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„Plăcerea este
fericirea

nebunilor.
Fericirea este

plăcerea
înţelepţilor”

Barbey D'Aure-
villy

1. ...„Roma”.
Regat iniţial,

documentele enumeră astfel şapte regi.
În anul 510 î.e.n.  regalitatea va cădea.
Deja avea un anume număr de instituţii
care nu erau în măsură s-o facă
notabil puternică. Avea „neamurile
patriciene” care       participau doar ele
la    activitatea politică. Exista „plebea”
care nu avea nici un drept politic şi nici
statut      juridic. Instituirea Republicii

a generat noi funcţiuni, precum
„consulatul” şi       „dictatura”. Dar,
pe acest fond, s-a desfăşurat o luptă
intensă între patricieni şi plebei, luptă
finalizată prin admiterea    plebei în
toate magistraturile – anul 300 î.e.n. Un
pas însemnat înainte. Consolidată
oarecum pe dinăuntru, Roma a început
să-şi „întindă”       teritoriile. În mai
puţin de 30 de ani va cuceri restul
Italiei. Vor fi apoi războaiele Punice,
distrugerea Cartaginei, iar Grecia va fi
redusă la o provincie romană. Va
deveni stăpână în Asia Mică, de la Siria
la Iudeea, va deveni stăpână asupra
Spaniei şi Galiei. Va pune piciorul în
Africa. Oricum, va începe să radieze una
dintre cele mai importante civilizaţii ale
lumii.
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„Nimic nu costă
mai scump decât

neşti inţa”
Grigore C. Moisil
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P u ț i n i
români,
c u
excepția

poate a celor din cercurile de spe-
cialitate, au auzit de Nicholas
Georgescu-Roegen, fiu al orașului
Constanța, născut pe malul Mării
Negre, la 4 februarie 1906. Această
stare de  lucruri s-a datorat statu-
tului său de emigrant politic, din
1948, când, pentru a scăpa de
arestare, împreună cu soția sa Otilia
Georgescu-Busuioc, s-au refugiat în
Statele Unite. Autoritățile comuniste,
așa cum au procedat și cu alții,
l-au trecut într-un con de umbră,
izolându-l total de țară, interzicând
publicarea lucrărilor sale.

continuare ^n pag. 3

PUNCTUL PE 
EUROPA Căderea Romei şi decăderea

actualei civilizaţii

L u m e a
contemporană, în
care separarea   oa-
menilor în naţiuni şi
popoare tinde să
dispară, se impune
o nouă abordare a
comunicării. Nu doar
conţinutul unui
mesaj este   impor-

tant, ci trebuie avut în
vedere modul în care

diferite norme, credinţe,   valori - pe scurt,
diferite       elementele      culturale -  pot
afecta    comunicarea. Astfel, ceea ce spune

emiţătorul, ceea ce crede emiţătorul că spune
şi ceea ce înţelege   receptorul pot fi trei lu-
cruri diferite. 
Oamenii sunt fiinţe sociale, iar în acest  con-
text, comunicarea reprezintă cel mai  impor-
tant instrument. Putem să ne exprimăm
dorinţa de a face parte dintr-un grup sau ac-
ceptul de a ne integra într-o comunitate doar
prin intermendiul comunicării.Semnalele de
foc, desenele din peşteri, în trecut, sau larga
utilizare a    mijloacelor moderne de comuni-
care    (telefon, internet) astăzi, sunt dovezi
ale aceste necesităţi permanente de a
comunica ale speciei umane.

continuare ^n pag. 5-6

Interdependenţa economiilor naţionale ale statelor
din Europa şi din Asia creează posibilitatea reluării
unor vechi rute care în antichitate legau Roma de
China pe aşa-numitul „drum al mătăsii“, având
astăzi însă la dispoziţie o infrastructură în continuă
modernizare, mijloace de transport de mare ca-
pacitate, precum şi tehnologii modeme de
transport combinat şi multinodal.Conf. Univ. Dr. Paul

LUCIAN, ULBS

Interculturalitatea 
– o componentă nelipsită a comunicării în

contextul global actual - 

Transportul între cele două
continente, prin coridorul

Europa – Asia

continuare in pag.  7
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Studii

Repere  turistice 

în noul context

geo-politic european

Turcia, Grecia şi Insulele Canare vor
fi destinaţiile concurente cele mai
puternice în următorul sezon de
vară, aşa cum au recunoscut
profesioniştii din turism care au
participat la târgul ITB Berlin. Ger-

manii, britanicii şi olandezii sunt
turiştii europeni care rezervă cu cel

mai mult timp în avans vacanţele pentru vara următoare,
potrivit companiei de studii de piaţă Gfk, iar italienii şi
ruşii ar fi pe ultimul loc.
Asociaţia de agenţii de turism germane DRV confirmă
recuperarea rapidă a Greciei în 2014, care se simte deja
în rezervările în avans pentru vară, în creştere cu 52%
faţă de anul trecut.Turcia şi Spania arată o creştere
“solidă”, potrivit Gfk, în timp ce cererea pentru a
călători în Egipt, în timpul verii, scade din nou.Turismul
reprezintă 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB) global,
potrivit celui mai recent studiu realizat de World Travel
& Tourism Council (WTTC) cu privire la impactul sec-
torului în economia globală. Acesta se situează mai pre-
sus de alte activităţi, cum ar fi industria chimică şi
minieră, care contribuie cu 8,7%  sau contribuţia de
8% a fabricanţilor de automobile, dar departe de 19,3%,
cât reprezintă sectorul serviciile financiare.

Virgil NICULA,
ULBS

continuare ^n pag. 4

Turismul: Abordări inovative

Via Appia după infrângerea răscoalei lui Spartacus
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urmare din pagina 1
Mai mult chiar, încercarea de a nu
comunica se dovedeşte a fi un
exerciţiu extrem de dificil. Princi-
palele obiective pe care le avem în
vedere când comunicăm urmăresc
(Stânea Rodica, 2011, p.9 ):Sa fim
recepţionaţi; Să fim înţeleşi; Să fim
acceptaţi; Să provocăm o reacţie,
constând în schimbarea unei atitu-
dini sau a unui comportamant
Printre numeroasele definiţii ale
comunicării se regăseşte şi cea a
profesorului Julia Wood: „Comuni-
carea este un proces sistemic în
care indivizii interacţionează cu şi
prin simboluri pentru a crea şi in-
terpreta sensuri (înţelesuri)” .  
Comunicarea este un proces di-
namic, care se fundamentează pe
comunicări anterioare: există ele-
mente déjà clarificate, “the already
spokens” după cum le numeşte
Balchtin, care apreciază ca o mare
parte din ceea ce ni se comunică
înţelegem fiindcă am înţeles, în tre-
cut, anumite aspecte. Este vorba
despre un proces sistemic,
deoarece prin comunicare intrăm în
sistemul de înţelesuri individual al
fiecăruia (cuvinte cu înţelesuri
diferite, neînţelese sau conotaţii
diferite). Simbolurile sunt nişte
reprezentări ambigue, abstracte, ar-
bitrare, care pot da naştere unor
neînţelegeri. Crearea şi interpretarea
sensurilor reprezintă, de fapt, obiec-
tivul ultim al comunicării:
înţelegerea sensului pe care îl
urmăreşte emiţătorul, depăşind
diferite bariere ce pot disturba cod-
ificare, transmiterea, decodificarea
mesajului. 
Comunicarea reprezintă aşadar
transmiterea unui mesaj încărcat cu
sens, de la o persoană la alta.
Acest lucru se poate realiza:
o verbal sau non-verbal,
o în mod conştient sau inconştient
Aristotel a fost unul dintre primii
care s-a preocupat de teoretizarea
acestui proces. În accepţiunea sa,
comunicarea are la bază trei cate-
gorii: emiţătorul, mesajul şi
ascultătorul.
Contacte interculturale au existat
dintotdeauna. Germenii comunicării
interculturale au încolţit încă de la
începuturile civilizaţiei umane(Egipt,
Mesopotamia, Grecia, Imperiul
Roman, Imperiu Arab). Astfel,
expediţiile lui Alexandru cel Mare,
Gingis Khan, apoi cele conduse de
Marco Polo, Vasco da Gama sau a
altor deschizători de orizonturi au
pus în legătură culturi diverse, cu
obiceiuri, norme şi valori diferite.
Cunoaşterea acestora a presupus
găsirea unor căi de comunicare,
care, deşi nu au fost întotdeauna
pacifiste, au făcut ca lumea să
devină un spaţiu unitar, mai
apropiat, mai bine cunoscut .
Fenomenul globalizării facilitează şi
accelerează ritmul în care suntem
nevoiţi să facem faţă întâlnirilor in-
terculturale. În cadrul satului global
fiecare vine cu propriile tradiţii,
tabuuri sau obiceiuri, astfel că, fie
la locul de muncă, fie în cadrul
unor negocieri, fie chiar şi în con-
cediu suntem constrânşi să ţinem

cont de elementele interculturale.
Comunicarea interculturală se în-
scrie în cadrul ştiinţelor sociale.
Primii teoreticieni care s-au intere-
sat de interculturalitate şi-au bazat
şi fondat teoriile pe situaţia
existentă pe teritoriul Statelor Unite,
un spaţiu care se autodefineşte prin
multiculturalitate. Cu toate acestea,
toate teoriile se pot aplica şi la
spaţiul european, unit în diversitate.
Înţelegerea importanţei interacţiunii
interculturale pentru Statele Unite a
venit odată cu sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial. În cadrul
discuţiilor purtate pe marginea plan-
ului Marshall pentru reconstrucţia
Europei au apărut unele carenţe.
Deşi aceste încercări de comunicare
au fost dominate de raţiuni eco-
nomice, relaţiile diplomatice inefi-
ciente s-au datorat neînţelegerii
rolului comunicării şi culturii. Mai
apoi, a urmat războiul din Vietnam.
Refugiaţii care au avut de suferit de
pe urma războiului au reprezentat
un nou val de imigranţi, un nou tip
de contact cultural, căruia
autorităţile americane nu au ştiut
să-i facă faţă. Apariţia Institutului
pentru Servicii Externe (Foreign
Service Institute) s-a datorat aces-
tei lipse de informaţii culturale. 
Edward Hall este considerat înte-
meietorul disciplinei comunicare in-
terculturala. Conceptualizarea
procesului de comunicare
interculturală şi contribuţia sa în
domeniu au pus bazele cercetărilor
ulterioare. Principalele lucrări sunt
The Silent Language şi The Hidden

Dimension. 
Larry Samovar şi Richard Porter
definesc comunicarea interculturală
drept „comunicarea între oamenii
de culturi diferite, aceasta apărând
atunci când un mesaj este produs
de un membru al unei culturi pen-
tru a fi transmis unui membru al
unei alte culturi spre a fi înţeles”.
Comunicarea interculturală este utilă 
Ø pentru a înţelege trecutul (de ex-
emplu, putem astfel identifica sursa
conflictelor: independenţă, religie,
revendicări teritoriale)
Ø pentru prezent: autocunoaşterea,
posibilă când ne raportăm la alţii şi
înţelegem că există şi alte
modalităţi, dar şi în afaceri: mar-
ketingul produselor, managementul
resurselor umane multiculturale si
a echipelor virtuale globale 
Ø pentru viitor: combaterea unor
flagele globale: suprapopularea,
foametea, epuizarea resurselor nat-
urale, încălzirea globală, sănătate,
terorism
Care sunt, în definitiv, elementele
care ne diferenţează pe noi, oa-
menii? Rasa, religia, stilul compor-
tamental, artefactele personale sunt
doar o parte dintre acestea. La
nivelul societal, diferenţele pot con-
sta în modul în care concepem
lumea, valori şi credinţe, procesul
de raţionalizare, obiceiuri, asteptări,
interacţiuni de afaceri, roluri şi
relaţii, stiluri de comunicare.
Porter şi Samovar susţin că, cul-
tura reprezintă depozitul de
cunoştinţe, experienţe, credinţe, val-
ori, atitudini, înţelesuri, ierarhii, re-

ligie, noţiunea timpului, roluri, relaţii
spaţiale, conceptul despre univers
şi obiecte materiale şi posesiuni
dobândite de un grup de oameni. 

De remarcat faptul că nu este
transmisă genetic, ci ea este
preluată prin interacţiunea cu
părinţii, membrii familiei extinse,
prieteni, profesori şi alţi
reprezentanţi ai respectivei culturi,
la care se adaugă, în perioada
contemporană, mass-media şi
mediile electronice. Cu alte cuvinte,
cultura reprezintă bagajul pe care îl
purtăm cu noi în viaţa cotidiană şi
atunci când călătorim în străinătate
şi constă dintr-un set de elemente
subiective şi obiective care ne
formează percepţia şi ne definesc
convingerile şi modul în care ne
raportăm la lume.
S-a făcut referire la cultură ca fiind
„software-ul” pe care oamenii îl
folosesc în viaţa de zi cu zi; Cultura
este resimţită profund şi se
regăseşte:În modul în care gândim
;în modul în care vorbim;în com-
portament.
De-a lungul timpului au existat mai
multe abordări ale culturii. Unii o
considerau ca fiind ca un aisberg:
doar o mică parte se vede la
suprafaţă, cea mai mare parte
regăsindu-se sub apă.
-  Cultura de suprafaţă: partea
vizibilă si tangibilă
- Cultura profundă: partea ascunsă,
intangibilă
Trompenaars găseşte o altă analo-
gie: cultura este ca o ceapă,

compusă din mai multe foi supra-
puse, unele fiind mai apropiate
decât altele. 
Totuşi putem determina anumite
trăsături comune diferitelor abordări
şi definiţii ale culturii: 
- cultura descrie trăsăturile grupu-
lui, nu a indiviziilor ce-l compun
- cultura se modifică în timp, ca
urmare a interacţiunii între diferitele
culturi, dar şi ca urmare a
influenţelor mediului, aflat în
permanentă schimbare
- apartenenţa la un anumit grup
cultural se fundamentează pe valori
şi comportamente împărtăşite, nu
pe caracteristici intrinseci precum
vârsta, educaţia, sexul etc.
- Comunicarea şi cultura sunt in-
terdependente. Cultura este
transmisă prin comunicare, dar, în
acelaşi timp, comunicarea poate da
naştere unor noi elemente culturale

Având în vedere aceste precizări
conceptuale, considerăm că o pre-
ocupare serioasă şi continuă în
acest domeniu se poate materializa
nu doar în rezultate „spirituale”.
Pragmatic vorbind, se poate înreg-
istra o creştere a productivităţii
muncii, în echipele de lucru multi-
culturale, se pot reduce timpii nece-
sari negocierilor, atunci cînd sunt
cunoscute tabuurile şi valorile
partenerilor străini, respectiv se
poate răspunde mai prompt
provocărilor induse de lumea din ce
în ce mai interconectată şi
interdependentă.

Lect. Univ. Dr. 
Lia BALTADOR, ULBS
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urmare din pagina 1
Mama lui N.G.R. era profesoară la un
liceu de fete din Constanța, iar tatăl
ofițer (căpitan) în armata română. Când
s-a născut, orașul Constanța avea
25.000 de locuitori, număr care a cres-
cut mai târziu la 300.000. Populația
orașului era constituită din români,
greci, germani, armeni, turci, tătari,
evrei, bulgari și aromâni. Fiecare
naționalitate trăia după propriile ei per-
cepte religioase de fericire, fără ca de
aici să rezulte o cât de mică mani-
festare de intoleranță rasială. N.G.R. a
păstrat toată viața acest spirit cos-
mopolit. Încă de mic a dat dovadă de
înclinații deosebite spre matematică. În
1913 a făcut cunoștință cu ororile
războiului. Cei care se întorceau de pe
front aduceau cu ei două mari prime-
jdii: holera și spiritul revoluționar. A
candidat pe un loc de bursier la un
liceu militar. Reușita la concurs a aflat-
o în chiar ziua în care România intra
în război împotriva Puterilor Centrale,
adică pe 27 august 1916. Concursul s-
a ținut la București, unde a fost însoțit
de mama lui. Față de primejdiile care-
i amenințau, au hotărât să părăsească
în grabă orașul Constanța, cu ultimul
tren de refugiați. Au locuit doi ani la
București, oraș care se afla sub
ocupație germană, la început la bunica,
în vechea ei căsuță. Trebuia să facă
cozi de la miezul nopții până în zori
pentru rațiile de pâine, să vândă ziare,
să care moloz de la binalele unor
construcții neterminate, să dea meditații
unor copii, chiar mai în vârstă decât el.

În 1918, liceul militar s-a în-
tors la vechiul său sediu, anunțându-
se că începe școala. Liceul Militar pe
care-l urma era ”Mănăstirea Dealu” din
Târgoviște, așezat pe o colină, în jurul
unei biserici mănăstirești datând din
anul 1499. Totul, de la masă, cărți și
rechizite, până la îmbrăcăminte, era
gratuit. Elevii purtau uniforme și erau
supuși unui regim militar sever. Fiecare
clasă avea câte un instructor – un dis-
tins ofițer, unii dintre aceștia având
chiar doctoratul. Doi ofițeri-profesori i-
au observat și încurajat înclinațiile spre
matematică, introducându-l pe la treis-
prezece ani, când era în clasa a opta,
la Gazeta Matematică (G.M.), care era
o revistă fondată și finanțată din 1895
de un grup de ingineri luminați, un pe-
riodic destinat publicării unor articole
și note scurte, de nivel mediu, care
propunea probleme și publica soluțiile
lor. G.M. stimula interesul pentru
matematică al elevilor, dar organiza și
concursuri naționale severe, la care se
acordau patru sau cinci premii. În
1922, N.G.R. a trecut un astfel de con-
curs, obținând premiul II, iar în 1923,
premiul I. În 1925, la concursul G.M.
a ieșit primul pe țară. Președintele
comisiei de examinare a fost prof. Gh.
Țițeica, care l-a apreciat ulterior, tot
timpul, în mod deosebit. Spiritul
mănăstirean a fost cu adevărat vector
al performanței și elitelor. N.G.R.
găsește și un ”nom de plume”, pe
care și l-a schimbat în ”renume”, de-
venind Georgescu-Roegen. Sufixul
Roegen citit invers era o anagramă a
începutului numelui său (N. Geor).

La sfârșitul anului 1923, a
trecut examenul de bacalaureat, o
probă ucigătoare, necesară (și

suficientă) pentru intrarea la universi-
tate. A intrat la Facultatea de
matematică a Universității din
București, alegerea care a nemulțumit-
o pe mama lui, care dorea ca fiul ei
să ajungă inginer. După părerea ei, in-
ginerii erau oameni înstăriți și lipsiți de
griji. N.G.R fusese invitat de altfel, fără
examen de admitere, la Școala
Politehnică din București. A avut șansa
unor mari profesori, așa cum au fost:
D. Emmanuel, Gh. Țițeica, D. Pompei,
T. Lalescu, A. Davidoglu, N. Coculescu,
O. Onicescu ș.a. În 1926, a trecut
examenul de licență în matematică la
Universitatea București, cu mențiunea
foarte bine, iar în noul an școlar a
obținut un post la  Liceul Militar
”Mănăstirea Dealu” din Târgoviște. Din-
tre colegii lui de facultate sunt de
menționat: Gr. C. Moisil, E. Arghiriade,
A. Nicolescu, Gabriela Țițeica și O.
Busuioc, viitoarea lui soție, care va fi
profesoară de matematică la Liceul
”Iulia Hașdeu” din București, liceu viz-
itat după 1989 de Regele Mihai, la a
cărui vizită a asistat și autorul acestui
articol. N.G.R. și-a susținut examenul
de ”agregare” la Universitatea din Iași,
termen care nu are corespondent în
limba engleză, unde comisia de exam-
inare a fost prezidată de prof. Samuel
Sanielevici. Prin trecerea acestui exa-
men, se conferă dreptul de a funcționa
ca profesor de liceu. După agregare,
N.G.R. a ales un post de profesor la
liceul de băieți ”Mircea cel Bătrân” din
Constanța. A candidat și pentru o
bursă de studii de doctorat la Paris,
fiind recomandat, se înțelege și de pro-
fesorii lui. Înainte de a pleca la Paris,
l-a vizitat pe prof. T. Lalescu, de care
era apropiat și care i-a făcut o
călduroasă pledoarie pentru statistică.
La Paris s-a înscris la Institutul de
Statistică al Universității din Paris –
Sorbona, revenind apoi în țară, după
absolvire, în anul 1929. Și-a ales ca
teză de disertație, un subiect de
statistică matematică și anume ”Prob-
lema cercetării componentelor ciclice
ale unui fenomen”. S-a reîntors la
Paris, întâmpinând însă dificultăți legate
de bursă. Președintele comisiei a fost
numit G. Darmois, comisie din care
mai făceau parte: A. Bariol, M. Huber,
L. March și J. Rueff. Susținerea a avut
loc pe data de 27 iunie 1930, primind
calificativul maxim. Diploma a fost
semnată de comisie numai după ce s-
a adăugat mențiunea ”avec les felicita-
tions du jury”. A urmat apoi cursuri
postdoctorale sub conducerea lui K.
Pearson, la University College, Londra,
Anglia, între anii 1930-1932, precum
și sub a lui J. A. Schumpeter, la Har-
vard University, Boston, Ma., Statele
Unite, între anii 1934-1936, unde a
ajuns cu o bursă Rockeffeller. Aici a in-
trat în cercul de bursieri Rockeffeller
din Europa, din care mai făceau parte
și: O. Lange, F. Macklup, G. Tintner și
N. Kaldor, la care participau și  colab-
oratorii lui J. A. Schumpeter, ca: W.
Leontief și Sweezy. La Universitatea
Princeton din Statele Unite, N.G.R. a
fost prezentat lui A. Einstein, care l-a
întrebat dacă știe să cânte la vreun in-
strument, dar răspunsul negativ primit
nu a făcut savantului o impresie prea
bună. A regretat că nu l-a întrebat
atunci pe savant despre legea entropiei,
despre care a aflat mai târziu că era un
mare susținător al acesteia. S-a în-
tors în România în anul 1936, unde
N.G.R. a ocupat o serie de funcţii im-

portante, ca cea de director al Institu-
tului Central de Statistică, de consilier
pe probleme economice în cadrul Min-
isterului de Finanţe şi de director al
Consiliului Economic. A fost şi profe-
sor de statistică teoretică la Şcoala de
statistică, unde a funcţionat între anii
1932-1946, şcoală care fusese înfiinţată
în anul 1931 din iniţiativa şi sub con-
ducerea prof. O. Onicescu. Scopul
acelei şcoli era acela de a forma
specialişti cu pregătire superioară în
domeniul statisticii şi actuariatului
(matematica asigurărilor). 

Se apreciază că modul în care
stăpânea literatura ştiinţifică, economică
şi filozofică nu a fost egalat decât de
Marx şi Edgeworth şi poate de J.A.
Schumpeter, listă la care cei mai
generoși îi includ pe Adam Smith şi pe
John Stuart Mill. L-a ajutat pe V.
Madgearu să-şi finalizeze volumul:
”Evoluţia economiei româneşti după
primul război mondial (1940)”. 
A fost conducătorul delegaţiei române
care a negociat plata reparaţiilor
pretinse de sovietici, de 300 mil. de
dolari, la preţurile din 1938. A fost
informat că urmează va fi arestat, așa
că, împreună cu soția lui, s-au ascuns
și apoi au ajuns pe vasul turcesc Ka-
plan, la Constanța, printre ambalajele
de citrice și apoi la Istanbul, unde a
fost găzduit de Aurel Decei, de fel din
Gura Râului, care era un cunoscut is-
toric și orientalist.   Pe data de 24
iunie, cu nava  Mauritania, au plecat
din portul francez Cherbourg, cu
destinaţia Statele Unite. La Harvard
University era deja angajat, ajungând
pe la începutul lunii iulie 1948. 
Ph. Mirowski a oferit o listă cu
contribuţiile științifice mai semnificative
ale lui N.G.R., astfel:
- clarificarea problemei integrabilităţii în
teoria neoclasică a preferinţelor;
- inovarea conceptului de teorie
stochastică a preferinţelor;
- demonstrarea inaplicabilităţii teoriei
neoclasice a formării preţurilor pe baza
productivităţii marginale în ţările sub-
dezvoltate;
- teorema neoclasică a
nonsubstituabilităţii pentru tehnologiile
Leontief;
- reprezentarea analitică a ciclurilor de
afaceri prin unde asimetrice şi
fenomene de relaxare;
- distincţia dintre raţionamentul dialec-
tic şi  cel aritmomorf şi semnificaţia ei
în ştiinţele economice;
- clarificarea dificultăţilor ce apar în
modelarea producţiei ca proces;
- prezentarea termodinamicii ca sursă
principală şi cea mai profundă a rarității
economice.
Primul care a sesizat înrudirea dintre
economie şi biologie a fost A. Mar-
shall. Încercarea ambițioasă de a for-
mula principiile bioeconomiei aparțin
însă lui N.G.R. A fost
invitat la Vanderbilt University de șeful
de catedră George Stocking şi după o
oră de discuţii, a acceptat să vină şi să
lucreze la acea universitate. Acolo a
predat cu distincție cursuri avansate de
statistică şi de teorie economică timp
de 26 de ani. În 1950 N.G.R. i-a spus
lui Harvie Branscomb, rector la Van-
derbilt University, că 75% din
cunoștințele lui active provin din școala
secundară urmată în România, rectorul
crezând că glumește. 
Interesul lui N.G.R. pentru economie a
apărut prin 1930, pe când se afla la
Harvard University și arăta că îi

datorează mult în această privință prof.
P. Samuelson de la Harvard University,
deoarece acesta l-a transformat într-un
economist. În 1972, la sesiunea
specială a Adunării Generale a
Naţiunilor Unite, care a avut loc la
Stockholm, în Suedia, pentru discutarea
problemelor de mediu, N.G.R. a pro-
pus ca toate resursele naturale să fie
“mondializate”, precum și să se
desfiinţeze paşapoartele. Ambele prop-
uneri au fost primite însă cu răceală.

M. Blung în ”Great Economists
since Keynes” vede creația roegoniană
ca fiind formată din două faze. Prima
fază este a unei economii matematice
extrem de tehnice, iar a doua faza
încercării ambițioase de a formula prin-
cipiile bioeconomiei. Cartea
lui N.G.R., intitulată “The Entropy Law
and Economic Process”, Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1971,
este o carte celebră care îl trece pe
cititor printr-un complicat labirint
alcătuit din fizică, biologie, istorie
economică şi termodinamică, o ple-
doarie în favoarea “bioeconomiei”.
Conceptul de bioeconomie susținut de
N.G.R. include și un ”program bioeco-
nomic minim”. Institutul Naţional
de Cercetări Economice al Academiei
Române a aprobat în anul 1991 pub-
licarea în limba română a întregii opere
a compatriotului nostru. Ultima dată
N.G.R. a venit la Bucureşti din Statele
Unite, cu ocazia apariţiei cărţii sale, sus
menționate. Dr. A. Iancu și dr. Ihor
Lemnij, prietenul meu, din păcate de-
cedat, au fost cei care au întreprins
diligenţele necesare pentru publicarea
în limba română a cărţii la care m-am
referit.  Opera ştiinţifică a lui N.G.R.
materializată printr-o serie de volume şi
sute de studii i-a fost publicată în ţara
sa natală și în cea de adopţie – Statele
Unite, precum şi în numeroase alte ţări
ca: Anglia, Franţa, Italia, Canada,
Japonia, India, Brazilia, Mexic, Olanda
ş.a. Lui N.G.R. i s-au conferit
aproape toate titlurile ştiinţifice pe care
le-a meritat, şi anume de: profesor
emerit şi profesor de onoare la Van-
derbilt University, membru de onoare
al Asociaţiei Economice Americane,
membru al diferitelor organizaţii
ştiinţifice din America şi Europa, inclu-
siv al Academiei Americane de Arte şi
Ştiinţe, membru al Societăţii de
Econometrie, mebru de onoare al pres-
tigioasei instituţii ştiinţifice “Phi-Beta-
Kappa” de la Vanderbilt University,

visiting profesor şi invitat să ţină
conferinţe la marile universităţi din
lume, inclusiv la Academia Română şi
la universităţi din România. N.G.R. a
refuzat mâna întinsă de J. A. Schum-
peter, respectiv invitaţia de a rămâne în
Statele Unite şi de a scrie împreună
un tratat. Prin acest refuz, N.G.R.
recunoaște că a comis o mare greșeală
în cariera lui științifică.  Întrebat asupra
cauzelor nedreptăţii care i s-a făcut de
a nu i se conferi Premiul Nobel, N.G.R.
răspundea că în România, fie acest
lucru nu se dorea, fie că românii nu
puteau, iar în Statele Unite a fost con-
siderat “oaia neagră”, întrucât a
denunţat abuzul de matematică, acele
principii pe baza cărora mulţi şi-au
construit creaţiile şi cariera. Ma r e a
problemă rămâne însă acceptarea legii
entropiei. Fizicienii, chimiştii și matem-
aticienii continuă să opună acestei legi
un veto și pornesc mai ales de la teo-
ria structurilor disipative elaborată de
Ilya Prigogine, savantul belgian care a
primit Premiul Nobel pentru chimie în
1977, sau de la păreri exprimate de
autorităţi ca G. Seaborg  sau John von
Neumann. N.G.R. a fost admirat de
savanți ca P. Samuelson și A.M. Wein-
berg, fiind lipsit totuși de o prea mare
trecere în rândul colegiilor săi din
breasla economiștilor. Reacțiile unor
oponenți iluștri ca Malinvaud și Dan
Pantinkin sunt relatate chiar de N.G.R. 

A trecut în eternitate în anul
1994, la vârsta de 88 de ani.
Rămăşiţele lui pământeşti au fost
aduse în ţară din Statele Unite într-o
urnă, cu pioşenie, de soţia sa, con-
form dorinței sale testamentare, în anul
1995, şi se odihnesc într-o criptă a
cimitirului Bellu. Cel mai frumos
omagiu care i se poate aduce lui
N.G.R., acest mare savant, umanist și
patriot român este ”Ad perpetuam rei
memoriam”, adică să-i cunoaștem
opera, să înțelegem spiritul acesteia, să
o facem cunoscută și mai ales să-i
dezvoltăm teoriile. Autorul acestor
rânduri, care l-a cunoscut pe N.G.R. în
România, la Academia Română și la
Academia de Studii Economice
București (A.S.E.), dar și în Statele
Unite, a întreprins, fără succes, de-
mersuri pe lângă presa și autoritățile
din Constanța, în sensul de a i se re-
aliza în localitate un bust marelui sa-
vant, fiu al Constanței, fapt ce ar fi
reprezentat respect față de înaintași, re-
spect cu care suntem datori.

Prof. Univ. Dr. Gheorghe

PREDA

NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN
(N.G.R.)
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Contribuţia directă a industriei
călătoriilor şi turismului la economia
globală este de 2,9%, dar dacă se
ia în considerare atât impactul direct
cât şi cel indirect, aceasta ajunge la
9,3%. Contribuţia sectorului turis-
mului la PIB în 2013 a crescut pen-
tru al patrulea an consecutiv, ca
urmare a  creşterii numărului de
turişti la nivel international la  1,087
miliarde.
Distribuţia PIB-ului mondial pe sec-
toare economice este prezentată în 
Fig. 2. Cota din PIB pe sectoare de
activitate în 2013 (%)

În ceea ce priveşte locurile de
muncă, importanţa sectorului este şi
mai relevantă, deoarece  peste 102
milioane de persoane lucrează în
domeniu, ceea ce reprezintă de cinci
ori mai mult  decât  numărul
angajaților în domeniul producţiei de
automobile, de cinci ori mai mult
decât al celor din industria chimică,
de patru ori mai mult decât  în in-
dustria minieră.
Dacă se ţine cont de locurile de
muncă indirecte, nivelul de ocupare
ajunge la 266 de milioane de locuri
de muncă. Adică unul din 11 locuri
de muncă din lume este ocupat în
domeniul turismului şi al serviciilor,
mai mult decât se înregistrează în
activităţi precum industria construc-
toare de mașini, industria chimică,
minerit, activităţi bancare,
învăţământ superior şi la un nivel
similar cu învăţământul general, dar
mai puţin decât numărul de angajați
din serviciile de comunicaţii şi fi-
nanciare (Fig.3).

Fig. 3. Numărul total de angajați
(%) în 2013, pe sectoare de activ-
itate

Studiul analizează, de asemenea, im-
pactul veniturilor din turism în

economie şi concluzionează că pen-
tru fiecare dolar investit se obţin 3,2
dolari, peste media obținută în
diferite alte sectoare de activitate,
care au un profit de 2,7 de dolari
la fiecare dolar investit. Adică, aşa
cum rezultă din acest  raport, in-
dustria călătoriilor şi turismului
generează cu 18,5% mai mult pen-
tru un  dolar investit decât media în
alte sectoare ale economiei. 
WTTC estimează că industria turis-
mului va creşte cu 4,2% pe an în
următorii zece ani, valoare care este
mai mare decât cele aferente
estimărilor pentru învăţământul su-
perior, industria constructoare de
mașini, minerit, educaţia generală,

precum şi economia în general, care
urmează să crească cu  3,6% pe
an până în 2023.

Referitor la continentul european,
turismul va continua să ofere
oportunităţi de creştere a locurilor
de muncă. În prezent, această ac-
tivitate reprezintă deja 8,9% din PIB-
ul Europei şi peste 30 de milioane
de locuri de muncă pe continent,
sectorul turistic devenind în ultimii
ani un factor-cheie al economiei eu-
ropene.
Taleb Rifai, secretarul general al
OMT, sublinia că turismul trebuie să
fie considerat ca un motor al
economiei mondiale, exprimându-şi
regretul că, în unele cazuri, încă nu
este apreciat la adevărata sa
importanță. Domnia Sa  a evidenţiat
totodată că turismul este a treia in-
dustrie din lume ca generatoare de
beneficii şi că “nu putem impozita
turismul ca şi ţigările, pentru că
omorâm găina cu ouăle de aur”,
afirmând că turismul se impozitează
în multe ţări doar pentru a rezolva

probleme economice prezente şi
fără o gândire pe termen mediu şi
lung.
Este încă devreme pentru a evalua
posibilele consecinţe pe care le
poate avea criza din Ucraina asupra
turismului mondial, dar cea mai
nefastă consecinţă o poate avea
restricţionarea vizelor pentru  turiştii
ruşi, pe care au propus-o miniştrii

Afacerilor Externe ale Uniunii Eu-
ropene , ca răspuns la acţiunea
militară rusă din Crimeea.
Rifai consideră că este legitimă orice
acțiune politică pe care o vor decide
guvernele, dar a subliniat că aceste
decizii nu ar trebui să aibă
consecinţe asupra liberei circulaţii a
cetăţenilor şi a avertizat că Europa
va fi în primul rând cea prejudiciată,
dar şi restul ţărilor, mai ales cele
care impun restricţiile.
La târgul de turism din Moscova
au participat  aproximativ 1800 de
companii din 190 de ţări şi regiuni
și peste 37.000 de specialişti. După
târgul de turism MITT de la
Moscova, intervalul din aprilie până
în iulie va fi decisiv pe piaţa
emitentă rusă, având în vedere că în
această perioadă începe sezonul de
vârf al rezervărilor pentru vacanţa de
vară.
Piaţa turistică rusă a înregistrat o
importantă consolidare în ultimii ani,
devenind  piaţa emitentă cu cea mai
mare creştere din Europa în termeni
absoluţi şi a treia din lume, după
China şi India. Cu toate acestea,
economia Federaţiei Ruse riscă să
se îndrepte spre o nouă stagnare,
astfel că boom-ul turismului rusesc
se “răceşte“. Durata medie a seju-
rului pentru turiştii ruşi este de 9,7
nopţi, iar  bugetul de călătorie
ajunge la 1.535  euro pe persoană..
Escaladarea tensiunilor dintre Uni-
unea Europeană și Rusia ar putea
frâna deplasările turiştilor din
această ţară. Cu puţin timp în urmă,
liderii europeni au oprit negocierile
privind eliminarea obligativității
vizelor pentru cetăţenii ruşi care
doresc să călătorească în ţările
membre  UE, ca represalii pentru
invazia Crimeii. Cu toate acestea,
mai mult decât situaţia politică, de-
valorizarea rublei comparativ cu
celelalte monede  este factorul ce
poate influenţa decizia ruşilor de a
călători în străinătate.

Fig. 4. Simferopol, primăvara 2014

Devalorizarea rublei faţă de alte va-
lute (faţă de euro cu mai mult de
20%) comparativ cu ultimele
douăsprezece luni, o mișcare ce ar
putea ajuta exporturile ruseşti, are
însă, ca efect secundar, o creştere
bruscă a costurilor vacanţelor în
străinătate pentru turiştii ruşi.
Procentul populaţiei care are nevoie
de o viză de turist s-a redus de la
77% la 64% în ultimii trei ani, con-
form raportului actualizat despre de-
schiderea turistică în materie de vize
realizat de OMT. Din ce în ce mai
multe ţări aleg să elimine vizele sau
să simplifice la maxim eliberarea lor,

pentru a da un impuls sosirilor de
turişti, mai ales din pieţele emer-
gente.
Aşa cum a informat OMT, economi-
ile țărilor G20 au convenit “să
acorde în continuare prioritate
simplificării procedurii  de eliberare
a vizei turistice, cu scopul de a
stimula creşterea economică şi de
a crea mai multe locuri de muncă
prin intermediul turismului”.
De fapt, un raport întocmit de OMT
şi WTTC arată că simplificarea
acordării vizelor în economiile G20
ar putea genera până la 5,1 mil-
ioane de noi locuri de muncă în
2015 și venituri de  peste 200 mil-
iarde de dolari din turismul
internaţional.
Îmbunătăţirile în domeniul
simplificării regimului de vize între
economiile G20 includ o serie de
măsuri, cum ar fi de exemplu ex-
ternalizarea procesului de solicitare a
vizelor pentru a reduce timpul de
aşteptare şi a creşte capacitatea de
emitere.
Alte măsuri constau în creşterea
resurselor necesare pentru
funcționarea consulatelor şi de-
schiderea de noi consulate, în spe-
cial în pieţele emergente cheie. De
asemenea, sunt foarte eficiente
vizele de intrări multiple sau scu-
tirea de viză pentru pasagerii aflaţi
în tranzit.
Măsura cea mai implementată în ul-
timii trei ani a fost înlocuirea vizei
convenţionale cu o viză la sosire.
Astfel, guvernele îşi păstrează ca-
pacitatea de a percepe turiştilor o
taxă de intrare, ca şi cum ar fi
vorba de o taxă turistică.
Astfel, în ultima perioadă se remarcă
următoarele iniţiative:
- Kenya, Uganda şi Rwanda
lansează viza turistică comună în
2014;
- OMT îndeamnă să se accelereze
acordarea de vize pentru a stimula
economia din Asia-Pacific;

- Uniunea Europeană va face mai
flexibile vizele pentru turiştii din
China şi Brazilia;
- Se elimină vizele între Mexic,
Peru, Columbia şi Chile;
- Jamaica elimină vizele pentru
turiştii ruşi;
- Marea Britanie a anunţat o serie
de modificări menite să
“raţionalizeze şi să simplifice proce-
sul de solicitare a vizei pentru turiştii
chinezi”.
Clasamentul celor mai vizitate 100
de oraşe din lume  este condus de
trei mari aglomerări urbane  din
Asia: Hong Kong, Singapore şi
Bangkok. Bucureştiul se află pe
locul 64, pierzând 5 locuri faţă de
anul precedent. Lista a fost

întocmită de firma de consultanţă
Euromonitor International şi ţine
cont de numărul de sosiri şi
înnoptări turistice.
Sosirile de turişti în Hong Kong au
crescut cu 6,5%, ajungând la
23,77 milioane de turişti. Podiumul
este completat de Singapore, cu
21,3 milioane de turişti (+7,7%) şi
Bangkok, cu 15,8 milioane
(+14,6%).
Oraşul european aflat pe primul loc
în clasament este Londra, situat pe
a patra poziţie (căzând un loc față
de 2012), cu 15,4 milioane de
turişti (+2,3%).
Primul oraş american este New
York, situat pe locul al optulea, cu
11,6 milioane de turişti străini
(+8,9%).
Londra-Heathrow rămâne aeroportul
cel mai tranzitat din Uniunea
Europeană, cu 70 de milioane de
pasageri serviţi; Paris-Charles de
Gaulle cu 61 de milioane de
pasageri şi Frankfurt-Main cu 57 de
milioane,  au fost al doilea şi al
treilea aeroport cu cel mai mare
trafic.
Primele cinci poziţii sunt com-

pletate de aeroporturile Amster-
dam-Schiphol, cu 51 de milioane
de pasageri şi Madrid-Barajas
care, în ciuda scăderilor consecu-
tive de trafic pe care le înregistra
anul trecut şi care au acumulat o
scădere de 8,9% a traficului său,
cu 45 de milioane de pasageri
rămâne al cincilea aeroport cel
mai mare din Europa.
Douăzeci din cele 30 aeroporturi
principale au înregistrat creşteri
ale numărului de pasageri
gestionaţi, ieşind în evidenţă cu
cele mai mari creşteri aerodro-
murile Berlin-Tegel şi Nice-Côte
d’Azur, ambele cu o creştere de
7,4% față de anul precedent;
urmează Viena-Schwechat, cu  o
creștere de 5,2% şi Manchester,
cu 4,5%.
Printre aeroporturile europene

care au înregistrat o creştere mai
mare a traficului în 2013, ies în
evidenţă marile aeroporturi din
Turcia şi Rusia, în schimb în cele
din Uniunea Europeană, în general
creşterea a încetinit. 
Acest lucru a fost prezentat de
Consiliul Internaţional de Aeropor-
turi în capitolul Europa, ACI-Eu-
rope, conținut de raportul său
anual din 2013 privind traficul în
toată reţeaua de aeroporturi eu-
ropene. Acest raport include
informaţii despre 180 de infra-
structuri, care concentrează aprox-
imativ 88% din traficul european
de pasageri.
ACI-Europe subliniază faptul că în
aeroporturile din Europa, la nivel
global, traficul a crescut în 2013
cu 2,8%, comparativ cu anul
2012. În timp ce  ţări din afara
UE, cum ar fi Turcia, Rusia, Is-
landa şi Norvegia au raportat o
creştere puternică de 9,6% în
medie, aeroporturile UE au înreg-
istrat o creştere de numai  1%.
Într-o ediție viitoare  vom analiza
activitatea de transport al pasager-
ilor în cadrul  marilor companii
aeriene și relația acestora cu
agențiile de turism touroperatoare.

Repere  turistice în noul context geo-politic european
Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine

Virgil NICULA, ULBS
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Pentru mulţi din Europa, Statele
Unite, Canada, Asia, Africa de astăzi
– cea mai importantă. Luptele in-
terne însă vor „pierde” republica,
după rivalitatea dintre Marius şi
Sulla. Vor urma triumviratul lui
Cezar, Pompei şi Crassus, rivalitatea
dintre Pompei şi Cezar, dictatura şi
moartea lui Cezar, rivalitatea dintre
Octavian şi Antoniu... Octavian,
nepot şi fiu adoptiv al lui Cezar, va
rămâne singur stăpân al lumii an-
tice, luând numele de Augustus şi
guvernând cu titlul de Imperator.
Augustus va promova o politică de
pace şi prosperitate. Vor urma apoi
mai multe dinastii şi perioade (cea
a Severilor, cea a anarhiei militare şi
cea a împăraţilor illyrieni). Va fi tri-
umful militarilor, al militarismului, al
domniei pretorienilor. Va fi, după
aceea, „tetrarhia” (doi Augustus
secondaţi de doi Cezari îşi vor
împărţi teritoriul), iar ceva mai
târziu, sub împăratul Constantin
(306 – 327) care va fonda Con-
stantinopolul, creştinismul va deveni
religia oficială a Imperiului. Rele şi
bune. În fapt, o anume decădere a
Romei începuse, iar împăraţii Nero
şi Caligula vor transmite poporului,
urmaşilor, efecte, cutume, obiceiuri,
o morală, cu mult mai proaste
decât au realizat ei ceva bun.

... Mâna forte a conducerii va
opri un timp decăderea Romei, o
cădere generată cu precădere de
motivaţii economice. Însă alţi
împăraţi ce vor succeda vor
„vedea”, din ce în ce mai mult,
frontierele „Romei” (ale Imperiului
Roman) cedând sub loviturile
„grele” ale Barbarilor. După moartea
lui Theodosie I-ul, Roma, scriu
specialiştii în istorie romană, în is-
torie antică, „era pregătită pentru in-
vazie şi ruină”. Imperiul se va
împărţi în două – Imperiul Roman
de de Răsărit şi Imperiul Roman de
Apus. Însă în vreme ce primul va
mai „trăi” circa un mileniu (până în
1452), Imperiul Roman de Apus va

intra în agonie şi va dispărea ca
stat în anul 476. Iată dar că o
strălucită construcţie statală la un
moment dat, o superbă civilizaţie, o
remarcabilă cultură, rod al unor
eforturi succesive de aproape 1000
de ani, se vor prăbuşi, repede,
nimicite de Barbari, respectiv de
civilizaţii considerabil inferioare celei
romane. Vor rămâne însă urme,
ample vestigii, un mod de a gândi
şi a acţiona ce vor dăinui până în
zilele noastre şi vor dăinui şi mai
departe. De fapt, cine erau barbarii?
Germani de astăzi, francezi de
astăzi, europeni de astăzi, britanici
de astăzi, etc... (vezi şi Dan
Popescu, ”Istoria gândirii economice
din antichitate până la începutul sec-
olului XIX”, Edit. Continent, Sibiu –
Bucureşti, 1994; vezi acelaşi autor,
„Industrie şi civilizaţie”, Edit. Alba-
tros, Bucureşti, 1981). Să ne am-
intim astfel şi de poetul dramaturg
francez Pierre Corneille, cel care va
substitui în teatru drama intrigilor
cu drama caracterelor şi care va
pune – deloc nejustificat – în gura
lui Suetonius celebrele cuvinte
„Roma nu este doar în Roma, ci ea
este toată acolo unde mă aflu eu”...

2. Ne-am referit în cele
arătate, extrem de succint, la câteva
evoluţii, dinamici, trăsături, nume,
fapte, semnificaţii. Dar este deosebit
de interesant de văzut mai în de-
taliu, de ce, totuşi, a căzut Roma?
Desigur, sunt milioane de scrieri
astfel, încerc şi eu să adaug... Şi tot
deosebit de interesantă ar fi şi o
încercare de analiză, de examinare,
mai bine spus, desigur, schiţată,
creionată. Doar, a unei anume
„corespondenţe” dintre căderea
Romei de atunci şi ce se întâmplă
astăzi cu noi, cu Europa, cu lumea,
cu civilizaţia noastră în condiţiile ac-
tualei crize economico-financiare
mondiale. Să vedem.

Aşadar, de ce a căzut Roma?
Procesul a fost îndelungat, după
cum scrie profesorul Pierre
Bezbach. Încă cu un secol înainte
de fatidicul an 476, împăratul Valeus
a fost omorât de către goţi în 378.
În 400, mai multe popoare ger-
manice au traversat Rinul şi s-au

instalat în Galia. Mai mult, în 410,
Roma va fi prădată, devastată de
către vizigoţii lui Alaric. Iar în 451,
ea va fi considerabil slăbită după ce
Aetius a respins cu dificultate un
atac al hunilor conduşi de Attila.
Asemenea semne de vădită
slăbiciune militară, economică,
socială, erau generate, printre altele,
dar pe un plan însemnat, de motive
politice. Împăratul, puterea sa,
înlăturând controlul Senatului, ex-
ercitau o veritabilă dictatură încă din
secolul I e.n. Or, nu puţini împăraţi,
din diferite motive, inclusiv “calităţi
personale”, bolnavi, etc., nu s-au
ridicat la înălţimea misiunii lor.
Totodată, legiunile romane slăbite
încorporau tot mai mulţi foşti „bar-
bari”, însărcinaţi să păzească fron-
tierele, dar foarte puţin determinaţi
în sine să salveze Imperiul. Erau un
fel de lupi puşi paznici la turmele de
oi...

În plan economic, se poate
spune că dădea tot mai puţin ran-
dament esenţialul producţiei agri-
cole, dar nu numai, acesta
realizându-se în cadrul unor mari
domenii agricole sclavagiste. Propri-

etarii erau foarte bogaţi, ducându-şi
viaţa între un lux orbitor şi o
trândăvie incredibilă. Iar sclavii,
neavând nici venituri, nici patrimo-
niu, nici stimulente, evidenţiau
epuizarea potenţialităţilor sistemului
sclavagist, punându-se tot mai mult
în actualitate și în mod pozitiv ceea
ce va deveni viitorul colonat. Soci-
etatea romană era, astfel, în bună
parte, anchilozată. Aceasta, pe de o
parte. Pe de altă parte, mai bine
spus în acelaşi timp, cum Imperiul
trăia în bună măsură din resurse fi-
nanciare provenite din şi prin
cuceriri, iar cum cuceriri noi nu mai
„veneau”, cele vechi fiind, în mare
parte, secătuite, nu mai erau bani
nici pentru înfrumuseţarea oraşelor,
nici pentru a întreţine armata şi nici
„pentru a cumpăra pacea socială”,
procurând poporului „pane et
circensis („pâine şi jocuri, pâine şi
circ”), de fapt, mai mult circ şi
băutură decât pâine. După cum
scriu tot profesorul Pierre Bezbach,
dar şi profesorul Yann Le Bohec,
un astfel de fapt explică, deopotrivă,
absenţa progresului tehnic, absenţa
„emergenţei unei clase de antre-
prenori”, absenţa, practic, a unui
decolaj economic într-o etapă a
dezvoltării ce, totuși, se cerea în
sine a fi alta. Sclavagismul, cu toate
progresele sale faţă de timpul ante-
rior, cu toate strălucirile sale, cu
toate „înaintările” sale – era denu-
mit şi „capitalismul antic” – îşi
trăise timpul, nu mai avea cum
merge, în Europa de atunci, înainte.
Religia creştină promovată de
Împăratul Constantin, în secolul IV
(în anul 313), adresându-se cu
precădere sufletelor, salvării su-
fletelor, nu putea contribui esenţial
la salvarea imperiului, a cărui cădere
vădea cauze cu mult mai profunde.
Printre acestea, în afara celor am-
intite, un veritabil declin demografic
pentru populaţia latină, ce releva
rolul, efectele sale negative. De
asemenea, familia romană, nucleul
Romei, matroanele romane, soţii,
declinau cu toţii. De atâtea libaţiuni
şi plăceri (multe perverse) organis-
mele istoveau, minţile se înceţoşeau,
deciziile erau proaste. Cum Roma

era totuşi Roma, iar partea
covârşitoare a resurselor de hrană
pentru cetate se aduceau pe Tibru,
în capitală nemaiproducându-se
aproape nimic, i-a fost relativ lesne
şefului barbar Odoacru să obtureze
căile de transport, aproape să în-
fometeze oraşul, iar acesta să-i cadă
ca o pară bine coaptă în mâinile
sale...

3. Au fost, dar, cauze mai ales
politice, economice, ideologice. Se
repetă oare ele pentru declinul ac-
tualei noastre civilizaţii, pentru actu-
ala noastră lume? Se pare, cred eu,
că da. Iată, capitalismul financiarizat
şi internaţionalizat – cu pieţe pe
măsură, cu religia sacrosanctă a
profitului, cu primordialitatea
„speculaţiei”, cu excomunicarea
unor importante producţii din Eu-
ropa şi Statele Unite în ţări mai
puţin dezvoltate ce au avut şi au un
cost mai redus al forţei de muncă
– a generat şi generează un şomaj
de masă în chiar state dezvoltate ale
lumii fără un aport civilizator pe
măsură în ţări mai puţin dezvoltate.
A generat şi generează deficite pub-
lice record, o concurenţă
internaţională neloaială, spolierea
unor state de resursele lor naturale,
în avantajul unor trusturi care, de
multe ori, nici pe departe nu au
avut şi nu au şi ţinte sociale. Mai
mult, s-au profilat şi se profilează, în
asemenea condiţii, într-o manieră
chiar mai acută, probleme energet-
ice şi climatice dure şi cu urmări
foarte grave. Politic, din punct de
vedere al politicilor economice, ne
aflăm divizaţi. De o parte, mari
magnaţi şi imense consorţii, con-
trolând efectiv pieţele, fără
preocupări sociale, urmărind, poate
indirect, dar nu doar, mai mult
pierirea săracilor decât a sărăciei. De
altă parte, adepţii economiilor cu ac-
cente sociale şi solidare, concu-
binând profitul individual cu cel
social. Luptă strânsă. Ca urmare,
„puterea tradiţională” este pronunţat
contestată în multe state europene,
în Statele Unite chiar, exprimându-
se astfel dezacorduri profunde.

Dan POPESCU, ULBS

Căderea Romei şi decăderea actualei civilizaţii
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4. Așadar, într-un timp de incertitudini,
un lucru vădește, totuși, un grad rel-
ativ ridicat de certitudine. Anume, că
suntem la finalul unui ciclu în care
exagerări în sfera liberului-schimb, cu
precădere în aproape absolutizarea
speculației, au făcut ca Occidentul să
abandoneze, în bună măsură, aparatul
său productiv. Cu excepția - mai puțin
semnificativă din perspectiva ocupării
forței de muncă - a ramurilor de înaltă
tehnicitate și străpungeri. De aici, salarii
mult mai puține și mai mici, acumulări
bugetare mai reduse. De aici, preved-
eri sociale mai mult sau mai puțin
“colaterale”, dar acoperite, într-o
anume pondere, prin creșterea
îndatorării statale, proces care a fost și
este capabil să erodeze temelia unor
instituții statale. De aici, o veritabilă ex-
plozie a unor inegalități de viață ce au
făcut atât de mult rău în trecut, o am-
plificare notabilă a sărăciei, a indivizilor
mizeri, dar și a cinismului multor
bogați, multor decidenți și politicieni
față de cei aflați în nevoie. Referindu-
ne la România, dar nu numai, este
practic imposibil de a crea prin
performanțe și productivitate înaltă
mari averi, atunci când economia, in-
dustria, agricultura au regresat sensi-
bil și regresează în continuare la
producții, potențial, organizare. Și
atunci cum? Cu precădere, prin afac-
eri veroase cu statul, cu banii publici,
cei în „problemă” nefiind capabili să
facă bani, avere, altcumva. Vom
reveni, însă, la situația din România.
Or, după cum demonstrează istoria
economică a lumii, aceasta a generat
și generează – uneori brusc – ample
mișcări sociale abrupt revendicative,
deseori violente și chiar puternic
sângeroase. În general, sunt imens de
mulți cei care cer și foarte, foarte
puțini cei care vor să dea. Să dea, de
multe ori, din ceea ce au acumulat
chiar pe relațiile cu banii publici. Este
nevoie să intervină justiția, care însă
intervine adesea timid și selectiv. Ne
putem, dar, întoarce nevoit într-un
timp al debitorilor mai mici sau mai
mari, atotputernici, și al unor mari
creditori slabi, ceea ce, de fapt, este
contraperformant din perspectiva unor
criterii importante ale pieței.
În astfel de circumstanțe, de cele mai
multe ori statele se retranșează, se
repliază, se recentrează asupra lor
înseși, protecționismul, „Inevitabilul
protecționism” – cum scriau în 2012
într-o interesantă lucrare cu același
nume (Edition Gallimard) trei
cercetători – economiști francezi, doi
dintre ei mai cunoscuții Franck Dedieu
și Benjamin Masse-Stramberger,
jurnaliști la „L'Expansion” – face mari
pași înainte iar mondializarea dă înapoi.
Desigur, este vorba de un
protecționism inteligent, limitat, euro-
pean, stimulând relocalizarea multor
firme în mari state industriale, firme
plecate de-acolo pe criterii stricte și
extrem de temporare, de debile, ale
profitului de firmă - fără internalizarea
unor externalități și fără a lua în cal-
cul și perspectiva, cu mult mai amplă,
a profitului social, deși parte din acesta
revine, direct sau indirect, chiar
firmelor ca atare. Se pare că va fi, sub
toate aceste aspecte, un timp de
tranziție menit să prevină sau să elim-

ine, pe cât posibil dacă va putea -
mari neajunsuri. Un timp de tranziție
bazat pe evidența că mai ales capital-
ismul financiar, doar el, este, din
păcate, incapabil să corijeze inegalitățile
fundamentale pe care le poartă în sine
și cu sine. Ceea ce impune o
regândire a relațiilor și valorilor sociale,
a valorilor de întreprindere, a unor val-
ori instituționale demonstrate de
evoluții economice – și chiar revoluții
– în decursul veacurilor ca fiind foarte
necesare și care ar putea reveni …
O lume întreagă de cercetători, de

întreprinzători, de bancheri, de
finanțiști, de economiști de dezvoltare,
de gazetari de specialitate, practic un
veritabil univers, pândesc atent, și, de-
seori, chiar luptă, luptă acerb, con-
secvent, pentru desfășurarea unor
mutații în economie în sensurile deja
arătate. Eu cred că soluțiile nu sunt în
afara Uniunii Europene, ci chiar
înăuntrul ei. Desigur, nu în condițiile în
care politica europeană, monetară în
speță, s-a decis și se decide la Wash-
ington. Oricum, trebuie ținut seama că
fiecare criză bancară amplifică proba-
bilitatea declanșării celei următoare.
Dar și de faptul că prea multă ordine
împiedică adaptarea. Poate transpare
în prea mare măsură ideea – falsă –
că o domesticire a hazardului
generează un anume confort teoretic și
practic, când de fapt este vorba de un
confort pseudoștiințific. Progresul
înseamnă și fundamentare, dar și risc,
și imaginație, originalitate, sunt noțiuni
care se conjugă și nu se exclud. Iată,
de exemplu, o rădăcină a fragilității de
care vorbeam este tocmai datoria
externă sau cea publică, în speță rău
făcute și rău acumulate. Urmărind
situația economică din Uniunea
Europeană ne dăm seama că eu-
ropenii, și mai ales germanii, dar și
francezii, au înțeles mai repede acest
lucru comparativ cu americanii care îl
clamează, dar nu-l respectă. Chiar
dacă productivitatea a crescut consis-
tent față de cea de acum 100 de ani,
inegalitățile sociale – demonstrate prin
parametrii validați, însușiți de
autoritățile economice – din păcate, s-
au menținut aproape de nivelul de
atunci. Infirmând, totuși, dogma rigorii
bugetare privită ca motor de creștere
economică. Și confirmând inflația ca
un impozit pe „capitalul” săracului. 
O speță. Iată, se pare că, prin
localizări, fără costurile reduse ale
mâinii de lucru din România ca și din
alte economii de pe același palier, mai
multe subindustrii, respectiv între-
prinderi, din economiile dezvoltate –
aici rămânând concepția, mărcile, etc.
– ar fi dat faliment. Și dacă, inițial, în
primele economii amintite se realizau,
totuși, mai puține operații, acum
numărul lor este mult mai mare, nu
de puține ori obținându-se în spațiile
estice amintite întregul produs. Iar, față
de costurile de la noi, produsele re-
spective le vând vesticii la prețuri de
4 – 5 ori mai mari și chiar mai mult,
cum spuneam, aproape fără să le mai
adauge nimic. În aceste condiții, real-
izându-se la noi productele respective,
nu le-ar putea vinde, prin negocieri in-
teligente cu firmele „mamă”, aceleași
țări, economii, firme unde produsele
se fabrică, obținându-se profituri mai
bune, speranțe efective pentru pros-
peritate și pe partea lor? Opiniez că, în
confruntare cu o astfel de cazuistică,

încă nu suntem suficient pregătiți pen-
tru a face față cu succes, cu bani mai
mulți pe partea noastră, noilor traiec-
torii pe care le are actualmente
competiția pe plan mondial. Să ne
pregătim mai mult, dar. Unde China,
India, Taiwan-ul, Coreea de Sud, și nu
numai, reușesc, nu văd de ce nu am
avea și noi capacitatea să o facem…
Cine a obținut în ultimii ani imense
profituri, prin speculație și plătite în
bună măsură de mulțimi „globale” tot
mai nemulțumite, gălăgioase, reven-
dicative chiar, în condițiile actualei crize
economico-financiare mondiale
„coboară” greu de pe metereze.
Totuși, pentru a preveni „mai răul”,
modificări se petrec atât în concepții
cât și în acțiuni. Cum aminteam, un
ciclu istoric, care nu a durat, însă, prea
mult, este pe punctul de a se încheia:
cel al “triumfului” liberalismului dere-
glementat, de dreaptă pronunțată. Se
pare că se încheie însă și ciclul „stat-
ului providență” imuabil și imobil, de
stângă pronunțată. Dar dacă – se
întreabă profesorul francez Thomas
Chalumeau –, viitorul nu va aparține
unei căi de mijloc, „acestui „ordoliber-
alism” de esență germană, cu tendință
de conciliere, în câmpul economic, a
concurenței și a legilor pieței cu un
stat „regulator” mai mult decât pro-
tector, ordonând societatea în jurul
regulilor stabilite de instituții și definind
minuțios libertatea și responsabilitate
fiecărui actor în domeniul social? În-
trebarea este corectă, concepția
„ordoliberală” având și virtuți, dar și
limite. Fără a neglija limitele, înclin mai
degrabă spre virtuți, întrucât se
acceptă atât amprenta pieței asupra
concurenței și a liberei circulații, dar și
o anume recunoaștere a rolului statu-
lui pentru a „ordona” piața și a stabili
regulile jocului de concurență. Acest
„ordoliberalism”, privit inițial ca o
critică a „statului providențial”,
finalizează, de fapt, în teoretizarea
„economiei sociale de piață”, re-
cunoscând rolul redistribuirii și al unor
instituții sociale puternice într-o
„ordonanțare” a societății.
... Modelul german este aproape de
cel actual francez care, și el, susține
ideea unui stat centralizat și puternic,
cam tot pe aceleași coordonate am-
intite și ca „o forță prescriptivă în fața
accelerării mondializării” de tipul dicta-
turii sacrosancte a piețelor, care ne
poate duce spre mari neajunsuri.
Dealtfel, examinând cele două modele
clasice de economie de piață, cel
“vest-european” și cel al „economiei
sociale de piață”, asemănările mi se
par mai puternice, iar deosebirile
destul de timide, în ambele modele,
în funcție de circumstanțe concrete,
acționând măsuri și pe partea
asemănărilor, dar și a deosebirilor. Se
„reinventează” dar, rolul statului în Eu-
ropa?  Mi s-ar părea un lucru bun
astfel, vădindu-se activul unui stat flex-
ibil, care să știe și să poată regla
jocurile economice fără a deturna
esențial regulile în dezavantajul notabil
al unui profit pe termen scurt și în
avantajul însemnat al său, respectiv al
unui excesiv profit social încurajând nu
atât munca, ci opusul ei. România are
astfel un bun exemplu de urmat, nu
atât în vorbele clamate, ci în fapte, în
rezultate ca atare...
Chestiunile nu se vădesc nici pe de-
parte doar la nivelul conceptelor, ci și

al economiilor concrete. „Lupta de
clasă”, relevată atât de patetic și deloc
fără unele motive reale  de Karl Marx,
a devenit acum o veritabilă confruntare
pentru locuri de muncă. Ceea ce per-
mite patronatelor, de un fel sau altul,
„beneficiind” și de replicile deseori
„mute” ale sindicatelor, să impună
niveluri mai reduse de salarizare. „Ar-
mata de rezervă dezvoltând o
concurență acerbă între salariați pen-
tru a obține locurile de muncă
disponibile”, exercită, la rândul ei, pre-
siuni în ce privește acceptarea unor
salarii reduse, de unde degradarea
condițiilor de muncă acolo unde se
realizează producție, precum  și dez-
voltarea, în mai mare măsură, a
„precarității”. De unde fracționarea
muncii și multiplicarea contractelor
precare – este drept, deseori necesare
firmelor pentru a putea supraviețui. În
asemenea împrejurări, se adâncește di-
viziunea internațională a muncii – am
amintit astfel – amplificându-se ex-
ploatarea muncitorilor din economiile
periferice pentru a crește pe această
cale productivitatea și profiturile.
Sunt clamate asemenea procese,
alături, firește, de altele care generează
instabilitate la nivel de sistem mondial,
iar crizele devin din ce în ce mai
frecvente și de o amploare crescută,
soluțiile de ieșire fiind aproape „inviz-
ibile” sau greu de acceptat social fără
un cost imens de posibilă violență.
Oricum, sistemul global a devenit in-
stabil la un asemenea punct încât, iată,
o problemă legată de un comporta-
ment financiar – deloc cel mai impor-
tant – din Statele Unite s-a transformat
rapid într-o criză economică mondială.
O criză în care s-a intrat extrem de
ușor și din care – iată – se iese foarte
greu. Perspective există, firește, dar ele
sunt legate, în mare măsură, de flex-
ibilitate în raport cu modelele sacro-
sancte și de acceptarea imperativului

profitului social. Altminteri...
Câteva detalii, acum , privind econo-
mia românească. În general doar
funcționari la stat, chiar în funcții din-
tre cele mai înalte, politicieni și
decidenți din România au făcut averi
imense pe care, la o cercetare atentă,
obiectivă, nu le-ar putea explica dintr-
o perspectivă a onestității și corectitu-
dinii, a unui serviciu public cinstit. Ci
altfel, cupid, penal, împărțind
câștigul cu unii așa ziși
întreprizători care pe această cale,
"beneficiind" de corupție, de bani
publici acordați cu larghețe și fără
controlul necesar, și-au constituit
și ei averi imense. De multe ori
sunt paliere transpartinice. În ast-
fel de circumstanțe, instituțiile
statului aproape că nu mai
funcționează, aproape că nu mai
au forță decât să mobilizeze
resurse luând câte ceva de la
fiecare din cei mulți. Este vorba
de o fiscalitate împovărătoare, de
alte tipuri de taxe ridicate. Pentru
milioane de oameni,  aflați la
nivelul pragului de sărăcie sau sub
el (calculat, desigur, la parametrii
scăzuți), oameni care adesea nu
mai au nimic, nici măcar
speranțe... Economia ca atare este
practic sufocată, fondurile eu-
ropene au o slabă absorbție,
obligațiile de plată, inclusiv cele
internaționale, sunt mari în
condițiile în care banii nu au fost
cheltuiți cu eficiența socială
necesară și așteptată.
(Versiunea românească prescurtată
a comunicării -revăzută şi
adăugită- in lb. engleză, la
Conferinţa Internaţională de
Comunicări, Institutul Naţional de
Cercetări Economice, Bucureşti,
decembrie 2013, Elsevier Procedia
Economics and Finance.)
(continuare în numărul următor)

Căderea Romei şi decăderea actualei civilizaţii

Dan POPESCU, ULBS

Columna
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În această situaţie, statele situate
pe ţărmurile Mării Negre pot fi
considerate „actori“ importanţi
pentru traficul internaţional de
mărfuri dintre cele două conti-
nente. În ceea ce priveşte statele
din zona Caucaz - Caspica, tre-
buie avut în vedere faptul că ele
sunt rezultatul dezintegrării unei
entităţi statale - fosta URSS - care
se confruntă încă cu tensiuni
intra- şi interstatale determinate
de disensiuni de ordin teritorial,
etnic sau religios.

Cu toate acestea, pentru mar-
ile companii transnaţionale, di-
namica schimbărilor politice şi
economice din regiune a creat noi
oportunităţi de afaceri, existând
deja din partea acestora un volum
de investiţii de zeci de miliarde de
dolari; acestea probabil având în
vedere estimările Departa-mentu-
lui de Stat al SUA conform cărora
în următorii 15 ani zona Caucaz -
Caspică, unde se găsesc cele mai
mari rezerve de petrol după Gol-
ful Persic, va furniza pe piaţa
mondială petrol în valoare de
4.000 de miliarde $ şi, totodată,
ţinând cont şi de diversitatea
economică a zonei: Kazahstanul
ocupă locul trei pe plan mondial
în ceea ce priveşte zăcămintele de
uraniu; Uzbekistanul deţine locul
2 pe plan mondial în ceea ce
priveşte producţia de bumbac, dar
există şi importante zăcăminte de
minereuri.

În ultimii ani, schimburile com-
erciale între ţările situate în Ex-
tremul Orient, în Asia Centrală şi
Europa au cunoscut creşteri im-
portante (de exemplu, traficul de
mărfuri în tranzit între Europa şi
Asia, care au tranzitat ţările din
Europa Centrală şi de Sud-Est, s-
a mărit de circa 5-6 ori compar-
ativ cu niveluri de trafic din anul
1987).

Congestia care se manifestă în
ultima perioadă în marile porturi

europene, dar şi în strâmtorile
Bosfor şi Dardanele, precum şi
perspectivele creşterii schimburilor
comerciale între ţările europene şi
cele asiatice, impun tot mai acut
realizarea unor noi coridoare de
transport, mai scurte, mai efi-
ciente şi mai sigure.

În primul rând, se impune în-
curajarea rutelor multiple de
transport al energiei din bazinul
caspic spre pieţele mondiale.
Rutele multiple stimulează
competiţia, eficienţa şi siguranţa
transportului.
Ele pot merge: către vest, prin
Caucaz, la coasta georgiană a
Mării Negre şi mai departe, peste
Marea Neagră; către Turcia şi
Marea Mediterană; spre nord-vest,
prin Rusia, la ţărmul Mării Negre;
către est, spre China; către sud,
prin Afganistan.

Lanţul de transport de la
Marea Nordului (Rotterdam) la
Marea Galbenă cuprinde în mare
măsură anticul „drum al mătăsii“
şi străbate o zonă considerată a fi
printre cele mai dinamice în mile-
niul trei, mai ales în partea sa
asiatică, datorită imenselor bogăţii:
petrol, gaze naturale, cărbuni,
minereuri, bumbac, produse agri-
cole, cherestea, lemn, metale
preţioase, produse industriale etc.

În această situaţie, apare
importanţa deosebită a transpor-
turilor, precum şi preocuparea or-
ganismelor internaţionale, cum
sunt ONU, Uniunea Europeană,
precum şi a ţărilor situate în zona
Mării Negre, în Caucaz şi în Asia
Centrală de a asigura dezvoltarea
infrastructurii transporturilor şi a
telecomunicaţiilor în scopul
asigurării creşterii schimburilor
comerciale, a dezvoltării econom-
ice a regiunilor prin care vor trece
rutele ce vor lega cele două con-
tinente.

România, alături de celelalte
state europene, este preocupată
permanent de dezvoltarea şi facil-
itarea traficului internaţional de
mărfuri între Europa şi Asia,
urmărind atât să câştige de pe

urma investiţiilor care vor valori-
fica poziţia sa de tranzit, dar mai
ales dorind să desfiinţeze
monopolul dependenţei sale ener-
getice în materie de aprovizionare
cu gaz natural.

Importanţa reţelelor transeu-
ropene pentru economia
europeană, precum şi complexi-
tatea conexiunilor rutiere, fer-
oviare, navale, aeriene, de
telecomunicaţii şi pentru trans-
portul energiei, menite să asigure
circulaţia mărfurilor, a serviciilor,
a persoanelor şi a informaţiilor în
Europa, sunt elemente de mare
complexitate la scara continentu-
lui.

În domeniul transportului fer-
oviar, această temă, deosebit de
generoasă, trebuie abordată numai
în coroborare cu problemele
specifice ale statelor central şi
est-europene, menţionând
dificultăţile existente în construirea
unor reţele unitare, determinate de
infrastructura feroviară: diferenţă
de ecartament, sisteme de ali-

mentare şi de semnalizare la căile
ferate, reglementări diferite privind
transporturile combinate etc.

Problema finanţării acestor
reţele paneuropene implică atât
participarea sectorului public, cât
şi a celui privat sub forma unui
„parteneriat“.
Printre criteriile care ar trebui să
fie luate în considerare în analiza
proiectelor de acest fel se
evidenţiază: concordanţa infra-
structurilor reţelelor europene
corespunzătoare; creşterea
eficienţei productive şi ecologice
a întreprinderilor feroviare; uti-
lizarea optimă a resurselor exis-
tente; studierea situaţiei
geopolitice existente şi influenţa
principalilor actori şi efecte se-
cundare de antrenare exercitate
asupra economiei locale, în spe-
cial pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.
Pe continentul european, singura
cale practică şi viabilă de
soluţionare a problemelor legate
de alinierea sistemelor de trans-
port ale fostelor ţări cu economie
de comandă la sistemul de trans-
port european o vor reprezenta
asistenţa şi cooperarea tehnică şi
financiară. Impactul reformelor
economice în plan intern şi
internaţional asupra cererii de
transport, în perspectivă, se va
materializa în principal prin: re-
vigorarea transportului de mărfuri
ca urmare a relansării econo¬mice
şi a modificărilor structurale în
plan intern şi internaţional; re-
structurarea relativ rapidă a
societăţilor de transport (în spe-
cial în domeniul rutier) ca urmare
a accelerării procesului de privati-
zare şi a schimbării formei de
proprietate; schimbarea structurii
agenţilor economici din domeniul
transpor¬turilor ca urmare a
creşterii ofertei de transport pri-
vat autohton şi a pătrunderii pe
piaţa internă, în proporţie din ce
în ce mai mare, a transportato-
rilor străini şi reconsiderarea
dezvoltării diferitelor moduri de
transport ca urmare a cerinţelor

impuse de protecţia mediului
înconjurător.
Dintre avantajele utilizării cori-
dorului de transport Europa - Asia
cu traversarea Mării Negre,
enumerăm: Marea Neagră prezintă
avantajul unei bune navigabilităţi
în majori¬tatea cursului anului,
deci posibilităţi de operare
aproape continue; scurtarea
rutelor şi a duratelor de transport
- de exemplu, utilizarea feribotului
pe ruta Constanţa - Samsun (Tur-
cia) asigură reducerea cu circa
20-30% a distanţelor dintre Eu-
ropa Centrală şi Orientul Mijlociu
şi reducerea cu până la 40% a
duratei de transport, iar un studiu
arată că prin deschiderea liniei
Ro-Ro şi feribot între Constanţa
şi Poti (Georgia) se realizează o
reducere a distanţelor de transport
între centrul Europei şi ţările cau-
caziene cu circa 30%, iar a du-
ratelor de transport, de asemenea,
cu circa 40%;costuri de transport
mai reduse;  existenţa mijloacelor
pentru efectuarea transporturilor
(nave feribot, nave Ro-Ro); este
de remarcat faptul că, în scopul
promovării transportului cu navele
feribot, se acordă autorizaţii spe-
ciale de gratuitate pe drumurile
naţionale pentru TIR-urile ce
tranzitează România;
Un punct important pe această

hartă la Marea Neagră îl
reprezintă existenţa în portul
Constanţa a unei „zone libere“,
amenajată pentru facilitarea trafi-
cului de mărfuri între cele două
continente, aceasta  este situată
în partea de sud a portului,
ocupând o suprafaţă totală de 130
ha şi este autorizată să folosească
toate facilităţile portuare.
După cum se ştie, portul
Constanţa, împreună cu dez-
voltarea sa Constanţa Sud, este
cel mai mare port comercial din
Marea Neagră (având în contin-
uare posibilităţi de dezvoltare),
reprezentând totodată, o „placă
turnantă“ foarte importantă în
transporturile europene şi euro-
asiatice.

Transportul între cele două continente, prin coridorul Europa –Asia

Conf. Univ. Dr. Paul LUCIAN,
ULBS
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