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În condiŃiile crizei economi -
ce actuale, foarte mulŃi specia-
lişti consideră turismul ca fiind
unul dintre sectoarele cu cel
mai ridicat potenŃial de a oferi
creşterea şi dezvoltarea eco-
nomică la nivel internaŃional.
Un sector al turismului aflat în
creştere poate contribui eficient
la ocuparea forŃei de muncă,
la sporirea venitului naŃional şi,
de asemenea, îşi poate pune

în mod decisiv amprenta asupra balanŃei de plăŃi. Astfel,
turismul poate fi un mo tor important de creştere eco-
nomică şi prosperitate mai ales în Ńările cu economii
emergente, fiind un element cheie în reducerea sărăciei
şi disparităŃilor regionale. 

La sfârşitul unui an
catastrofal din toate punctele de
ve dere, când mulŃi credeau că
au tranşat viitorul prin votul lor,
ro mânilor li s-a mai rezervat o
surpriză. Au înghiŃit pe nemes -
tecate lecŃia „pactului de coabi -
tare”. Cineva a stins reflectoa -
rele de pe scena politicii unde
vajnicii noştri bărbaŃi de stat se
certau ca la uşa cortului vărsân-

du-şi în cap hârdaiele cu toate mizeriile carpato-danu-
biano-pontice, şi a comandat sec: stop joc, urmează
dulcea coabitare!

Prilej de avalanşe de vorbe, cârcoteli şi intoxicări
nu numai într-o mass-media demult şi definitiv ridi-
culizată, ci şi în viaŃa de zi cu zi şi în mintea înfierbân -
tată a românului verde şi patriot. Adică de ce coa -
bitare? Sub tutela şi în interesul cui? Cine, cu ce şi pe
ce termen o garantează? Şi până la urmă să însemne
asta un pact între găştile mafiote stăpâne pe econo-
mia subterană a României? 

Un concept cu ade-
vărat vechi, prin esen -
Ńă, dar nou prin valen -
Ńele şi evoluŃia sa con-
tinuă, manipularea a
fost, este şi probabil,
v-a rămâne cea mai
scurtă cale, cea mai
sigură metodă pentru
oameni de a obŃine
ceea ce îşi doresc.
Principiul de bază al
economiei statutează

că, o nevoie satisfăcută crează, generează alte
nevoi. Acest principiu este de fapt cel care
stă la baza manipulării, sau mai bine zis, a
nevoii de manipulare a oamenilor, pentru
simplul fapt că, niciodată, nevoile unei fiinŃe
umane nu vor fi complet satisfăcute. Ce îşi
doreşte un politician corupt de putere? Mai
multă putere. Dar atenŃie, puterea corupe. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Sunt patru feluri de oameni
în lume: îndrăgostiŃii, ambiŃioşii,
observatorii şi imbecilii. Cei
mai fericiŃi sunt imbecilii.” 

Hyppolyte Taine
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„Sunt neputinŃele noastre cele care ne irită”
Joseph Joubert

... Încă de la începutul secolului XIV, în
FranŃa – dar nu numai – trezorierii statului
vor fi victime sigure mai ales în perioadele
de dificultăŃi politice. Regele era intangibil, de
altfel se deroba hotărât, iar cineva trebuia să
răspundă. Or ei, financiarii se aflau astfel
într-o „bună” poziŃie. „Malversiuni cu banii”,
delapidări, vor fi cele mai frecvente acuzaŃii,
de multe ori adevărate, de multe ori pe
jumătate false. Ex plicaŃia? Era un timp în

care, la nivelul acestor financiari, nu se făcea aproape deloc distincŃie
între finanŃele private şi cele publice. 

Cu ocazia Sfintelor S@rb@tori ale Cr@ciunului 
}i a Anului Nou 2013, ,,Euroeconomia XXI” 

ureaz@ cititorilor }i colaboratorilor 
cele mai frumoase împliniri, mult@ s@n@tate 

}i bucurii. La Mul]i Ani!

Dan POPESCU
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De la securea c@l@ului la tronul poleit al lumii
- un parcurs repetitiv? - Noi orizonturi pentru

România de azi: 
de la austeritate, 
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În prezent, turismul reprezintă unul

dintre cele mai dinamice sectoare
economice, care înregistrează schim-
bări permanente şi o evoluŃie ascen-
dentă. În perioada cuprinsă între sfâr -
şitul celui de-al doilea război mondial
şi până în prezent, turismul a evoluat
de la o activitate cu dimensiuni rela -
tiv reduse, de o importanŃă limitată,
la a doua mare industrie de pe glob,
după cea a petrolului. 

Constituit, în principal, din prestaŃii
de servicii, turismul re prezintă astăzi
una dintre componentele de bază din
sectorul terŃiar. ApartenenŃa turismu-
lui la sectorul serviciilor derivă din mo -
dul de realizare ale unora din trăsă-
turile sale definitorii ca, mobilitate,
dina mism sau capacitate de adaptare
la exigenŃele fiecărui turist, precum şi
din particularităŃile produsului turistic,
deoarece acesta este rezul tatul unei
armonioase combinări de servicii că -
rora le corespund tră sături specifice
şi mecanisme proprii de utilizare. 

Turismul reprezintă un fenomen eco-
nomico-social propriu civilizaŃiei mo -
derne, puternic ancorat în viaŃa socie -
tăŃii şi, ca atare, aflat într-o relaŃie de
intercondiŃionalitate cu aceasta. Astfel,
tendinŃele înregistrate în evoluŃia eco -
nomiei mondiale, atât cele pozitive,
exprimate de sporirea producŃiei şi,
pe această bază, a prosperităŃii ge -
nerale, de intensifica re a schimburilor
internaŃionale şi lărgirea cooperării
dintre state, de industrializare şi ter -
Ńializare, cât şi cele negative precum
crizele sau perioadele de recesiune
economică, extinderea sărăciei şi
şomajului, inflaŃiei, deteriorarea mediu -
lui, au influenŃat cantitativ şi structu -
ral activitatea turistică, stimulând că -
lătoriile şi diversificând orientarea lor
spaŃială. 

De asemenea, faptul că turismul
se adresează unor seg mente largi ale
populaŃiei, că răspunde pe deplin ne -
voilor materiale şi spirituale ale aces-
teia s-a reflectat în intensificarea cir -
culaŃiei tu ristice, imprimând fenome -
nului unul dintre cele mai înalte rit-
muri de creştere. Pe de altă parte,
prin amploarea şi conŃinutul său com -
plex, turismul antrenează un vast po -
tenŃial natural, material şi uman având
implicaŃii profunde asupra dinamicii
economiei şi societăŃii, asupra relaŃi-
ilor internaŃionale.

Turismul poate fi privit şi ca o con -
duită socială, deoarece experienŃa umană
trăită în calitate de turist, este, de obi -
cei, împărtăşită altor oameni, iar multe
dintre deci ziile legate de o experienŃă
în turism sunt influenŃate atât de psi -
holo gia individului, cât şi de autoa -
precie rea rolului social al turismului.

Pe plan social, turismul asigură
accesul oamenilor la tezaurul de civi -
lizaŃie şi frumuseŃe al societăŃii, fa -
cilitează schimbul de opinii, idei, gân -
duri, contribuind în mod direct la
formarea intelectuală a indivizilor, la
înŃelegerea şi conlucrarea oamenilor.
El are potenŃialul de a contribui la pro-
movarea dezvoltării sociale prin efec -
tele pe pla nul ocupării, redistribuirii
veniturilor şi atenuării sărăciei. Efec -
tele benefice pot include şi moder -
nizarea infrastructurii, cu consecinŃe
pozitive asupra standardului de viaŃă
al populaŃiei din zonele de des tinaŃie
turistică. 

În altă ordine de idei, turismul are
şi o dimensiune geografică, întrucât
deplasarea de la punctul de plecare
la destinaŃie este inerentă într-o călă-
torie turistică, iar cercetarea geogra -
fică sprijină cunoaşterea fenomenului

turistic prin identificarea şi analizarea
existenŃei regiunilor funcŃiona le de tu-
rism, aceste informaŃii putând fi fo -
losite ca bază de dezvoltare sau eva -
luare a unei zonei geografice.

Astăzi, se consideră că turismul
reprezintă cea mai ma re afacere din
lume: el este principala industrie în
ceea ce priveşte contri buŃia la pro-
dusul mondial brut, numărul unu în
lume în ceea ce priveşte forŃa de
muncă angajată şi cel mai important
investitor de capital.

Mai mult, pe plan economic, tu -
rismul se dovedeşte a fi un factor al
progresului, cu largi şi pozitive impli-
caŃii asupra dezvoltării întregii socie -
tăŃi. Astfel, prin faptul că acŃionează
în direcŃia introdu cerii în circuitul eco-
nomic (intern şi internaŃional) a re -
surselor natu rale, a patrimoniului cul-
tural-istoric, de mare atracŃie, şi a
unora din tre realizările contemporane
în domeniile construcŃiei şi artei, tu -
ris mul se constituie într-un factor de

optimizare a structurii economice lo -
cale şi dinamizator al sistemului eco-
nomic general.

Activitatea din turism se manifestă
pe o multitudine de planuri, fiind ast-
fel stratificată, de la stimularea creş-
terii economice la ameliorarea struc -
turii sociale, de la valorificarea supe-
rioară a resurselor natural-materiale,
la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă.
Aportul turismului la progresul eco-
nomico-social diferă de la o Ńară la
alta, în funcŃie de nivelul său de dez-
voltare şi de politica promovată faŃă
de turism. 

Turismul este astăzi cea mai dez-
voltată industrie în economia euro-
peană, cu cea mai mare rată de
creştere (între 2-4,5% pe an în ceea
ce priveşte cifra de afaceri şi 1-1,5%
ca oportunitate de creare a noi locuri
de muncă), afirmaŃie bazată pe ca -
racterul naŃional şi internaŃional al ac -
tivităŃii turistice şi pe faptul că for -
mează elementul constitutiv al multor
politici sectoriale în cadrul UE.

O politică europeană revizuită în
domeniul turismului prevede un par -
teneriat solid pentru turismul euro-
pean. Uniunea Europeană acordă im -
portanŃa cuvenită turismului, care con-
tribuie substanŃial la atingerea obiec-
tivelor sale economice şi sociale.
OportunităŃile pe care le oferă regiu-
nilor mai puŃin dezvoltate de a pro-
gresa economic, contribuŃiile la pro-
tejarea mediului înconjurător, la con-
solidarea identităŃii şi viziunii euro -
pene, justifică interesul Uniunii Eu -
ropene şi al fiecărui stat membru

pentru dezvoltarea industriei turistice.
Preocupările U.E. în turism arată im -
plicarea directă la nivelul comunităŃii
prin acŃiunea instituŃiilor de speciali-
tate, implicare necesară pentru men -
Ńinerea la un nivel redus, competitiv,
al preŃului pachetului de servicii tu -
ristice, prin contribuŃia financiară alo-
cată industriei turistice de autorităŃile
publice.

Tratatul de la Lisabona recunoaşte
importanŃa turismului, Uniunea Euro -
peană prezentând o competenŃă spe -
cifică în acest domeniu, şi asigură
luare deciziilor în condiŃiile întrunirii
unei majorităŃi calificate. Un articol spe-
cific privind turismul precizează că
"Uniunea completează acŃiunea state -
lor membre în sectorul turismului, în
special prin promovarea competitivi -
tăŃii întreprinderilor din Uniune ce ac -
tivează în acest sector".

UE abordează politica în domeniul
turismului în mod coordonat şi inte-
grat, în corelare cu alte politici, cum

ar fi cea în domeniul transporturilor,
agriculturii, protecŃiei mediului, tehno-
logiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor,
politica socială, cultura etc.

Obiectivul principal al politicii turis -
tice comunitare este să favorizeze
dezvoltarea armonioasă a activităŃii tu-
ristice în Ńările membre. Pentru aceas-
ta, Comisia a identificat domeniile prio-
ritare în cadrul cărora acŃiunile comu-
nitare ar contribui la rezolvarea pro -
blemelor specifice domeniului şi expan-
siunii turismului în Ńările membre.

Turismul european se confruntă cu
numeroase provocări: criza economică
mondială, concurenŃa tot mai acerbă
cu alte destinaŃii, consecinŃele schim-
bărilor climatice sau caracterul său
sezonier. Alte provocări, cum ar fi evo-
luŃia demografică în Europa, diversi-
ficarea ofertei turistice sau impactul
crescând al tehnologiilor informaŃiei şi
comunicaŃiilor, reprezintă posibilităŃi
care ar trebui explorate, în colaborare
cu autorităŃile regionale şi locale. 

De asemenea, comportamentul con -
sumatorului de turism este în schim-
bare (se călătoreşte tot mai mult în
mod independent, se utilizează tot
mai intens internetul, sporeşte volu-
mul călătoriilor low cost, dar creşte
şi cererea în materie de turism dura-
bil), iar factorii care până nu demult
nu erau hotărâtori au devenit esenŃiali:
înalta calitate, durabilitatea, inovarea
permanentă, formarea etc. 

În acest context, este necesar să
se sublinieze uriaşul potenŃial de creş -
tere al sectorului european al turis-
mului şi strânsa legătură a acestuia

cu structura administrativă, socioeco-
nomică şi logistică regională, în spe-
cial în ceea ce priveşte dezvoltarea
sectorului transporturilor şi, mai ales,
îmbunătăŃirea conexiunilor către des-
tinaŃiile turistice, dezvoltarea aeropor-
turilor regionale şi promovarea co -
nexiunilor maritime, care să stimu -
leze într-un mai mare grad mobili-
tatea şi să asigure transporturi dura-
bile. Europa deŃine numeroase avan-
taje concurenŃiale: nu doar bogăŃia
peisajelor, ci şi marile posibilităŃi de
creştere ale turismului de patrimoniu
(cultural, gastronomic, religios, spor -
tiv etc.). Un alt sector turistic cu po -
tenŃial de creştere îl reprezintă cel al
călătoriilor de afaceri şi al evenimen -
telor şi conferinŃelor de mare anvergură.

Politica europeană, precum şi po -
liticile naŃionale din domeniul turis-
mului vor trebui să Ńină cont de toate
aceste schimbări structurale, pe de o
parte prin măsuri de combatere a
şomajului structural, pe de altă parte

prin asigurarea unei repartizări efi-
cace a investiŃiilor legate de turism. 

Mai mult, turismul poate contribui,
de asemenea, la alte iniŃiative-pilot ,
în special la „O Uniune a inovării”,
„O agendă digitală pentru Europa” şi
„O agendă pentru noi competenŃe şi
noi locuri de muncă”. De altfel, dez-
voltarea unei politici mai active a tu -
rismului, bazată în special pe exer -
citarea deplină a libertăŃilor garantate
de tratate, poate contribui în mod
substanŃial la relansarea pieŃei unice.

Într-adevăr, cadrul de acŃiune euro -
pean urmăreşte, în primul rând, favo -
rizarea prosperităŃii turismului în Euro-
pa, dar el trebuie să răspundă, în
acelaşi timp, problemelor de natură
socială, de coeziune teritorială şi de
protecŃie şi punere în valoare a pa -
trimoniului natural şi cultural. În plus,
el va trebui să permită sectorului să
îşi întărească capacitatea de a răs -
punde schimbărilor structurale care
ar putea fi generate de turism. În
mod indirect, turismul contribuie, de
asemenea, la consolidarea sentimen-
tului legat de cetăŃenia europeană
prin favorizarea contactelor şi schim-
burilor între cetăŃeni. Dincolo de di fe -
renŃele lingvistice, de cultură sau de
tradiŃii. În acest context, este im por -
tant, de asemenea, ca cetăŃenii euro -
peni să îşi cunoască drepturile şi să
poată beneficia de ele când se depla -
sează pe teritoriul Uniunii Eu ropene
sau în afara lui: ei trebuie să îşi poată
exercita drepturile de cetă Ńeni euro -
peni la fel de uşor ca în Ńara lor de
origine.

În conformitate cu Tratatul de la
Lisabona, obiectivul principal al po -
liticii europene a turismului este sti -
mularea competitivităŃi sectorului, Ńi -
nând cont, în acelaşi timp, de faptul
că, pe termen lung, competitivitatea
este strâns legată de caracterul „du -
rabil” al modului său de dezvol tare.
Acest obiectiv este strâns legat de
noua strategie economică a Uniu nii,
„Europa 2020”, şi în special de iniŃia-
tiva-pilot „O politică industrială adap-
tată erei globalizării” (Studiu pri vind
com petitivitatea sectorului turismului
în Uniunea Europeană, septembrie 2009).

Pentru a se obŃine rezultate eficien -
te, se consideră necesară sprijinirea,
prin acŃiuni comunitare, a iniŃiativelor
statelor membre sau ale regiunilor
europene. De asemenea, trebuie re -
marcată voinŃa Comisiei de a evita ca
orice măsură adoptată să implice
sporirea sarcinii administrative pentru
autorităŃile naŃionale, locale şi regio -
nale. În acest context, se consideră
că această comunicare este coerentă
cu principiile subsidiarităŃii şi pro-
porŃionalităŃii. 

O altă miză importantă este legată
de evoluŃiile demografice observate
în Europa, precum şi de noile com-
portamente sau aşteptări implicate de
aceste evoluŃii. Din cauza acestor
schimbări, industria trebuie să se
adapteze rapid pentru a îşi menŃine
nivelul de competitivitate. În special,
numărul persoanelor cu vârsta de
peste 65 de ani urmează să ajungă
la 20% din populaŃie în 2020. Acest
segment al populaŃiei, format din per-
soane care au atât putere de cum -
părare, cât şi timp liber reprezintă un
potenŃial enorm în termeni de piaŃă,
dar necesită şi o adaptare a sectoru-
lui pentru a răspunde particularităŃilor
sale. Acelaşi raŃionament este valabil
în cazul numărului tot mai mare de
turişti cu mobilitate redusă (număr
estimat la 127 de milioane de persoa -
ne), cu nevoi specifice care trebuie
integrate în oferta de servicii turis-
tice. oferta turistică trebuie să ia în
calcul, de acum înainte, constrângerile
legate de schimbările climatice, pre-
cum şi deficitul de apă şi de surse
de energie, presiunea asupra biodi-
versităŃii sau riscurile pe care le pre-
supune turismul de masă pentru pa -
trimoniul cultural. 

De-a lungul anilor, Uniunea Euro -
peană a reuşit să pună bazele unei
politici europene a turismului, insis -
tând pe factorii care determină com-
petitivitatea ei, Ńinând seama, în ace-
laşi timp, de cerinŃele unei dezvoltări
durabile. Odată cu intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, importan -
Ńa turismului este recunoscută: Uniu -
nea Europeană are competenŃe în do -
meniu pentru sprijinirea, coordonarea
şi completarea acŃiunii statelor mem-
bre. Este vorba de un progres clar,
care aduce cu sine o clarificare nece-
sară şi permite punerea în practică a
unui cadru coerent de acŃiune.

Accentuarea globalizării a condus
la creşterea importanŃei colaborării in-
ternaŃionale, a schimbului de cunoaş -
tere explicită şi a creat comunităŃi
ştiinŃifice internaŃionale puternice, fără
însă a reduce importanŃa pe care
complexul de factori locali o are în
adaptarea şi valorificarea cunoaşterii.

În lupta pentru excelenŃă, univer-
sităŃile, institutele publice CD, cele-
lalte entităŃi de cercetare de drept
public, joacă un rol sporit. Acestea
sunt provocate să se transforme în
actori importanŃi pe piaŃa cunoaşterii,
atrăgând şi dezvoltând resurse umane
de vârf şi concentrând facilităŃi de cer -
cetare importante.
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Un fel de resetare totală a siste -

mului, o aducere la zero a sistemelor
de măsură şi control, potrivit princi -
piului ce a fost a fost, ce va fi va fi,
fiecare rămâne cu ce a furat şi re -
pornim competiŃia?

Să recunoaştem, după 23 de ani
de tranziŃie bezmetică, de minciuni şi
fariseism politic, după ce au con-
statat perenitatea şi solidaritatea prin-
cipiului „la vremuri noi, tot noi”, după
toate aceste experienŃe eşuate aşa -
dar, românii au toată îndreptăŃirea
să-şi pună întrebările de mai sus.

Aşteptările lor sunt şi de această
dată uriaşe. Au crezut că înlocuiesc
comunismul cu capitalismul, au schim-
bat de mai multe ori macazul politic,
s-au închinat către Bruxelles mai ceva
ca musulmanii către Mecca, au su -
portat cu stoicism cele mai cumplite
corvezi ale crizei mondiale şi acum
se întreabă: când va veni şi rândul
nostru la un trai mai bun, mai aşezat
şi mai demn? Să însemne ipotetica
coabitare a lui Băsescu cu USL o
speranŃă în plus?

Ei bine, realişti fiind, noi zicem că
2013, cu victoria sau fără victoria
USL, cu pactul sau fără pactul cu
Băsescu, nu ne poate aduce nimic
bun. Aşteptările sunt, cum spuneam,
uriaşe, dar spaŃiul de manevră al
Guvernului, oricare ar fi acesta, este

foarte redus. Nenorocirea face ca exact
anul viitor România să aibă un vârf
de plată a datoriei externe, în condiŃi-
ile în care investiŃiile străine şi ab -
sor bŃia banilor europeni continuă să
ne fixeze cu spatele la zid. Guvernul
Ponta a anunŃat după victoria USL
de la alegerile parlamentare din 9 de -
cembrie că priorităŃile sale sunt crea -
rea de locuri de muncă, stabilitatea
fis cală, justiŃia socială şi calitatea ser-
viciilor publice.

Principial, teoretic toate bune şi
frumoase, dar românii le-au cerut câş-
tigătorilor un program de guvernare
mai pe înŃelesul şi pe speranŃele lor.
Adică, vrem să ştim, concret, cum
vom trăi mai bine?

Şi atunci, vrând-nevrând, s-a re -
văr sat cornul abundenŃei şi românii
au aflat că guvernul Ponta le va mări
salariul minim pe economie, va reîn-
tregi salariile bugetarilor, va majora
pensiile cu 4 la sută, le va reduce
TVA la produsele agroalimentare, va
introduce impozite diferenŃiate şi pro-
gresive pe veniturile salariale, va asi -
gura gratuitatea reŃetelor pentru cei
cu venituri sub 1000 de lei ş.a.m.d.

Fireşte, românii i-au crezut şi i-au
votat, iar acum îi aşteaptă răsplata.
Abia de acum încolo încep însă mar-
ile probleme pentru guvernul Ponta.
Pentru că, la începutul lui februarie
viitor va ateriza la Bucureşti delegaŃia
FMI care va impune Guvernului, aşa
cum a făcut-o de fiecare dată, să

identifice noi venituri, dacă are de
gând să-şi limiteze încasările prin
introducerea unor relaxări fiscale, sau
să sporească veniturile românilor
chiar şi numai la un nivel rezonabil.
Aceasta va fi marea dilemă pentru un
guvern aflat însă sub presiunea emo -
Ńională a electorilor: de unde venituri
în plus?

Din creştere economică sănătoasă
şi plus de competitivitate la export?
Ar fi ideal, ar fi o binefacere naŃiona -
lă, dar din păcate economia Româ -
niei e demult sub cota de avarie şi
nu-şi poate îngădui la anul să spere
la mai mult de un plus de 1 la sută.
Ceea ce înseamnă... nimic.

Din restructurarea sau vânzarea
unor companii de stat cu pierderi

uriaşe, în speranŃa rentabilizării lor?
Ar fi o soluŃie dar, din nou din pă -
cate, povestea asta a devenit atât de
veche, răsuflată şi încâlcită încât nu
mai crede în ea nici măcar portarul
de la Palatul din PiaŃa Victoriei.

Din decizia fermă, radicală de a
nu mai face din hoŃie sportul nostru
naŃional şi de a scoate la lumină
economia subterană? Ei da, asta ar
fi într-adevăr o salvare, dar cine să
o pună în practică de-adevăratelea?
Pentru asta trebuie săpat adânc, cu
pricepere şi fără milă la rădăcina
răului. Pentru asta trebuie extirpate
reŃelele transpartinice de interese şi
escrocherii. Pentru asta mai trebuie
construite nişte puşcării. Şi cine să
le facă dacă cei doi poli ai politicii –

Puterea şi OpoziŃia – şi-au dat mâna
într-un „pact de coabitare”? Culmea,
argumentul de căpătâi este că vor coa-
bita pentru a servi interesul naŃional...

Până una, alta aflăm cu fiecare zi
noutăŃile REALE ale anului 2013: vor
creşte taxele şi impozitele, se vor
plafona salariile, se vor bloca pos-
turile în administraŃia publică, se vor
scumpi energia electrică, benzina şi
gazul metan.

Parcă am mai trăit cândva acest
coşmar. Era pe vremea mult-hulitului
guvern Boc. Şi atunci funcŃiona per-
fect un pact de coabitare între Pa latul
Cotroceni şi Palatul Victoria. „Re Ńeta”
se chema AUSTERITATE. Acum, cu
noul Pact, aflăm că vom trăi în
CUMPĂTARE.
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Noi orizonturi pentru România de azi: de la austeritate, la cump@tare!
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Implicarea în cercetare şi legă-

turile tot mai strânse cu mediul eco-
nomic au devenit nu doar surse su -
plimentare de venit, ci elemente in -
trinseci ale procesului de educaŃie şi
formare.

În triunghiul cunoaşterii, educaŃie
– cercetare - inovare, ultimul element
este cel mai strâns legat de impactul
asupra bunăstării şi totodată cel mai
problematic din punct de vedere al
politicilor conexe. Inovarea, proces
cu multe variabile, are în centrul său
colaborarea dintre cercetare şi indus-
trie. În ultimul deceniu, Ńările dezvol -
tate au propus entităŃi intermediare
sau forme de interacŃiune şi colabo-
rare prin care să fie create punŃi în -
tre cele două sectoare, alocând aces-
tor entităŃi resurse financiare publice
în creştere.

Uniunea Europeană depune efortu -
ri pentru recuperarea decalajelor de
creştere economică faŃă de Statele
Unite, aşezând domeniul CDI la baza
acestor demersuri. Revizuirea Strategiei
Lisabona a întărit obiectivul stabilit la
Barcelona de a aloca 3% din PIB
pentru cercetare-dezvoltare.

Majoritatea statelor europene au
aderat deja la acest obiectiv, rămâ -
nând totuşi sub semnul întrebării ni -
velul investiŃiei private. Actualmente,
principalele provocări cărora trebuie
să le facă faŃă Uniunea Europeană pen-
tru îmbunătăŃirea capacităŃii de ino-
vare sunt legate de insuficienta con-
centrare în poli de excelenŃă capabili
să concureze pe plan global, slaba
integrare a elementelor în triunghiul
cunoaşterii, insuficienta cercetare trans
şi interdisciplinară focalizată pe ne -
voile de inovare, lipsa unor modele

de guvernare şi organizare a cerce -
tării şi educaŃiei la nivel european,
costurile ridicate ale brevetării în UE
şi mobilitatea redusă a cercetătorilor.

Pornind de la Programul Lisabona,
Uniunea Europeană a lansat pentru
perioada 2007-2013 un set de iniŃia-
tive care privesc cercetarea şi ino-
varea, competitivitatea globală a uni-
versităŃilor şi institutelor de cerce -
tare, dezvoltarea aptitudinilor antre-
prenoriale şi transferul cunoaşterii în
produse şi servicii.

În interiorul domeniilor prioritare
se va urmări dezvoltarea unor poli de
excelenŃă. Acest proces se va realiza
treptat, pe bază de competiŃie, in -
vestiŃia publică focalizându-se asupra
proiectelor cu impact major şi con-
centrând dezvoltarea de infrastructuri
şi structuri colaborative în domeniile
care oferă cele mai bune rezultate.

Programul OperaŃional Regional are
ca obiectiv accelerarea creşterii în eco -
nomia tuturor regiunilor, cu prioritate
a celor mai slab dezvoltate, şi con -
Ńine Axa prioritara nr. 3, "Dezvoltarea
turismului regional şi local". Această
axă vizează valorificarea resurselor
turistice existente, precum şi a celor
neintroduse încă în circuitul turistic
(resurse turistice istorice, culturale,
naturale), crearea de noi locuri de muncă
şi creşterea veniturilor din activităŃi
turistice, crearea de noi surse de
venit în zone izolate potenŃial turistic.

Programul OperaŃional Sectorial
"Creşterea CompetitivităŃii Economice”
(Agenda pentru un turism european
durabil şi competitiv) are ca obiectiv
creşterea productivităŃii întreprinderi -
lor româneşti, în vederea reducerii
decalajelor faŃă de productivitatea me -
die europeană. În cadrul acestui pro-
gram, turismul se regăseşte la Axa
prioritară nr. 5 (O nouă politică euro-
peană în domeniul turismului – con-
solidarea parteneriatului pentru turism
în Europa). În cadrul acestei axe, care
vizează susŃinerea creşterii competi-
tivităŃii economice, turismul românesc
se înscrie prin programul "România –
destinaŃie atractivă pentru turism şi
afaceri”, vizând îmbunătăŃirea imagi -
nii României pe baza promovării turis -
mul românesc. 

Anul 2012 a fost declarat Anul
european al îmbătrânirii active. Având
în vedere creşterea numărului persoa -
nelor vârstnice şi rolul lor în socie -
tate, necesitatea abordării unor iniŃia-
tive eficiente de promovare a „îm -
bătrânirii active” şi asigurarea de opor -
tunităŃi pentru activitatea turistică
adresată persoanelor vârstnice devine
din ce în ce mai relevantă. În acest
context, promovarea şi susŃinerea aces -
tui obiectiv prezintă beneficii majore,
deoarece combină avantajele compe-
tenŃelor cu  atitudini pozitive privind
munca şi creşterea capacităŃii de ocu -
pare a persoanelor vârstnice. În plus,
relaŃia cu persoane vârstnice a gene -
rat un impact pozitiv asupra tuturor

celor antrenaŃi în activităŃile de turism,
în ceea ce priveşte relaŃiile dintre ge -
neraŃii şi asupra cunoaşterii şi atitu-
dinilor faŃă de cei mai vârstnici.

La nivelul UE programul «Calypso»
reprezintă o acŃiune adoptată de Par -
lamentul European în 2008, având
obiectivul de a promova parteneriate
între sectoarele public, privat şi al
economiei sociale cu sprijinul Comi -
siei Europene, şi având drept scop
principal schimburile, în afara sezo -
nului de vârf, de turişti din cele patru
grupuri Ńintă ale acŃiunii Calypso (ti -
neri, persoane în vârstă, persoane cu
mobilitate redusă şi familii cu veni-
turi mici), cel puŃin între două state
membre şi/sau Ńări candidate.

Bunele practici existente, în spe-
cial cele care provin din Peninsula
Iberică, arată că sectorul public poate
finanŃa mecanisme de acest tip, care
au un randament al investiŃiilor pozi -
tiv (de mai mult de 1,5 euro per
euro cheltuit), dacă Ńinem cont de
beneficiile determinate de crearea de
locuri de muncă, oportunităŃile supli-
mentare oferite sectorului privat şi
veniturile generate de creşterea nu -
mărului de activităŃi. Aceste beneficii
au, de asemenea, un impact pozitiv
asupra Ńării de origine. Comisia va
putea să se sprijine pe iniŃiativa pusă
în practică în cooperare cu reŃeaua
regiunilor europene competitive şi du -
rabile, NECSTouR, precum şi pe re -
Ńeaua destinaŃiilor EDEN, în vederea
elaborării unui sistem de indicatori
pentru gestionarea durabilă a destina -
Ńiilor. Această practică trebuie extin-
să pentru a permite punerea în valoa -
re a destinaŃiilor turistice europene
care adoptă practici eficiente pentru
promovarea durabilităŃii turismului. În
acest sens, este esenŃială încurajarea
iniŃiativelor care promovează o ges-
tionare responsabilă a resurselor (ener-
gie, apă, materii prime etc.) şi garan-
tează condiŃii optime de servicii şi
securitate, în special pentru primirea
persoanelor în vârstă şi a persoa -
nelor cu mobilitate redusă.

Emil DAVID

Alpii austrieci

Asigurarea unei dezvolt@rii sustenabile a turismului
INI[IATIVE ALE UNIUNII EUROPENE

Bucureşti. Palatul Victoria.
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Adeseori, aceşti servitori ai Coroa -

nei îşi puneau averea lor în serviciul
Regelui, după cum acŃionau în ideea
că Regele, Coroana trebuiau să le
servească propriile interese. Or, dacă
prima parte a aserŃiunii nu deranja
Curtea, a doua cu siguranŃă că da.
Ieşeau, dar, procesele şi pedepsele
care ieşeau.

... Încă din 1322, cum scrie prof.
Mireille Touzery, doi astfel de dem-
nitari vor fi spânzuraŃi pentru proastă
şi cupidă gestiune a banilor FranŃei...
În 1397, lui Jean Le Mercier, finan -
Ńist al Regelui, îi va fi confiscată în -
treaga avere şi va fi proscris, expul -
zat din Ńară, pentru acelaşi motiv. În
1409, Jean de Montaigne va fi scur-
tat cu un cap la fel ca şi succesorul
său Pierre de Essars. Aceleaşi mo -
tive. Mai târziu, în 1427, tot Mireille
Touzery ne spune, Pierre de Giac,
jenând politica dusă de Yolande d'Ara-
gon, soacra regelui Charles al VII-lea,
va fi înecat iar succesorul său, Camus
de Beaulieu, la instigaŃia aceleiaşi mari
doamne, îşi va pierde şi el viaŃa,
chiar sub ochii regelui al cărui favorit
devenise dar derajând structuri de
curte bine şi solid alcătuite. Iar şirul
va continua.

... Jacques de Baune de Semblançay
va plăti cu viaŃa consecinŃele finan-
ciare ale politicii belicoase dusă de
regele François I. Se va ocupa, din
1518, de colectarea, examinarea şi
gestiunea tuturor finanŃelor FranŃei,
atât ordinare cât şi extraordinare.
Însă rivalitatea acerbă dintre François I
şi Carol Quintul, teribil de costisitoa -
re, îi va produce dizgraŃia în 1521,
finanŃistul retrăgându-se la Touraine
în vreme ce o comisie examina con-
turile şi îi analiza activitatea cu banii.
Chiar dacă verdictul comisiei a fost
blând, asupra lui Semblançay neputând
fi susŃinute mai multe capete de acu -
zare, Regele îl va spânzura în 1527,
expunându-i cadavrul la Montfauçon,
iar toate bunurile sale i-au fost con-
fiscate. „Vina”, de fapt, a lui Semblançay?
Fusese un creditor prea important al
Regelui, aşa că a plătit pentru asta.

... După mijlocul secolului XVI,
„gestiunea finanŃelor publice se va

profesionaliza în mare viteză. FuncŃiile
sunt mai bine precizate, personalul
se multiplică, titlurile se stabilizează”.
Se constituie astfel marea demnitate de
„Surintendent des Finances”, aproape
cu decizie absolută, funcŃie flancată
însă de un „Contrôleur Général des
Finances”. De fapt, inexpugnabilitatea
regală nu se modifică cu nimic. Atunci
când dorinŃa de bani a Regelui, a
CurŃii nu mai putea fi satisfăcută, tot
„Supraintendentul” era de vină, ges-
tionase prost, furase în propriul benefi -
ciu şi trebuia rău pedepsit?!? Încet,
încet, însă, aceşti specialişti vor învăŃa
să se apere. Pe măsura amplificării
administraŃiei, personalitatea titularului
de „Supraintendent” va fi mai puŃin
angajată. Se va diminua în câteva
zeci de ani până la dispariŃie. Va ră -
mâne, însă, în picioare, funcŃia amin -
tită de Controlor General al FinanŃelor.
Deosebirea era, deja, netă. FinanŃistul
nu va mai gestiona, ci, cu precădere,
lăsând Regelui libertatea deplină să
facă ce doreşte cu banii săi, cu banii
Ńării, de fapt doar va controla modul
cum erau duse la bun sfârşit decizi-
ile suverane.

Un ultim „Supraintendent” va fi Ni -

colas Fouquet, sub regele Ludovic al
XIV-lea, despre care am scris adese-
ori. Cum celebrul rege pornea şi fi -
naliza cam două războaie la trei ani,
pe deasupra având o Curte foarte
planturoasă, consistent costisitoare,
iar Fouquet confunda, totuşi, de
multe ori, finanŃele FranŃei cu propria
sa avere, ducând un trend fastuos de
viaŃă care făcea invidios chiar şi pe
Rege, „berbantul” Nicolas va fi con-
damnat la moarte. Lipsa probelor îl
va obliga, însă, pe Rege să-i comute
pedeapsa în închisoare pe viaŃă. Va
muri în fortăreaŃa Pignerol, în 1680,
în vârstă de 65 de ani. O amară
experienŃă din care, duşmanul său
declarat şi care îi provocase căderea,
Jean Baptiste Colbert, a desprins în -
văŃămintele necesare, rămânând mereu
Controlor General al FinanŃelor, postul
de „Supraintendent” devenind caduc.
Este plină de semnificaŃii, în acest sens,
justificarea lui Nicolas Desmaretz, ulti -
mul Controlor General al lui Ludovic
al XIV-lea până la moartea sa regală.
Temându-se să nu-i fie puse în spate
o serie de malversanŃiuni şi să fie
astfel tradus în justiŃie – cu atât mai
mult cu cât spre finalul domniei lui

Ludovic al XIV-lea starea finanŃelor
FranŃei era mai mult decât dezastru -
oasă, N. Desmaretz va trimite o scri -
soare – memoriu justificativ – Regen-
tului, Philiphe D'Orlèans, în care va
arăta că, după căderea lui Fouquet şi
reglementările din 5 septembrie 1661,
Controlorul General la FinanŃe nu era
nici ordonator de credite şi nici con-
tabil, nu avea nicio responsabilitate
astfel. Regele, în fapt, a îndeplinit de
atunci vechea funcŃie de „Suprainten -
dent la FinanŃe”, decizând doar Majes-
tatea Sa în ceea ce privea plăŃile. „Le
Contrôleur Général a été simplement
l'exécuteur des ordes de Sa Majesté”,
arăta negru pe alb Desmaretz în docu -
mentul menŃionat. Şi cum nimeni nu
îndrăznea să-l incrimineze pe Rege,
inteligentul ministru îşi va sfârşi viaŃa
în linişte în frumosul său castel de
la Maillebois.

... Epopeea finanŃiştilor nu se ter-
mină aici. John Law, scoŃianul ale
cărui idei privind crearea unei Bănci
şi a unei Companii de ComerŃ, pri -
vind emisiunea masivă de bani hâr-
tie (mult dincolo, finalmente şi din pă-
cate, de puterea de acoperire a celor
două instituŃii), îl vor seduce pe
Regent, ducele D'Orléans, va face şi
el casă comună din averea personală
şi cea a FranŃei. Şi va sfârşi foarte
prost, prăbuşindu-se din culmile măre-
Ńiei şi gloriei aurite în abisurile vino -
vă Ńiilor, într-o mizerie neagră, înmor-
mântat din banii unui fost servitor al
său. Sistemul său financiar va fi acu -
zat de toate relele monarhiei, va afec-
ta imens economia FranŃei, ruina atun-
ci a acesteia fiind una din cauzele
economice ale izbucnirii RevoluŃiei
franceze din 1789...

... RestricŃiile de spaŃiu şi chiar de
documentare ne împiedică să înfă -
Ńişăm mersul sinuos, dar relativ sigur,
al financiarilor, servitori ai regilor, spre
vârful piramidei puterii mondiale. De -
reglementările după 1980 au contri -
buit masiv în acest sens. Ne-am mai
referit astfel şi nu o mai repetăm. Ori -
cum, actuala criză economico-finan-
ciară, desfăşurarea sa, marchează,
după toate probabilităŃile, finalul unui
asemenea apogeu. Nu cred, însă, că
finanŃiştii vor reveni la condiŃia lor
umilă de acum câteva sute de ani.
Au avut şi au un rol major în declan -
şarea şi realizarea progresului eco-

nomic, naŃional, comunitar, mondial.
Problema este să nu se exagereze, în
acest cadru, cu speculaŃiile, cu „eco -
nomia pe hârtie” în dauna economiei
reale. De altfel, exagerările de un tip
sau altul nu au fost şi nu sunt bune
în niciun domeniu, nimănui. Demo -
craŃia reală este o bună pavăză, iar
dictaturile au repre zentat şi reprezin-
tă un teren mlăştinos. O întreagă
experienŃă mondială a dezvoltării o
demonstrează fără nicio tăgadă...

P.S. Lista celor aleşi deputaŃi şi
senatori la recentele noastre alegeri
parlamentare relevă, cu precădere la
cei intraŃi în Parlament prin redistri -
buire, dar nu numai, destul de multe
nume venale, penibile, cu „nimbul” vi -
zibil al corupŃiei, obosite. Relevă per-
sonaje „triste” pentru România, parcă
uzate rău de cât de mult au lucrat
pentru a strânge avere pentru ei şi
aproape deloc pentru Ńară. Dar într-o
Românie în contexul mizeriei, umilin -
Ńelor, sărăciei, cu o populaŃie atât de
lipsită de mijloace, cu un electorat,
în bună parte, ignorant, mai mult ca
sigur că vorbele „tăticilor” de orice
fel au avut şi au o greutate mare. Că
date ca pomană „electorală” de can-
didaŃi, de veleitari, o pereche de cizme
a făcut mai mult decât un proiect, o
sticlă de ulei a „bătut” de departe dez -
baterile de programe care, de fapt,
nici nu prea au existat. Un lighean sau
o găleată au fost mai „atrăgătoare”
decât au fost respingătoare stupize -
nia şi ignoranŃa pretendenŃilor. Incul -
tura profesională şi pospaiul de te miri
ce meserii – muzicanŃi, dive, demimo n -
dene, tineri imberbi la început de drum
în viaŃă, fără experienŃă în activităŃile
profesionale, oameni fără nici o legătură
cu economia, cu po litica veritabilă –
aproape că nu au avut şi nu au cum
să fie amendate de electorat. De un
electorat asa cum este el. Au primat,
ca amăgire, nu de puŃine ori, tupeul,
minciuna, co rupŃia, nepotismul, „micul
cadou”. MulŃi dintre aceştia, au fost şi
sunt beizadele, nepoŃi, rude apropiate,
oameni de serviciu, amante, oameni
de taină şi alcov ai unor potentaŃi politi-
ci, ai unor potentaŃi ai zilei. Ce eficien -
Ńă socială vor avea ei în Parlament,
se pare că, din păcate, nu a interesat
şi nu inte resează pe nimeni. Cu sig-
uranŃă că nicio eficienŃă, dimpotrivă,
aşa cum au demonstrat, este drept
deloc cu „ti miditate”, legislaturile tre-
cute. Acum, se pare că va fi „vârful”...
Tineri admi rabili pregătiŃi, unii cu di -
plome „Magna cum Laude” ale unor
prestigioase uni versităŃi vestice sau
româneşti, alŃii aproape de ei, aproape
că nu au in teresat şi nu interesează
pe cei din partide. Ce să facă cu ei?
Dacă ei ar fi „ocupat locurile”, ce ar fi
făcut oare netoatele progenituri, medio -
crităŃile, „modelele cu scli pici”? Să ră -
mână fără „colegiu”?... Aşa că cei me -
rituoşi ocupă – dacă ocupă – în cel
mai bun caz, slujbe, este drept, impor-
tante socialmente, dar, din păcate, ano-
nime, plătite cu salarii mizere, vezi
bine să nu care cumva „să strice” o
clasă politică stricată, fără ghilimele
şi într-o măsură, până în măduva oa -
selor. Este Ńara lor? Cu siguranŃă. A
noastră însă mult mai puŃin. Este una
din petele negre din care din care a
început, începe şi va începe „să se
strice mărul”. Mai sunt încă câteva.
SperanŃele noastre se vădesc deja cu
un văl de întunecare încă de la paşii
preliminari, de la primii paşi ai noii le -
gislaturi. Să dee Domnul să nu fie aşa...

De la securea c@l@ului la tronul poleit al lumii
- un parcurs repetitiv? - 

Dan POPESCU

Regele Ludovic al XIV-lea, în primele părŃi ale domniei sale, o curte plină de fast

Financiarii

Nicolas Fouquet Jean Baptiste Colbert
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LUME DIN TRECUT

c my b

Ilustrate - vederi de altă dată



NORMALITATE
ÎnŃeleptul zice
Repetând în şoapte:
Erou e acela
Ce face cât poate.
Este un îndemn 
Valabil pentru toŃi:
Să faci lucruri bune
Atâta cât poŃi.

ADEVĂRUL DUREROS
Deşi omu-i animal,
Cugetă raŃional.
Are însă o lacună:
Nu se lasă de minciună.

DILEMĂ
Românii verzi susŃin,
Nu după ureche,
Că sunt europeni,
Chiar de viŃă veche.

Dar, alŃii se-ntreabă
Şi nu fără temei:
De ce sunt în Ńară
AtâŃia derbedei?

PE MERIT
Să ne plângem, n-are niciun rost,
Că, în Ńară, totul merge prost;
Dacă de jos până-n vârful ei,
Am ales farsori şi derbedei.
Morala:
Dacă stăm drept şi medităm,
Avem, exact, ce merităm.

INEGALITĂłI DE ŞANSE
(În perioada de tranziŃie)
Timp de douăzeci de ani
Foarte mulŃi fii de Ńărani,
Deşi au capacitate,
N-au ajuns la facultate *.
Din păcate, au ei parte,

Doar de sapă, nu de carte.
* - numai 1% din studenŃii univer-
sităŃilor româneşti provin din mediul
rural, deşi în acest mediu locuieşte
45% din populaŃia Ńării.

CENTURA DE SIGURANłĂ
Dacă din avutul Ńării
N-au rămas decât rebuturi,
Cel din fruntea guvernării
Recurge la împrumuturi 
Numindu-le, cu prestanŃă,
„Centura de siguranŃă”.
Aşa Ńara nu-i salvată, 
Ci mai rău înfeudată;
Aservită, pe deplin,
Capitalului străin.

URGENłĂ LEGISLATIVĂ
În grabă şi pe moment
Se decide-n parlament,

Că e drept şi onorabil:
Tot venitul impozabil,
Fără vreo excepŃie,
Nici chiar pentru pensie.
Nu-şi taxează-n schimb venitul
Cei cu pâinea şi cuŃitul.

RECOMPENSĂ
Instalat la Casa Albă,
Se puse OMUL pe treabă:
Trimise, după un an,
Noi trupe-n Afganistan.
Şi primi, pentru ce face,
Premiul Nobel pentru pace.

ŞARLATANII
Sunt străini de-nvăŃătură,
Însă dau abil din gură.
Şi se gândesc, bunăoară,
Cum să conducă o Ńară.
Cât ar fi de nefiresc,

Culmea e că reuşesc.
Căci ştiu să se folosească
De prostia omenească, 
Ce se-ntinde ca o plagă,
Cuprinzând Ńara întreagă.

ANIMATOAREA
Gândeşte tare profund,
Când dă excentric din fund.
Şi atrage prostănacii,
Etalându-şi cinic cracii...

PLAGIATORUL
Deşi nu-i persoană cultă,
Ceva opere consultă.
Apoi, cu abilitate,
Pune cap la cap citate,
Aranjate cu migală, 
În carte „originală”.
Şi, cu mâna pe conştiinŃă,
Se socoate om de ştiinŃă.

G#NDURI VESELE ({I TRISTE) VINERI • • •DECEMBRIE • • • ••

Ion Bulborea ,,Cuget@ri Epigramatice”

Ion Bulborea este profesor uni-
versitar de economie. Ani şi ani a
predat la Universitatea din Bu -
cureşti, în prezent onorific la Uni -
versitate (la peste 83 de ani) şi
cu activitate didactică regulată la
Uni versitatea româno-americană
din Capitală. Mereu a avut - şi are
- un umor excelent, ,,gras”, di -
rect, simplu, brutal chiar. 
Iată-l la al doilea volum - bine

reuşit, în opinia mea - de epi-
grame. Întâmpinăm sărbătorile de
iarnă de final ale acestui an şi cu
mai multe gânduri vesele - uneori
triste prin semnificaŃiile lor - ale
lui NiŃă Bulborea.
Un volum de epigrame din bi -

blioteca regretatului meu părinte,
carte semnată - dacă îmi aduc
aminte bine - de Ion Tâzlăuoanu,
avea ca moto următoarele ver-
suri:,,M-aŃi înŃepat cu vorbe de
chivuŃă / Dar aŃi uitat că eu sunt
AghiuŃă / E rândul meu acuma să
vă înŃep / Păzea că-ncep!”. La fel
a procedat şi procedează şi NiŃă
Bulborea...

Gânduri vesele (şi triste)
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urmare din pagina 1
Şi, cu cât vorbim de mai multă

putere, cu atât gradul de corupŃie
este mai mare. Deşi, în toată sinceri -
tatea, nu românii au inventat corup -
Ńia, cu atât mai puŃin manipularea.
Există însă domenii ale corupŃiei pe
care le perfecŃionăm. 

Termenul de manipulare are o
explicaŃie complexă, noŃiunea a de -
venit în timp, una foarte vastă, cu
conotaŃii multiple. ExplicaŃiile oferite
în continuare nu se doresc a avea un
caracter exhaustiv, ci de conturare a
elementelor esenŃiale legate de aces-
te aspecte. Termenul are implicaŃii teh -
nologice şi tehnice (manipularea ma -
te rialelor, manipulare de biŃi, mani -
pulare de substanŃe, manipularea foto -
grafiilor, manipularea atomilor), fizice
(manipularea coloanei vertebrale –
procedură medicală, manipularea căr -
Ńilor de joc – trucuri de magie, con-
ceptul de „păpuşar”), sociale şi socio -
logice (manipularea psihologică, per-
suadarea, manipularea media, mani -
pulare parentală – asupra copiilor).

Există o serie de elemente con-
crete prin care este reprezentat con-
trolul victimelor manipulării de către
manipulatori.

Să detaliem aceste concepte.
Un aspect important în cadrul co -

municării de afaceri este dat de ele-
mentele procesului motivaŃional. Aşa
cum ştim deja, motivarea poate fi
pozitivă, sau negativă. Dar, în acelaşi
timp, perspectiva bivalentă a moti-
vaŃiei serveşte ca instrument în pro-
cesul de manipulare. În ceea ce pri -
veşte laudele, acestea includ aspecte
precum ipocrizia, farmecul superficial,
simpatia superficială. Alte fenomene
care sunt incluse aici ar putea fi
primele, bonusurile pe care angajaŃii
le primesc. Un angajat mulŃumit din
perspectiva financiară sau, mai nou,
a siguranŃei locului de muncă poate

fi controlat mai uşor, mai ales dacă
managerul, prin mecanismele de co -
municare specifice, îl pune în com-
paraŃie cu alte aspecte, care îl fac să
se considere norocos că face parte
dintr-o firmă, din acel colectiv. Re -
cunoaşterea exagerată a unor merite,
laudele nefondate, au ca scop mani -
pularea prin flatare, iar, de cele mai
multe ori, angajatul sucombează la
astfel de aprecieri sau atenŃii. Rever -
sul medaliei vine atunci când se dis-
torsionează imaginea angajatului în
propriile abilităŃi, mai ales când vine
vorba de limitele sale. Efectele se

văd de regulă mai târziu, dar fac rău
individului. 

Motivarea negativă – deşi oare-
cum paradoxal, motivarea negativă
funcŃionează, din punctul de vedere
al motivării şi al demersului de co -
municare, mai bine decât motivarea
pozitivă. Din perspectivă comunica -
Ńională, ridicarea tonului vocii, şanta-
jul, evitarea discuŃiilor, intimidări de
tot felul, chiar şi dedublare (cel care
manipulează pozează în victimă). Ma -
ni pularea prin motivare negativă este
mai uşor de detectat, fiind, de regulă,
realizată prin mijloace directe. Anga -

jatul răspunde mai repede la stimuli
negativi, mai ales  în perioada curen-
tă, caracterizată de nesiguranŃă pen-
tru locul de muncă. PenalităŃile finan-
ciare, mustrarea în faŃa colegilor de
serviciu sunt elemente care afectează
psihicul angajatului, făcându-l, în anu-
mite cazuri, fie să părăsească locul
de muncă respectiv, fie să îşi schimbe
comportamentul spre introvertire. 

Climatul care se crează este unul de
frică, de teamă, de îndoială, aspecte
care afectează randamentul angajatului. 

DiferenŃa dintre cele două tipuri
de încurajări şi cele intermitente / în -
tâmplătoare (random) este frecvenŃa
cu care se întâlnesc. Totuşi, cele
neperiodice, tocmai datorită acestui
caracter, tind să aibă un impact mai
puternic asupra angajaŃilor. 

Pedepsele, aşa cum probabil se
cunoaşte, sunt realizate fie sub forma
pecuniară (reduceri de salar, pena -
lităŃi, reducerea sau anularea bonu -
surilor, ş.a.m.d.), sau sub altă formă,
mergându-se până la desfacerea con-
tractului individual de muncă. Varie -
tatea foarte mare a formelor face
desuetă o încercare de clasificare. 

Manipularea a devenit în ultimii
ani teoretizată din ce în ce mai mult,
ca fenomen, ca aspecte pozitive (me -
dicul încearcă să convingă oamenii
să facă un anumit vaccin de pildă,
sau preotul încearcă să convingă,
prin predică şi cuvântare, oamenii să
aibă comportamente sociale pozitive)
şi negative, rezultând o serie întreagă
de lucrări pe această temă. Odată cu
teoretizarea, au apărut ilustrate şi o
serie de tehnici de manipulare, pe
care le vom aminti. 

Minciuna, este cea mai uşoară
cale de a încerca să manipulăm pe
cineva, cel puŃin pentru o perioadă
scurtă de timp, până ne vom atinge
obiectivul. Minciuna poate deveni
aparentă, şi de cele mai multe ori
aşa şi este, însă la un moment ulte-
rior. Deşi nu este indicat şi nici etic
să fie folosită, minciuna este proba-
bil cea mai utilizată metodă de co -
municare în afaceri. De asemenea, se
poate utiliza, de către partenerii de
afaceri, furnizori, clienŃi, minciuna prin
omisiune. Această formă de minciu -

nă, de altfel foarte subtilă, constă în
nemenŃionarea adevărului, decât, even -
tual parŃial. De fapt, nu este o min-
ciună propriu-zisă, ci doar alegerea
intenŃionată a nemenŃionării adevăru-
lui complet. 

Alte tehnici includ negarea (mani -
pulatorul refuză să accepte că a gre -
şit cu ceva), raŃionalizarea (scuză fă -
cută de către manipulator pentru un
comportament deplasat), atenŃia selec-
tivă sau neatenŃia selectivă (refuză să
asculte anumite probleme în totali-
tatea lor, trecând aşadar cu vederea
anumite aspecte ce ar putea fi im -
portante), minimizarea unor probleme
(după ce realizează, de exemplu, o
insultă, revin asupra acesteia spunând
că a fost o glumă), evaziunea sau
eschiva (evitarea voită a unui răspuns
– cazul politicienilor), diversiunea,
victimizarea, tehnici de seducŃie (de
la flatare până la avansuri), mimarea
inocenŃei, a confuziei.

Din punctul de vedere al manipu-
latorilor, există o serie de elemente
pe care aceştia le urmăresc atunci
când îşi selectează “Ńintele” pe care do-
resc să le manipuleze. Printre aceste
noŃiuni se încadrează “dependenŃa”
faŃă de nevoia de a obŃine aprobarea
celor din jur, abilitatea de a refuza
politicos, lipsa încrederii în sine şi abi-
litatea manipulatorului de a exploata
acest aspect, un sens scăzut de în -
credere în propriile forŃe.  

Cel mai adesea, victimele mani -
pulărilor au fie una, fie mai multe din
următoarele puncte slabe, vulnerabili -
tăŃi: naivitatea (în sensul că anumite
persoane pot să aibă comportamente
ascunse), încrederea scăzută în for -
Ńele proprii, ceea ce înseamnă ca
manipulatorului îi este mult mai uşor
să îşi impună voinŃa sa asupra celor
slabi, problem de dependenŃă emo -
Ńională – mai ales în cazul indivizilor
care nu au o personalitate puternică,
în acest caz ei fiind / devenind de -
pendenŃi de o persoană cu un cha -
racter mai puternic.  

Este necesar să realizăm că un
manipulator, cu atât, mai mult unul
experimentat, va studia îndelung o
persoană, tocmai pentru a-i găsi slă -
biciunile, în scopul de a le exploata.
Facem, deseori în viaŃă, mai ales în
mediul economic (locul de muncă sau
lumea afacerilor), greşeli pe care
apoi le plătim: fie avem prea multă
încredere, fie suntem prea altruişti,
prea uşor impresionaŃi, prea naivi, prea
imaturi, prea narcisişti, prea încreză-
tori, prea lacomi, prea materialişti,  prea
impulsivi, prea rebeli, prea depen-
denŃi. Oare cum am putea scăpa de
aceste probleme?

Cea mai bună cale ar fi să pornim
de la comunicarea intrapersonală. Să
ne cunoaştem cât mai bine limitele,
capacităŃile, punctele forte, temerile,
într-o expresie, pe noi înşine. Ştiind
ceea ce suntem capabili, ceea ce pu -
tem face, ceea ce ştim face, interviu -
rile nu vor deveni ceva de speriat,
slujba nu va deveni un loc de tortu -
ră, şi, cel mai important, nimeni, nici -
odată nu ar putea să manipuleze ca -
racterul, firea, personalitatea noastră.
Atâta timp cât în interior suntem pu -
ternici, nimic din afară nu ar putea
să ne pună în pericol echilibrul psi-
hic şi emoŃional. 

În ciuda tuturor tehnicilor de ma -
nipulare, din ce în ce mai elaborate,
omul, mintea umană le poate dejuca
pe fiecare dintre acestea. Este nevoie
de un singur lucru: voinŃă. Iar în lu -
mea afacerilor, în mediul de azi, dacă
nu avem voinŃă, nu trebuie să ne în -
grijorăm pentru manipulare, deoarece
am fi oricum fără nici o şansă.

asist. univ. drd. Lucian AlexandruDANCIU, ULBS

Elementele controlului în manipularea angaja]ilor

Scenă din opera lui Giacomo Rossini, Bărbierul din Sevilla

Orson Welles în filmul ,,Citizen Kane”



autor: Padre Umbertu Via Duovinu, 

cu o PREAMBULĂ semnată de 
Bulă-Băşică, doctor în Sinis-tracologie

modernă şi cotemporană, 
acsolvent al Academiei Suptperioare
de Studii Politice şi de Conducere
Ştefi Ghiuriman din TREPIDAVA

P R E A M B U L Ă
Bulă-Băşică

Dupe modestele mele cunoştinŃe
în materie de tipărituri, orice carte
înaintată tiparului trebuie să conŃină
la începutul debutului său o espunere
coccisă şi lapiadară a problemelor ce
urmează să fie debordate în parcurs,
cu alte cuvinte o Preambulă.

Am avut, spre bucuria mea şi a
fanilor mei, şansa să fiu selecŃionat
printr-un estrem de dur concurs de
dosare, să preambulizez şi să colabo -
rez în calitate de cooautor la această
originală şi enorm de monumentală lu-
crare, ce cuprinde între co pertele sale
perle din anedotica spiri tului de glumă
specifică poporului sinis-trac, împreună
cu un imens de mare tezaur de înŃe -
lepciune de care dispune sinistracii. 

Transpunera într-o formă literală
original de inedită cea a colajului mo -
zaicat cu tentă umoristico-ilarianto-per -
siflantă este foarte greu de realizat,
avănd în vedere multitudinea domeni-
ilor debordate. ceea ce m-a captivat
de la început şi incitat în acelaşi timp,
fiind pe măsura disponibilităŃilor mele
telectuale şi moral volitive.

Înainte de începe demersul meu
critic, vreau să vă prezint domniilor
voastre, dragi cetitori, câteva elemente
definitorii ale antrobiografiei – beck-
groundului meu culturalo-spirtual, care

vă vor ajuta să înŃelegeŃi şi să gus-
taŃi mai bine stilul meu iconfundabil
de original în ce priveşte limbajul pe
care îl uzitez în aceeastă Preambulă.

Pentru a da savoare scrisului meu,
împletesc deliberat pleonasmul tauto-
logic şi cacofonia suplă, ca figuri de
stil moderne. Acestea le-am surprins,
cu o dibăcie specifică nouă cei dotaŃi
cu harul talentului de către sfânta na-
tură sau de suprema divinitate, de a
seziza suctilităŃile cele mai absconse
ale cugetului, în timp ce audiam esta-
ziŃi prelegerile pline de şarm şi înŃelep-
ciune ale profesorilor noştri de la Aca -
demia ,,Ştefi Ghiuriman” din Trepidava,
capitala de vreo 700 de ani a Sinis-
traciei.

Dupe doi ani de frecvenŃă la
cursinurile de făra frecvenŃă, sau I.D.,
pe care le-am graduat cu ,,MAGMA
CUM LAUDE” înainte să termin şcoala
generală şi liceul, dispensă ce se acorda
persoanelor de escepŃie ultradotate din
rândurile tineretului utecist dela oraşe
şi sate, m-am înscris la doctorat.

Profesorul meu, pe care l-am pre ferat
mai bine, Reonte Lăutu, din-rect-orul
Academiei, idiot-logul partidului, a fost
mândru de faptul că eu, cel mai bun
acsolvent al tutulor timpurilor, am optat
să-mi dau doctoratul la domnia sa.
Acesta entuziasmat a aprobat făra ezi -
tare titlul şi problematica tezei mele
de doctorat. Fără să citească lucrarea
a prins-o în planul edictorial al acade -
miei, fiind tipărită în timp ce pregă -
team doctoratul.

Cartea, datorită titlului ei originr de
inedit „InfluenŃa paralelismului liinilor
de cale ferată electrificată, asupra ci -
clului menstrual la raŃele sălbatice mi -
gratoare în anotimpul friguros, oglin-
dită în presa secolului ycs, ycs, - pro-
blemă fundamentală a cotemoraneităŃii”
s-a epuzat în 24 de ore. Toate chio -
şcurile şi librăriile au anunŃat că prima
ediŃie a fost epuizată. Unii colegi de

academie şi profesorii nostri au fost
de acord ca să le cumpere şi epuizate.

Numele meu, confort arborelui gine -
cologic al familiei mele cu rădăcini în
preistoria anti-deluviană a pământului
traco getic este de Bulă, de la stră-stră-
bunicul meu antic de demult, Bulă-
Rebista regele sinis-tracilor, fondator
al dinastiei 

EvoluŃia mea rapidă în ierarhia uni -
verstară, de la simplu preparator la
prof. univ. dr. decent, a fost posibilă
în primul rând datorită originii mele
socciale sănătoase: tata turnător şi
mama filatoare, şi apoi în al doilea
rând pentru geniala mea inspiraŃie de
a întroduce, de către mine, pentru
prima dată în istoriografia patriei o
nouă disciplină distinctă, unică şi in -
failibilă, aceea a Sinistraco-logiei. Mi-
au trebuit ani buni de muncă asiduuă
şi m-am străduit din răsputeri să o
fundamentez riguros ştiinŃific prin pris -
ma celor trei mari ramuri ale meta-
bulismului ştiinŃific: Meta-bulismul is -
teric, dietetic, şi diabolic.

Nu doresc să plictisesc şi să abu -
zitez de răbdarea pacienŃei domniilor
Voastre dragi cetitori-lecturanŃi, aşă că
o voi trece dinrect la problemele de
bază ale fundamentului acestei con-
strucŃii ştiinŃifice cu tentă umoristică.

Având în vedere faptul că spiritul
cărŃii este echi-votcal -în doi peri,
problemele serioase tratate în glumă
şi glumele cu maximă seriozitate, sunt
obligat să intru cu autorul tratatului,
în deplină corcodanŃă, pentru a nu
bruia lectura. În aşa fel voi încerca
să manevrez, cu disimulată abilitate,
ductul problematicilor multiple ale aces -
tei copioase carŃi, încât să menŃin
permanent cetitorului starea de inte -
res, acel exiting anglo american benign
de tonic, asolut necesar omului co -
temporan.

Pentru a nu digava prea mult de
la problema exenŃială a tratatului care

este păcăleala, trebuie să admitem că,
despre toate acŃiunile omeneşti îndrep-
tate în folosul omenirii cât şi împotri-
va acesteia, s-au scris icomensurabil
de multe pagini, despre păcăleală cu
siguranŃă mult mai puŃin. Este meri -
tul autorului acestui tratat, chiar şi falş,
de a deborda în premieră de prima
dată un subiect atât de amplu în
vastitatea sa complexă, din toate per-
spectivele, sociale, politice, filozofice,
literale şi umane ale fiinŃei omeneşti,
cât şi a demersului său telectual si
spirtual să în evoluŃia omenirii.

Autorul este, dincolo de Ńinuta sa
academică, un cosumator împătimit
al spiritului de glumă, al umorului
sinis-traco-getic cotestat de anumiŃi
esperŃi de origine mozambică din
U.S.A (uniunea sovietică ailaltă), şi un
un adevărat cunoscător al fenomenu-
lui Păcălelii, căci aceasta a devenit o
realitate la scară naŃională şi globală.

Se cuvine să fac o precizare pri-
mordială de prima dată, Păcăleala

despre care se vorbeşte în acest tra -
tat este una cu totul specială, pentru
că ea se defăşoară în contestul isteri -
co-geopolitico-cultural din spaŃiul car -
pato-danubiano-pontic, învestit de către
creatorul divin cu încărcaturi genetice
capabile de a fi în stare să doteze pe
locuitorii săi cu acele trăsături, prin care
aceştia să poată ezecuta Păcăleala fără
ca cei din jur să se prindă, să rea -
lizeze cu multă uşurinŃă dimensiunile
şi semnificaŃiile ei soccio-umane.

Dacă până în 30 decembrie 1947,
când în urma alegerilor din 1945 par-
tidul comunist a instaurat prin fraudă
electorală un guvern pseudo demo-
cratic condus de Petru de Groază,
păcălelea avut o formă puieril de co -
pilăreascăl fără conotaŃii social poli -
tice. Dupe această dată, şi mai ales
dupe mascarada din 1989, care a fost
un simulacru de revoluŃie, păcăleala
sa generalizat, devenind o coponentă
sinecvanon de obligatorie a societăŃii
sinis-traciei.
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