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referitor la numele laureaŃilor premiului
Nobel pentru ştiinŃe economice din 2013
reprezintă ca în fiecare an la jumătatea
lunii octombrie motivul unei incursiuni
în lumea fascinantă a economiei. Am
folosit prilejul pentru a reciti cu interes,
chiar în 21 octombrie, ziua în care se
împlineau 180 de ani de la naşterea lui
Alfred Nobel, pagini interesante din bio-
grafia sa (de la povestea anilor copilăriei

petrecute în Rusia, până la descoperirea dinamitei sau moştenirea
uriaşă lăsată fundaŃiei Nobel pentru instituirea premiului). 

6. E adevărat că Moscova
„demonstrează” că dispune de
bani (finanŃe) nu numai pentru
ea, dar şi pentru alŃii?

Politica actuală a Mosco -
vei nu se deosebeşte cu nimic
de cea a fostei URSS. În reali-
tate, însă, au fost două uniuni
sovietice: cea de vitrină, de pro-
pagandă şi cea reală. Aşa e şi
actuala FederaŃie Rusă. În reali-
tate, Rusia actuală nu numai că
nu îşi rezolvă problemele tradi -

Ńionale, dar şi le agravează, însă nu refuză de a se extinde. 
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„Nimic mai primejdios pentru
sufletul unui om decât dreptul
suveran asupra altor oameni”

Gh. Ibrăileanu
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Prevederile Tratatului
de la Maastricht au cons-
tituit un stimulent pentru
evoluŃia politicii de mediu.

În tratat este stipu-
lat faptul că „adoptarea
acestui principiu al inte-
grării începe să depla -
seze UE dinspre accep-
Ńiunea trecută, conform
căruia protecŃia mediului
era privită ca un element

complementar necesar al creşterii economice
către o stare de fapt în care protecŃia efectivă
a mediului se recunoaşte a fi o componentă
esenŃială a dezvoltării economice. Principiul in-
tegrării prevede ca cerinŃele politicii de mediu să
fie prezente în definirea şi implementarea altor
politici comunitare (sectorul minier, industrie,
agricultură, turism etc) Problemele integrării
şi aspectele legate de mediu sunt părŃi com-
ponente ale Strategiei Dezvoltării Durabile.

Există vreo legătură între creştere eco -
nomi că şi dezvoltare dura bilă? Sau statele
îşi pot creş te oricât producŃia, pot utiliza
toate mate riile prime disponibile fără exis-
tenŃa vreunui impact negativ asupra dez -
voltării durabile?

În vederea atingerii dezide ratului unei
creşteri economice sustenabile este ne -
cesar ca aceas ta să asigure concordanŃa
între trei coordonate majore şi anume:
- creştere economică

- coeziune socială
- protecŃia mediului

După cum remarcă ecologul Elisabeta Hal maghi “Inten sitatea şi
complexitatea procede elor economice în condiŃiile actuale nu pot
fi abordate fără a se Ńine cont şi de aspectele ecologice. 

Puncte de vedere

continuare ^n pag. 3
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Potrivit concluziilor ra portului privind ”Pers pec tivele econo -
mice mondiale pentru 2013” elaborat de Business School, si -
tuaŃia econo mică din zona euro se va menŃine sau se va îm -
bunătăŃi pe parcursul anului 2013. Germania va rămâne motorul
eco nomic al zonei euro, urmată de Polonia şi Marea Britanie. 
Cu toate acestea, Rafael Pampillón, economis tul centrului de

studii Business School, averti zează că aprobarea de noi măsuri
de consolidare fiscală în multe din Ńările periferice “poate slăbi
pe termen scurt aceste economii”.
Economia se va îmbunătăŃi în zona Euro pen tru 68% dintre

respondenŃi, în Statele Unite pen tru 91% şi în cele BRIC (Bra-
zilia, Rusia, India şi China) pentru 94% dintre cei intervievaŃi de IE Business School.

Studiul este mai optimist cu privire la State le Unite, deoarece acesta indică faptul că
91% dintre manageri cred că situaŃia economică a Ńării se va menŃine sau va fi mai bună
în 2013. Acest procent depăşeşte pe cel de 77% înregis trat în studiul din 2012, “re -
flectând o încredere mai mare în viitorul economic din SUA“.

Este necontestat faptul că, odată
cu aderarea la Uniunea Europeană,
a apărut necesitatea formării omu -
lui eu ropean. Potrivit acestui fapt, vii-
to rul e în prezent, dar şi în trecut,
deoa rece omul din trecut este şi
omul din pre zent, însă cum va fi
cel din vii tor este responsabilita -
tea noastră. 

Istoria continentului european este
una complexă şi a cărei cunoaş te -
re este necesară pentru a putea vor-

bi despre omul european. Omul european reflectă uniunea
puternică de astăzi şi este un pilon şi o pistă de decolare
pentru europeanul viitorului.

Probleme ale form@rii
omului european

continuare ^n pag. 5
PiaŃa Roşie – Kremlin, una din
atracŃiile turistice ale Moscovei

continuare ^n pag. 4

Stockholm

Moscova. Kremlin
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Virgil NICULA

ec.drd. Ioana MădălinaBUTIUC, ULBS

continuare ^n pag. 7

Turismul în vremuri de criz@ 
– partea a doua –

conf. univ. dr. PaulLUCIAN, ULBS

dr. SilviaMĂRGINEAN

master. Alexandru
Ştefan TURCU, ULBS

Continentul european, o întindere amplă, unde
întâlnim o mare diversitate de culturi, supune
atenŃiei problema formării omu lui eu ropean. Omul
european este omul elevat, gân ditor, cu o isto -
rie proprie, des chisă spiritului eu ropean în stilul
naŃional propriului suflet. Este cult şi aspiră la
pro gres, aducând soluŃii per manente care pri -
vesc preocupările so ciale, eco nomice, po litice
şi ideologice actuale. Participă la noile mutaŃii
ale lu mii din dorinŃa de a îm bogăŃi mediul în
care trăieşte. MutaŃii bene fice care să susŃină
dezvoltarea la nivel individual, naŃional şi euro-

pean. De multe ori când se pune proble ma omului eu ro pean există o
confu zie generală cu omul perfect. Există oameni care reac Ńionează per -
fect în anumite situaŃii, genul de oameni care atunci când intră într-o
încăpere o lu minează nu doar prin simpla pre zenŃă, ci şi prin atitudi -
nea proprie care inspiră acceptare, cunoaştere, sigu ranŃă, opti mism
şi simplitate, însă nu există omul perfect.

master. Maria-DeliaTOCITU, ULBSCre}terea economic@ 
}i dezvoltarea durabil@

prof.univ.dr.hab. Sergiu CHIRCĂ, membru de onoare
al Academiei Române
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Instrumente pentru
aplicarea politicii de
mediu în statele

membre ale Uniunii
Europene
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Omul european

Uniunea European@ sau
Uniunea Euroasiatic@? (IV)

Eugene F. Fama, Lars Peter
Hansen }i Robert J. Shiller:
laurea]ii Nobel pentru
Economie 2013

Mustafa Kemal Ataturk
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Prin extindere, ea îşi vede calea de

abordare a acestora şi existenŃa ei. Să
examinăm numai unele maladii econo-
mice şi sociale foarte periculoase din
această Ńară, după cum urmează:

Moscova se laudă că dispune de
peste 500 miliarde de dolari reserve
valutare, însă aceşti bani sunt destina -
Ńi să facă bani (sunt în formă de hârtii
de valoare americane în dolari şi a ce-
lor din UE în euro). Apoi, soarta lor, ca
şi soarta altor fonduri (de stabilitate)
şi a vieŃii economice şi sociale, depin-
de de preŃul petrolului şi al gazelor na-
tural, inclusiv soarta bugetului Ńării.
Dacă preŃul petrolului se reduce la 60
de dolari barilul, apoi aceşti dolari ajung
numai pentru un an de zile. China de
exemplu, nu numai că are reserve va-
lutare de 6 ori mai mari (peste 3.000
de miliarde de dolari, primul loc în lume),
dar sunt obŃinute în urma funcŃionării
economiei şi realizării mărfurilor şi ser -
viciilor în toată lumea. De aceea, China
se prezintă plenar pe piaŃa externă de
capital (acordă credite, investeşte masiv
în mai multe Ńări, inclusiv în cele in -
dustrial dezvoltate, cumpără datoriile
Ńărilor cu problem financiare, ajută Ńă -
rile slab dezvoltate, inclusiv R.Moldova).

Concomitent, Rusia, în interiorul ei,
se confruntă cu probleme extrem de
grave şi foarte periculoase care fac
ca Ńările vecine, în primul rând, cele
postsovietice, să se îndepărteze de
această Ńară-mamut şi să promoveze
cu ea doar comerŃ bilateral, după cum
urmează:

• Infrastructura, mai ales sectorul
locativ şi deservirea acestuia sunt la
pământ. Specialiştii ruşi au calculat
că, pentru a face ordine în acest sec-
tor, e nevoie minimum de 320 miliar -
de de dolari, pe care Ńara nu-i are.
Înarmarea şi militarizarea economiei
im pun executivul să reducă esential
alocaŃiile pentru dezvoltarea regiunilor.
De exemplu, conform planului de dez -
voltare a Kaukazului rusesc erau prevă -
zute 5 trilioane de ruble până în 2020, dar
numai pentru a înarma armata dis locată
în acea zonă aceste prevederi vor fi re -
duse până la 2,5 – 3 trilioane, deşi pen-
tru unităŃile militare menŃionate, initial,
au fost prevăzute 3 trilioane de ruble.

• Rusia artificial a creat impresia că
în Ńară e foarte bine şi ea poate să-l
adăpostească pe fugarul francez, ac -
torul Gerard Depardieu. Bine, însă, e
doar la Moscova, Sankt-Petersburg şi
în alte oraşe mari, în timp ce, în Ńară,

predomină sărăcia. Conform datelor
Rosstat (serviciul oficial de statistică),
în 2011, ponderea populaŃiei sărace
şi foarte sărace a constituit 80 la sută.
Deci numai 20% din populaŃia Ńării
dispun de un trai decent. Prin aceasta
se explică şi faptul că ruşii părăsesc
locurile natale, lăsând în urmă spaŃii
goale şi nu numai la răsărit de munŃii
Ural, dar şi în partea europeană a Ńării.
De exemplu, în zona de necernoziom
din centrul Ńării (un teritoriu dublu
faŃă de FranŃa), 25 – 30 la sută dintre
bărbaŃii apŃi de muncă au părăsit zona
pentru a lucra în oraşele din regiunea
Moscovei, iar 25 la sută din popula -
Ńia aptă de muncă se află, actualmen -
te, în diferite „stadii de alcoolizare” (Ta-
tiana Nefedova, Academia de ŞtiinŃe
a Rusiei, 2011).

• În FederaŃia Rusă are loc îmbătrâ-
nirea populaŃiei şi deci apare proble-
ma braŃelor de muncă. În pragul vârstei
de pensionare, se află circa 40 la sută
din populaŃia Ńării, iar numărul etniei
ruse se reduce. În schimb creşte nu -
mărul populaŃiei musulmane.

• În FederaŃia Rusă, are loc scurge -
rea de capital din Ńară. Această fugă
s-a accentuat datorită puterii autoritare
din Ńară, a corupŃiei, mafiei şi lipsei con-
diŃiilor normale de investiŃii. În 2011,
din Ńară, au fost scoase 84 miliarde
de dolari. Pentru 2012, Banca Centrală
a Rusiei a prognozat reducerea aces-
tora la 12 miliarde, însă în ianuarie
– octombrie 2012, din Rusia au fost
scoase 75 de miliarde, iar pe parcursul
întregului an – peste 80 de miliarde
(Banca Centrală a Rusiei). Şi aceas-
ta are loc când Ńara se confruntă cu
probleme majore în toate domeniile.

• FederaŃia Rusă deŃine cel mai mare
număr de focoase termonucleare din
lume, produse încă în perioada sovie -
tică. Acestora le-a expirat termenul de
funcŃionare. Pentru a le reînnoi e ne -
voie de sute şi sute de miliarde de
euro şi dolari, pe care Ńara nu le are.

• Rusia devine o Ńară tot mai mult
izolată de centrele mondiale ale pro-
gresului tehnologic (SUA, UE, Japonia
şi China). Dar fără progres tehnologic
economia va bate pasul pe loc. Din
cele 180 milioane telefoane mobile nici -
unul nu a fost produs în Ńară (2010).
Firma japoneză „Panassonic”, anual, rea-
lizează invenŃii tehnice şi tehnologice
de 4 ori mai multe decât toată Rusia în
aceeaşi perioadă (Ghenadii MalaneŃchii,
Societatea „Nanotehnologie”, Moscova,
2011). Fondurile principale de produc -
Ńie din industrie, construcŃii, transport
sunt uzate fizic, ele au nevoie de a fi
înlocuite. Nu sunt bani, etc. Sunt şi alte
probleme grave, de exemplu, 20 la sută

din toate substanŃele de droguri (nar-
cotice) din lume se folosesc în Rusia.

• Datorită înarmării, sistemului politic
autoritar vertical şi blocării democraŃiei,
persoanele cu studii şi cei bogaŃi pă -
răsesc Ńara, iar Rusia, în ansamblu, tot
mai mult devine izolată, rămânând doar
cu numai doi prieteni: petrolul şi gazele
naturale, vorbă răspândită în Rusia.
Numai în ultimii ani, potrivit unor date,
Rusia a fost pără sită de 2 milioane
de personae cu studii. De aceea, Ńara
are nevoie de un program vast de
modernizare în toate domeniile, in-
clusiv în cel politic şi spiritual (men-
tal). În 2009, apăruse o rază de spe -
ranŃă, când fostul preşedinte Dmitri
Medvedev a lansat idea despre moder -
nizare, însă totul s-a blocat. În plus,
elita politică se teme de modernizare,
care ar putea dezmembra Rusia, aşa
cum a dispărut URSS în urma moder -
nizării şi democratizării din 1985-1991.
Însă şi în condiŃiile când Ńara rămâne
izolată de progresul tehnologic mondi-
al şi conservă sistemul politic autori-
tar din interiorul Ńării, Rusia riscă nu
numai să rămână înapoiată, dar şi să
se întoarcă acolo de unde a plecat. În
felul acesta, afirmă unii analişti po li -
tici şi economişti, Rusia ar putea, pe
viitor, să facă parte din Hoarda de
Aur Chineză, sau mai ştii care?

Aceste procese şi fenomene nega -
tive şi foarte periculoase pun în gardă
ştiinŃa oficială din Rusia, care a propus,
pentru a nu pierde Siberia (din partea
Siberiei la frontiera cu China, pe râul
Amur, Rusia dispune doar de 20 mili -
oane de oameni, pe când China – de
300 milioane), să mute capitala Ńării
din Moscova într-un oraş siberian. Dar

Ńara nu dispune de bani, e nevoie de
mii de miliarde de dolari. Şi cineva
mai crede că şi Moscova ar putea
conta pe nişte parale?

7. Unde este stabilitate: în Uniunuea
Europeană sau în Uniunea Euroasiatică?

Propaganda prorusă a comuniştilor
şi a filialelor acestora susŃinută de
organizaŃia tineretului rus din Basa -
rabia, la orişice ieşire în presă, la
mitinguri şi în declaraŃiile lor afirmă
că în FederaŃia Rusă s-a creat un cli-
mat de afaceri cel mai bun din lume,
deşi aceştia habar nu au de realitatea
de acolo şi îndeamnă moldovenii să
accepte limba rusă ca a doua limbă
de stat şi să adere la Uniunea Euroasia-
tică, deoarece, în Uniunea Europeană,
menŃionează aceştia, este criză şi in -
stabilitate. S-a ajuns până acolo încât
Moscova l-a trimis la Chişinău pe un
oarecare Mihail Hazin, chipurile econo -
mist de „importanŃă mondială”, ca să
convingă moldovenii şi minorităŃile na-
Ńionale să accepte „stabilitatea şi pro-
gresul” din Est în locul „instabilităŃii”
din Vest, nişte minciuni care pot fi de -
monstrate şi de omul simplu, care se
interesează de situaŃia economică, socia -
lă şi politică din jurul spaŃiului nostru.

În primul rând, despre aşa-numita
„limbă rusă de stat” ca condiŃie de a
face parte din structurile Euroasiatice
şi a obŃine nişte facilităŃi. În partea
basarabeană a Republicii Moldova,
populaŃia de etnie rusă formează mai
puŃin de 6 la sută. Şi iată că aceşti
minoritari impun limba lor să fie de
stat, iar Moscova insistă permanent.
Îşi dau ei seama ce fac? Aceşti ruşi
formează doar o mica diaspora a Ru -
siei în R.Moldova. Unde s-a mai văzut
în lume şi în istoria ei, ca o diaspora,
şi încă foarte mica, să insiste ca limba
ei să fie de stat? Non-sens. Ruşii de
la noi nu mai sunt acei care au fost
înainte de 1991, când era URSS, deşi
limba rusă se simte în Basarabia ca
la ea acasă, în patria lor istorică,
deoarece basarabeanul nu a alungat-o,
ea, această limbă, l-a impus la rusifi -
care şi la distrugerea limbii lui ro -
mâne. Politicienii nostri ar trebui să
explice Moscovei realitatea şi insistent
să ceară condiŃii egale pentru moldo -
venii (românii) nostri măcar din Mos -
cova. La Moscova, moldovenii (românii)
nostri sunt în număr de circa două
ori mai mulŃi decât ruşii din partea
basarabeană a Republicii Moldova.
Dar care sunt condiŃiile pentru ruşii de
la noi şi pentru moldovenii de la Mos -
cova, cu atât mai mult, că majorita -
tea acelor moldoveni locuiesc la Mos-
cova constant, iar mulŃi dintre ei de -
Ńin şi cetăŃenia rusă?

Restul minorităŃilor naŃionale (ucrai-
nieni, cei mai mulŃi, bulgari, găgăuzi)

constituie în jur de 15 procente şi
ceva, iar populaŃia băştinaşă – 78 la
sută. Reiese că ucrainienii, bulgarii,
găgăuzii, în loc să înveŃe limbile lor
(statul aşa şi procedează) şi limba
română ca mijloc de comunicare între
ei şi noi, aceste etnii minoritare sunt
impuse de către o mica diaspora să
se rusifice. În felul acesta nu are loc
consolidarea statului Republica Mol -
dova, iar atunci, când cineva insistă
ca limba rusă să fie limbă de stat,
aceştia urmăresc dezmembrarea Repu-
blicii Moldova. Această situaŃie trebuie
să fie înŃeleasă de toŃi cetăŃenii Ńării
şi să nu facem politică aiurea, dar să
consolidăm Ńara. În toată lumea aşa
se procedează, inclusive în FederaŃia
Rusă. Tătarii, de exemplu, nu numai
că formează a doua etnie (după ruşi)
în Rusia, dar au şi participat, initial, la
formarea statului rus, însă limba tă -
tară nu este a doua limbă de stat în
FederaŃia Rusă. Această limbă se utili -
zează numai în Tatarstan, deşi şi acolo
predomină limba rusă. Să punem punct.

Cât priveşte stabilitatea, apoi situa -
Ńia din Uniunea Europeană şi cea din
FederaŃia Rusă şi din puŃinele Ńări ce
vor forma Uniunea Euroasiatică diferă
radical, ca între cer şi pământ.

În UE, stabilitatea este de 60 de
ani. Şi dacă grecii protestează din cauza
crizei, declanşată de criza mondială
şi de ei înşişi, sigur că au dreptul,
legile le permit. Să încerce cei 80 la
sută din populaŃia Rusiei, săraci şi
vai de ei, să protesteze? Au început
cei din clasa mijlocie să protesteze în
2012 şi cu ce s-a terminat? Însă, nu
acesta e factorul cel mai periculos.
Periculos e faptul că în FederaŃia Rusă
există un război cronic (în Kaukaz), unde
zilnic se împuşcă şi mor, deoa re ce
acolo popoarele luptă pentru libertate
şi independenŃă. În plus, Kaukazul s-a
transformat în „butoiul explozibil” din Bal -
cani, care a mocnit şi a declanşat insta-
bilitate şi războaie timp de 100 de ani.

Pentru popoarele din Kaukaz, dar
şi pentru Tatarstan, Başchiria şi alte
etnii, spiritul de libertate sporeşte. La
aceasta, contribuie şi factorul economic.
Daghestanul şi Kalmâchia, de exem-
plu, cu invidie se uită la Azerbaidjan,
care este stăpân pe propriile resurse
naturale (petrol şi gaze naturale). Şi
aceste două regiuni dispun de aceleaşi
resurse (majoritatea litoralului Mării Cas-
pice, bogat în astfel de resurse, ce îi
revin FederaŃiei Ruse, le aparŃine lor),
însă nivelul de trai dintre Azerbaidjan
şi Daghestan diferă foarte mult. Apoi,
şomajul şi sărăcia sunt la cele mai
înalte niveluri nu numai din zonă. Pe
când în Azerbaidjan este un nivel înalt
de viaŃă, Ńara dispune de o infrastruc-
tură contemporană, iar economia se dez-
voltă vertiginous şi pe timp de criză...

prof.univ.dr.hab. Sergiu CHIRCĂ,
membru de onoare al Academiei
Române

Uniunea European@ sau Uniunea Euroasiatic@? (IV)

Vedere din Chişinău

Vedere din Kazan, capitala Republici Tatarstan
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Regulile acestei strategii oferă multă

flexibilitate pentru a depăşi obstaco -
lele de natură indisciplinară sau a pro-
teja politica de mediu. Punerea în apli -
care a strategiei de dezvoltare dura-
bilă înseamnă un cadru legislativ şi
instituŃional care să acŃioneze punând
în concordanŃă regulile ecologice cu ce -
rinŃele din lumea afacerilor. În art. 3b
din Tratatul de la Maas tricht este stipulat
principiul subsi diarităŃii, conform căruia
organele co munitare nu au abilitatea
de a se im plica nelimitat la nivelul sta -
telor membre.

Deşi este esenŃial ca statele mem-
bre să-şi păstreze propriile strategii în
domeniul protecŃiei mediului, multe pro-
bleme ecologice îndeosebi poluarea
nu respectă graniŃele regionale sau na -
Ńionale, ci implică o formă de coor-
donare plurilaterală la nivelul statelor.

Prin aplicarea extensivă a principiu -
lui subsidiarităŃii se poate submina com-
petitivitatea industrială şi dezvoltarea
durabilă în statele membre ale Uniu -
nii Europene.

După semnarea Tratatul de la Maas-
tricht, Comisia Europeană a recunos-
cut că politica de mediu nu a fost
eficientă, remarcând mai multe as -
pecte negative. Deşi exista un proces
legislativ de succes, aplicarea acestu-
ia nu a făcut progrese semnificative,
pentru că integrarea însemna transfor -
marea obiectivelor ecologice în politi-
ci sectoriale. Cu privire la modifica -
rea atitudinii participanŃiilor faŃă de
producŃie şi consum, politica fiscală
a dus la nerealizarea investiŃiilor pen-
tru protecŃia mediului. Nu toate sta -
tele membre UE au elaborat Strategii
de Dezvoltare Durabilă în concordan -
Ńă cu ConferinŃa de la Rio, importanŃa
dezvoltărilor şi propunerilor la nivel
internaŃional în domeniul mediului.

La nivelul Uniunii Europene spe-
cialiştii recunosc că problemele de
mediu nu pot fi preocuparea fiecărei
Ńări sau fiecărui individ, dimpotrivă
aceste probleme sunt comune tuturor
statelor membre şi tuturor cetăŃe-
nilor, deoarece problemele de mediu
afectează întreaga Uniune Europeană.

Al cincilea Program de AcŃiune
pentru Mediu (PAM 5) şi al şaselea
Program ( PAM 6) au identificat câ -
teva consecinŃe negative cu efecte trans-

frontaliere, datorită transporturilor, tu-
rismului şi utilizării energiei. 

La nivel comunitar s-au elaborat
politici comune pentru a răspunde
acestor provocări. Natura cooperării
europene îi conferă acesteia oportu-
nităŃi de a acŃiona întru-un context
regional şi de a elabora o politică
care să protejeze mediul ambiant.

O dată cu extinderea UE spre Ńă -
rile din Europa Centrală şi de Est, UE
îşi va redefini strategiile de dezvol -
tare economică şi îşi va înnoi politi-
ca de mediu. Problemele de protecŃia
mediului sunt mult mai stringente în
noile Ńări membre UE. Cauzele de -
gradării mediului în Ńările din Europa
Centrală şi de Est sunt multiple şi
diverse, remedierile privind sursele de
poluare necesită fonduri imense. În
urma integrării în UE aceste Ńări au
adoptat în prezent măsuri ecologice
severe care corespund exigenŃelor UE
în domeniu.

EvoluŃia politicii de mediu şi schim -
bările înregistrate de aceasta de-a
lungul timpului sunt reflectate nu nu -
mai de obiectivele şi priorităŃile aces-
teia, ci şi de numărul - în continuă
creştere - al instrumentelor sale de
implementare. Astfel, se poate vorbi
de dezvoltarea a trei tipuri de instru-
mente: legislative, tehnice şi instru-
mente economico-financiare, la care
se adaugă un set de „instrumente aju-
tătoare” ce corespund mai degrabă
noilor tendinŃe şi strategii de protec -
Ńie a mediului. 

Instrumentele legislative creează ca -
drul legal al politicii comunitare de
protecŃie a mediului. Acestea sunt re -
prezentate de legislaŃia existentă în
acest domeniu, adică de cele peste
200 de acte normative (directive, re -
gulamente şi decizii) adoptate înce -
pând cu anul 1970 (acestea consti-
tuie aşa numitul acquis comunitar). 

Instrumentele tehnice asigură res -
pectarea standardelor de calitate pri -
vind mediul ambiant şi utilizarea ce -
lor mai bune tehnologii disponibile,
cum ar fi cazul exploatării miniere de
la Roşia Montană. În categoria instru-
mentelor tehnice pot fi incluse: stan-
darde şi limite de emisii; cele mai bune
tehnologii disponibile (BAT), denomi -
narea „eco” (eco-etichetarea), criteri-
ile aplicabile inspecŃiilor de mediu în
statele membre. 

Standardele şi limitele de emisii

sunt incluse în legislaŃia specifică şi au
menirea de a limita nivelul poluării me -
diului şi de a identifica marii poluatori. 

Cele mai bune tehnologii disponi-
bile (BAT impune utilizarea celor mai
bune tehnologii disponibile la un mo -
ment dat. 

InstituŃii specializate elaborează Ghi -
duri BAT pentru diverse domenii in dus-
triale (energie, metalurgie, chimie etc.),
a căror utilizare devine obligatorie. 

Denominarea „eco” este un instru-
ment ce are drept scop promovarea
produselor cu un impact de mediu re-
dus, comparativ cu alte produse din
acelaşi grup. În plus, denominarea
„eco” oferă consumatorilor informaŃii
clare şi întemeiate ştiinŃific asupra
naturii produselor, orientându-le ast-
fel opŃiunile. Această denominare are
rolul evidenŃierii produselor comuni -
tare care îndeplinesc anumite cerinŃe
de mediu şi criterii „eco” specifice sta-
bilite şi revizuite de Comitetul Uniunii
Europene. 

Criteriile aplicabile inspecŃiilor de me -
diu în statele membre au fost create
pentru a asigura conformitatea cu le -
gislaŃia de mediu a UE şi aplicarea
uniformă a acesteia. Acest lucru este
posibil prin stabilirea unor criterii mi -
nime referitoare la organizarea, desfă -
şurarea, urmărirea şi popularizarea re -
zultatelor inspecŃiilor de mediu în toate
statele membre.

Alte două instrumente sunt repre -
zen tate de reŃelele de măsură şi con-
trol a poluării aerului, solului, apei etc.
şi de bazele de date privind nivelul
poluării, pragurile de alertă, inventarul
de emisii poluante etc. Acestea moni -
torizează permanent situaŃia mediului
şi oferă informaŃiile necesare iniŃierii de
acŃiuni cu scop reparatoriu şi preventiv. 

Un rol important în implementarea
politicii de mediu a UE îl are Sistemul
financiar de management şi audit al
mediului - EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme), creat în vederea
îmbunătăŃirii performanŃei de mediu a
organizaŃiilor europene şi a furni zării de
informaŃii publicului şi părŃilor interesate.

Principalele instrumente sunt repre-
zentate de programul LIFE şi de Fon -
dul de Coeziune. 

Programul LIFE a fost lansat în
1992 cu scopul de a co-finanŃa pro -
iectele de protecŃie a mediului în Ńă -
rile UE, precum şi în Ńările în curs
de aderare. LIFE este structurat în

trei compo nente tematice: LIFE - Natură,
LIFE – Mediu şi LIFE – łări terŃe,
toate trei urmărind îmbunătăŃirea si -
tuaŃiei mediului înconjurător, dar fie -
care dintre ele având buget şi priori -
tăŃi specifice. Toate componentele sunt
supuse condiŃiei cofinanŃării de către
statele eligibile, cu excepŃia componen -
tei Măsuri însoŃitoare, care beneficia -
ză de finanŃare 100% din partea UE. 

Proiectele finanŃate prin programul
LIFE trebuie să îndeplinească un set
de criterii, care reflectă relevanŃa şi
seriozitatea acestora: să fie de interes
comunitar şi să contribuie la reali -
zarea obiectivelor LIFE; să fie imple-
mentate de parteneri serioşi din punct
de vedere financiar şi tehnic; să fie
fezabile în termeni de propuneri teh -
nice, planificarea acŃiunilor, buget şi
cost-eficacitate. 

Componenta LIFE – Natură finan -
Ńează – în proporŃie de 50%-70% din
cheltuielile eligibile - proiecte de con-
servare a habitatului natural şi a faunei
şi florei sălbatice, sprijinind astfel po-
litica de conservare a naturii şi reŃeaua
Natura 2000 a Uniunii Europene.

Componenta LIFE – Mediu finan -
Ńează în proporŃie de 30%-50% din
cheltuielile eligibile - acŃiuni ce au
drept scop implementarea politicii şi
legislaŃiei comunitare referitoare la pro-
tecŃia mediului, atât în statele mem-
bre, cât şi în Ńările candidate. Obiec -
tivul specific al acestei componente
este de a contribui la dezvoltarea de
metode şi tehnici inovatoare de pro-
tecŃie a mediului, prin cofinanŃarea
proiectelor demonstrative cu rezultate
a căror diseminare are oimportanŃă deo-
sebită în promovarea aspectelor ino-
vatoare. LIFE - Mediu are definite cinci
domenii eligibile pentru finanŃare: dez-
voltarea şi planificarea utilizării terenu -
rilor; managementul apelor; reducerea
impactului activităŃilor economice asu-
pra mediului; gestionarea deşeurilor; re -
ducerea impactului produselor asupra
mediului printr-o abordare integrată a
procesului de producŃie. 

Componenta LIFE – łări terŃe fi -
nanŃează proiecte de asistenŃă tehnică
(70% din cheltuielile eligibile) ce con-
tribuie la promovarea dezvoltării dura-
bile în Ńările terŃe. Altfel spus, această
componentă are în vedere crearea ca-
pacităŃilor şi structurilor administrative
necesare dezvoltării politicii de mediu
şi a programelor de acŃiune în statele
membre, în unele Ńări candidate şi în

unele Ńări terŃe din jurul Mării Medi -
terane şi Mării Baltice. Pentru a fi fi -
nanŃate în cadrul acestei componente,
proiectele propuse trebuie să îndepli -
nească următoarele criterii: să fie de
interes comunitar; să promoveze dez-
voltarea durabilă, la nivel internaŃional,
naŃional sau regional; să propună so -
luŃii de rezolvare a problemelor ma -
jore de mediu. 

Fondul de coeziune a fost înfiinŃat
prin Tratatul de la Maastrich, acesta
devenind operaŃional în anul 1994.
Acest fond are următoarele caracteris -
tici: sfera limitată de acŃiune, din acest
fond urmând a se acorda sprijin fi -
nanciar numai statelor membre care
au un PIB/locuitor mai mic de 90% din
media comunitară; sprijinul financiar
este limitat la cofinanŃarea proiectelor
din domeniile protejării mediului şi dez -
voltării reŃelelor de transport trans eu -
ropene; suportul financiar este acor-
dat acelor state care au elaborat pro-
grame, prin care se acceptă condiŃiile
referitoare la limitele deficitului buge-
tar, deoarece se are în vedere legătu-
ra dintre acest fond şi obiectivul reali -
zării uniunii economice şi monetare. 

Întrucât Fondul de coeziune este un
instrument ce finanŃează, în principal,
proiecte individuale, devine tot mai clar
faptul că o alocare eficientă a fondului
necesitată existenŃa unei strategii, de -
finirea priorităŃilor şi identificarea resur -
selor necesare atingerii acestora. 

În domeniul protecŃiei mediului, ur-
mătoarele sectoare rămân prioritare:
canalizarea şi epurarea apei uzate; ali -
mentarea cu apă; managementul urban,
industrial şi al deşeurilor solide. 

Aceste sectoare nu sunt exclusive,
dar sunt prioritare. Poluarea aerului,
prevenirea inundaŃiilor, remedierea te -
renurilor, monitorizarea solului, aerului
şi apei sunt, de asemenea, sectoare
eligibile, ce vor fi luate progresiv în
consideraŃie. 

Proiectele finanŃate prin acest fond
trebuie să fie compatibile cu tratatele
constitutive ale UE. De asemenea pro-
iectele trebuie să fie compatibile şi
cu instrumentele şi politicile Comuni -
tăŃii Europene, în special cu cele refe -
ritoare la protecŃia mediului, concu -
renŃă şi achiziŃii publice. Statele eli-
gibile pentru fondul de coeziune vor
primi finanŃare atâta timp cât înde -
plinesc cerinŃa de stabilitate şi con-
vergenŃă cu privire la criteriul defici-
tului public.

Instrumente pentru aplicarea politicii de mediu 
în statele membre ale Uniunii Europene

conf. univ. dr. Paul LUCIAN, ULBS

Bruxelles

Maastricht
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Anul acesta, premiul Academiei Re -

gale a Suediei în memoria lui Alfred
Nobel, 2013 a fost decernat lui Eugene
F. Fama (University of Chicago, Illinois),
Lars Peter Hansen (University of Chi -
cago, Illinois) şi Robert J. Shiller (Yale
University, New Haven) pentru analiza
empirică a preŃurilor activelor.

Prezentarea succintă a contribuŃiilor,
destinată presei şi publicului larg men -
Ńionează următoarele argumente: nu exis-
tă metode de a previziona preŃurile ac-
Ńiunilor şi obligaŃiunilor pentru urmă-
toarele zile sau săptămâni. Dar previ -
zionarea preŃului acestor titluri pe pe -
rioade lungi de timp, 3-5 ani, este
„aproa pe posibilă”. Aceste ipoteze, apa-
rent surprinzătoare şi contradictorii,
au fost analizate de laureaŃii de anul
acesta Eugene Fama, Lars Peter Han -
sen şi Robert Shiller.

Începând cu anii 1960, Eugene Fama
şi câŃiva colaboratori au demonstrat
că preŃul acŃiunilor este extrem de di-
ficil de prezis pe termen scurt şi că
informaŃiile noi sunt incorporate în
preŃuri foarte rapid. Aceste descoperiri
nu numai că au avut un efect semni -
ficativ asupra cercetărilor viitoare, dar
au schimbat şi preŃurile pieŃei. Dez -
voltarea şi apariŃia aşa-numitelor in -
dex funds pe pieŃele de capital din
lume este un exemplu relevant.

Dacă preŃurile sunt aproape im -
posibil de prezis pe zile sau luni, nu
ar trebui să fie mai greu de estimat
pentru perioade de câŃiva ani? Răspun-
sul este nu, aşa cum Robert Schiller
a demonstrat la începutul anilor 1980.
El a descoperit că preŃurile acŃiunilor
fluctuează mult mai mult decât divi-
dendele companiilor, şi că raportul
între preŃuri şi dividende are tendinŃa
să scadă când e mare şi să crească
când e mic. Acest tipar se aplică nu
doar acŃiunilor ci şi obligaŃiunilor şi
altor categorii de active.

Lars Peter Hansen a dezvoltat o me -
todă statistică pentru a testa teoriile
raŃionale ale preŃurilor activelor. Uti -
lizând această metodă, Hansen şi alŃi
cercetători au descoperit că modifica -
rea acestor teorii reuşeşte să explice
în profunzime preŃul acŃiunilor.

Eugene F. Fama a ajuns la Univer -
sitatea din Chicago în 1963 când îşi
pregătea doctoratul în Economie şi
FinanŃe în facultatea care pe atunci
se chema Graduate School of Busi -
ness. Cercetările sale includ lucrări
teoretice şi empirice despre investiŃii,
formarea preŃurilor pe pieŃele de capi -
tal şi finanŃe corporatiste. Fama predă
„Teoria deciziilor financiare”, un curs
destinaŃi doctoranzilor, urmat însă şi
de numeroşi masteranzi. MulŃi dintre
foştii studenŃi, inclusiv David Booth,
un manager de fonduri de investiŃii,
susŃin că întâlnirea cu Fama le-a
schimbat viaŃa. Booth afirma în 2008
când a donat UniversităŃii din Chicago
300 de milioane de dolari că Fama este
cel căruia îi datorează succesul său. 

Fama este cel care a introdus terme -
nul „pieŃe eficiente”, termen care s-a
răspândit în principal prin lucrarea
„Efficient Capital Markets: A Review
of Theory and Empirical Work” publi -
cată în Journal of Finance în 1970.
Ipoteza pieŃelor eficiente afirmă că, da-
torită concurenŃei, preŃurile de echili-
bru pe pieŃele financiare incorporează
toate informaŃiile relevante. O impli-
caŃie celebră a acestei ipoteze este
faptul că utilizarea unor strategii sim-
ple nu este utilă în lupta cu pieŃele de
acŃiuni, obligaŃiuni sau pieŃele mone -
tare internaŃionale. 

Fama a dezvoltat şi testat ulterior
numeroase afirmaŃii referitoare la pre -
Ńuri pe pieŃele eficiente, efectul infla -
Ńiei şi a altor variabile macroeconomi -
ce asupra preŃului obligaŃiunilor şi cum
structura corporaŃiilor afectează inves-
tiŃiile şi alte decizii. Lucrările sale re -
cente au arătat că randamentele aştep-
tate ale acŃiunilor şi obligaŃiunilor va -
riază în timp, şi au redefinit modul în
care înŃelegem de ce anumite titluri
financiare au randamente mai ridicate
decât altele. 

Lars Peter Hansen este unul dintre
cei mai importanŃi experŃi mondiali în
dinamică economică. El este recunos-
cut pe plan internaŃional pentru paşii
importanŃi pe care i-a făcut în utili -
zarea metodelor statistice în construi -
rea modelelor economice dinamice şi
pentru contribuŃia la înŃelegerea modu-
lui în care agenŃii economici gestio -
nează un mediu instabil şi riscant. 

Cercetările lui Hansen caută mo -
da lităŃi prin care să lege prăpastia exis -
tentă între modelele economice şi da -
tele financiare. Lucrările sale au dus
la îmbunătăŃirea metodelor de formu-
lare, analiză şi testare a modelelor eco-
nomice dinamice în condiŃii de incer-
titudine. El a aplicat aceste metode pen-
tru a studia determinanŃii consumu-
lui, economiilor şi preŃurilor titlurilor
financiare. 

În anii 1980, Hansen a devenit cel
mai important autor ce şi-a adus con-
tribuŃia la dezvoltarea şi aplicarea me-

todelor de estimare şi testare a date -
lor financiare. Lucrarea sa „Large Sample
Properties of Generalized-Methods of
Moments estimators” publicată în 1982
în Econometrica a schimbat fundamen -
tal modul în care se fac cercetările em-
pirice în finanŃe şi macroeconomie.
Această nouă metodologie a făcut ca,
împreună cu Ken Singleton, să îşi
aducă una dintre contribuŃiile de pio-
nierat la ceea ce a ajuns să fie cu -
noscut sub denumirea de equity pre-
mium puzzle. 

Hansen continuă să fie un cercetă-
tor prolific. Lucrările sale recente se
focalizează pe modele care includ am -
biguităŃi, convingerile şi scepticismul
consumatorilor şi investitorilor. El cer -
cetează modul în care aceste modele
pot explica datele economice şi finan-
ciare astfel încât să ofere posibilita -
tea înŃelegerii consecinŃele opŃiunilor
privind politicile economice. 

Dacă pagina de internet a Universi -
tăŃii Chicago conŃine discursuri, felici -
tări, poze realizate cu prilejul conferin -
Ńei de presă a celor doi laureaŃi Nobel
de anul acesta proveniŃi de la această
universitate, la o săptămână după anun-
Ńarea laureaŃilor, pagina principală a
UniversităŃii Yale nu mai are nicio in -
formaŃie referitoare la remarcabila per -
formanŃă a lui Shiller. Undeva la nou-
tăŃi, în partea de jos a paginii celor
de la Afaceri, Drept şi Societate se mai
vede un anunŃ: Un alt laureat Nobel
la Yale.

Shiller este profesor de Economie
şi predă PieŃe Financiare (care va fi
disponibil gratis online la adresa
https://www.coursera.org/yale), Economie
comportamentală şi instituŃională. Un
fapt interesant: în programa analitică
a cursului de Economie comportamen -
tală şi instituŃională Shiller are o listă
cu 3 cărŃi pe care studenŃii trebuie
să le cumpere şi să le citească. Dintre
acestea, 2 sunt traduse şi pot fi gă -
site la biblioteca UniversităŃii „Lucian
Blaga” din Sibiu: Akerloff, Spirite ani-
male şi Carmen M. Reinhart and
Kenneth Rogoff, De data aceasta este
altfel: opt secole de nebunie financia-
ră. Autor al cărŃii „Spirite animale”,
alături de George A. Akerlof (laureat
al premiului Nobel pentru economie
în 2001 pentru contribuŃia sa în teo-
ria pieŃelor cu informaŃie asimetrică),
Robert J. Shiller scria în 2009: aceas -
tă carte explică cum funcŃionează în
realitate economia. Ea explică cum
funcŃionează aceasta când oamenii
sunt cu adevărat umani, respectiv pose-
dând toate spiritele animale specific
omeneşti. Şi explică de ce ignoranŃa
faŃă de modul cum funcŃionează de
fapt economia a condus la actuala stare
a economiei mondiale, cu prăbuşirea
pieŃelor creditului, în timp ce ame -
nin Ńarea prăbuşirii economiei reale
este iminentă”. 

MenŃionam la început că în fiecare
an la început de toamnă decernarea
premiilor Nobel pentru economie e

un prilej de bucurie. O întâlnire aş -
tep tată, programată cu personalităŃile
de seamă ale unei lumi sofisticate,
complexe şi mult prea variate pentru
a fi cunoscută în toată splendoarea
ei – lumea economiştilor. Mai mult
decât în alŃi ani, cercetările ce aveau
menirea de a furniza informaŃiile de
bază pentru acest articol ne-au dus
la două nume ce trebuie menŃionate
în acest context: George Palade şi
Radu Tunaru.

Numele lui George Palade l-am re -
găsit pe site-ul Yale, într-un anunŃ
din 8 octombrie 2008 când universi-
tatea anunŃa încetarea din viaŃă la
vârsta de 96 de ani a marelui om de
ştiinŃă de origine română. „Un gigant
al cercetării ştiinŃifice din secolul XX
prin contribuŃiile sale în domeniul bio -
logiei celulare”, Palade a fost în anii
1940 printre cei care au impus uti-
lizarea microscopului electronic şi a
altor tehnici folosite în descoperirea
structurilor celulare şi a funcŃiilor aces-
tora. Câteva cuvinte ne atrag atenŃia şi
ne pun pe gânduri: „născut în România,
Palade şi-a obŃinut diploma în medi-
cină la Şcoala de Medicină a Univer -
sităŃii Bucureşti, România. El a fost
angajatul acestei universităŃi până în
1945, când a ajuns în Statele Unite
cu o bursă postdoctorală”. În 1973 a
ajuns la Yale, iar în 1974 câştigă Pre -
miul Nobel în Psihologie sau Medicină
împreună cu Albert Claude şi Chris -
tian de Duve. Printre numeroasele elogii,
Universitatea Yale scrie pe site-ul său:
„ca singurul laureat Nobel din Româ -
nia (în 2008 n.a.), el era bine cunos-
cut şi respectat în acea Ńară” … 

În alt context, documentarea cu pri -
vire la Robert Shiller ne face să re -
găsim pe lista sa de lucrări, ca şi coau-
tor al unui articol publicat în 2009
(Property Derivatives for Managing
European Real-Estate Risk) un nume
cu rezonanŃă românească: Radu Tunaru.
La o simplă căutare pe internet am
aflat că acesta a absolvit Facultatea
de Matematică şi Informatică din Craio -
va şi în 2001 a obŃinut titlul de doc-
tor în ProbabilităŃi şi Statistică (cum
laude) la Academia Română, între timp
finalizând şi un doctorat în Modelare
Statistică Aplicată în Londra (1996-
1999). Un nume românesc pe lista de
lucrări publicate a unuia dintre lau-
reaŃii Nobel de anul acesta ne onore-
ază şi ne face să ne punem întrebări:
oare ce (mai) este de spus despre
şcoala românească? 

dr. Silvia MĂRGINEAN

Eugen F. Fama Lars Peter Hansen Roberth J. Schiller

University of Chicago (Illinois) Yale University (New Haven)
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Între timp, Ńările BRIC (Brazilia, Ru-

sia, India şi China) vor continua să
evolueze pentru 94% dintre respon-
denŃi. Brazilia (42%) şi China (27%)
sunt Ńările care vor înregistra cea mai
intensă creştere, potrivit IE Business
School. Este “po sibil” ca guvernanŃii aces-
tor state să pună mai mult accent pe
cererea internă în următorul an pen-
tru a îmbunătăŃi nivelul de trai al cetă-
Ńenilor săi, “şi, de asemenea, să depindă
mai puŃin de economiile avansate care
trec printr-o situaŃie de îngheŃare”.

Mai mult decât atât, deşi cele mai
mari rate de creştere a cheltuielilor tu-
ristice în străinătate în 2012 au core-
spuns economiilor emergente, princi-
palele pieŃe tradiŃionale au crescut, de
asemenea, dar mult mai lent.

Atât în cazul Germaniei cât şi cel al
Statelor Unite, cheltuielile aferente că -
lă toriilor internaŃionale au crescut cu
6%”(raport OMT).Turismul emitent din
Marea Britanie (52 de miliarde de do -
lari) a crescut cu 4%, astfel că această
Ńară s-a menŃinut pe locul al patrulea
pe lista principalelor pieŃe emitente.
Cheltuielile din Canada au crescut cu
7%, în timp ce cele ale Australiei şi
Japoniei au crescut cu 3%.

În schimb, FranŃa (-6%) şi Italia (-1%)
au fost singurele pieŃe din lista top zece
care au înregistrat scăderi ale cheltuie -
lilor aferente turismului internaŃional.

Printre pieŃele emitente şi segmen -
tele care vor creşte cel mai mult până
în 2017 se află Rusia. Un raport al Gfk
Insights arată că în 2013 călătoriile tu-
riştilor ruşi vor creşte cu 12%, coasta
europeană şi Orientul Mijlociu fiind des-
tinaŃiile principale. Grecia, Emiratele
Arabe Unite, Bulgaria, Spania, Italia şi
FranŃa monopolizează 50% din sosirile
turiştilor ruşi realizate până în prezent.
Şi indicatorii referitori la cererea turis -
tică în Spania, indică o creştere de 30%
a numărului de turişti ruşi care vor
vizita această Ńară în 2013.

DestinaŃia în care a crescut cel mai
mult numărul de turişti ruşi până în
prezent în anul în curs a fost Turcia.
Această Ńară reuşeşte să obŃină o creş-
tere a afacerii sale de turism, ceea ce
înseamnă cu 18,7% mai mulŃi turişti
decât în 2012( date la nivelul semes-
trului întâi). 

Printre Ńările care în care a crescut
într-un ritm rapid numărul de sosiri
ale turiştilor ruşi se află, de asemenea,
Egipt, Thailanda, Spania şi Republica
Cehă, toate cu creşteri de 30% în ve -
niturile generate de aceşti vizitatori, în
schimb Germania, Finlanda şi Bulgaria
au înregistrat scăderi ale aceleiaşi ca -
tegorii de turişti.

Raportul Gfk conŃine unele schim-
bări în tendinŃele de călătorie ale ru -
şilor în ultimele luni, şi insistă asupra
faptului că aceştia aleg din ce în ce
mai mult călătoriile mai lungi, spre des-
tinaŃii cum ar fi Egiptul, Emiratele Arabe
Unite sau CroaŃia, cu o şedere medie
între 8 şi 14 zile. În plus, spre deose-
bire de tendinŃa de a alege hoteluri de
3 sau 5 stele, acum are loc o schim-
bare spre o preferinŃă pentru hotelu -
rile de 4 stele.

Rusia, ca Ńară emiŃătoare, trezeşte
interesul multor destinaŃii europene,
care lansează promoŃii şi îşi adaptează
ofertele pentru a atrage mai mulŃi tu -
rişti din această Ńară. Cu toate acestea,
interesul pentru Rusia ca şi destinaŃie
nu creşte în acelaşi mod. 

FederaŃia Rusă a înregistrat o creş -
tere a cheltuielilor sale în turismul in -
ternaŃional de 32% în 2012, ajungând
la 43 de miliarde de dolari, trecând de
la al şaptelea pe al cincilea loc ca piaŃă
emitentă de turism din lume, potrivit
datelor publicate de OrganizaŃia Mon -

dială de Turism.
Dar ce se întâmplă cu Rusia ca şi

receptor de turişti? Numărul de sosiri
de turişti nu se reduce, ba chiar anul
trecut a avut loc o creştere solidă,
ajungându-se la 26 milioane de turişti,
potrivit datelor din Euromonitor Inter -
na tional, furnizate de Reed Travel Exhi-
bitions. Volumul principal de călătorii
vine de la Ńările vecine, în timp ce Ńara
are nevoie de mari fluxuri de turişti
din SUA şi Europa Occidentală, expli -
că Mantas Kaluina, analist senior pen-
tru Europa de Est a companiei de cer -
cetare de piaŃă citată. Pentru el, princi -
palele probleme care contribuie la ofe -
rirea unei imagini proaste a Ńării în
străinătate sunt: birocraŃia pentru vize,
siguranŃa redusă şi slaba calitate a in -
frastructurii şi a serviciilor turistice.
Ucra ina, Kazahstan şi Uzbekistan au re -
prezentat aproape jumătate dintre toŃi
vizitatorii, cu şase milioane, respectiv
trei milioane şi două milioane de tu -
rişti sosiŃi în Rusia. Schimbarea aştep-
tată pentru 2017 nu este foarte semni -
ficativă, potrivit Euromonitor Interna -
tio nal, cu perspective pentru a ajunge
la opt milioane, şase milioane şi patru
milioane de sosiri în fiecare din aces-
te Ńări (în aceeaşi ordine). 

În ceea ce priveşte Europa Occi -
dentală, Germania este cea mai puter-
nică piaŃă, dar pentru 2017 nu se aş -
teaptă să depăşească milionul de tu -
rişti din această Ńară. Este de aştep-
tat, în schimb, să atingă milionul de
călătorii din China în 2017. În aceste
condiŃii, industria turistică din Rusia
va trebui să ia măsuri pentru a creşte
fluxurile sale şi să se confrunte cu
provocarea pe care o are acum desti -
naŃia, pentru a se consolida ca şi re -
ceptor. Jocurile Olimpice de iarnă care
vor avea loc la Sochi în 2014 repre -
zintă o oportunitate de creştere a nu -
mărului de turişti internaŃionali şi pe
măsură, a incasărilor valutare.

Cei trei factori care “conving” turiş -
tii europeni să aleagă din nou aceeaşi
destinaŃie sunt, în ordine, caracteristi-
cile naturale ale locului, calitatea unită -
Ńii de cazare şi preŃul, aşa cum reiese
dintr-un macro-sondaj comandat de
Comisia Europeană.

Sondajul Eurobarometrului “Atitudi -
nea europenilor faŃă de turism”, a avut
loc recent, între cetăŃenii UE şi a încă
şapte Ńări, pe eşantioane de la 500
până la 1500 de respondenŃi din fie -
care Ńară, în funcŃie de populaŃie.

Pentru prima dată, sondajul a intro -
dus întrebări pentru a evalua fidelita -
tea turiştilor pentru o anumită destina -
Ńie. Conform rezultatelor acestui ra -
port, 50% dintre respondenŃi ar repe-
ta o destinaŃie datorită caracteristicilor
sale naturale, adică, ar reveni atraşi
de condiŃiile climatice, peisaj,etc.

În acest sondaj cu diferite variante
de răspuns, 32% au indicat calitatea
unităŃii de cazare drept factorul princi -
pal care îi convinge cel mai mult pen -
tru a re-alege aceeaşi destinaŃie.

La mică distanŃă de acest factor,
27% dintre cei chestionaŃi au afirmat
că nivelul general al preŃurilor este
principalul motiv care îi încurajează să
se întoarcă la aceeaşi destinaŃie; 24%
au afirmat că factorul important pen-
tru ei – pentru a repeta o destinaŃie
– este modul în care sunt primiŃi, în
termeni de servicii pentru clienŃi şi de
ospitalitate; mai puŃin de 1 din 5 res -
pondenŃi (17%) au indicat că facilită -
Ńile oferite de către o destinaŃie ii face
să revină în acelaşi loc.

Sondajul comandat de Comisia Euro-
peană relevă diferenŃe între pieŃele sursă
cu privire la fidelitatea turiştilor pen-
tru o destinaŃie. De exemplu, în Marea
Britanie, nivelul de preŃuri este consi -
derat factorul principal pentru a repe-
ta o destinaŃie pentru 33% din res -

pon denŃi. În schimb, în Germania, acest
procent este de 25%, în timp ce în
FranŃa şi Italia este de 21%. łările cu
sensibilitate mai mare la factorul preŃ
– ca şi factor principal pentru a repe-
ta o destinaŃie – sunt Irlanda, Grecia
şi Israel, toate cu un procent de 39%.

Tariful mediu pe noapte pentru ho -
teluri la nivel global a crescut cu 4%
în 2012, conform ultimului Indice de
PreŃuri Hoteliere al Hotels.com (HPI,
Hotel Price Index).

Această creştere globală reflectă o
tendinŃă de iniŃiere a recuperării, după
marea cădere de preŃuri experimentată
în 2009, care, după cum explică site-
ul, ar putea fi motivată în parte de o
creştere susŃinută în călătoriile de afa -
ceri, care au dus la o creştere a ofer-
tei generale şi a preŃurilor. Cu toate
acestea, nivelurile rămân, în general,
mai mici ca cele din 2005.

PreŃul mediu al unei camere de ho-
tel în 2012 s-a ridicat la 104 puncte
faŃă de 100 puncte al primului HPI
din 2004, reflectând o creştere foarte
uşoară dacă comparăm preŃul mediu
global din 2012 cu cel înregistrat
acum opt ani.

Pe zone, în cursul anului trecut,
preŃurile au scăzut cu 2% în Asia, dar
au crescut în alte regiuni: 8% în Pa -
cific, 5% în America de Nord, 4% în
America Latină, 3% în Caraibe, 2% în
Europa şi 2% în Orientul Mijlociu.

Cel mai scump oraş înregistrat în
Hotel Price Index a fost Muscat cu
244€, după ce a crescut în 2012 cu
23%, urmat de oraşul spaniol Ibiza,
care a înregistrat o creştere la tarife de
19%. În top zece, Muscat este urmat
de Capri, New York, Geneva, Moscova,
Amalfi, Zurich, Monte Carlo, Boston şi
Sao Paulo.

La cealaltă extremă, printre oraşele
cu cele mai mici tarife se află Phnom
Penh, Hanoi, Vilnius, Luxor, Riga, Beijing,
Rotorua, Budapesta, Fez si Jakarta, cu
preŃuri începaând de la 44 de euro la
Phnom Penh până la 67 la Fez şi Jakarta.

Ar trebui remarcate scăderile în -
registrate în zone din Africa de Nord,
ca urmare a primăverii arabe. Cea mai
mare scădere de preŃuri a avut loc la
Sharm El Sheik, de 30%, ajungând de
la 112 euro în 2010 la 78 în 2012. De
asemenea, au fost semnificative scă -
derile de 27% de la Luxor, până la
60 de euro; de 18% la Fez, până la
67 de euro; şi de 13% la Cairo, până
la 107 euro.

După cum se menŃionează în raport,
“tarifele hoteliere au servit ca baro -
metru practic şi au arătat importanŃa
şi creşterea oraşelor din Ńările BRIC,
care experimentează o creştere rapidă,
cu o creştere medie a tarifului de 19%
în Hong Kong (ajungând la 137 euro),
datorită afluxului călătoriilor de afaceri
şi de agrement, precum şi consuma-

torilor în creştere din China.
În Europa, “factori, cum ar fi criza

economică şi căderea valorii monedei
euro au avut consecinŃe dramatice în
preŃurile unor Ńări precum Grecia”. To-
tuşi, hotels.com scoate în evidenŃă creş-
terea de preŃuri în Irlanda, cu ocazia
vizitelelor Reginei Elisabeta a-II-a şi
preşedintelui Statelor Unite, Barack
Obama, în mai, “care au ajutat la creş-
terea profitului şi la vizibilitatea la ni -
vel global a Ńării”. 

Pe parcursul anului 2012 a avut loc
un declin general în profitul operaŃional
brut pe cameră disponiblă (GopPar),
în marile capitale europene.

Conform celui mai recent raport
HotStats al TRI Hospitality Consulting,
şapte din cele zece oraşe analizate re -
flectă o scădere a acestui indicator,
Atena fiind capitala cea mai afectată,
cu o scădere de 119,3%.

Se evidenŃiază, de asemenea, prin că -
derea GopPar-ului, Barcelona şi Instan-
bul cu o scădere de 36,6% si 29,6%,
Bruxelles (-3,7%), Paris (-3,6%), Milán
(-5,6%) şi Amsterdam (-1,8%).

Cu toate acestea, Londra a încheiat
anul cu o creştere de 7,5% şi iese în
evidenŃă în special cazul Moscovei, cu
o creştere de 68,7%.

Deşi luna ianuarie este o lună cu
cerere mică şi preŃuri sensibile, veni-
turile pe cameră disponibilă( revPar)
au crescut în 8 din cele 10 oraşe. A
scăzut numai în Barcelona (-1,6%) şi
Atena (-15,3%). Gradul de ocupare a
variat între 31,5% în cazul Atenei şi
73,7% pentru oraşul Zurich.

Turismul şi-a revenit în 2011 în
Europa, datorită unei îmbunătăŃiri rela -
tive a economiei. Cu toate acestea, în
2012, Ńările UE s-au îndreaptat, cu ex -
cepŃia Germaniei, spre o nouă recesiu -
ne, ceea ce face să se prevadă o nouă
cădere a sectorului turistic în 2013. Cu
toate acestea, anumite segmente de
piaŃă vor rezista mai bine decât altele.

Trebuie amintit că sosirile interna -
Ńionale de turişti către destinaŃiile euro-
pene (inclusiv călătoriile realizate dins -
pre o Ńară spre alta în cadrul aceluiaşi
continent) au înregistrat rate negative
în 2012 şi aproape o stagnare în 2013,
după cum reiese din datele furnizate
de European Travel Comission (ETC).

Prin urmare, experienŃa crizei eco-
nomice care a lovit Europa în 2009 şi
2010 arată modele de comportament
ale consumatorilor care s-ar putea re -
peta acum.

În acest sens, 29% dintre euro -
penii intervievaŃi de Gfk, au recunos-
cut că au redus bugetul lor pentru va -
canŃă în timpul celor doi ani citaŃi, faŃă
de 38% care au recunoscut că şi-au
redus cheltuielile pe produse alimentare,
băuturi, îmbrăcăminte şi încălŃăminte.

Cum se explică această diferenŃă?
“Oamenii sunt mai puŃin dispuşi să

renunŃe sau să nu mai consume un
produs emoŃional, cum ar fi o călăto-
rie”, a declarat Matthias Hartmann, CEO
al Gfk, în timpul ITB, care a avut loc
în luna martie la Berlin.

În acest sens, Hartmann a dat exem-
plu vânzările de alte produse cum ar
fi maşinile de cafea expresso (ale ca -
ror vânzări au crescut cu 16% în aceeaşi
perioadă de criză); smartphone-urile
(+55%); sau tablet PC-uri (+300%),
deoarece consumatorii văd în aceste
gadget-uri, de asemenea, o “legătură
emoŃională”. 

Turismul, prin efectul său multiplica -
tor, acŃionează ca un element dinami -
zant al sistemului economic global, ge -
nerând o cerere specifică de bunuri şi
servicii care antrenează o creştere în
sfera producŃiei acestora, contribuind
în acest mod la diversificarea struc-
turii sectoarelor economiei naŃionale.

În ciuda contribuŃiei sale la creşte -
rea economică, dezvoltarea sectorului
turismului poate fi îngreunată de o
serie de obstacole de natură economi -
că şi legislativă care pot afecta com-
petitivitatea acestui sector. 

Relansarea turismului din România,
a destinaŃiilor turistice şi atragerea unui
număr mai mare de turişti străini ar
putea aduce beneficii suplimentare, în
viziunea managerilor în turism, dar cu
multe şi necesare schimbări. Aici tre-
buie atrasă atenŃia că transformarea,
schimbarea, revigorarea sau promova -
rea în turism necesită strategii adap-
tate la criza care încă persistă, deoa -
rece succesul din trecut poate fi cel
mai mare obstacol, uneori.

Un sector al turismului aflat în creş-
tere poate contribui eficient la ocupa -
rea forŃei de muncă, la sporirea veni -
tului naŃional şi, de asemenea, îşi poate
pune în mod decisiv amprenta asupra
balanŃei de plăŃi. Astfel, turismul poate
fi un motor important de creştere eco -
nomică şi prosperitate mai ales în
Ńările cu economii emergente, fiind un
element cheie în reducerea sărăciei şi
disparităŃilor regionale. 

Participarea României la competiŃia
turismului internaŃional, pe continent
si pe glob, în condiŃiile existenŃei unui
patrimoniu turistic deosebit de valoros,
la nivelul exigenŃelor pieŃelor europene
şi mondiale ramâne o problema de
acŃiune fermă a guvernului. Viziunea
sistemică a strategiei dezvoltării dura-
bile a turismului românesc, în contex-
tul ajustării structurale a întregii eco -
nomii naŃionale, impune atenŃiei faptul
că turismul a devenit o ramură eco-
nomică prioritară în interdependenŃă
organică cu celelalte ramuri şi sectoa -
re economico-sociale. 

Să sperăm că banii care vor veni
de la Uniunea Europeană în perioada
2014-2020 vor fi atraşi cu succes şi
în domeniul infrastructurii turistice.

Virgil NICULA
Turismul în vremuri de criz@ – partea a doua –

Imagine din Muscat, cel mai scump oraş înregistrat în Hotel Price Index
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Ignorarea acestor aspecte duce atât
la agravarea dezechilibrelor ecologice
existente, cât şi la apariŃia altora noi.
Mediul înconjurător şi dezvoltarea eco-
nomică sunt indisolubil legate, pri mul
reprezentând locul în care trăim, iar
cea de-a doua ceea ce facem pentru
îmbunătăŃirea mediului în care trăim.
Intensificarea activităŃii umane, urmată
de creştere economică, creşte presiu -
nea asupra mediului înconjurător şi în
special asupra mediului natural. Aceas -
tă presiune se manifestă fie prin con-
sumul iraŃional de resurse şi spaŃii, fie
prin producerea unor deşeuri pe care
natura nu le poate absorbi şi care au
efecte negative asupra mediului.”

Având în vedere cele de mai sus,
precum şi analizând concret situaŃia
economică la nivel mondial, putem afir-
ma că menajele sunt tentate, în vede -
rea satisfacerii nevoilor lor, să consume
haotic resursele naturale şi materiile pri -
me fără a se gândi care sunt urmările
faptelor lor. Acesta este unul din moti -
vele - chiar dacă mai puŃin important -
pentru care economia a continuat să
crească - partea referitoare la creşte -
rea populaŃiei - secole de-a rândul în
întreaga lume.

La o rată de creştere precum cea
din prezent, economia mondială se
va dubla în mai puŃin de 20 de ani.
Dacă tendinŃa continuă, economia va
ajunge în anul 2100 de 15-20 ori mai
mare decât azi, şi la o populaŃie de nouă
miliarde de oameni în anul 2050.1 Con -
cluzia simplistă pe care o formulăm
în acest caz este aceea că în primul
rând este nevoie de o utilizare mult
mai eficientă a resurselor naturale multe
dintre ele pe cale de epuizare. Având
în vedere predicŃia de creştere a po -
pulaŃiei, remarcăm încă o dată cât de
actuală este teoria lui Malthus, şi nu
putem să nu ne întrebăm cum va pu -
tea plantea să asigure sursele de hrană
pentru o populaŃie atât de numeroasă.

Totodată există şi consecinŃe dire c-
te ale creşterii populaŃiei asupra me -
diului înconjurător, care fiind din ce în
ce mai numeroasă a recurs la defrişa-

rea unor terenuri împădurite pentru a
extinde terenurile arabile şi s-au utili -
zat substanŃe din ce în ce mai nocive
în vederea obŃinerii unor recolte cât
mai bogate.

Nicolae Georgescu-Roegen, în va -
loroasa sa analiză “Legea entropiei şi
procesul economic” susŃinea faptul că:
“Premisa primară a satisfacerii ne -
voilor umane este natura. Mediul na -
tural este cel dintâi izvor al resur -
selor economice şi cadrul existenŃei
oamenilor şi al activităŃilor. Direct sau
indirect, natura oferă aproape toate
cele necesare şi existenŃei omului şi
progresului societăŃii”. Dacă până acum
s-a promovat mai mult o creştere
expansivă a economiei fără a se Ńine
cont prea mult de mediu, viziunea dez -
voltării durabile integrează noi concep -
te, la nivelul tuturor economiilor na -
Ńionale care treptat se vor extinde şi
asupra sistemului mondial al econo -
miei. Odată cu suplimentarea venitu -
rilor şi cu obŃinerea unui nivel de trai
stabil, populaŃia îşi poate concentra
atenŃia asupra viitorului, acordând o
mai mare atenŃie mediului înconjură-
tor. Deşi aceasta este o problemă în -
delung discutată pe plan internaŃional,
între Ńările puternic industrializate şi
cele din lumea a treia se remarcă mari
diferenŃe. Astfel, cu cât un stat este
mai dezvoltat, cu atât acesta dispune
de fonduri mai multe pentru ocroti -
rea mediului înconjurător, în timp ce
statele sărace se luptă cu o lipsă acută
a banilor pentru mai toate domeniile
de activitate. ConsecinŃa directă a aces-
tui fapt este aceea că populaŃia are un
nivel de trai foarte scăzut, cu urmări
asupra sănătăŃii, poluarea mediului este
din ce în ce mai accentuată, deşeurile
sunt din ce în ce mai numeroase şi
nu sunt reciclate corespunzător.

Aşa cum expuneam în rândurile
de mai sus, când populaŃia are veni -
turi mai mari, acrordă o mai mare aten-
Ńie mediului înconjurător. Însă există,
în mod evident şi un revers al meda -
liei. Şi anume, odată cu creşterea pu-
terii de cumpărare dintr-un anumit stat,
presiunea exercitată asupra mediului
înconjurător este şi ea în continuă
creştere. De ce acest fapt? Concomi -

tent cu creşterea veniturilor populaŃia
apelează tot mai des la autoturisme,
care prin emisiile lor de gaze cu efect
de seră afectează în mod iremediabil
stratul de ozon. În aceeaşi măsură,
consumul individual al fiecărei familii
va creşte, ceea ce va duce la creşte -
rea deşeurilor generate de aceştia,
deşeuri care reciclate necorespunză-
tor duc le reducerera biodiversităŃii şi
la creş terea contribuŃiei la poluarea
globală.

Conform studiului lui Wijkman An -
ders şi Rockstroem Johan, dacă gos -
podăriile ar alege un regim alimentar
ecologic, transport şi locuinŃă ecolo -
gică, ar putea reduce consumul de
energie cu aproximativ 10% şi emisi-
ile de dioxid de carbon cu 20% până
în 2020. Chiar dacă acesta pare un re-
zultat dezamăgitor, nu înseamă că po -
pulaŃia trebuie să renunŃe la a pre -
fera aparatele electrocasnice mai efi-
ciente, la îmbunătăŃirea eficienŃei ener-
getice din locuinŃe, sau la achiziŃio -
narea unor autoturisme cu consum
redus de carburant. Acest fapt duce

atât la o utilizare mai eficientă a veni -
turilor, cât şi la economisierea energiei
şi la reducerea cantităŃii de deşeuri.
O societate eficientă energetic este mult
mai bine pregătită pentru recesiuni şi
pentru creşteri de preŃuri, la energie
şi combustibil. Având însă în vedere
creşterea economică în continuare pu -
ternică, volumul mai mare al econo -
miei va anula în timp economiile, cu
excepŃia cazului în care se iau mă -
suri adiacente, cum ar fi introducerea
unor taxe crescânde pe energie în sco-
pul de a frâna creşterea cererii.

Economistul britanic Tim Jackson,
în analiza sa “Prosperitate fără creş -
tere: economia pentru o planetă fi -
nită”, notează că “până la sfârşitul se -
colului copiii şi nepoŃii noştri se vor
confrunta cu un climat ostil, cu epui -
zarea resurselor, cu distrugerea habi-
tatelor, cu decimarea speciilor, cu un
deficit de produse alimentare, cu mi -
graŃii în masă, şi aproape inevitabil
cu războiul”. Concluzia economistului
britanic este că, din punct de vedere
ecologic, creşterea convenŃională nu

este una sustenabilă.
Însă, după cum bine ştim cu toŃii,

societatea este organizată pornindu-
se de la premisa să aceasta are să
crească în mod continuu. Creşterea
este în mod firesc necesară pentru
crearea unor noi locuri de muncă, ur -
mând ca din veniturile obŃinute să se
finanŃeze bunăstarea socială. O stag -
nare a acestei creşteri nu face decât
să ducă la încetinirea tuturor activi -
tăŃilor, la scăderea numărului locuri -
lor de muncă, la scăderea salariilor şi
a impozitelor. Pentru cei care depind
de credite, stagnarea sau încetinirea
acestei creşteri are în mod evident
efecte negative, indiferent că este vorba
despre state, companii sau doar per-
soane fizice. Legătura dintre credit şi
creştere economică va fi abordată
într-un articol viitor.

Notă de subsol:
1. Wijkman, Anders, Rockstroem Johan-
Falimentarea naturii – negarea limi -
telor planetei, Editura Compania, Bu -
cureşti, 2013, pg.248.

ec.drd. Ioana MădălinaBUTIUC, ULBS

Peisaj urban din Africa: Cape Town
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Deci, europeanul de mâine este

un luptător nativ prezent într-un uni -
vers al abundenŃei valorilor, preroga-
tivelor, culturilor diversificate pe care
le promovează Uniunea Europeană.
Acest om cunoaşte istorie, are rădă -
cinile adânc implantate pe fundalul
trecutului, şi onorează importanŃa omu -
lui la procesele şi fenomenele exis-
tente pe pământ. 

Formarea acestui om întâmpină pro -
bleme în exprimarea conştiinŃei şi
culturii europene datorită diferenŃelor
culturii naŃionale promovate în şcoli,
familii şi în societate. 

Modificarea imaginii lumii, la înce -
puturile modernităŃii, trecerea de la re -
prezentarea unui univers limitat spre
percepŃia universului deschis, aflat în
continuă expansiune, şochează profund
conştiinŃa omului european deoarece
într-o asemenea reprezentare a reali tă-
Ńii, omul este scos din centrul lumii va-
lorilor cunoscute, concepută până atunci
ca un întreg bine structurat şi coerent.

Omul european trebuie să caute
mereu cunoaşterea, să ştie pentru ce
trăieşte, să înŃeleagă şi să gasească
sensuri în care să fie implicat. Astfel,
apare problema realităŃii care îl cople-
şeşte. Fără cunoaşterea istoriei şi cul-
turii europene el nu posedă mijloace -
le necesare pentru a exista în cadrul
universului european. Este deci nece-
sară o pregătire amplă în acest sens.
Pregătire care este asigurată în mare
parte în cadrul sistemului de învăŃă -
mânt practicat la nivelul naŃiunilor şi
care este deseori diferit, neîmbinat
între Ńările dezvoltate şi cele mai pu -
Ńin dezvoltate, datorită lipsurilor exis-
tente în multe Ńări şi care nu pot con-
cura cu ofertele altor Ńări dezvoltate,
în care învăŃământul este un domeniu
prioritar, tratat ca atare. Se remarcă
astfel posibilitatea ca profesorii for-
maŃi în cadrul unei Ńări să o părăseas-
că mai apoi fie pentru oportunitatea
unei noi vieŃi, într-o altfel de lume,
unde principiile şi drepturile acestora
primează şi sunt respectate, fie pen-
tru a elimina grija zilei de mâine.

Totodată, este adus în vedere şi
modul de conducere al unei Ńări pen-
tru a cunoaşte progresul economic şi
social. Potrivit prof. univ. dr. dr. H.C.
Dan Popescu “… s-au vădit şi se
vădesc cu majuscule mari conducă-
tori de state, de popoare, mai ales
de oşti, generali şi strategi îndrăzneŃi

care au realizat cuceriri incredibile,...
eroii marilor descoperiri geografice, eroii
marilor şi fantasticelor descoperiri în
ştiinŃă, în ştiinŃe, mari constructori, in-
gineri, mari sportivi, excepŃionali oameni
de artă, actori, regizori de film...”.1

Cu alte cuvinte, este păcat să nu valo -
rificăm aceşti oameni, sa nu recu -
noaştem că sunt importanŃi piloni ai
societăŃii şi să îi pierdem. Este ade-
vărul care pentru multe Ńări, inclusiv
pentru România, contribuie la conti -
nuarea şirului de greşeli în conduce -
rea şi dezvoltarea Ńării. 

O altă preocupare o constituie
programa de studiu atât în licee cât
şi în cadrul facultăŃilor. Mă voi referi
specific la cea din cadrul facultăŃilor,
deoarece acolo este locul unde fiecare
dintre noi are posibilitatea de a apro-
funda domeniul dorit, şi de a studia
noi fenomene care privesc atât trecu-
tul care ne guvernează într-un mod
atât de accentuat prezentul, cât şi vii -
torul prin acŃiunile distinctelor perso -
nalităŃi care ne influenŃează modul în
care gândim, acŃionăm şi trăim. Perso -
nalităŃi care ar trebui să constituie
modele de urmat, însă o mare parte
a colectivului tânăr alege modele care
trădează regulile juridice şi sociale, pre-
ferând să sfideze bunul mers al lucru-
rilor pentru aroganŃa pro priului interes.
Este just că şi cei mai mari gândito -
ri ai civilizaŃiei au sfidat multe reguli,
însă au facut-o pentru a crea o conştien-
tizare în masă asu pra importanŃei exis -
tenŃei unei noi men talităŃi, concentrată
pe o ploaie sacră de cunoştinŃe.

Este cunoscut faptul că deseori ne
izbim de aspecte pur teoretice care
nu ajung să îşi demonstreze aplica-
bilitatea în viaŃa de zi cu zi, însă
există o serie de obiecte de studiu
care ne pot clarifica diversele preocu -
pări şi ne pot determina să acŃionăm
într-un anumit fel. Introducerea şi păs -
trarea studiului istoriei economice nu
poate decât să susŃină pregătirea spe-
cialiştilor în domeniu, făcând cunoscut
şirul de evenimente care au influenŃat
politica, societatea, economia şi con -
ştiinŃa europeană. Este adevărat că
sunt necesare şi eforturi personale
suplimentare pentru a înŃelege impor-
tanŃa fiecărui eveniment care a avut
loc, deoarece de foarte multe ori sun -
tem puşi în situaŃia de a susŃine şi
demonstra opinii personale care nece-
sită un fundament tehnic, ştiinŃific,
economic, etc.

Ar fi ideală înŃelegerea fiecărei per -
sonalităŃi care activează în această
lume, însă tocmai faptul că fiecare

individ priveşte lucrurile în propriul
său fel, oferindu-le o semnificaŃie dis-
tinctă oferă o manieră unică asupra
progresului. Progres, deseori datorat
unor persoane greu încercate şi ne -
susŃinute de către propria societate
şi împinse spre izolare, dar care au
găsit moduri surprinzătoare de a-şi
dovedi valoarea. Astfel de persoane re -
găsim şi astăzi şi fac parte din oa -
menii europeni care caută nu să se
valorifice pe ei, ci descoperirile lor. 

Europeanul de mâine este unul cult
şi rafinat, iar graŃie progresului teh -
nologic continuu, aş mai spune un
mic geniu care are în loc de creier
un microprocesor, dar în care e pre -
zent un enorm suflet, o mare iubire,
un univers răsărit din dragostea de
oameni. Europeanul de mâine este
străin războiului, violenŃei, corupŃiei,
capabil să elaboreze tratamente noi
pentru bolile care răpun atâtea sufle -
te timpuriu, un învingător al crizelor
şi un adept al religiei, al frumosului
şi sfântului. Un astfel de om este eu -
ropeanul viitorului, cel care desco -
peră paradigmele spiritului european
şi le supune interesului larg. Un com -
portament de acest tip este de natu -
ră a preveni posibilele dezastre care
pot apărea şi este util în rezolvarea
conflictelor la nivel global.

Într-adevăr, formarea omului euro-
pean este o sarcină dificilă care afec -
tează întrega Europă şi nu numai. Pro-
blemele întâlnite în formarea acestuia
pot fi corectate prin educaŃie, învă -
Ńare, cunoaşterea istoriei şi dobândi-
rea de noi abilităŃi şi deprinderi pen-
tru dezvoltarea personală şi globală,
însă accentul trebuie pus şi asupra
împlinirii spirituale nu doar materiale,
mai precis nu importă atât de mult mun -
ca pentru a obŃine un lucru cât cea
pentru a dobândi cunoaştere şi împă-
care cu sine însuşi pentru că în sens
contrar, acest om se va pierde, va de-
veni doar o simplă licărire în neant.

Există numeroase lucrări şi eveni-
mente care au urmărit familiarizarea
cu istoria patriei, formarea de senti-
mente, trăiri afective intense, convin-
geri, comportamente, dar şi stimula-
rea interesului pentru viitorul civiliza-
Ńiei şi formarea conştinŃei civice na -
Ńionale care acum trebuie asociată cu
cea europeană. Este un proces am -
plu şi care constituie în primul rând
cunoaşterea de sine deoarece aceas-
ta este singura care asigură stabili-
tate individului şi poate contribui la
dobândirea identităŃii europene. Aceas-
tă identitate constituie o provocare

deoarece trebuie promovat un nou
tip de cultură care se deosebeşte de
cea naŃională în particular (de exem-
plu în cazul României, existenŃa unor
oameni remarcabili, precum genialul
is toric, critic literar, documentarist, dra-
maturg, poet, enciclopedist, memoria -
list, ministru, parlamentar, prim-mi nis -
tru, profesor universitar şi academi-
cian român, Nicolae Iorga, a jucat un
rol esenŃial în cultura românească,
fiind dotat cu o memorie extraordi-
nară, contribuind la cercetarea isto-
riei universale şi a istoriei române în
detaliu), şi care trebuie să facă acum
referire la o istorie comună pentru a
crea în mintea oamenilor siguranŃa şi
asemănarea cu propria cultură şi care
promovează acum universalul, noul,
progresul. Nu este un proces uşor
dar este necesar, este indicat pentru
a putea veni în sprijinul propriei reali -
zări şi pentru a crea o implicare faŃă
de toŃi oamenii indiferent de cultura,
religia sau rasa proprie.

Un viitor european ar trebui să pre-
zinte un model autentic de viaŃă şi
de familie, să se caracterizeze prin in-
tegritate şi coloană vertebrală, să fie
un membru al propriei comunităŃi, şi
mai apoi un atom din carcasa UE. 

Uniunea Europeană nu sechestrea -
ză statelor membre limba, cultura, arta,
istoria. Nu-l sechestrează pe om, din
contră se angajează în fenomenul de
protejare prin care se conservează şi
promovează valorile general-umane,
astfel oferind omului legi, drepturi per -
fect respectate. Acest om va profita
de progresul tehnic, inovaŃiile moder -
ne, în special în domeniul medicinii,
astfel s-ar putea prelungi calitativ via -
Ńa cetăŃeanului european.

Trăind pe acelaşi pământ european
şi respirând acelaşi aer, având un
viitor şi o credinŃă comună, avem o
responsabilitate enormă de a nu dis-
truge mediul ecologic. Având drept
exemplu cazul dramatic de la Cernobîl,
consecinŃele sale tragice care ne afec-
tează şi în prezent, şi vor continua să
afecteze destinul cetăŃeanului european,
trebuie să găsim soluŃii pentru a sto -
pa şi a preveni astfel de pericole. 

Viitorul e prea necunoscut şi im -
previzibil pentru a-l descoperi, însă
omul european trebuie să facă faŃă
provocărilor pe care le va întâmpina
şi să proiecteze soluŃii viabile pentru
viitor şi pentru noile generaŃii. De aceea,
formarea omului european întâmpină
dificultăŃi, şi este necesară o pregă -
tire autentică pentru a deveni mai bun,
mai raŃional, mai înŃelept în luarea

deciziilor şi parcurgerea propriului drum
în viaŃă, care îi poate influenŃa şi pe
ceilalŃi europeni, contribuind la schim-
barea fenomenelor la nivel european
şi poate chiar global.

Totodată, o altă problemă este
dată şi de faptul că o mare parte a
indivizilor se raportează doar la pro-
pria naŃionalitate şi nu se consideră
cetăŃeni ai UE. Acest fapt poate de -
curge şi din modul în care valorile,
obiectivele şi principiile specifice UE
sunt răspândite, aplicate şi cunoscute
de cetăŃenii statului în cauză. Este im -
portant ca populaŃia să se identifice
cu omul european deoarece evenimen -
tele din prim-planul vieŃii sociale şi
politice dintr-un stat au impact asu -
pra mentalului colectiv, astfel influen -
Ńând toŃi europenii.

Această calitate de om european
aduce cu sine atât drepturi cât şi
obligaŃii, care trebuie cunoscute şi în-
Ńelese pentru a putea fi aplicate. De -
seori, întâlnim situaŃii care ne pun în
faŃa unor fenomene care nu ne pri -
vesc doar pe noi ca persoane indi-
viduale, ci şi pe noi ca europeni. De
aceea, trebuie să ştim ce se petrece
în Europa pentru că facem parte din
ea, şi mai mult decât atât, omul eu -
ropean este un om capabil să se
schimbe şi să privească spre un nou
viitor, unde menŃinerea păcii este un
scop clar definit. Sunt necesare infor-
maŃii actuale despre evenimentele zil-
nice pentru a ne autodepăşi si pen-
tru a cunoaşte omul european.

În concluzie, putem afirma faptul
că identitatea, conştiinŃa şi unitatea
europeană sunt elemente fundamen-
tale care susŃin construirea unei pozi -
Ńii europene comune, iar în absenŃa
unei poziŃii unitare, statele membre
nu vor putea identifica soluŃiile via-
bile ale problemelor cu care se con-
fruntă Uniunea Europeană.

Notă de subsol:
1. Euroeconomia XXI, EducaŃia şi în -
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Univ. Dr. Dr. H.C. Dan Popescu, nr.
398, 18.10.2013, p.3
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Tocmai acest detaliu ne face să
simŃim, să observăm şi să trăim pro -
prile experienŃe, fiind purtaŃi de sen-
timente şi conştiinŃă. Nu este necesar
să fim roboŃi care urmează instrucŃiuni
precise fără să îmbine raŃiunea cu sen -
timentul. Nu se doreşte crearea unui
prototip uman ci a unui om însufleŃit
de istoria, conştiinŃa şi identitatea pro-
prie. Este deci necesară distincŃia între
omul european şi cel perfect.

Astfel, valorile promovate de Uniu-
nea Europeană trebuie să contribuie
în mod continuu, la creşterea nivelului
de încredere al cetăŃenilor statelor mem-
bre pentru a crea conştientizarea faŃă de
formarea omului european. Această pro-
blemă întâmpină numeroase dificul tăŃi
datorită diferenŃelor de cultură, limbă,
artă şi istorie, existente în cadrul naŃiu -
nilor. Acestea nu se doresc a fi schim-
bate, ci doar îmbogăŃite pentru crearea
unor condiŃii care să asigure progres şi
unitate. Însă, pentru aceasta contează
într-o mare proporŃie calitatea sistemu -
lui de învaŃământ  promovat în cadrul
statelor. Astfel, şcolile, liceele şi facultă -
Ńile trebuie să aibă o curriculă bine struc -
turată şi adecvată pentru pregătirea spe-
cialiştilor în diverse domenii. De aici de -
curg o serie de neajunsuri, deoarece în
cadrul statelor mai puŃin dezvoltate există
impedimente majore care împiedică de-
seori buna pregătire a tineretului euro-
pean şi tocmai din acest fapt, studenŃii
trebuie să beneficieze în mod continuu
de informaŃii actuale, să facă eforturi
personale suplimentare pentru a se pre -
găti şi a fi remarcaŃi faŃă de marea
masă de absolvenŃi, care caută să pro-
feseze. De aceea fiecare dintre noi tre-
buie sa îşi menŃină spiritul proprilor
conştiinŃe, şi identităŃi. Cu toate aces-
tea, există tineri care ne uimesc şi vin
cu noi invenŃii sau noi metode de rezol-
vare a problemelor existente, însă nu
sunt mereu ascultaŃi pentru că intere-
sele personale ale oamenilor influenŃi nu
corespund adesea cu cele colective, ale
europenilor. Şi astfel, cum să nu primeze
propria bunăstarea? Cum să nu existe
oameni egoişti şi egocentraŃi care deşi
au avut numeroase exemple în istorie,
se gândesc la interesul personal? Aceste

întrebări pot fi uneori justificate şi de
observarea mediului actual, în care ma -
rea majoritatea a oamenilor întâmpină
greutăŃi zi de zi şi există o permanen-
tă dorinŃă de afirmare. Trebuie astfel
schimbat ceva, acel ceva care să defi -
nească noul om european centrat pe
performanŃe personale, dar care con-
tribuie la dezvoltarea europeană şi de
ce nu la cea globală.

Luând în considerare cetăŃenia euro -
peană, este util a preciza faptul că atât
drepturile cât şi îndatoririle europenilor
sunt anexate spre exemplu germanilor,
cehilor, polonezilor, francezilor sau ro -
mânilor, nefiind necesar niciun demers
deosebit, însă omul european are un rol
bine definit în cadrul societăŃii şi cu -
noaşte ce s-a petrecut şi se petrece în
lume, pentru formarea sa fiind nece-
sară o pregătire amplă, care să satis-
facă domeniile prioritare ale societăŃii.

Este păcat că studiul unor materii
care contribuie la dezvoltarea funda-
mentală a individului a fost înlocuit de
cele moderne, contemporane, necesare
în opinia politicienilor dezvoltării me -
diu lui de afaceri.

Studiul istoriei economice este un
exemplu clar care participă la forma -
rea culturii naŃionale, comunitare, eu -
ropene şi deci unificarea statelor prin
promovarea unei identităŃi comune, cea
europeană. De ce ne îngrijorăm atun-
ci că noile generaŃii nu cunosc eveni-
mentele care au consacrat evoluŃia
propriului stat şi continent? De ce în -
locuim atunci acest studiu? “Poate că
şi datorită “managementului” în exces,
„tehnicizării” în exces, pregătirii mai
ales pentru „moment” şi nu dintr-o pers-
pectivă largă.”1 Este deci o întrebare
care trebuie să trezească conducătorii
şi de ce nu, populaŃiile statelor euro -
pene şi să-i invite la cugetare asupra
modului în care vor trăi urmaşii noştri.

Este foarte probabil ca formarea
omului european să întâmpine dificul -
tăŃi şi datorită politicienilor care profi -
tă de valul de euroscepticism care se
simte în unele Ńări ale Uniunii Euro -
pene şi transmit uneori mesaje politice
populiste oamenilor, manipulând şi dezin-
formând. Astfel, o parte din populaŃia
lumii recurge la ascultare având încredere
în aleşii lor şi în acŃiunile acestora.

Consider că aceste mesaje nu sunt

cazuri singulare, izolate, ci au existat şi
continuă să existe şi în ziua de astăzi,
iar Uniunea Europeană nu poate sanc -
Ńiona astfel de manifestări decât în ca -
zul în care încalcă legislaŃia europeană,
fapt care se dovedeşte de prea puŃine
ori datorită alegerii cu atenŃie a cuvin-
telor folosite. 

Totuşi, euroscepticismul nu înseam -
nă că acest subiect nu este discutat
şi că nu eşti interesat de el, tocmai el
îŃi influenŃează viaŃa datorită prezenŃei
sporite a subiectului european în dez-
baterea publică, care este tot mai pre -
zent datorită crizei. Criză care a con-
dus acum la apariŃia unor noi modele
eficiente de conducere a firmelor, im -
plicit a Ńării deoarece se învaŃă treptat
din greşeli. 

De exemplu, în Marea Britanie, unde
euroscepticismul este la el acasă, dez-
baterea europeană este chiar mai se -
rioasă şi mai profundă decât în alte
state membre, unde este o tendinŃă
opusă. Această situaŃie creează o ac -
centuare asupra subiectului european,
iar acest lucru devine benefic deoarece
omul ştie la ce se poate aştepta, iar
lumea începe să înŃeleagă că până la
urmă, e o chestiune foarte concretă şi
care trebuie luată în serios.

Odată cu trecerea timpului, lumea
a evoluat şi s-a ajuns la o automatiza -
re excesivă, iar omul nu mai este valo -
rificat la fel. De aceea este necesară
această trecere la omul european care
poate convinge de proprile abilităŃi şi
de faptul că el reprezintă viitorul, un
viitor care garantează progresul şi re -
crearea culturii proprii.

Prin informare personală, vizitarea
librăriilor, prezenŃa la lecturi publice,
participarea la festivaluri internaŃionale
de creaŃie se poate conştientiza impor-
tanŃa cunoaşterii vechiului în aplicarea
noului, deoarece definitivarea unei per-
sonalităŃi de prestigiu necesită muncă
şi colaborare. De aceea, în primul rând,
trebuie să fii un bun om şi abia apoi
un bun european.

Există o permanentă preocupare cu
privire la bucuria diversităŃii, dar şi a
simplităŃii. Viitorul Europei înseamnă
diversitatea culturilor şi a popoarelor
sale, prin asigurarea că în zona com-
ercială fără vamă se vor schimba nu
numai mărfuri, ci şi gânduri, urmărin -

du-se formarea europeanului de mâine:
un om, ale cărui virtuŃi sunt receptivi -
tatea faŃă de tot ce există în lume, a
cărui cinste este toleranŃa, a cărui
patrie mai largă este întreaga Europă.
El va fi flexibil şi, atât în metropole cât
şi la Ńară, el va fi foarte bine informat,
cel puŃin prin televiziune, cu privire la
problemele de cultură europeană, căci
bogăŃia Europei constă nu în politi-
cienii care fac diferite afirmaŃii, ci în
forŃa economică şi socială a continen-
tului. Se urmăreşte formarea omului
european care va face distincŃie între
limitele existente şi extinderea acestora
pentru îmbogăŃirea universului euro-
pean. De aceea, europenii nu trebuie
să trăiască izolaŃi, numai pentru ei, ci
în contact şi întrepătrundere perma-
nentă cu alte popoare.

Deoarece Uniunea Europeană este şi
o comunitate de schimburi, noi ar trebui,
în sfârşit, să recunoaştem în mod crea -
tiv toate schimbările care pot avea loc.

S-a susŃinut deseori existenŃa unei
limbi comune şi înlocuirea limbii ma -
terne, însă pe acest fond au avut şi
continuă să aibă loc diverse dezbateri
datorate divergenŃelor care privesc avan-
tajarea unei anumite civilizaŃii prin adop-
tarea limbii respective. Aceasta consti-
tuie pentru mulŃi o problemă esenŃială,
însă nu ar trebui să  fie atât de accen-
tuată, deoarece se urmăreşte crearea
unei uniuni, în care primează drepturile
şi interesele personale pentru realizare

globală. De îndată ce percepem acest
lucru şi începem să gândim europe -
neşte, soluŃiile pentru multe din proble -
mele continentului vor veni de la sine.
Apoi totul va arăta mult mai ordonat,
şi va exista o înŃelegere pur şi simplu
totalitară a limbii, iar Europa va face o
impresie pur şi simplu mai prietenoa -
să, mai modernă, dacă se cunosc mo -
dele de extindere a sistemului euro-
pean şi transformarea sa într-o comu-
nitate viabilă pentru toŃi membrii săi.

În concluzie, nu se urmăreşte aban -
donarea pe sine, ci acceptarea diferen -
Ńelor existente şi asimilarea fondului eu -
ropean în vederea formării omului eu -
ropean de astăzi şi de mâine pentru a
putea definitiva lupta strămoşilor noştri
în asigurarea unui viitor cert şi progre -
sist care priveşte integritatea urmaşilor
continentului european.
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