţii, o
componentă de seamă a elitei
româneşti a timpului. După 1990
"luaţi" de problemele prezentului şi
viitorului imediat, s-au pierdut
aproape toţi într-o masă amorfă de
nici, nici, au mai "dispărut" şi din
instituţiile amintite etc. Greu de
înlocuit. Nu priveau doar în trecut
sau prezent, priveau în viitor, pără-
seau dogme sau locurile cunos-
cute şi abordau piste noi, mult
originale şi dincolo de graniţele
ţării. Ei - mulţi - nu mai sunt, dar
cărţile, studiile, articolele lor au
rămas. Le consultă cineva?
Aproape deloc. Ne invadează, "a
la une", deseori cei cu criterii facile
şi nu cei cu valoare intrinsecă. şi
fac bani buni. Mai mult la noi s-a
petrecut astfel, mai puţin în ţări ale

Dan POPESCU
urmare din pagina 1

lumii, chiar dacă ele au trecut sau
nu au trecut prin revoluţii sau
pseudorevoluţii de un tip sau altul.

Este drept, sovieticii îşi calculau
cu largheţe - aveau de unde -
necesarul de energie pentru
armată, industrie, agricultură,
construcţii, sector casnic, sectorul
public etc., şi puneau la dispoziţie
cât se vădeau cerinţele. Sigur,
cheltuieli imense pentru unele
rezultate deloc teribile: la ei, acum
lucrurile s-au schimbat prea puţin.
Pentru alţii însă, s-au vădit în timp
şi se vădesc, în prezent impera-
tivele unor restricţionări severe de
energie. şi se acţionează, şi nu o
dată - dar nu mereu -,  inteligent
pentru depăş irea lor. În mod
normal, pentru noi, nu ar trebui să
avem asemenea restricţii, având în
vedere resursele proprii, diminua-
rea faţă de trecut a industriei şi a
necesităţilor de energie astfel etc.
Dar, ca urmare a unor "mari
specialişti" de un fel sau altul, din
interior şi din afară, din păcate, le
avem. Se discută amplu şi intens,
dar nu teribil de doct se pare, de
tranziţii energetice şi se iau măsuri
stricte în acest sens. Contribuie
esenţial şi invazia Rusiei, a ruşilor
în Ucraina, măsurile luate astfel.
Războiul va trece, dar criza
rămâne. Să ne gândim şi la faptul
că în istoria economică a lumii
reflectând realităţile, nu o dată,
războaiele au fost declanşate
pentru a "înghiţi" mari crize la
orizont... În general, prezintă o mare
importanţă fenomenul real al
încălzirii globale, al supraîncălzirii
Terrei, procese cu modificări
însemnate în viaţa umană ş i
biologică a lumii, în ciclurile de
viaţă, în sănătatea Planetei şi a
oamenilor ei etc. Nu este chiar uşor
ce ne aşteaptă. Dar se pun astfel
de probleme, se constituie instituţii
globale şi naţionale în acest sens,
acestea încep să aibă prerogative
de putere, sunt unele măsuri, şi
progres este. Dar şi spaimele ne
cuprind, uneori - tristeţea întreprin-
derilor cu lacăt, şomaj masiv,
reducere drastică a funcţiona-
lităţilor publice urbane şi rurale,
viaţa mult mai grea, preţul abra-
cadabrant al energiilor, al gazelor,
organisme umane mult mai
sensibile, fel de fel de boli, depresie,
degradarea puternică a nivelului de
trai etc. Ele nu sunt deloc mici.
Oricum, ceea ce am făcut şi facem
noi, că vindem energie ieftină şi pe
urmă o cumpărăm scump, nu mă
refer la Republica Moldova, că
"închidem" fără să punem în
schimb, indiferent de motive se
înscrie în parametrii unui
management păgubos, chiar
sabotor.

2. Dacă am fi ascultat pe istorici,
sau s-ar fi finanţat studii de seamă
în domeniul ca atare al istoriei
economice, astfel de procese ar fi
putut, ar putea fi mai bine înţelese.
Iar "spaimele" ar putea fi, în bună
măsură, prevenite dacă nu
diminuate. Tocmai de aceea,
actualmente - nu la noi, din păcate,
unde Istoria economică este, cum
arătam, o rudă vitregă, săracă,
năpăstuită chiar, a disciplinelor
economice atât de sinteză, cât de
ramură şi de detalii - se afirmă cu
o relativă forţă, disciplina de Istoria
tranziţiilor energetice, o istorie a
succesiunii şi împletirii energiilor
de un fel sau altul, determinată de
condiţii generale şi specifice. În
contextul respectiv, pentru trecut,
prezent şi perspectivă se poate
calcula un mix energetic mult mai
aproape de real, de cerinţe, de
prezent, precum ş i cu multe

elemente de realism pentru pers-
pectivă, pentru exigenţele ei. Să fim
pregătiţi şi să putem face faţă, să
acţionăm, să nu ne înspăimântăm.
Extincţiile şi antropocenul - pe care
eu le-am studiat şi am scris nu
puţin în acest sens - se înscriu, ele,
cauzele şi efectele lor, toate în acest
cadru. Mai este un lucru, Nici
istoricii, nu toţi, dar nu puţini, astăzi
prinş i mai mult de pasiunea
dezbaterilor politice, nu au făcut din
energie - temă mult mai riguroasă
- o preocupare predilectă a cerce-
tărilor lor. Este drept, se vădesc
cercetări sectoriale remarcabile,
istoria petrolului, a explorărilor şi
exploatărilor petroliere, istoria
electricităţii, a maşinismului, a
aerospaţialului, deopotrivă istoria
transporturilor ş.a. Dar  mai puţin o
istorie a mediului (care, însă, nu a
inclus energia printre priorităţile
sale) şi chiar mult mai puţin o
istorie a energiilor.

3. ..."Pentru a pune problema în
mod coerent trebuie să ne
îndreptăm astfel spre istoria
tehnicilor", scria, cu ceva ani în
urmă, profesorul francez Mathieu
Arnoux, de la Paris - Diderot, parti-
cipant la fondarea "Laboratorului
interdisciplinar al energiilor de
mâine" (LIED) şi autor, printre
altele, al unei remarcabile lucrări
în domeniu ("Le temps des
laboureurs. Travail, ordre social et
croissance en Europe, X-ieme - XIV-
ieme siecle", Albin Michel, Paris,
2012). Am preluat mai multe
elemente, date, din studiile sale.
Tot Arnoux ne spune că o anume
introducere în domeniul istoriei
energiilor, al istoriei tranziţiilor
energetice a fost realizată cu timp
în urmă de marele Fernand Brau-
del, dar şi de André Leroi-Gourhan
precum şi Bertrand Gille. Fernand
Braudel are o parte din opera sa
tradusă în limba română în anii
1970 şi 1980 şi citat şi el de mine.
Ei s-au referit la evoluţia şi succe-
siunea unor sisteme tehnice, ceea
ce le-a permis să fundamenteze pe
termen lung o istorie a civilizaţiilor
materiale: în esenţa lor "regimuri
de recuperare şi de utilizare a
energiilor". În acest sens m-am
referit şi eu mai ales în volume ale
mele "Civilizaţie şi industrie", Edit.
Albatros, 1981,  "Cornul abun-
denţei, un miracol?", Edit. Albatros,
1984, "Universul în alb-negru", Edit.
Albatros, 1986, dar ş i în alte
volume, studii şi articole mai apoi,
cadru în care, printre altele,
subliniam performanţe ale Evului
Mediu în domeniu.

...Mathieu Arnoux ne relevă într-
un amplu studiu publicat în
L'Histoire, 2015, că "apariţia speciei

umane la finele neoliticului (între
250 milioane de ani şi anii 3500
înainte de Christos), priveşte în
principal practicile ei tehnice şi
caracteristicile energetice", Arnoux
examinând "o civilizaţie mai întâi
ca un sistem de recuperare şi
utilizare a energiilor". Astfel că o
istorie a energiilor poate lumina
tranziţia ecologică mult mai mult
acum, tranziţie "fierbinte" în nume-
roase dezbateri. Perfecţionările
aduse cioplirilor cu silexul, inven-
tarea mânerelor, cozilor şi a propul-
sării lor, stăpânirea focului, domes-
ticirea animalelor şi descoperirea
agriculturii, sunt, toate, evenimente
care au marcat periodizarea
epocilor trecute ale umanităţii. Ele,
însă, pot fi descrise şi ca etape
importante în cucerirea perfor-
manţelor energetice, mergând
dincolo de forţa corporală ca atare.
De o manieră mai generală, iată
energia dar într-o poziţie centrală
în toate transformările impuse de
om mediului său, dar şi vieţii sale;
în fiecare din acţiunile pe care el
le-a întreprins (şi le întreprinde) a
recuperat şi recuperează, a pus şi
pune în operă o parte din energia
înmagazinată sau circulată în
sistemele fizice în care şi cu care
omul a operat. Tranziţii, transfor-
mări, mutaţii - iată cuvintele de
ordine. Oricum, o asemenea defi-
niţie a profesorului Mathieu Arnoux,
în pofida generalităţii sale şi care
nu se referă atât la natura energiei
utilizată, permite să se releve, de o
manieră globală ş i concretă,
problemele consumului uman de
energie. Printre acestea, substi-
tuirile care sunt în cauză în tranziţiile
energetice, ocupând un loc
însemnat.

4. Un exemplu oferit de Arnoux.
Acela al inventării agriculturii în
societăţile neolitice începând din
al XII-lea mileniu î.e.n. Concentrând
acţiunea de fotosinteză a razelor
solare asupra unui spaţiu restrâns
şi pe un lot ales de specii vegetale,
primii agricultori au pus în operă,
în scopuri alimentare, un proces de
stocaj de produse biochimice a
căror capacitate energetică latentă
va putea fi repede recuperată de
către corpurile vii, în cursul diges-
tiei. În raport cu practicile stră-
moşeşti ale vânătorilor şi cule-
gătorilor din paleolitic, cultivatorii
de acum puteau, deci, să stabi-
lizeze în bună măsură resursele lor
alimentare. Şi încă să le crească,
asigurând condiţiile unei sporiri
demografice. Mai departe, utiliza-
rea animalelor de tracţiune, o etapă
esenţială a revoluţiei neoliticului,
constituie, deopotrivă, un progres
energetic esenţial. De aici înainte,
munca (mecanică) necesară

culturilor este dată altor organisme,
permiţând depăşirea limitelor pe
care le are slăbiciunea ca atare a
corpului uman. Deja utilizarea
pieilor şi a lânii animalelor a am-
plificat, şi pentru producţii şi pentru
oameni, capacităţile de acţiune ale
omului în pofida variaţ i i lor
importante de temperatură. În
speţă, cu domesticirea oilor şi
utilizarea lânii acestora în scopuri
textile a debutat, într-o manieră
continuă, fabricarea de veşminte
ce a angajat ea însăşi procese
energetice mai subtile pentru
filarea şi ţesutul fibrelor... Cunos-
cută deja în primul mileniu î.e.n.,
metalurgia fierului s-a cristalizat şi
în crearea de unelte ce au sporit
randamentul aratului, dar şi în
ameliorarea încă a performanţelor
animalelor înjugate datorită fere-
căturilor şi potcoavelor metalice -
inventate şi utilizate din Antichitate.
Nu este vorba doar de relevarea
elementului energetic latent în
toate acţiunile umane, ci şi de
această aptitudine a oamenilor şi
societăţilor de a recupera şi pune
în operă, în lucru, energia, întărind
progresiv eficacitatea proceselor
utilizate mulţumită inovărilor.

5. O dificultate specifică a acestei
istorii a energiei, aflată în interfaţa
dintre natură şi societate, este
"aceea că ea solicită cercetătorilor
imaginaţie şi curiozitate interdis-
ciplinară". Practic, dacă aceeaşi
noţ iune numită energie poate
caracteriza, în acelaş i timp,
alimentaţia noastră, vestimentaţia,
modele vestimentare, izolarea
locuinţelor, mijloacele de transport
şi evoluţia lor, spargerea întune-
ricului şi mai multă lumină, sau
mijloacele noastre de muncă,
aceasta nu este o idee a istoricilor,
ci a fizicienilor. Ea nu derivă din
instituţii şi practicile noastre sociale,
ci tocmai invers, ea este cea care
iniţiază şi creează instituţii şi practici
sociale... Chiar formula de "mix
energetic", care ne permite să
măsurăm unele şi altele resurse
puse la contribuţie spre a răspunde
nevoilor de energie ale unei eco-
nomii, este o invenţie a ultimelor
decenii. Pentru perioadele
anterioare, în particular pentru cele
care preced revoluţiile industriale,
nu prea există surse care să
informeze astfel cercetătorii. Acest
mix nu putea apare decât printr-un
joc al riscului ipotezelor ş i
extrapolărilor: tehnică, matematică,
fizică mai ales, economie etc.

...Într-o schemă relativ artificială,
ne-am consolidat obiceiul, uzanţa
mai bine spus, de a opune două
tranziţii. O primă tranziţie, insepa-
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rabilă revoluţiilor industriale de la
biomasă, apă, vânt, maree, despre
care am scris nu o dată, la folosirea
combustibililor fosili (cărbune,
petrol, gaze, poate uraniu ş.a.) şi a
început să se cunoască astfel
amplul efect al acestei tranziţii
asupra mediului şi climatului. Acum
60 - 70 de ani nu prea se amintea,
oficial, nimic astfel. Iar cea de a
doua tranziţie, prezentată acum ca
necesară şi, în aceeaşi măsură, ca
ineluctabilă, implică o reîntoarcere
la energiile reînnoibile respectu-
oase  faţă de mediu şi fără impact
climatic. Iar tranziţia de acum,
reprezentând această evoluţie sub
forma graficelor de producţie sau
de consum care iau mereu alura
unor curbe fatale experimentale -
uneori în locul unei gândiri mai
profunde, de altfel - consolidează
dezbaterile ce opun schematic
“haosul” lumii combustibililor fosili
fluviului lung şi liniştit din “vremea
reînnoibilelor”.

6. Este drept, în ultima vreme,
cercetătorii au nuanţat o aseme-
nea opoziţie, subliniind de exemplu
partea de energie hidraulică în
demarajul industrial al Franţei şi
Statelor Unite, precum ş i
importanţa cărbunelui în economia
Angliei de la sfârşitul Evului Mediu;
şi nu doar pentru Anglia şi nu doar
atunci. Nu este vorba, însă, de a
pune sub semnul întrebării istoria
industrializării şi evenimentele ei,
ci de a ţine cont de succesiunea şi
împletirea tipurilor de combustibil,
de inovările în utilizările respective,
de punerea la punct a unor noi
moduri de folosire, de transport şi
distribuire a bunurilor energetice.
Sunt economişti care au subliniat
astfel şi "efectele înapoi" (W.S.
Jevons, în 1865), subliniind că
câştigurile determinate în produc-
ţie de utilizarea maşinilor cu vapori
nu vor antrena neapărat economia
de cărbune sperată, ci pot cauza
chiar o sporire masivă a utilizării
sale. Se revine, într-o măsură, dar.
şi mai sunt exemple. Deci nu soluţii
definitive, verdicte severe, impla-
cabile, ci comentarii relative, gân-
duri şi fapte inteligente acomodate
realităţilor.

7. Nu a fost, aşadar, o tranziţie, şi
nici chiar două, ci au fost şi tranziţii
şi "retranziţii" multiple, care au
determinat şi determină procese
de dezvoltare diferite. Fiecare
proces fiind caracterizat prin mixuri
energetice puse în lucru în
ecosisteme specifice. Examinarea
formelor concrete de punere în
operă a acestor resurse a permis
şi permite identificarea naturii şi
condiţiilor de tranziţie. Marele istoric
francez Marc Bloch este cel care va
pune în lumină o anume tranziţie
medievală spre energia hidraulică.

Românii au valorificat şi  ei energia
cursurilor de apă printr-o serie de
inovaţii remarcabile, morile pe
hidraulic constituind o coordonată
esenţială, apoi, pentru Evul Mediu.
Şi în nu puţine ţări, cea mai mare
parte a cursurilor de apă au fost
îndiguite şi stăpânite dând naştere
unei geografii de ecluze şi căderi
de apă amplificând forţa, regu-
laritatea şi producţia morilor. De la
palete de vânt sau alte procedee,
la mori hidraulice. Nu a fost vorba
doar de invenţii tehnice, ci şi de
invenţii, de explorări şi exploatări
economice de seamă care au
modificat nu puţ ine tablouri
economice de epocă şi de mai
apoi. Vezi şi picturile timpului. La
noi s-a vădit acelaşi lucru, bogăţia
în ape, râuri, râuşoare a României
favorizând-o... Morile asemenea
vor deţ ine un loc esenţ ial în
aprovizionarea alimentară a
populaţiei. Desigur, partea energiei
hidraulice şi eoliene era încă mică
în raport cu energia provenită de la
animalele de tracţiune şi de la
biomasă. Era vorba, însă, mai mult
de moară ca unitate, deoarece
marea lor răspândire în teritoriu le
va plasa înaintea energiei de la
animale şi biomasă. Deja o anume
diversitate ce ar putea reprezenta
un bun exemplu pentru timpurile
de acum... Să oprească România
cărbunele deoarece poluează?
Sigur, să poluăm mai puţin, sunt
soluţii, dar ce cotă ocupă oare
poluarea prin cărbune de către
România în totalul poluării
mondiale prin cărbune? Fireşte,
foarte mică. Şi atunci? Păcat că
decidenţii noştri cât şi unii dintre
cei europeni nu studiază mai mult
şi mai serios istoria economică a
lumii, în speţă istoria tranziţiilor
energetice, Ceea ce nu înseamnă,
că nu trebuie, încă o dată spun, să
nu diminuăm, să nu înlăturam
poluarea ce a devenit deja crimi-
nală, una dintre cele mai mari cri-
minale ale lumii: supraîncălzirea,
secetă, mizerie, epidemii etc.

...Ne mai spune profesorul
Mathieu Arnoux: "Pentru a pune în
valoare marile etape ale istoriei
energiei, cel mai bine ar fi să fie
urmărit, pe termen lung, unul din
personajele principale". Evoluţia
lui, acţiunile, comportamentul. Iar
fierul se pretează bine la un astfel
de rol. Element chimic abundent
pe planeta noastră, fierul se află,
încă din mileniul 1 î.e.n., în inima
sistemelor tehnice ale vechiului
continent. Aflat cel mai adesea în
sol sub formă de oxid, nu a fost
deloc dificilă "reducerea" sa:
minereul trebuia încălzit şi plasat
în prezenţa cărbunelui într-un
cuptor de argilă. Trebuia să se
ajungă la 9000 iar cărbunele de
lemn putea servi drept combustibil.
Rezultatul? Un metal pur sau chiar

uşor oţelit. Cum arătam, locul luat
de acest metal în sistemele agrare
a fost decisiv în creşterea
europeană. Răsturnarea eficientă
şi mai rapidă a brazdei pe câmp a
fost determinată de cantitatea şi
calitatea metalului ce compunea
plugul. Mai departe, în secolul XII,
în regiunile cerealiere ale Europei
de Nord, înlocuirea bovinelor din
atelaje de către cai a inaugurat şi
ea o tranziţ ie energetică de
amploare. 2 oameni erau capabili
să pună în cultură, în fiecare an,
între 12 şi 15 ha de pământ, al căror
produs putea hrăni câteva zeci de
indivizi care puteau fi ocupaţi astfel
în alte activităţ i decât munca
pământului. Totodată, o parte din
ovăzul produs permitea hrana
bună a animalelor şi o sporire a
eficacităţii lor productive...

8. ...Era aproape o limită a siste-
mului. Prin secolul XVIII, punerea
în cultură a unui hectar de pământ
era acompaniată de uzura totală a
unui kg. de fier, prin roadere -
abraziune sau sfărâmarea aces-
tuia. La scara a milioane de
hectare defrişate şi cultivate, se
vădeau astfel zeci de milioane de
tone de metal care rămâneau pe
pământ... Era oricum o presiune
mare pe fierari, pe atelierele de
fierărie, de forje şi mine de fier
aproape în întreaga Europă.
Sporirea serioasă a cererii a
generat inovaţii ce au făcut ca deja
în secolul XIV să fie cât de cât pusă
la punct o siderurgie modernă. În
paralel, aplicarea energiei hidrau-
lice la ciocăniri dar şi la foale, la
ventilaţia de aer care să intensifice
focul, a permis depăşirea sensibilă
a pragului forţei corporale a
muncitorilor - forţa ce a reprezentat
iniţial o limitare a producţiei. S-au
realizat ciocane de talie mare prin
care s-au obţinut piese de metal
din ce în ce mai importante, în
vreme ce ventilaţii de lemn de mari
dimensiuni reduceau (dezoxidau)

cantităţi importante de metal. Mai
mult, s-au atins temperaturi mari,
de 15350, ce permiteau fuziunea
metalului, recuperându-se aproa-
pe integral metalul prezent în
minereuri, sub formă de fontă.
Reîncălzit, bătut şi ciocănit puternic,
devenea fier sau oţel pregătit pen-
tru utilizare. Erau deja probleme de
deşeuri, dar şi de eficienţă econo-
mică. Mi-aduc aminte că ni se
predau deja asemenea procese în
facultatea economică, prin anul III,
1963-1964, la "Tehnologia indus-
trială". Ş i am dobândit - par-
curgând tot atunci şi cursul de "Teh-
nologie agrară" - o altă înţelegere
a problemelor. Erau şi doi profesori
excelenţ i în domeniu la ASE
Bucureşti: ing. Luigi Dobrescu şi
ing. I. Boiangiu... Timpuri trecute.
Acum nu se respectă o astfel de
curriculă. Dar să revin.

9. În fapt, în fiecare etapă a
procesului de inovare, energia este
cu adevărat miza în ce priveşte
puterea, eficacitatea şi producti-
vitatea instalaţiilor; oricum, privind
metalul, furnalele, marile ciocane
hidraulice sau chiar biomasa
consumată sub forma cărbunelui
de lemn. În zorii revoluţiei indus-
triale, producţ ia unei forje se
măsura în zeci de mii de tone,
extrem de departe, iată, de cea a
unei oţelării moderne măsurată în
milioane de tone. Progrese imen-
se, pe  drumul energiei. Tot în acest
sens trebuie măsurat reversul
medaliei. Ce pierde astfel mediul?
După calculele profesorului Arnoux,
spre 1750 o forjă de talie înaltă
necesita 6 roţi hidraulice dispuse
în paralel, necesarul de apă
implicând prezenţa în amonte a 3
sau 4 heleşteie de rezervă. Zona
astfel formată ocupa locul a mai
multe mori pentru grâu şi a zeci de
hectare de prerie în fundul văilor,
pământuri dintre cele mai pro-
ductive şi dintre cele mai scumpe.
Trebuia, deci, mers mai prudent
înainte. Uneori, s-a mers astfel.

...Dar mai ales consumul de
combustibili ridica probleme. Un
cuptor înalt de capacitate medie
putea consuma anual până la 1000
de hectare de crânguri vreme de
20 de ani, monopolizând astfel
utilizarea unei păduri de 20 mii
hectare sustrasă, deci, consu-
matorilor. Ceea ce corespundea
aproape cu ceea ce ardea un oraş
de 10 mii locuitori într-un an. Pentru
sute de furnale înalte, aflate în
Europa secolului XVIII, erau
necesare milioane de hectare de
păduri cu care maiştri forjelor erau
în concurenţă cu construcţ i i le
navale, oţelăriile, manufacturile de
ceramică, salinele şi minele. În
afară de consumaţia de lemn a
oraşelor care urca spre vârf, doar
pentru Paris fiind necesari 1 milion
de buşteni pe an. Să mai vorbim
de despăduririle de acum de la noi

făcute de profitori cinici, criminali?
Iar măsurile ce s-au luat, ce se iau
sunt destul de timide, chiar dacă
se aplică. Uneori însă nici acestea
nu se prea aplică... Nu au unii
păduri? Cum nu, să ne amintim
doar de cele din jurul Vienei. Nu
le-au tăiat şi nu le taie, nici pe ele,
nici pe altele. Nu-i nimic. Au tăiat şi
taie de la noi... Mai notăm că şi
cererea în creştere de hrană - se
înmulţea populaţ ia - impunea
defrişarea unor imense spaţii de
păduri în avantajul terenurilor
agricole. Nu erau chiar lucruri noi,
ele se vădeau, într-un fel, şi în prima
jumătate a secolului al XIV-lea. Dar
atunci ciuma a adus cu ea şi o
"soluţie" radicală astfel, înjumă-
tăţind populaţia şi, deci, cererile
acesteia... Pandemiile de acum să
fie oare un ecou, chiar un factor în
timp al pandemiilor de atunci? Cu
siguranţă, deoarece acestea au
continuat, mai mult sau mai puţin,
în Europa sau pe alte continente,
cu relativă regularitate. Nu a fost
nici un complot şi nu le-a adus
poate nimeni conştient. Putem dar
învăţa şi dintr-o astfel de experienţă.
Iar diminuarea pandemiilor are
legătură cu diminuarea mizeriei, a
subdezvoltării, a ignoranţei, dimi-
nuări, dezvoltări ce necesită, iată,
mai multă hrană, mai multă
energie. Sigur, a consumat ş i
consumă pacea. Războaiele - şi
când se află în spatele lor larg
veritabili destructori ai civilizaţiilor,
negustori de arme, rapace - au
consumat şi consumă însă cu mult
mai mult, la fel de ineficient social
ca ciuma. Dacă nu mai rău şi mai
costisitor.

10. ...Avem multe de învăţat de
la predecesorii noştri, fiziocraţii, dar
şi economiştii clasici, cei moderni,
vechea şi noua şcoală istorică
germană, marginaliştii - la care eu
am făcut deseori referinţe - în
situaţia în speţă privind economia
de combustibil şi imperativul de a
afla energii de substituţie. Când şi
cum. Este adevărat, însă, după cum
afirmă specialiştii, că în ceea ce pri-
veşte utilizarea resurselor regene-
rabile, reînnoibile, ceea ce ne pune
la dispoziţie literatura de specialitate,
ştiinţifică şi tehnică, nu conţine decât
în mică măsură experienţele
relevate după Neolitic. Se întăresc,
deci, concluziile din acest material.
Oricum sunt reflecţii necesare pe
care nu avem cum să le ocolim.

Cu atât mai mult cu cât, iată, chiar
în ultimii ani, aproape 80% din
nevoile mondiale de energie sunt
- încă şi totuşi - acoperite de com-
bustibili fosili. Este vorba şi de o
moştenire a revoluţiilor industriale
care, în secolul XIX, au multiplicat
cantităţile de energie disponibile
prin exploatarea cărbunelui iar în
secolul XX prin exploatarea hidro-
carburilor. Nu puţine state nu au
avut la dispoziţie alte modele, ba

continuare în pag. 8su
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chiar au fost îndemnate economic,
dinspre economiile şi statele dez-
voltate, să procedeze astfel. Vezi
Asia şi chiar Africa. Totuşi, actual-
mente, modelul pe cărbune şi
hidrocarburi nu este sustenabil din
cel puţin două motive: a) rarefierea
resurselor; b) încălzirea climatică
deja sensibil generată astfel,
punând rezultatele economice,
biologice şi însăşi viaţa oamenilor
în pericol. Constrângerea în
amonte este la limită surmontabilă,

cu o exploatare mai ales poluantă.
În asemenea condiţii, calculele re-
levă o rostogolire pe o platformă a
petrolului şi gazelor spre 2030 -
2040, înainte de a diminua. Deşi
măsurile la nivelul UE şi al lumii
pot avea efecte mai rapide şi mai
ample. Sunt câteva realităţi. Re-
zervele de cărbune sunt suficiente
pentru a acoperi nevoile dezvoltării
chiar dincolo de 2100. Constrân-
gerile poluante grave nu sunt de-
loc, însă, optimiste astfel. Cu cât
mai mult cu cât constrângerile
climatice în aval se ridică pe termen
scurt. Modelul de dezvoltare ener-

getică specific pentru o ţară sau
alta, pentru o comunitate  dar şi
global, este neapărat să aibă în
vedere toate aceste elemente. De
reflectat ce pierdem şi ce câşti-
găm. În primul rând, trebuie să
câştigăm viaţă... Criza de energie
este o "criză a crizelor", ea gene-
rează strangulări, amplificări imen-
se de costuri, de preţuri, în toate
sectoarele de activitate. Generează
fel de fel de alte crize. Criza ali-
mentară, criza transporturilor, sara-
bandă la toate costurile şi  preţurile.
Este, de fapt, o "criză a vieţii". Ne
gândim, deseori, prea mult ce fac

alţii, trăgând pentru ei profituri, în
loc să ne gândim mai mult la ce
putem face noi, pentru nevoile cu-
rente ale populaţiei, sigur, fără să
neglijăm viitorul. Cu atât mai mult,
deci, ţinând seama de o anume
inerţie a tranziţiilor energetice tre-
buie să pregătim de acum energia
pentru secolul XXII. Cum? De re-
flectat... Dar trebuie să avem, în
condiţii raţionale, şi energia pen-
tru azi şi mâine. Cu ea trăim. Dacă
nu... Şi mai sunt şi pandemiile cu
efectele lor nefaste.

Suntem opt miliarde de oameni.
Avem nevoie de soare.

Dr. Răzvan Sorin ŞERBU
Dr. Bogdan MÂRZA
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Pentru a atrage atenţia per-
manent, industria tehnologică
foloseşte, cu predilecţie cuvinte la
modă, iar în acest moment, după
inteligenţa artificială, computere
cuantice, realitate augmentată şi
realitatea virtuală, cuvintele la
modă, din ce în ce mai des
menţionate în diverse discuţii sunt
"Metavers", "Multivers" şi Omnivers.

În linii mari, Metaversul poate fi
definit ca o lume virtuală în care
putem să trăim, să lucrăm, să ne
jucăm sau să călătorim, tratată de
cele mai multe ori paralel cu
realitatea fizică. Metaversul şi
Multiversul pot fi tratate ca două feţe
ale aceleiaş i monede, adică
moduri diferite de a privi acelaşi
lucru. În timp ce Metaversul poate
fi privit ca un spaţ iu unificat,
interconectat, Multiversul se vrea o
colecţie de universuri care chiar
fragmentate, disparate, susţin o
experienţă axată pe confiden-
ţialitate şi  siguranţă.

Omniversul

include toate Metaversurile şi
Multiversurile, indiferent dacă sunt
interoperabile sau nu, iar com-
pania care s-a implicat în această
direcţie cel mai vocal este Nvidia.
În realitate, aceste concepte, de fapt
nu există încă în adevăratul sens al
cuvântului şi, la fel ca şi Internetul
aşa cum îl cunoaştem astăzi, ar
putea lua ceva timp până la fina-
lizare. Acest lucru nu a împiedicat
însă, companiile de toate formele
şi mărimile, să încerce să se im-
plice şi să intensifice atenţia asupra
construcţiei acestori universuri.
Bineînţeles, că aici există deja
Meta, compania cunoscută anterior
sub numele de Facebook, dar cu
fiecare zi care trece şi alte companii
sesizează oportunitatea ş i
întreprind eforturi pentru a ajunge
la această masă, mai ales cât timp
nu s-a stabilit încă un câştigător, fie
el şi pentru scurtă durată. şi spun
de scurtă durată pentru că avem
exemplul "Netscape", pentru cei
care îşi amintesc de Netscape
Navigator, Netscape Comunicator,
Netscape Messenger, Browser de
Internet, şi implicit de această
companie, care în anii '90 a creat
noi limbaje de programare ce au
condus la dezvoltarea de azi a
Internetului, însă un deceniu mai
târziu a ajuns de la cei peste nouă
zeci de procente cotă de piaţă să
genereze chiar pierderi, scăzând
sub un procent.

Universurile paralele

au trecut de la filmele S.F. la
domeniul ştiinţei, pe măsură ce
experţii au venit cu teorii despre
acest subiect, şi trebuie să îl men-
ţionăm aici pe marele cosmolog şi
fizician Stephen Hawking.

Teoria "Multiversului" sugerează
că universul nostru, care este
format din miliarde şi miliarde de
planete, stele şi galaxii şi se întinde

pe zeci de miliarde de ani lumină,
ar putea să nu fie singurul univers
care există, adică în termeni practici
ar putea exista o copie exactă a lui
şi a noastră într-un loc îndepărtat,
care să aibă aceeaş i vârstă,
aceeaşi mărime, aceeaşi greutate
şi toate celelalte atribute exact
identice cu noi. Şi pentru ca lucru-
rile să fie şi mai interesante ar putea
exista chiar două, trei sau nenu-
mărate copii ale noastre care să
plutească în jur numărul de copii
care este limitat doar de imaginaţia
noastră.

În acest context, universul este o
entitate atotcuprinzătoare care
adăposteşte toate galaxiile,
sistemele solare, stelele, planetele,
oamenii, animalele, plantele, com-
puşii, moleculele, atomii, protonii
şi electronii, pe scurt, tot ceea ce
există în realitatea noastră.

Ideea Multiversului a apărut în
urma unei teorii devenită populară
pe scară largă, aşa zisa teoria a
inflaţiei cosmice, dezvoltată în
1980 şi care a umplut unele lacune
de informaţii care lipseau teoriei
big bang-ului. Teoria big bang-ului
a fost o explozie masivă, iar
exploziile cauzează haos şi cu toate
acestea, universul conţ ine o
ierarhie fantastică de planete, stele,
galaxii şi roiuri stelare.

Teoria Multiversului presupune

că universul nostru este doar un
mic membru al unei compoziţii
uriaşe a unei multitudini de univer-
suri, iar acest lucru înseamnă că
ar putea exista un alt univers com-
plet diferit de al nostru, cu propriile
sale legi naturale şi, ceea ce este
şi mai interesant, s-ar putea să nu
existe doar unul, ci un număr infinit
de astfel de universuri, care
adăpostesc milioane de corpuri
cereşti şi chiar forme de viaţă
inteligente, la fel ca şi universul
nostru.

Teoria inflaţiei cosmice,

este adesea văzută ca o extensie
a teoriei big bang-ului, sugerând
că Universul, care era la fel de mic
ca un atom, s-a extins la proporţii
cosmice într-o fracţiune de secun-
dă a trecut printr-o perioadă de
expansiune rapidă şi s-a dilatat
pentru a ajunge la o dimensiune
incredibil de mare, şi astfel, pur şi
simplu Universul a devenit enorm
într-un timp foarte scurt.

Această expansiune extrem de
rapidă a luat sfârşit acum aproape
13,8 miliarde de ani, în momentul
în care a avut loc Big Bang-ul, dar,
din nou, poate că acest lucru se
aplică doar la Universul nostru.

Tot mai mulţi cosmologi cred că
această inflaţie cosmică rapidă nu
se termină peste tot în acelaşi timp,

ci poate înceta în unele regiuni şi
continua în altele, deci, în timp ce
această expansiune s-a încheiat
pentru universul nostru acum 13,8
miliarde de ani, ar putea exista
regiuni în care această inflaţie
cosmică a continuat ş i poate
continua încă, creând o multitudine
de alte universuri. Acest lucru va da
naştere la o inflaţie eternă care
creează un ocean de universuri
individuale şi acest scenariu face
posibil ca fiecare univers să îşi
dezvolte propriile legi ale existenţei,
adică legi precum forţe fizice unice
fenomene naturale valori ale
constantelor fundamentale, etc.

Cu toate acestea, teoria Multiver-
sului are controversele sale în care
unii consideră că aceasta este doar
o propunere fascinantă ştiinţifico-
fantastică, cu toate că oamenii de
ştiinţă încearcă să găsească dovezi
ale existenţei universurilor multiple
prin observarea unor distorsiuni ale
radiaţiilor electromagnetice răma-
se dintr-un stadiu timpuriu al
universului. Anumite tipuri de găuri
negre pot oferi, de asemenea,
indicii privind existenţa Multiver-
sului, iar ideea universurilor multi-
ple este atât de uimitoare cu cât a
apărut nu numai în cosmologie şi
astronomie, ci ş i în filozofie,
literatură muzicală, science fiction
şi chiar religie.

Datorită universalităţii acestei idei
aceste alte Universuri sunt de-
numite sub diferite nume, inclusiv
universuri paralele, universuri alter-
native, realităţi paralele, realităţi
cuantice, realităţi alternative şi
multe altele. Înainte de moartea sa,
Stephan Hawking a abordat teoria
Multiversului, contribuind la pune-
rea în lumină a unui subiect
controversat. Conform unor teorii,
cel mai probabil ne aflăm într-o
simulare şi există multe simulări,
pe care le putem numi realităţi
paralele sau Multiversuri.

În timp ce Metaversul este încă
în mare parte science-fiction în
acest stadiu, există câteva versiuni
timpurii ale acestuia care ne dau o
idee despre ceea ce ar putea fi
posibil. Din ce în ce mai mulţi actori

din industria tehnologică susţin că
Metaversul este următoarea fază a
internetului.

Companii precum Meta îl consi-
deră un fel de utopie care va face
ca timpul pe care îl petrecem
online să fie mai interactiv şi mai
distractiv. De asemenea, ei spun
că va oferi întreprinderilor noi
modalităţi de a face bani, şi nu
puţini bani. Un raport recent esti-
mează că economia Metaversului
ar putea atinge între 8 ş i 13
trilioane de dolari până în 2030, dar
pentru a ajunge însă acolo va fi
nevoie de investiţii semnificative.

Acest Metavers în Multivers nu
este ceva care se va activa într-o
singură zi sau peste noapte,  şi tot
aşa cum a fost nevoie de timp şi
aplicaţii pentru ca telefonul inte-
ligent să se integreze atât de
profund în viaţa noastră, tot aşa va
fi nevoie de noi idei şi tehnici pentru
ca noul Univers să facă lucrurile
mai acaparatoare, mai accesibile,
ş i mai impresionabile pentru
mintea noastră. Acest lucru nu este
uşor de făcut atât timp cât mintea
noastră rămâne legată de corp,
aceasta nu poate fi păcălită fără
eventuale efecte negative, însă
ambiţiile de a face asta sunt pe
măsura profiturilor de mari.

Odată cu apariţ ia teoriilor
"Industry 5.0" sper ca umanitatea
să fie readusă în lumină şi alături
de ambiţiile unor profituri impre-
sionante să fie urmărită şi această
umanitate care părea dată uitării
în special din cauza cifrelor.

Pe lângă entuziasm, sper să
existe o serie întreagă de preocu-
pări, de la siguranţa copiilor până
la evitarea escrocheriilor pentru

Colegiul de redacţie
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orice vârstă. Toate companiile care
îşi fac acum loc la masa Meta-
versului, Multiversului sau Omni-
versului, şi care vor fi consideraţi
pionieri încă în acest nou Univers,
sper să realizeze responsabilitatea
pe care şi-o asumă în crearea
acestuia. Din păcate dacă jude-
căm după lucrurile rămase nere-
zolvate în urmă există o reticenţă
justificată pentru viitor, şi sper ca
actorii Metaversului să ţină cont de
aceasta, cu atât mai mult cu cât
sunt chiar cei care au fost acuzaţi
pentru aceste probleme.

Provocările Metaversului rămân
încă o nebuloasă. Cea mai activă
şi vocală companie rămâne însă
Facebook, care a anunţat în urmă
cu un an încă implicarea şi chiar
schimbarea numelui în Meta
tocmai pentru a reflecta atitudinea
sa de implicare totală. Ne aflăm la
începutul unei călătorii lungi. Meta
trebuia să facă asta ca o declaraţie
pentru a atrage atenţia oamenilor
şi a justifica sumele uriaşe de bani
pe care le investesc, pentru a
justifica această investiţie. Drumul
firesc a fost însă întrerupt de
pandemie ş i acel moment a
accelerat lucrurile fără precedent
începând să amestece tot mai
puternic felul în care trăiam viaţa
virtuală şi cea reală. Cu cât există o
experienţă mai bună în ceea ce
priveşte viaţa reală cu atât tranziţia
va necesita argumente mai
serioase, cu costuri însă mai mari
pentru companii. Totodată, nu
trebuie să uităm că există un
segment important de populaţie
născută în era digitală, sau un
segment de populaţie cu diverse
traume din lumea reală pe care în
loc să le soluţioneze acolo unde s-
au creat o să prefere să încerce să
le dizolve într-o lume virtuală
nereglementată.

Se spune că dacă vrei să afli cum
va arăta viitorul să întrebi sau să
urmăreşti ce fac copiii. Dacă ne
uităm la noua generaţie aceasta
este masiv scufundată în jocuri
virtuale ale companiilor Roblox,
Minecraft, EpicGames (Sony), şi
altele. Toate aceste companii au
început să investească în Metavers
fapt ce trebuie să ne facă să
realizăm ce ne aşteaptă şi nu
foarte peste mult timp.

Dacă aceasta nu va convins încă,
atunci ar trebui să observaţ i
mişcările companiilor care au
anunţat implicarea în construirea
Metaversului: Meta, Microsoft, Sony,
Niantic, Nvidia, Binance, Magic
Leap, Decentraland, Google,
Tencent, Apple, Unity, Gather,
Amazon şi cel mai recent "Elrond"
care s-a transformat cu această

ocazie în "MultiversX".
Chiar dacă Metaversul este încă

o idee neclară pentru cei din afara
industriei, este un termen de tot
mai mare actualitate chiar dacă în
acest moment al anului 2022 este
o poveste pe care o spunem
despre cum ar putea arăta viitorul
atunci când combinăm realitatea
virtuală cu realitatea augmentată.
conexiuni de internet de mare
viteză cu un spaţiu virtual pe care îl
ocupă din ce în ce mai multe com-
panii care văd Metaversul ca pe o
evoluţie a internetului. Această lume
virtuală se aseamănă cu vieţile
noastre din lumea reală dar ne
oferă o infinitate de posibilităţi şi
tocmai de aici apar şi îngrijorările.

În acest sens este important cine
îşi pune pielea în joc, cine va sta la
masa unde se construieşte
Metaversul, cine va controla acest
mediu, cine va împărţi riscurile şi
profiturile, etc.

Interoperabilitatea între aplicaţii
este crucială pentru ca oamenii să
folosească Metaversul, iar asta
înseamnă că firmele vor trebui să
colaboreze pentru ca oamenii care
folosesc Metaversul să poată trece
liber de la o platformă la alta şi de
la o experienţă la alta. Cred că, în
esenţă, acestea sunt doar provo-
cări directe, deoarece nu există
două Metaverse care să ofere o
experienţă comună. În aceeaşi
direcţie, companiile care constru-
iesc Metaverse vor trebui să se
asigure mai întâi că decalajul digital
este redus dacă vor ca lumea lor
virtuală să atragă oameni din
întreaga lume şi sper că vor fi cu
adevărat atenţi la greşelile trecu-
tului mai ales acum când pot con-
strui din temelii o infrastructură care
să încurajeze responsabilitatea
faţă de valorile care ne sunt dragi.

Planeta

este plină de probleme, sărăcie,
abuzuri, pandemii, războaie,
schimbări climatice, incertitudini
discriminare, iar tinerii o să se
lovească de unele dintre aceste
probleme de îndată ce vor ridica
privirea din monitoarele ce rulează
jocuri. Din păcate "Metavers" nu oferă
încă soluţii celor mai multe dintre
aceste probleme, ba mai mult decât
atât, trecerea de la Facebook la Meta
a lăsat în urmă multe probleme
nerezolvate, a căror urmări pot fi cu
atât mai nefaste cu cât ele pot fi
amplificate în Universul Meta.

Chiar dacă nu este clar dacă Meta-
versul, Multiversul sau Omniversul se
vor ridica la înălţimea promisiunilor
şi a aşteptărilor, ceea ce este clar
este că vom mai auzi cu siguranţă
despre acestea în anii următori.

La începutul anului 2022 criza
energetică a fost agravată şi mai
mult de războiul din Ucraina.

Acest război, care a început la 24
februarie 2022 a perturbat şi mai
mult pieţele energetice atât la nivel
european, cât şi la nivel mondial.
Astfel a crescut   presiunea asupra
preţurilor, în special la gaze şi pe-
trol,  generând preocupări cu privire
la securitatea aprovizionării cu
energie la nivelul UE, având în
vedere  că Rusia este principalul
furnizor de gaze şi petrol al UE.

Pe parcursul anului 2022, Rusia
a decis în mod unilateral să reducă
şi ulterior să  oprească furnizarea
de gaze naturale în mai multe ţări
membre ale UE, sub diverse
pretexte, de la cele tehnice trecând
la cele politice, ceea ce a sporit
nesiguranţa în privinţa aprovizio-
nării, atât pe termen scurt, cât şi pe
termen lung.

În acest sens, Rusia a denunţat
în mod unilateral contractele
încheiate, a introdus noi clauze -
plata în ruble a contractelor. Acest
lucru  a dus la  creşterea preţului
gazelor la un nivel record. Creş-
terea vertiginoasă a preţurilor
gazelor naturale a cauzat creşterea
abruptă a preţurilor energiei elec-
trice, deoarece actualul mecanism
de stabilire a preţului energiei se
bazează doar pe preţul gazului,
excluzând celelalte surse, care
produc energie, adică regenera-
bilele, hidro, nucleară şi chiar
combustibilii fosili.

 Ţările europene au înţeles
pericolul dependenţei de impor-
turile din  Rusia şi  fac eforturi susţi-
nute, pentru a se putea desprinde
de monopolul rusesc, în domeniul
gazelor, căutând  surse alternative
de aprovizionare,  care să satisfacă
necesarul de energie  al Europei
pentru iarna care urmează.

Una din primele idei ale UE, ca
urmare a creşterii preţurilor la gaz
a fost să formeze o piaţă a gazului
relativ unitară,  un obiectiv discutat
în ultimii 10 ani, o tendinţă spre o
politică comună europeană, unde
o singură companie  să negocieze
preţul gazelor, pentru ca Gazprom
să - şi piarda influenţa asupra
preţurilor prin cantitatea de gaz
livrată în Europa.

Rolul  Gazprom este foarte
important pe piaţa europeană,
pentru că nu este doar cel mai
important furnizor din piaţa de gaz,
ci deţine şi acţiuni la furnizorii locali
şi regionali de energie, dar şi la
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companii care se ocupă de
înmagazinarea gazului. Gazpromul
nu doreşte introducerea de noi
reglementări pe piaţa  energiei,
ameninţând cu reducerea livrărilor
în ţările UE, pentru a putea
beneficia în continuare de poziţia
de monopol, pe care o are şi care
îi permite să încheie contracte de
vânzare-cumpărare directe cu
fiecare ţără europeană în parte,
pentru a menţ ine dependenţa
acestora de livrările sale, mai ales
prin contracte pe termen lung.

Comisia Europeană s-a implicat
în problema creşterii preţurilor, iar
comisarul european pentru ener-
gie a prezentat un set de măsuri
temporare, precum sprijin financiar
pentru  gospodăriile vulnerabile,
ajutoare de stat pentru companiile
cu probleme şi reduceri de taxe,
măsuri pe care statele membre le
pot introduce la nivel national,
pentru a contracara şocurile
preţurilor de pe piaţa energiei.

Uniunea Europeană îşi propune
să se sprijine în această criză a
energiei pe un aşa numit principiu
al solidarităţii, care trebuie să
împiedice orice stat să blocheze
exporturile de electricitate şi gaze
şi să nu lase alt stat membru să se
confrunte cu dificultăţi în aprovi-
zionare, în special atunci  când este
vorba de consumatorii casnici.
Principiul solidarităţii  nu a fost testat
niciodată într-o astfel de  situaţie
de criză, pentru că Europa nu s-a
confruntat  până acum cu  o situaţie
de criză similară.

Instituţiile UE şi ţările membre nu
au ajuns la un consens privind
principiul  solidarităţii şi  unităţii  în
faţa pericolului creşterii preţurilor
la  energie şi în faţa  întreruperilor
la aprovizionarea cu gaze. O mare
parte dintre ţări încearcă să - şi
coordoneze răspunsurile, pentru a
corecta creşterea preţurilor şi a
dezechilibrelor de pe piaţa
energiei.

 În prezent  acestă solidaritate
prezintă destul de multe divergenţe,
câteva dintre ţările membre nefiind
de acord, argumentând cu depen-
denţa totală faţă de gazul şi petrolul
rusesc.

 Comisia Europeană a inţeles
situaţia şi oferă sprijin şi derogari
de la deciziile luate pentru acele
ţări,  care depind în cea mai mare
măsură de petrolul ş i gazele
ruseşti, neavând alte posibilităţi de
aprovizionare.

Prin Declaraţia de la Versailles
adoptată la reuniunea din martie
2022, liderii ţărilor membre au
convenit o serie de măsuri, care să
reducă treptat importurile din Rusia
şi anume: reducerea dependenţei

generate de combustibilii fosili,
diversificarea surselor şi a rutelor
de aprovizionare cu energie, in-
clusiv pentru gazul natural lichefiat
(GNL), accelerarea dezvoltării
surselor regenerabile de energie
şi a hidrogenului, îmbunătăţirea
interconexiunilor între reţelele ener-
getice naţionale  ale ţărilor mem-
bre UE ş i creşterea eficienţei
energetice.

 De asemenea UE a stabilit o
serie de obiective ca raspuns la
criza energetică şi anume: să
asigure o energie competitivă şi la
preţuri accesibile pentru consu-
matorii din UE, să crească
securitatea energetică a UE şi
nivelul de pregătire al acesteia în
caz de urgenţă, să întărească
rezilienţa şi autonomia pe plan
energetic a ţărilor UE.

Pentru atingerea acestor obiec-
tive,  ţările membre UE lucrează
împreună pentru a: diminua
dependenţa energetică a UE prin
diversificarea surselor şi a aprovi-
zionării cu energie, garanta
aprovizionarea cu gaze, reducând
în acelaşi timp cererea de gaze,
accelera tranziţia către o energie
verde.

Reducerea dependenţei UE faţă
de combustibilii din Rusia este
esenţ ială pentru consolidarea
rezilienţei şi autonomiei energetice
a UE, în special în cazul unei
penurii de energie, oferind, toto-
dată, prilejul de a accelera tranziţia
către surse regenerabile de
energie.

 La data de  18 mai 2022 Comi-
sia a prezentat planul REPowerEU,
care conţine o serie de măsuri
pentru un viitor sustenabil, iar în
cadrul planului a fost instituită
Platforma energetică a UE, cu
caracter benevol, care sprijină
achiziţiile comune, coordonate de
energie pentru toate ţările UE şi
pentru alţi parteneri ai  UE. Planul
REPowerEU, este un  răspuns la
dificultăţile şi perturbarea pieţei
globale a energiei, cauzate de
războiul din Ucrainei,  prezentând
o serie de măsuri pentru eliminarea
treptată a dependenţei UE de
energia din Rusia,  cu mult înainte
de 2030, pentru a avansa rapid
tranziţia ecologică şi a creşte re-
zilienţa UE. Totodată REPowerEU
reprezintă un plan pentru econo-
misirea energiei,  producerea de
energie curată şi diversificarea
surselor de energie. Planul
REPowerEU  este susţinut de
măsuri financiare şi legale, cu
scopul construirii unei noi infra-
structuri ş i  unui nou sistem

continuare în pag. 10
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energetic, de care Europa are
nevoie. Măsurile luate prin inter-
mediul planului  contribuie în final
la scăderea preţurilor la energie şi
la reducerea dependenţei de
importuri.

La nivel european au fost
propuse o serie de măsuri pe
termen scurt şi anume :  realizarea
de achiziţii comune de gaz, GNL şi
hidrogen prin intermediul  acelei
Platforme Energetice a UE, pentru
toate statele membre care doresc
să participe, precum şi pentru alte
ţări care urmăresc o reducere a
dependenţei energetice faţă de
Rusia ca de ex. Ucraina, Moldova,
Georgia.  De asemenea se urmă-
reşte realizarea de noi  parteneriate
cu noi  furnizori de energie, care să
includă şi o cooperare viitoare în
materie de surse regenerabile, prin
punerea în aplicare de noi  proiecte
în domeniul  energiei solare şi
eoliene, la care să se adauge şi
utilizarea hidrogenului regenerabil,
care ar putea genera o economie
de aprox. 50 de miliarde de metri

cubi din totalul importurilor UE.
 Totodată creşterea  producţiei

de biometan poate să conducă la
economisirea  altor  17 miliarde de
metri cubi gaz din import ş i
umplerea depozitelor cu gaz  de
către ţările  membre,  la un nivel de
minim  80% din capacitate până la
1 noiembrie 2022.

La toate acestea se poate
adăuga şi Comunicarea Comisiei
UE privind economisirea energiei,
cu recomandări despre modul în
care cetăţenii şi întreprinderile pot
economisi aproximativ 13 miliarde
de metri cubi anual  din importurile
de gaze naturale.

Planul UE de a asigura apro-
vizionarea cu energie ş i de a
reduce dependenţa faţă de Rusia
implică căutarea şi găsirea de
către Comisia Europeană a noi
acorduri privind aprovizionarea cu
gaze şi petrol  cu alţi  parteneri
internaţionali, care  trebuie să fie
capabili  să înlocuiască oferta de
gaz  rusesc. Astfel au fost încheiate
noi acorduri  cu  Statele Unite,
Canada, Australia şi Qatar, care
trebuie să  intensifice livrările de
GNL către UE. Acordul cu Norvegia

prevede  furnizarea unei cantităţi
mai mari de gaz. Memorandumul
de înţelegere cu Azerbaidjan are în
vedere  creşterea livrărilor de gaze,
prin intermediul gazoductului care
îl leaga de Turcia. Acordurile cu
Israelul şi Egipt urmăresc  creşterea
livrărilor de gaz.

La nivelul ţărilor membre, redu-
cerea dependenţei de importul de
gaz şi petrol  rusesc  presupune  o
serie de măsuri  şi anume: creşterea
eficienţei energetice şi realizarea de
economii de energie  trebuie  să se
regăsească în centrul viitorului
sistem energetic al UE. O altă
măsură  presupune  formarea  unui
program amplu de izolare termică a
tuturor  clădirilor din ţările membre,
dar care să înceapă în cartierele şi
comunităţile cele mai expuse riscului
de sărăcie energetică şi unde
locuiesc cetăţenii cei mai vulnerabili.

 Se poate obţine o reducere a
dependenţei de importul de petrol
prin reducerea vitezei de circulaţie a
automobilelor, precum şi prin
reducerea utilizării acestora.

 Comisia Europeană trebuie să
sprijine formarea de organisme,
care să încurajeze cetăţenii  să
genereze  energie regenerabilă,

organisme care să  poată debloca
fonduri pentru proiectele de energie
regenerabilă, care nu trebuie să fie
în detrimentul protejării mediului.

 Gospodăriile cetăţenilor trebuie
să fie sprijinite către o  tranziţie pentru
încălzirea din surse regenerabile,
încurajând instalarea pompelor de
încălzire şi extinderea sistemelor de
încălzire, care folosesc  surse rege-
nerabile. O altă măsură o reprezintă
taxarea companiilor din industria
combustibililor fosili, care au înre-
gistrat profituri record, iar fondurile
rezultate din aceste impozite să fie
direcţionate către sprijinirea
gospodăriilor şi finanţarea tranziţiei
energetice atât de necesară de la
combustibili fosili la energie verde.

În ceea ce priveste cea mai bună
soluţie pentru a depăşi iarna 2022,
aceasta este economisirea energiei.
Reducerea consumului de energie
poate să fie aplicată  de toţi,  de la
consumatorii  individuali până la
întreprinderile din  toate sectoarele
economiei. Consecinţa acestei
economii este un impact pozitiv
asupra preţurilor - reducând direct
facturile la energie, consolidând
economia noastră şi accelerând
tranziţia la energie curată a UE.

 Comisia Europeană este
implicată în procesul de econo-
misire, aceasta  sprijină cetăţenii cu
informaţii specifice, pentru a-i ajuta
să facă alegeri în cunoştinţă de
cauză şi să realizeze achiziţii
eficiente, din punct de vedere ener-
getic şi să  identifice şi promoveze
cele mai eficiente acţiuni de
economisire a energiei.

Printre măsurile luate la sfârşitul
lunii septembrie se numără:  insti-
tuirea unei contribuţii de solidaritate
din partea companiilor, care acti-
vează în domeniul petrolului, gazului
natural, cărbunelui şi al rafinăriilor.
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Datele furnizate de WTTC (World
Travel and Tourism Council) la Sum-
mitul Global care s-a desfăşurat în
Filipine invită la optimism. Deloc
surprinzător, rezultatele studiului
realizat de Oxford Economics arată
că PIB-ul turistic mondial va creşte
cu o medie anuală de 5,8% în
următorii 10 ani, dublu faţă de
creşterea preconizată a economiei
mondiale, de 2,7%. În 2019,
contribuţia turismului la PIB-ul
mondial a fost de 9,6 trilioane de
dolari, cifră care odată cu izbucnirea
pandemiei a scăzut la jumătate,
până la 4,8 trilioane  în anul 2020 şi
5,8 trilioane dolari în 2021. Turismul
nu numai că va recupera nivelurile
din 2019 în 2023, dar va fi din nou
motorul economic global, care va
crea în următorul deceniu mai mult
de 126 de milioane de noi locuri de
muncă, din care aproape opt
milioane de locuri de muncă numai
în Europa. Sectorul turismului la nivel
mondial va atinge o cifră de afaceri
de 637 de miliarde de dolari (590
de miliarde de euro) în 2022, ceea
ce indică o proiecţie de creştere
anuală de 48%, potrivit raportului
Mobility Market Outlook elaborat de
Statista şi prezentat la ITB. Abia în
2023, cifrele pentru activitatea
turistică vor depăşi nivelurile pre-
pandemie, cu o creştere de aproxi-
mativ 5%. Mai exact, cifra preconizată
este de aproape 756 de miliarde
dolari (700 de miliarde de euro). Pe
subsectoare, cea mai mare creştere
o va avea industria de croazieră, cu
o creştere de 180%, urmată de
sectorul hotelier, cu 57%. Industria
hotelieră este prezentată ca cel mai
mare segment pentru prezent şi viitor,
menţinând o creştere continuă,
depăşind atât cazarea privată, cât şi
rezervarea de pachete de servicii
turistice. Raportul prevede însă o
redresare solidă a locuinţelor private
în regim hotelier, care vor depăşi în
venituri 81 de miliarde de dolari (75
de miliarde de euro) în acest an, cu
doar 2% sub 2019. În patru ani, în
2026, proiecţia raportului Statista
sugerează că sectorul turismului îşi
va creşte cifra de afaceri la aproape
950 de miliarde de dolari (apro-
ximativ 880 de miliarde de euro),
sectorul hotelier captând cel mai
mare procent din beneficiile
economice. Raportul analizează
care va fi impactul invaziei Ucrainei
de către Rusia asupra sectorului

turistic la nivel global şi reprezintă
argumente pentru diferitele cifre
gestionate de industrie. Astfel, potrivit
unei analize a Organizaţiei Aviaţiei
Civile (ICAO), în afară de COVID,
evenimentele care au afectat cel mai
mult aviaţia au fost izbucnirea bulei
dotcom în 2000 şi atacurile teroriste
din 11 septembrie 2001. Dar, după
scăderea cu 1% anual a numărului
de pasageri în 2001 şi 2002, aceştia
s-au întors, depăşind nivelurile
ambelor crize din 2004. Pe de altă
parte, cifrele Organizaţiei Mondiale
a Turismului (OMT) în 2019 indică
faptul că Rusia şi Ucraina au
reprezentat împreună 3% din
cheltuielile turistice pentru călătoriile
internaţionale. Presupunând că
razboiul nu se extinde în alte regiuni,
este puţin probabil să aibă un impact
semnificativ asupra turismului la nivel
global, dacă acesta va continua să
fie concentrat în ţară, dar ar putea
influenţa pieţe specifice, precum
Cipru sau Turcia. În Cipru, turismul
rusesc a reprezentat în jur de 25%
din vizitatorii internaţionali, astfel că
pierderea sa din acest an va avea
un impact asupra PIB-ului de peste
2%. La rândul său, Ministerul
Turismului din Turcia afirmă că 4,5
milioane de turisti ruşi şi două
milioane de ucraineni, au vizitat ţara
anul trecut. Împreună au reprezentat
30% dintre turiştii străini, dar spre
deosebire de Cipru, guvernul turc nu
a impus încă sancţiuni Rusiei, aşa
că nu este clar cum va fi afectată de
război. Pe de altă parte, raportul
reaminteşte rezultatele raportului de
consum Statista care relevă cum că,
în ciuda acestei crize, peste 62%
dintre germani plănuiesc să facă cel
puţin o călătorie în următoarele
douăsprezece luni. Profesioniştii din
sectorul de întâlniri şi evenimente
(MICE), care au întocmit cel de-al 12-
lea raport anual Global Meetings &
Events Forecast, realizat de Ame-
rican Express Meetings & Events, pe
baza sondajelor efectuate pe 580 de
profesionişti din 23 de ţări, sunt
optimişti pentru 2023, 65% esti-
mând că, cheltuielile turistice totale
vor creşte şi vor reveni la nivelurile
pre-pandemie în unul sau doi ani.
Specialiştii asigură că întâlnirile
directe "vor continua să fie o prio-
ritate", mai mult decât înainte de
pandemie, deoarece organizaţiile
consideră că interacţiunile faţă în faţă
sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea
productivităţii, conectarea echipelor,
creşterea cifrei de afaceri şi
atragarea celor mai bune talente.  Ei

se aşteaptă ca doar 32% dintre
întâlnirile de afaceri  să aibă loc în
sediul companiei, în timp ce 40%
vor avea loc într-un alt oraş decât cel
în care se află birourile şi 45% vor
include şi servicii de cazare pentru
participanţi. Europa este a doua
regiune, după America Latină,. cu cel
mai mare număr de respondenţi,
care au afirmat că se aşteaptă ca
cifrele referitoare la prezenţă fizică la
evenimente să revină la nivelurile de
dinainte de pandemie în viitorul
apropiat. Datele de pe platforma
Meetings Insight a American Express
Meetings & Events confirmă că
organizatorii de întâlniri continuă să
prefere centrele urbane tradiţionale.
Londra, Paris şi Manchester sunt
cele trei oraşe cele mai căutate pe
segmentul MICE în 2023, urmate de
Madrid şi Barcelona. Redresarea în
Europa s-a datorat parţial creşterii
semnificative a destinaţiilor cheie
precum Grecia, cu o creştere de 75%
faţă de anul trecut, Turcia (61%) şi
Italia (59%). Cu toate acestea, în mai
multe ţări europene, redresarea a
fost mult mai lentă decât se aştepta,
din cauza numeroaselor încercări
eşuate ale guvernelor de a bloca
transmiterea variantei omicron, ceea
ce a provocat  scăderea redresării
economice regionale.  Institutul
European de statistică Eurostat a
întocmit un grafic al înnoptărilor
înregistrate de regiunile Uniunii
Europeane în primul trimestru al
acestui an, primul în care se

depăşesc nivelurile din 2019. În
prima jumătate a acestui an, unităţile
de cazare închiriate pe termen scurt
din UE au înregistrat 199 de
milioane de înnoptări, conform
datelor de rezervare de la Airbnb,
Booking.com, Expedia Group sau
TripAdvisor înregistrate de Eurostat.
Acestea reprezintă o creştere de
138% faţă de aceeaşi perioadă din
2021 şi depăşesc pentru prima dată
nivelurile din prima jumătate a anului
2019, când platformele au raportat
în jur de 193 de milioane de înnop-
tări. Eurostat subliniază că, după o
redresare treptată a numărului de
rezervări în a doua jumătate a anului
2021, în prima jumătate a anului
2022 rezervările au atins şi au
depăşit pentru prima dată nivelurile
pre-pandemie. Deşi comparaţiile cu
2021 arată o redresare solidă în cele
31 de ţări europene, evoluţia a fost
foarte diversă nu doar pe fiecare stat,
ci şi pe regiuni. Clasamentul este
condus de regiunea franceză
Rhône-Alpes, cu 4,88 milioane de
înnoptări în primul trimestru, urmată
de Insulele Canare, cu 4,2 milioane
de nopţi, Andaluzia cu 3,49 milioane,
regiunea franceză Provence-Alpes-
Côte d'Azur cu 2,38 milioane de nopţi,
regiunea franceză Ile de France
(Paris) cu 2,3 milioane şi Catalonia
pe poziţia a şasea, cu 2 milioane de
înnoptări. Eurostat numără un total
de 15 regiuni europene cu peste un
milion de înnoptări. În România,
Regiunea Centru a înregistrat cele

mai multe înnoptări, respectiv
239.943, urmată de Bucureşti-Ilfov
cu 216.175 înnoptări.  Încetarea
restricţiilor în Europa a marcat
începutul unei noi etape de
redresare. Cel mai recent raport al
pieţei turistice europene al lui
PhoCusWright arată semne pozitive
pentru viitor, inclusiv o revenire lentă
a turiştilor internaţionali, insoţită de
o accelerare a vânzării de bilete de
avion. În  Regatul Unit, reluarea
zborurilor internaţionale în acest an
va stimula piaţa companiilor aeriene
britanice, veniturile estimate urmând
să se dubleze la 12,4 miliarde de
lire sterline. Călătoriile vor rămâne o
prioritate pentru piaţa din Regatul
Unit în 2023, în ciuda turbulenţelor
economice. Aproape două treimi
dintre turişti plănuiesc o vacanţă în
străinătate în următoarele 12 luni, în
ciuda creşterii costului vieţii din cauza
războiului din Ucraina, potrivit unui
studiu ABTA dat publicităţii la
convenţia desfăşurată recent la
Marrakech. Raportul Holiday Habits
privind comportamentul consuma-
torilor de turism în 2022, subliniază
că 61% dintre respondenţi au afirmat
că vor călători în străinătate în 2023
şi nu vor renunţa la a pleca în vacan-
ţă, în pofida presiunilor crescânde
asupra finanţelor familiei, respon-
denţii admiţând că vor trebui să facă
schimbări pentru a face faţă
creştererii costului vieţii. Se constată
însă că încrederea consumatorilor
nu a revenit încă la nivelurile din 2019,
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când şapte din zece cetăţeni şi-au
planificat o călătorie internaţională.
În acest fel, britanicii subliniază că
vor reduce cheltuielile neesenţiale
în alte activităţi înainte de călătorie:
55% indică faptul că vor economisi
prin evitarea servirii mesei în oraş,
48% vor  reduce activităţile de
agrement şi 40% vor cumpăra mai
puţine haine, pantofi şi accesorii. În
timp, doar 35% vor economisi prin
sacrificarea călătoriilor. Cu toate
acestea, mulţi britanici vor face
modificări în planurile lor de călătorie
pentru a evita spirala ascedentă a
preţurilor. Astfel, primele trei moduri
de a economisi sunt: a reduce
numărul de vacanţe (36%), a opta
pentru modalităţi de călătorie şi
transport mai ieftine (28%) şi a servi
masa mai rar în oraş (23%). De
asemenea, conform studiului, o
treime (31%) indică faptul că vor
cheltui mai mult în vacanţe anul viitor,
46% afirmă că vor cheltui la fel, iar
23% vor cheltui mai puţin. Până în
prezent, pachetele turistice au fost
cea mai populară modalitate de a
călători într-o vacanţă în străinătate,
aproape două treimi (63%) dintre
turişti optând pentru ele. Peste 3.000
de expozanţi şi-au confirmat
participarea la târgul de turism World
Travel Market, care s-a desfăşurat  în
perioada 7-9 noiembrie la sediul
Excel din Londra.Trebuie amintit că
târgul World Travel Market a fost
anulat în 2020 din cauza pandemiei,
iar în noiembrie 2021 a avut loc din
nou cu prezenţă fizică, deşi cu mult
mai puţini expozanţi din cauza
restricţiilor de călătorie care erau
încă în vigoare la nivel global şi
incidenţei în creştere a coronavi-
rusului la acea vreme, aspecte care
au redus şi afluxul de public profe-
sionist la târg. Unii dintre cei  peste
70 expozanţi noi au avut  standul în
zona "International Hub" a târgului,
inclusiv  companii precum lanţurile
hoteliere Hilton şi Wyndham Hotel &
Resorts. În plus, anul acesta oficiile
naţionale de turism din mai multe
ţări, inclusiv Brazilia, Kargazstan şi
Rwanda, au revenit la WTM ca
expozanţi. De asemenea, Asociaţia
Operatorilor din Turism din Uganda
şi o organizaţie de turism din Iran
(Azadi) au fost prezente la târg.

Raportul de impact economic al
World Travel and Tourism Council
(WTTC) estimează că, contribuţia
sectorului turistic al Franţei la PIB-ul
naţional va creşte cu 24,3%,
ajungând la 216 miliarde EUR în
2023, ceea ce reprezintă 7,8% din
PIB-ul economic total şi depăşeşte
cu 2,2% nivelurile pre-pandemie.
Situaţia ocupării forţei de muncă se
va îmbunătăţi şi ea şi vor fi create
aproximativ 900.000 de locuri de

muncă suplimentare, ajungând la
2,8 milioane. Franţa este cea mai
populară destinaţie din lume. În
2019, contribuţia totală a călătoriilor
şi turismului Franţei la PIB a fost de
8,4% (211,9 miliarde de euro) şi a
scăzut la 114,9 miliarde de euro în
2020, reprezentând o pierdere de
45,8%. Înainte de COVID, sectorul a
angajat 2,7 milioane de oameni, din
care mai mult de 255.000 de locuri
de muncă au fost pierdute în 2020.
Anul trecut, activitatea turistică din
Franţa a cunoscut o creştere faţă de
2020, numărul de sosiri turistice
ajungând la 42 de milioane de
vizitatori,  mai puţin de jumătate însă,
faţă de 2019, când au sosit peste 90
de milioane, în special datorită
impactului variantei Omicron.
Guvernul francez a angajat o
investiţie de 1,9 miliarde de euro în
următorii zece ani în programul
"Destinaţie Franţa", pentru  a stimula
turismul, a transforma sectorul prin
inovare şi digitalizare, precum şi
pentru a poziţiona ţara ca prima
destinaţie durabilă din lume. La
rândul său, sectorul turistic al Franţei
ar putea crea peste 385.000 de locuri
de muncă în următorii 10 ani, cu o
medie de peste 38.000 de locuri de
muncă în fiecare an, depăşind 3
milioane de angajaţi în sector până
în 2032. Din această cifră, 20 de
milioane vor fi alocate unui plan
internaţional de comunicare axat pe
promovarea atracţiilor ţării şi a
evenimentelor sportive internaţio-
nale 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 milioane de euro
vor fi dedicate extinderii turismului
slow şi cicloturismului, realizării unei
noi clasificări hoteliere care să
întărească criteriile de sustenabilitate
şi unui plan de sprijin pentru com-
paniile nou create din acest sector.
Conservarea biodiversităţii terestre
şi maritime şi a itinerariilor culturale
europene vor avea un buget de 51
milioane de euro, iar alte 100 de
milioane vor fi destinate sprijinirii
turismului de business, segmentul
care durează cel mai mult până se
redresează.  Cele trei axe care
marchează propunerile din acest an
pentru călătoriile în Franţa sunt
gastronomia, turismul durabil şi
cultura. În acest fel, pe lângă
resursele istorice şi de patrimoniu,
în 2022 Franţa se concentrează mai
mult pe natură, pe activităţile în aer
liber, cu o mare varietate de trasee
de biciclete şi maşini electrice, printre
alte opţiuni. În cadrul angaja-
mentului faţă de gastronomie, un rol
important va avea Taste France,

entitate administrată de Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei, dedicată
promovării gastronomiei şi produ-
selor franceze la nivel internaţional.

Industria turismului german,  a
cunoscut un regres odată cu criza
COVID-19. În 2019, contribuţia
sectorului german de călătorii şi
turism la PIB a fost de 9,8% (355,3
miliarde de euro), în timp ce în 2020
această contribuţie a scăzut la 6,3%
(217,2 miliarde de euro), ceea ce a
reprezentat o pierdere de 38.9%.
Înainte de COVID-19, turismul
genera aproape 5,9 milioane de
locuri de muncă în Germania, deşi
suspendarea aproape totală a
călătoriilor internaţionale a deter-
minat o scădere de aproape
800.000 de locuri de muncă (13,5%),
pentru a ajunge la puţin mai mult de
cinci milioane în 2020. Cel mai
recent raport EIR al WTTC dezvăluie,
de asemenea, că în 2021 a început
relansarea industriei turistice
germane, astfel  contribuţia acesteia
la PIB a avut o creştere interanuală
de 5%, până la 228 de miliarde de
euro. Prognozele Consiliului
Mondial de Călătorii şi Turism
(WTTC) sugerează că, călătoriile şi
turismul în Germania vor alimenta
redresarea economică naţională cu
o rată medie de creştere care va
depăşi progresul economiei globale
a ţării în următorii 10 ani. Potrivit
raportului, este de aşteptat ca PIB-ul
de Călătorii şi Turism să crească cu
o rată medie anuală de 1,3% pe an
între 2022 şi 2032, peste rata de
creştere de 1,1% a economiei ţării,
pentru a ajunge la peste 394 de
miliarde de euro (9,7% din
economia totală). Pronosticul WTTC
mai arată că aproape jumătate de
milion de locuri de muncă sunt de
aşteptat să fie create în sectorul
turismului în următorii 10 ani, cu o
medie de peste 47.000 în fiecare an.

Redresarea turismului avansează
şi în Turcia, apropiindu-se de
nivelurile pre-pandemice. În iunie
anul trecut, această ţară a primit
peste 5 milioane de călători
internaţionali şi în primele şase luni
ale anului curent a înregistrat deja
13,8 miliarde de euro  venituri  şi 6,3
milioane de turişti, cu 185% mai mult
faţă de aceeaşi perioadă din 2021.
În lunile iunie - august, Turcia a primit
17,9 milioane de turişti internaţionali,
faţă de 18,2 milioane în 2019, ceea
ce, în ciuda crizei economice,
deschide calea pentru atingerea
obiectivului anual de 47 milioane de
turişti. În primele opt luni ale anului,
ţara a primit 29,3 milioane de călători,
ceea ce o situează foarte aproape
de cifrele atinse înainte de COVID,
când până în august erau înregistraţi
31 de milioane de turişti străini.
Principala piaţă emitentă în luna
iunie a.c. a  fost cea germană, cu
718.838 de călători (14,3% din total),
urmată de cea rusă, cu 602.015 de
turişti (12%), britanică, cu 453.809
(9%), şi într-o mai mică măsură cea
bulgară, iraniană şi olandeză. .Ca
număr total de turişti în primele 8 luni,
principalele pieţe emitente  au fost:
Germania, cu 25 milioane de
călători (14%), Rusia cu 2,1 milioane
(12 %) şi Regatul Unit, cu 1,5
milioane (9 %). Sectorul a fost ajutat
de devalorizarea lirei turce, care a
pierdut cu 44% faţă de dolar anul
trecut şi cu 27%  în acest an, făcând
Turcia mai ieftină pentru turiştii
străini. Această slăbiciune a lirei este
o sabie cu două tăişuri, deoarece
deşi atrage turiştii internaţionali, a
însemnat o încetinire a pieţei
naţionale, cu o inflaţie anuală de
aproape 80%, care consumă venitul
disponibil al turcilor, potrivit Reuters.
Ministrul Turismului a estimat că
obiectivul principal este să se ajungă
la 47 de milioane de turişti în acest
an şi 36 de miliarde de euro venituri.
Trebuie amintit faptul că 2019 a fost
un an record pentru Turcia cu sosirea
a 51,9 milioane de turişti. Dacă
comparăm cu ţara noastră, numărul
de sosiri turistice a fost de până la 9
milioane şi veniturile sub 2 miliarde
de euro la nivelul anului 2019.
Clasamentul a fost perturbat de
războiul din Ucraina, care a
determinat o scădere a călătorilor
ruşi (în 2019 aceştia au reprezentat
17% din sosiri), faţă de 11,3% pentru
piaţa germană şi 6,6% pentru cea
britanică. Milionarii ruşi care obiş-
nuiau să călătorească în destinaţii
mai scumpe precum Spania, Franţa,
Italia şi Grecia au ales Turcia din
cauza dreptului de veto al ţărilor
occidentale. Din ianuarie până în
august, primele trei destinaţii cele
mai vizitate au fost Istanbul, cu 10,1
milioane de călători (34,7%), Antalya
cu 8,6 milioane (29,4%) şi Edirne,
cu trei milioane (10,4%).

Sectorul turismului din Grecia a
înregistrat o redresare clară în 2021,
cu o creştere de 99,4% faţă de anul

precedent, fiind înregistrat un total de
14,7 milioane de vizitatori inter-
naţionali, dublu faţă de 7,3 milioane
sosiri în 2020, dar mai puţin de
jumătate din cei peste 31 de
milioane de călători din 2019.
Creşterea veniturilor din turism a fost
cu 146,7% faţă de 2020, la 10,7
miliarde de euro, ceea ce, pe de o
parte, s-a datorat creşterii numărului
de sosiri, dar şi a cheltuielilor medii
pe călătorie (+22,1%). În termeni
comparativi, veniturile au crescut cu
6,3 miliarde de euro faţă de 2020,
dar, au scăzut cu 7,5 miliarde de euro
faţă de 2019, înainte de pandemia
de COVID-19, când  Grecia a primit
31 milioane de vizitatori. Cel mai
mare număr de vizitatori a venit din
Germania, urmată de Regatul Unit
şi Franţa.

Târgul de Turism al României,
cea de-a 46-a ediţie de toamnă, are
loc în perioada 10-13 noiembrie
2022 la Romexpo. Aici vor fi
prezentate oferte de  turism cultural,
rural, destinaţii exotice, croaziere,
turism de aventură şi multe altele,
pentru sezonul de iarnă şi primăvară,
atât în România, cât şi în străinătate.
La Târgul de Turism 2022 vor
expune un număr de 86 de companii
de profil, agenţii de turism, hoteluri,
pensiuni, agenţii de asigurări şi
bănci, organizaţii patronale,
organizatori de turism de afaceri,
organizaţii şi instituţii de promovare
a turismului din străinătate,  a
regiunilor turistice din România şi
prestatori de servicii de cazare,
alimentaţie şi agrement. De ase-
menea, companiile care vor participa
la eveniment vor prezenta, sub
conceptul "instant booking", diferite
oferte şi discount-uri atractive,
valabile doar pe perioada desfă-
şurării evenimentului. Vizitatorii pot
participa la conferinţe, work-shopuri,
programe artistice, lansări de carte,
expoziţii de fotografie ş.a. În ceea ce
priveşte partea de business, târgul
reprezintă pentru firmele expozante,
o platformă importantă de reînnoire
a relaţiilor existente şi de stabilire de
noi contacte. Evenimentul este
adresat agenţiilor de turism şi
touroperatorilor, unităţilor de cazare
şi agrement şi prestatorilor de servicii
în turism, dar şi publicului. Târgul de
Turism, organizat la Romexpo,
promovează mediul de afaceri din
România şi susţine companiile şi
politicile de dezvoltare ale acestora,
pune la dispoziţie soluţii digitale de
promovare pe platformele de
socializare. Vizitatorii pot discuta cu
specialiştii în domeniu despre
alegerea vacanţei perfecte, în funcţie
de preferinţe şi buget, oferind cele
mai bune recomandări. Să sperăm
că revenirea la organizarea târgului
cu prezenţă fizică va avea efectele
scontate, în sensul creşterii aface-
rilor actorilor locali din domeniu.
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