
„Omul crede
un strop și

se îndoiește
o mare”

mihai 
eminescu

Una dintre
cele mai serioase publicații econom-
ice este britanica „Financial Times”, în
general cu puncte de vedere dintre
cele mai pertinente. Iar revista „Cour-
rier International”, pe care o urmăresc
relativ regulat, preia cele mai compe-
tente studii și articole economice

apărute în presa internațională,
vădindu-se o publicație de mare și
real interes.Așa am ajuns zilele tre-
cute să citesc – și apoi să recitesc și
să analizez cu multă atenție – în
„Courrier...” nr. 1359, din 17-23 noiem-
brie 2016 – studiul „L′économie de
Papy, c′est fini”, scris de David Pilling
și apărut în 1 octombrie 2016 în „Fi-
nancial Times”.Un articol – studiu –
anchetă care m-a bucurat în mod de-
osebit, numeroase puncte de vedere
relevate în acest cadru fiind pe deplin
coincidente cu ale mele, susținute de
mine de peste 10 – 15 ani încoace.
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“Scopul nu trebuie să
scuze orice mijloace.“

Tudor mușatescu
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“Doar un procentaj minus-
cul din populațiile

economiilor dezvoltate au
o înțelegere solidă a felu-
lui cum funcționează sis-
temul economic în cadrul

căruia există”
alain

de botton
Pentru a avea o imagine și
mai clară a dimensiunii
dezastrului ecologic pro-
dus de plastice o să
prezentăm câteva aspecte
legate de poluarea
oceanelor.

Conf. Univ. Dr. 
Cornel juCaN, ulbs

Dimensiunea
dezastrului 

ecologic produs
de plastice 

continuare ^n pag. 3

Vara asta a
fost vara în
care am
îndrăznit să
merg prin pro-
gramul Work

& Travel, în
Statele Unite

ale Americii. Până acum am stat și am
văzut cum mai mulți prieteni de-ai mei
merg în Statele Unite, fără să mă gân-
desc că pot merge și eu. Și îi invidiam
pentru că ei făceau asta, iar eu nu, în
special din cauză că America a fost unul
din locurile în care am vrut să ajung
măcar o dată în viață. Toate acestea
până într-o zi când un prieten apropiat s-
a înscris, spontan, cu puțin timp înainte
de data limită de înscriere în program.
De atunci mi-am zis că trebuie să merg
și eu! Se întâmpla anul trecut, când a
fost el. Anul acesta m-am hotărât, am
aplicat, mi-am rezolvat toate actele, am

obținut viza mult dorită și ne-am pregătit
pentru a vizita „o nouă lume”.
La data de 13 iunie ac. ne-am suit în
avion, am mers în Turcia, iar timp de
vreo 3-4 ore am cautat internet, ca să ne
asigurăm apropiații că suntem bine.
Slabe servicii de acest fel la turci...
Era să așteptăm la altă coadă ca să
mergem mai departe, am prins avionul
puțin pe ultima sută de metrii. Dar a fost
ok. În avion, 10 ore de mers cu el, ne-am
jucat pe calculatoare, am văzut filme, am
dormit, am mâncat și într-un final, am
ajuns.
Pe drum, din Boston, în Rockport,
Maine, unde trebuia să sosim, am ador-
mit în mașină de câteva ori...  A fost
destul de obositor drumul, dar cât am
privit în jur, am fost prima dată șocat de
mașini. Voluminoase, cu motor inutil de
mare, diferite și ca design față de Eu-
ropa. Primul gând m-a dus la seria de
filme Mad Max. De ce?

masterand Leonard
șerbaN, ulbs

- continuare in pag. 4-5 -

ExPEriEnța mEa 
Work & TravEl:

Chin Sau amEriCan DrEam?

prof. Dan popesCu

Economia: o învățăm și altfel?
- protest la Cambridge și

câteva semnificații -

PUNCTUL PE 
EUROPA

pe laCul meguNtiCook

Rezumat: Acestă lucrare
dorește să evidențieze
câteva aspecte în ceea ce
privește securitatea
tranzacților economice din
mediul online, ce se
realizează în zilele noastre
și se dezvoltă tot mai mult.
Pornind de la termenul de
bază și anume Comerț
electronic până la tehnolo-
gia și certificatele din
spatele unei tranzacții.
Introducere
Termenul de “comerț elec-
tronic” are o vechime de
peste 40 de ani, fiind folosit
inițial pentru a defini o
tranzacție la distanță, de
bunuri sau servicii, uti-
lizând drept canal de co-
municare -  Internetul.

- continuare in pag. 6 -

Securitatea
tranzacțiilor

online
-câteva noțiuni
introductive-

masterand Mihai
CristiaN, ulbs

Recent, bucătăria a de-
venit un element indis-
pensabil în cunoașterea
culturii și stilului de viață
al unui teritoriu.
Bucătăria întruchipează
toate valorile tradiționale
asociate cu noile
tendințe în turism: re-
spectul pentru cultură și
tradiție, un stil de viață

sănătos, autenticitate,
durabilitatea și senti-
mentele asociate cu ea.
De asemenea, gas-
tronomia este o oportu-
nitate de a revigora și
diversifica turismul, de a
promova dezvoltarea
economică locală, im-
plicând diferite categorii
p r o f e s i o n a l e
(producători/furnizori,
lucrători în alimentaţie,
administratori de pensi-
uni turistice rurale,
comercianți etc.) și val

continuare in pag. 2

Turismul 
gastronomic 

– un liant al culturii
şi  identităţii
naţionale -

Conf. Univ. Dr. 
Virgil NiCula, ulbs

continuare in pag. 7-8

În 2009, Mitchell Conover și
Gerald Jensen scriau despre
beneficiile diversificării porto-
foliilor internaționale cu
investiții în metale prețioase,
care au fost analizate în
diferite studii (exemplu: Jaffe
1989, Chua et al. 1990) și au demonstrat că metalele
prețioase sunt o investiție eficientă datorită corelației
scăzute dintre randamentul lor și randamentul
investițiilor în acțiuni și datorită acoperirii pe care o
oferă împotriva inflației. Acest lucru s-a observat în
perioadele de recesiune a piețelor internaționale, în
care metalele prețioase s-au dovedit a fi variante sig-
ure de investiție, mai ales pe termen lung.
În cadrul unui studiu realizat de Hillier, Draper și Faff,
în anul 2006, s-a analizat avantajul dat de creșterea
investițiilor în S&P 500 în aur, argint și platină între
anii 1976 și 2004. Concluzia a fost că performanța
unui portofoliu se îmbunătățește o dată cu adăugarea
de metale prețioase, în special în cazul investițiilor în
aur. Lucrarea prezintă, de asemenea, diferențierea
dintre beneficiile aduse de investițiile directe în met-
ale prețioase, adică achiziționarea efectivă a
comodităților și beneficiile date de investițiile indirecte
prin acțiunile companiilor de pe piața metalelor
prețioase.
Pentru un investitor în acțiuni din Statele Unite,
performanța portofoliului se îmbunătățește
substanțial în momentul în care o parte din portofoliu
este realocată acțiunilor firmelor de pe piața metalelor
prețioase. - continuare in pag. 2,6 -

Piața 
metalelor

prețioase și
investițiile în

active 
individuale și
în acțiuni ale
companiilor

producătoare
de metale
prețioase 

– considerente
teoretice și

evidențe 
empirice -

Conf. Univ. Dr. Lucian
belașCu, ulbs
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Aglomerările de plastic cuprind
între 0,4 până la 8% din
suprafața Pacificului!... Se
estimează chiar dimensiunea
insulei de gunoaie la dublul
suprafeței continentale a
Statelor Unite (Marks, 2008).
Totuși, este greu de estimat di-
mensiunea exactă a gropii de
gunoaie deoarece soarele
degradează plasticul din ocean
în bucățele din ce în ce mai mici
(prin fotodegradare) numite mi-
croplastice, iar conform ul-
timelor descoperiri ale
oceanografilor și ecologiștilor
peste 70% din acestea cad pe
fundul oceanului. Și într-o
singură expediție, oamenii de
știință, citați de Național Geo-
graphic, au colectat mai bine de
750 000 de biți de microplastic
pe kilometru pătrat. Concluzia
ce poate fi desprinsă este
aceea că în această zonă, ca
număr, plasticul depășește
viața marină de șase ori. 
De asemenea, conform Plastic
Pollution Coalition (Sursa citată
de organizație fiind: Thompson,
Richard C.; Moore, Charles J.;
vom Saal, Frederick S.; Swan,
Shanna H. "Plastics, the Envi-
ronment and Human Health:
Current Consensus and Future
Trends,"Biological Sciences 14
June 2009)  în apele oceanelor
noastre resturile de plastic
depășesc zoo-planctonul, într-
un raport de 36:1. S-a putut
constata că majoritatea acestor
resturi provin din pungi de plas-
tic, capace de sticle, sticle de
plastic, etc.
Câteva statistici ne conving,
fără nici un dubiu, despre di-
mensiunea dezastrului:
-Peste 10% din cele 100 de mil-
ioane de tone de plastic pro-
duse anual sfârșesc în ocean,
fie că sunt aruncate de pe
vapoare sau platforme, fie din
deversările de pe uscat (Green-
peace, 2010)
- În Statele Unite, PET-urile de
plastic formează 96% din piața

sticlelor de plastic. Statistica
arată că americanii consumă
anual cca. 34 de miliarde de sti-
cle de băutură de unică utilizare
din care mai mult de 80% nu se
reciclează . Iar canadienii
reciclează chiar mai puțin de
12% din totalul sticlelor de plas-
tic (Container Recycling Insti-
tute, 2010).
- Plasticurilor de acest tip, dar și
celor din pungile de plastic, le
trebuiesc mai bine de 1000 de
ani pentru a se dezintegra.
- Anual se folosesc peste 500
de miliarde de pungi de plastic
la nivel global, din care 100 de
miliarde doar în SUA.  Mai mult
de un milion de pungi se folos-
esc în fiecare minut (D'Alessan-
dro, 2014). Conform datelor
prezentate de Wiltz (2015), cele
500 de miliarde de pungi uti-
lizate anual necesită pentru
producție un consum de 60 de
milioane de barili de petrol.
- Mai mult de jumătate din plas-
ticul utilizat, îl folosim doar o
singură dată și apoi îl aruncăm.
- Recuperăm doar 5% din plas-
ticul pe care îl producem, la
nivel global (D'Alessandro,
2014)
- Chimicalele din plastic pot fi
absorbite de corpul uman. În
anul 2016, un studiu a reliefat
că peste 93% dintre americanii
de peste 6 ani, au fost testați
pozitiv la bisphenol (un produs
chimic din plastic) (Național Ge-
ographic, 2016). Cercetărle
care continuă și în prezent au
arătat că multe din substanțele
chimice din plasticuri pot altera
funcția hormonală sau pot avea
o serie de alte efecte nega-
tive.Cele cancerigene sunt cel
mai frecvent menționate.
- Plasticul omoară peste 1,5
milioane de animale marine
anual (Surfrider Foundation)
- Conform Center for Biological
Diversity, peștii din Pacificul de
Nord ingerează între 12 și 24 de
mii de tone de plastic anual.
Plastic care poate determina
leziuni intestinale sau chiar
moarte, dar și transferul în
lanțul trofic către peștii mari și
către mamiferele marine. Un
studiu recent a demonstrat că

un sfert din peștii de pe piața
din California conțin plastic sub
formă de microfibre.
Conform altor cercetări recente,
prezentate de aceeași sursă,
peste jumătate din broaștele
țestoase, la nivel global, au in-
gerat din greșeală plastic, cel
mai frecvent pungi de plastic.
De asemenea, autorii susțin că
mai mult de 60% din toate
speciile de păsări de mare au
ingerat plastic, estimându-se că
procentul va ajunge la cca.
99%, până în anul 2050.
- World Wildlife Fund, în colab-
orare cu Societatea Londoneză
de Zoologie, a publicat în 2014
un studiu intitulat “Living Planet
Report 2014” care tratează as-
pecte ale reducerii
biodiversității prin reducerea
numărului de specii de animale.
Raportul susține că în ultimii 40
de ani omenirea a pierdut 52%
dintre animalele sălbatice. Ra-
portul pe 2016 aduce în fața
opiniei publice gravitatea
situației actuale. 
Amprenta ecologică – care
măsoară utilizarea bunurilor și
serviciilor genrate de natură –
indică faptul că consumăm ca și
cum am avea la dispoziție 1,6
planete Pământ. În plus,
cercetările sugerează că am
depășit deja 4 din cele 9 „lim-
ite/granițe ale planetei”, praguri
de siguranță pentru menținerea
vieții pe pământ (conceptul de
Planetary Boundaries a fost in-
trodus în 2009 de către un grup
de oameni de știință coordonați
de către Johan Rockström și
Will Stephen)
Indexul Living Planet 2016
dezvăluie de asemenea faptul
că populația globală a peștilor,
păsărilor, mamiferelor, amfibie-
nilor și reptilelor a scăzut cu
58% între 1970 și 2012. Am
putea fi martorii unui declin de
două treimi în jumătatea de
secol dintre 1970 și 2020, asta
dacă nu ne reformăm sistemele
de energie și hrană și dacă nu
îndeplinim angajamentele glob-
ale asumate în privința
schimbărilor climatice, protecției
biodiversității și susținerii
dezvoltării durabile. 

Un mic pas ar trebui făcut de
fiecare dintre noi, începând cu
felul de a schimba modul de
gândire asupra modalităților de
utilizare a produselor din plas-
tic, în primul rând, pentru a evita
impactul toxic al acestor mate-
riale, asupra   oamenilor, ani-
malelor și mediului.  
Câteva dintre măsurile propuse
a fi luate, în acest sens, la nivel
mondial, le voi prezenta în
numărul viitor, unde vor fi detal-
iate și conceptele, trăsăturile și
particularitățile economiei circu-
lare.                                                                                            
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Ca exemplu, alocarea a 25%
din portofoliu acestor acțiuni
crește profiturile cu 1,65% și re-
duce abaterea standard a porto-
foliului cu 1,86%. Beneficiile
sunt mai mari dacă expunerea
la metale prețioase se
realizează indirect, prin acțiuni
și mai puțin prin cumpărarea
directă a metalelor.
În perioadele de recesiune,
câștigurile din investițiile în met-
ale prețioase sunt semnificativ
mai ridicate decât în perioadele
de expansiune economică,
ceea ce cauzează antagonia
dintre piața internațională de
capital și cea a companiilor de
metale prețioase.
Investițiile strategice și tactice,
directe cât și indirecte, în metale
prețioase aduc profituri semni-
ficative și avantaje împotriva
riscurilor portofoliilor în perioade
de recesiune. Pe o perioadă de
studiu de 34 ani, s-a demonstrat
faptul ca investițiile în acțiuni
legate de metalele prețioase au
dominat investițiile directe în

mărfuri, explicație dată de faptul
ca o investiție într-o marfă
aduce profit doar dacă marfa
crește în valoare, în timp ce
acțiunile se apreciază în funcție
de operațiunile companiei. De
exemplu, investind în acțiuni ale
unei companii care se ocupă cu
mineritul de aur, realizăm profit
dacă firma marchează o
creștere a profitului și a
producției, indiferent dacă prețul
aurului rămâne constant. În
urma unei analize a unei alocări
de investiții în metale prețioase
în portofoliile internaționale de
5% și 25%, s-a demonstrat
creșterea profiturilor în
comparație cu investițiile doar în
acțiuni. Cea mai bună
performanță este realizată
atunci când se alocă un maxim
de spațiu de investiții în acțiuni
de metale prețioase, de 25%,
caz în care riscurile scad cu
24%, iar profitul crește cu
1,65%. Analizând rezultatele
investițiilor dintre un portofoliu
de 100% acțiuni și unul de 75%
acțiuni și 25% metale prețioase,
pe o perioadă de 34 ani, rezultă
ca valoarea portofoliului diversi-
ficat nu scade niciodată sub val-
oarea celui specializat pe

acțiuni. La sfârșitul perioadei
analizate, 1$ investit în porto-
foliul în acțiuni aduce un profit
de 37$, în timp ce 1$ investit în
portofoliul diversificat aduce un
profit de 64$. Legat de categori-
ile de metale prețioase,
investițiile în aur s-au dovedit
mai profitabile decât cele în
argint și platină, deoarece oferă
un randament mai bun și o
acoperire mai eficientă îm-
potriva efectelor negative a pre-
siunilor inflaționiste. În
concluzie, lucrarea evidențiază
faptul ca investitorii își pot
îmbunătăți considerabil
performanța portofoliilor
internaționale prin creșterea
semnificativă a expunerii la
acțiunile companiilor din indus-
tria metalelor prețioase și la
metalele efective. Îmbunătățirile
se datorează faptului ca met-
alele prețioase pot ameliora
scăderea performanței portofoli-
ilor în perioade de recesiune.
Amélie Charles și Olivier Darné
vorbesc în articolul „Will pre-
cious metals shine?” despre
metalele prețioase - aurul, argin-
tul și platina, care au devenit o
parte importantă a portofoliilor
de investiții, atât pentru investi-

torii individuali, cât și pentru
instituții. Predictibilitatea
câștigurilor pe piața
internațională a metalelor
prețioase s-a schimbat în timp,
în funcție de condițiile econom-
ice și politice la nivel global. În
particular, piața aurului s-a
demonstrat a fi foarte eficientă
în perioadele recente, cu un
grad mult mai mare de eficiență
a piețelor față de celelalte două
metale prețioase.
Interesul pentru investiția în
metalele prețioase a crescut
datorită rolului lor în diversifi-
care, hedging și managementul
riscului. Aurul și argintul sunt
privite în mod tradițional ca pro-
duse de investiții, în timp ce
platina este folosită ca marfă în
scopuri industriale. Studiile de-
marate de Hillier în 2006 și de
Daskalaki și Skiadopoulos în
2011 au demonstrat ca evoluția
piețelor celor trei metale are o
corelare foarte scăzută cu piața
de capital, ceea ce indică faptul
ca pot aduce o diversificare a
portofoliilor și pot servi ca in-
strumente de hedging. De
asemenea, acestea oferă alter-
native eficiente de investiții în
perioade de recesiune, oferind

compensații mai mari pentru
pierderile de pe piețele de
obligațiuni. Piețele metalelor
prețioase au fost mai puțin afec-
tate de criza financiară globală
decât celelalte piețe financiare
de pe glob.
În perioade de recesiune, met-
alele prețioase au caracteristici
dezirabile. Aurul, de-a lungul is-
toriei a fost de multe ori o unitate
monetară care a servit ca
rezervă de avere, mediu de
schimb și unitate de valoare, în
prezent fiind considerat cel mai
bun instrument de hedging și
safe haven în perioade de criză.
Argintul, de asemenea, este
folosit atât ca o marfă industrială
valoroasă cât și ca un instru-
ment financiar important pentru
a fi inclus în portofoliile de
investiții.Datorită evoluției
tehnologiei și a inovațiilor, argin-
tul a devenit un element impor-
tant în producția de electronice,
energie solară și medicină. Cu
cât economia globală se ex-
tinde, mai multe modalități de a
achiziționa argint devin disponi-
bile și astfel acest metal câștigă
un rol din ce în ce mai important
pe piețele internaționale.

Conf. Univ. Dr. Lucian
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Este vorba, în fapt, de solicitarea
expresă a efectuării unor ample
modificări în învățarea „economiei”,
a „micro” dar mai ales a „macro-
economiei”, în speță a Economiei
Politice, „Economics”-ul. Și cine fac
această solicitare? Numeroși
studenți și nu puțini profesori de la
una dintre cele mai importante
universități de pe glob, „University of
Cambridge”, din Regatul Unit,
instituție situată pe locul 4 în ultimul
clasament Shanghai al celor mai
bune 1000 universități din lume.
Protestul celor menționați a început
din noiembrie 2012. În timp s-a am-
plificat și lui i s-au raliat și alți studenți
și profesori de la universități britan-
ice, americane, europene etc. Nu
este în nici un fel o chestiune de
conjunctură, ci una de fond, vizând
un proces de maximă însemnătate
pentru cei de astăzi și pentru cei de
mâine, studenții în economie de
astăzi fiind, cum se arată în „Finan-
cial Times”, și nu doar acolo,
decidenții de mâine din firme, din
instituții și marile firme, din consiliile
de administrație, din institute de
cercetare, din universități etc. Prac-
tic, s-au confruntat și se confruntă
două opinii. Una, a „dinozaurilor”,
cei care, de prin 1990 încoace, au
matematizat și modelat în exces
economia, prevalând, aproape in-
tegral, o raționalitate abstractă dar
care, deseori, rupe economia de
realități. Iar a doua, a unor dascăli și
specialiști de amplă deschidere
spre lumea economică așa cum a
evoluat și evoluează ea, a unor
tineri ce vor să înțeleagă, solicitând
ca în curricula universitară a disci-
plinei să se acorde un loc important
istoriei economice și evoluției mar-
ilor școli de gândire economică de-
a-lungul timpului, envizajându-se
astfel și perspectiva. A unor dascăli
și tineri ce vor să se acorde un loc
mai important filozofiei și psihologiei,
politicii, eticii și moralei. Dincolo de
o serie de detalii de care, în spațiul
restrâns al unui articol, sunt nevoit
să fac abstracție, să vedem cum și
cu ce argumente se susțin de-
schiderile spre lume, spre univer-
salitatea științifică, ale Economiei
Politice. Și cum nu sunt
recepționate acestea de către
adepții exclusivității aproape a
matematicii și modelării în studiul
„Economiei”, ceea ce, firește, că nu
a mai lăsat și nu lasă loc pentru alte
investigații, de tip „pluralist”. De alt-
fel, nici eu, nici  cei care gândesc ca
mine, nu avem nimic împotriva
matematicii și modelării în
economie, dar acestea nu trebuie
să fie exclusive, dimpotrivă, ele tre-
buie să lase spații libere pentru a fi
ocupate de o serie de examinări în
direcții variate.
Totul a pornit de la un text transmis
studenților prin curier economic
spre sfârșitul primului deceniu din
anul 2000: „Apel la toți econoscep-
ticii. În mijlocul recesiunii mondiale
după optzeci de ani, studenții în
economie din lumea întreagă pun
sub semnul întrebării înseși funda-
mentele disciplinei noastre... Oare
economia pe care o învățăm
dominată de formule matematice și
de modele abstracte are oarece ra-
port cu lumea reală?” Iar mai de-
parte:„În ce măsură putem afirma
că economia este o adevărată
știință?”, făcându-se trimitere
directă la tendințele economiștilor
universitari de a prezenta ecuațiile
și funcțiunile matematice mai mult
ca legi imuabile mai degrabă decât
ca tentative imperfecte de a modela
interacțiunile umane imprevizibile.

Oare economia nu are mai mult de-
a-face cu politica decât cu fizica?
Cu alte cuvinte, se cerea, în textul
amintit, să se modifice în sensul
celor arătate maniera de învățare a
economiei. Cadru în care, afirm eu,
ar trebui să se reafirme alinia-
mentele clasice, după care în inter-
belic și până puțin după 1950, dar
și mai apoi, se învăța „economia” la
Academia de Înalte Studii Industri-
ale și Comerciale din București,
devenită ulterior ASE București. De
exemplu, istorie economică, cu ac-
cente nu doar pe istoria economiei
naționale ci și pe istoria economică
universală: două semestre; istoria
gândirii economice: 2 semestru; is-
toria comerțului, curs predat de
Nicolae Iorga: 2 semestre; ge-
ografie economică: un semestru;
filozofie: un semestru etc. Totul fiind
finalizat cu examene dintre cele mai
pretențioase.
Altminteri, ar rămâne „suspendată”
întrebarea unui distins profesor de
la Cambridge, pusă prin 2010-2011,
potrivit căruia „traversăm cea mai
grea criză economico-financiară de
după 1929, iar mulți profesori
continuă să-și desfășoare
învățământul lor ca și cum nu s-ar fi
petrecut și nu s-ar petrece nimic”.
Tocmai în acest sens, instituției de
studii „Post-Crash Economic Soci-
ety”, de la Universitatea din Man-
chester, i-a venit alături, din 2012,
„„Cambridge Society for Economic
Pluralism” care se adresează „tu-
turor celor care studiază economia
pentru a face lumea mai bună și nu
doar pentru a ameliora, pur și sim-
plu, ocuparea în sectorul privat”. Iar
astfel de societăți au început să
apară în numeroase alte cam-
pusuri.
Mai multe elemente. Nu este deloc
de mirare că urmare a celei mai
grele crize economice după Marea
Depresiune și în silajul unei pe-
rioade de slăbiciune încă și mai
lungă care a provocat bulversări
politice în Europa ca și în Statele
Unite, comunitatea economiștilor se
află în fața unei astfel de „presiuni
intense”, scrie David Pilling în „Fi-
nancial Times”. În fapt, „experții”
care ne-au asigurat că au fost re-
zolvate o dată pentru totdeauna
problemele ciclurilor expansiune-re-
cesiune și care ignorau inegalitățile
imense și în creștere în cea mai
mare parte a țărilor avansate – ca
să nu mai vorbim de economiile
sărace – se vădesc, deodată, și în
mod crud, deficitari în ce privește
capacitatea lor de a prezenta pre-
viziuni și soluții. Iar aceasta în pofida
a numeroși membrii ai establish-
mentului economic care îi apără...
Dar să revenim.
Urmările protestelor studenților și
ale unor profesori, proteste privind
maniera vetustă și mult prea
abstractă de învățare a economiei,
nu au întârziat însă să se arate. De
exemplu, la Cambridge, studenții
din anul II urmează în prezent 30 de
conferințe asupra istoriei econom-
ice și filozofiei economice. Este, de
altfel, primul program de acest fel
realizat de o mare universitate
anglofonă pe timpul unei generații.
În dorința de a apropia mai mult
economia de realități, de a sparge
puțin câte puțin tiparul comporta-
mentului rațional care în realitate nu
este, de multe ori, deloc „rațional”.
Alte universități britanice – de ex-
emplu Universitatea din Manches-
ter – au conceput cursuri cu „un
conținut pluralist”, referindu-se mai
ales la teorii și doctrine economice
care au dat și dau altfel o viziune
diferențiată comparativ cu acele
cursuri care erau și sunt încă la
modă. Studenții formați în acest
mod cu siguranță că – odată ajunși

la decizii – vor avea un impact pro-
fund asupra ansamblului politicilor
de viitor, începând cu impozitele și
cheltuielile publice, cu dobânzile și
salariile minime, și până la comerț
sau la emisiunile de gaze cu efect
de seră. Sunt afectate din ce în ce
mai mult viața și Terra? Dacă vom
acționa cum spun, posibil că nu...
Oricum, ținând seama și de prog-
nosticuri actuale ce relevă posibili-
tatea unor noi și grave crize
economico-financiare, avem de-a-
face cu un factor al eșecului cel mai
strălucitor al „economiei domi-
nante”, al eșecului acelor
economiști care vădeau și vădesc
„un cult” față de un ansamblu de
ipoteze tot mai larg discreditate, un
ansamblu de ipoteze care „au in-
ventat”, practic, „un univers paralel”
compus din „relații” mecanice pre-
cis definite, relații între diferite piese
mobile legate între ele de conducte,
țevi, angrenaje și leviere metaforice:
când dobânda scade, împrumu-
turile bancare cresc; când im-
pozitele (mai ales pe profit) scad,
investițiile se amplifică. Să
privatizăm tot ce înseamnă factor
public (cheltuieli publice), etc. Neîm-
plinirea cea mai rea a acestei
„economii dominante” s-a vădit –
potrivit celor mai multe opinii – în in-
capacitatea de a explica și – mai
mult – în incapacitatea de a
prevedea criza economico-
financiară mondială ce a debutat în
Statele Unite în 2008, crahul finan-
ciar de atunci și ce s-a petrecut mai
apoi. Ori, afirma un student de la
Universitatea din Manchester, chiar
în vremea în care economia lumii
se prăbușea, profesorii de aici,
dimpotrivă, lăsau impresia credinței
nestrămutate într-un sistem rațional
capabil de a se autocorecta, de a se
autoregla, un sistem care final-
mente își va regăsi „în mod natural”
echilibrul său. Chestiuni foarte de-
parte de o realitate totalmente
indisciplinată, bulversantă și bulver-
satoare, o realitate ce ar trebui să ia
în calcul individul ca atare, de peste
tot, și nu doar privilegiații și „imper-
ativele” lor din anumite silaje. Se
mira studentul de la Manchester:
cum oare în întreg anul I, în 2011,
nu a fost făcută măcar o singură
referință la criza economică
mondială, totul fiind inundat de
scheme, tabele, formule și certitu-
dini? Și avea dreptate. Oricum, mai
subliniez odată, nici eu și nici mulți
alți profesori de economie, de dez-
voltare, pe care îi cunosc, cu care
întrețin corespondență, cu care mă
văd și revăd la ample manifestări
internaționale, în țară și afară, cu
care sunt alături în sumarul unor
volume și reviste de seamă, nu am
avut și nu avem nimic contra
matematicii în economie, a
modelării, a deslușirii și examinării
comportamentului rațional etc.
Problema este însă că de multă, de
foarte multă vreme, atât la noi cât și
în lume, în Uniunea Europeană, în
Statele Unite, în țări din Asia, afac-
erile nu se desfășoară din perspec-
tiva doar a comportamentului
rațional, a unor determinanți și al-
goritmi matematici, ci intervin nu-
meroase elemente subiective,
generate de corupție, de mediul
subteran, de aviditatea și cupidi-
tatea în raport cu banii, de setea
nestăvilită de putere instituțională și
managerială cu orice preț etc. Ce
are de-a-face oare teza comporta-
mentului rațional cu marile ținte și
intenții de a domina lumea? Și cu ce
preț? Ce au oare de-a-face matrici-
ile și algoritmii cu corupția, cu afac-
erile „pe sub masă” sau din alcov,
cu comportamentul cu urmări atât
de grave al unor personaje politice
care consideră populația slujitoarea

lor și nu asemenea personaje se
privesc – cum ar fi normal – ca slu-
jitori ai populației? Ce are de-a-face
teoria marginală cu dominația unor
mari puteri pervertind întreaga
gestică și acțiune economică? Ce
are de-a-face moralitatea
economică cu imoralitatea crasă a
nu puține afaceri? Or, în acest sens
trebuie înțeleasă cerința de a învăța
și altfel economia, de a învăța din is-
toria economică, de a studia tipolo-
gia marilor afaceri și escrocherii
financiare care au agresat și
agresează destinul lumii, de a de-
sprinde concluzii astfel, etc. Și nu ai
cum să nu înțelegi asemenea prob-
leme, cred eu, decât dacă nu vrei
sau dacă ești totalmente ignorant.
Dintr-o astfel de perspectivă
complexă opiniez că se impun în
actualitate mai multe lucruri. Iată,
„anul sabatic” pentru profesori. Ca
orice om și mai ales în calitate de
profesori, ei au nevoie să învețe
mereu. Au nevoie „să vadă”, să fie
mai mult ținute cursuri, pe bază de
reciprocități, dacă nu altfel, și la alte
universități decât cea de origine. Să
dobândească, dacă nu au deja, un
spirit larg, o concepție mai largă,
pluralistă, bazată pe experiențe și
lecturi numeroase. Să se impună,
mai multă în politică. Calitatea de
profesori nu este doar o meserie, ci,
mai ales, o pasiune, o dedicație
continuă, o ardere continuă. La fel
și în ce privește studenții, fără să
mai intru în detalii. Dar oare
așezarea lor, vădită, acum, relativ
dacă nu total nepotrivită, într-un
„tunel” plin de abstracțiuni, nu a fost
și voită, eliminându-i, astfel, princip-
ial, dintr-o dezbatere, deloc în ul-
timul rând politică, atât de necesară
pentru oameni care-și constuiresc
conștient viitorul și apți să judece ju-
dicios „recitalurile” politicienilor? De
multe ori „recitaluri” lipsite de sen-
suri mai profunde, subsumate in-
tereselor de a-și eterniza, pe cât
posibil, funcțiile politice aducătoare,
cu ușurință în anumite situații și con-
juncturi eliptice, de beneficii individ-
uale cât se poate de „grase”? Cred
că este o ipoteză care merită luată
în calcul...
Să nu uităm că Stuart Mill a fost un
mare moralist al timpului său, un om
nu prea bogat dar cu o cultură și
inteligență pe măsura cerințelor
vremii. Iar Adam Smith a fost mai
întâi profesor de morală și literatură
engleză și apoi, pe o astfel de bază
solidă, s-a străduit să devină econ-
omist. Dar Keynes, cu studii și
producții literare de tinerețe foarte
solide? Să ne mai referim oare la
Școala Mercantilistă, la Școala
Fiziocrată, la „pesimiștii” liberalis-
mului economic – D. Ricardo și Th.
R. Malthus – și nu doar
la „optimiștii” săi –
Adam Smith și
J.B.Say? Să ne mai
referim oare la Școala
Marginalistă care
relevă cerința ca într-un
schimb de activități să
câștige toți partenerii?
La Școala
instituționalistă, la
ecologiști și la adepții
sustenabilității, la mar-
ile semne de întrebare
pe care le ridică postin-
dustrialismul când, pe o
mare parte a Globului,
industrialismul nu s-a
desfășurat nici cât de
cât, la studiul atent al
genezei și desfășurării
revoluțiilor industriale
care a infirmat și infirmă
precepte clasice și
afirmă altele noi? Ce
uriaș izvor de
învățăminte și

experiențe economice se
declanșează astfel... O pildă este și
exemplara lucrare a lui Jacques At-
tali, „Evreii, lumea și banii”. Care,
fără măcar o formulă matematică în
peste 800 de pagini, descrie pasio-
nant, perfect inteligibil, una dintre
marile epopee ale lumii. Iar exem-
plele ar putea continua evidențiind
o  perspectivă amplă și nu doar
modele elegante cu conținut vul-
nerabil, care și ele, firește se impun
studiate. 
Numai într-o astfel de manieră
complexă s-au putut și se pot
înțelege mai bine probleme ale lumii
reale precum inegalitățile dramatice
sau (in)stabilitatea financiară, pașii
gravi și greșiți înapoi ai producției în
fața speculației etc. Și câte mai al-
tele. Trebuie, deci, reintegrate, cu
mult mai mult, istoria economică,
politica, filozofia, psihologia, etica,
chiar și literatura în studiul
economiei. După cum afirmă profe-
sorul Joe Earle, avem nevoie de „un
program de studii pluraliste pentru
a aborda școlile de gândire punând
accentul pe raporturile de clasă sau
psihologia umană. Doar
extrapolările neoclasicilor și „noilor
economiști” punând accentul pe un
agent rațional care optimizează, nu
sunt deloc suficiente. Cum afirmam
și afirmăm și noi, sunt foarte departe
de realități. Ne-au dus și ne duc la
un model social de dezvoltare a
Planetei cu rezultate cel puțin du-
bioase și fără, se pare, perspectivă.
Revenim, acum, la economia și
pregătirea de la noi. Consider că
doar urmând mai multe idei precum
cele de la Cambridge preluate
acum, să o spunem, pe o arie mult
mai largă, de universități, în Statele
Unite, în Canada, în Italia, în Franța
în mod notabil, în China, în Japonia,
fapt dovedit și de tematica marilor
Congrese de economie și istorie
economică la care am participat și
particip, de marile publicații euro-
asiatice și americane, germane în
care scriu, vom avea generații de
oameni activi. Generații care să nu
fie impasibili la furtul țării, la relația
dezvoltării cu capitalul românesc și
cu capitalul străin - capital deseori
cu efecte pozitive, dar, uneori, chiar
de mai multe ori, „benefic” la
spolierea resurselor, la îmbogățirea
escrocilor, la soluții pe picior și fără
„bătaie” în perspectivă. Facem
politică să le fie „bine” la politicieni
sau să fie „bine social” la țară? Și
câte  și mai câte nu sunt de spus.
Desigur că sunt încă foarte multe și
de făcut: în lupta cu ignoranța și in-
cultura, cu șmecheriile și escrocii,
antidotul este mai mereu ușor de
întrevăzut și mult mai greu de apli-
cat.

Dan popesCu
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Din construcția mașinilor și cum
arătau așa vechi și cumva neîn-
grijite, uzate. Dar foarte curate!
Ca să fiu puțin rău, pot zice că
semăna cu prima serie de filme
Mad Max. De cum vedeai, un
gras slinos, în benzinărie ieșind
din "truck", cu tricoul "alb"(galben
de jeg și transpirație), molfăind la
un hot dog, cu Gatorade-ul sau
Red Bull-ul de 500 ml în cealaltă
mână, te duceai cu gândul la hoții
de benzină din film. Sau poate e
doar imaginația mea fantezistă...
Apoi șoseaua, lată, întinsă,
curată. Parcă te și plictiseai să ai
drumul așa lin și fără gropi. Parca
mergeai pe nori. Plus că majori-
tatea drumului a fost pe
autostradă (pentru că ei au!). În
stânga pădure, în dreapta
pădure, doar mici opriri la
granițele statelor, unde plăteai
taxa de intrare în stat.
Următorul lucru pe care l-am ob-
servat au fost casele, total diferite
față de noi ca și construcție, dar
și cum sunt amplasate. Ne uitam
pe geam, ca și cum ne uitam la
un film american.
Am ajuns la căbănuța noastră pe
seară, nu am apucat să vedem și
alte lucruri, pentru că eram
terminați de somn. Ne-am luat în
primire paturile și am dormit
neîntorși până a doua zi! Ne-am
pus ceasurile să sune, ca
următoarea zi să ne trezim din
timp pentru a vizita viitorul loc de
muncă, dar și să începem să ne

căutăm și al doilea loc de muncă.
Nici nu ne-am despachetat baga-
jele. Condiții decente, totul cam
vechi, așa... mai de anii '90, dar
întreținut.
A doua zi, am mers să facem
cunoștință cu persoanele de la
hotelul unde urma să lucrăm, ne-
am plimbat puțin prin oraș, la
plaja care era nefolosită.  Trebuia
să ne familiarizăm puțin cu
orășelul... Noi am stat tocmai la
linia dintre două orașe, Camden
și Rockport.
Ziua următoare am început pro-
gramul, prietenii mei fiind house-
keeperi (cameriști), iar eu lucrând
la mentenanță cu un bătrânel
puțin morocănos și care s-a
dovedit a fi cel mai bun om cu noi.
Toată lumea era așa primitoare și
sociabilă. Toată lumea te întreba
ce faci, oriunde, oricând. Mai pe
urmă am realizat că e doar așa,
ca să nu zică doar clasicul
"salut".
Timp de o săptămână am mers în
fiecare după amiază să cautăm
de lucru, să întrebăm la fiecare
restaurant (pentru că restauran-
tele ofereau mai multe ore de
lucru), ca să ne găsim un al
doilea loc de muncă. După
fiecare plimbare, ne încheiam
ziua mergând la piscina de la
pensiunea unde lucram. A fost
frumos pentru vreo săptămână –
o săptămână jumătate, până
când am găsit de lucru. Și ca să
înșirăm în ordine cronologică al
doilea job, o luăm așa:
1. Împăturitori de rufe la Clean
bee.
Prima dată, ne-au primit la o
spălătorie, ca să împachetăm

hainele oamenilor care își spălau
hainele la ei. A fost destul de in-
teresant cât am lucrat (2 zile),
pentru că în timp ce împachetam
un sac cu haine, îmi imaginam ce
femeie bine a purtat rochia asta
roșie sau ce grăsan a luat
perechea asta încă murdară de
pantaloni. A fost drăguț, oamenii
au fost primitori, dar aveam doar
3 ore de lucrat, ceea ce era foarte
puțin.
2. spălător de vase la 40 paper.
Țin minte și acum prima zi de
lucru, în care habar nu am avut
cum se spală vasele într-un
restaurant, habar nu aveam cât
de fierbinți sunt vasele după ce
ies din mașina de spălat sau cât
de tare trebuie frecată o tigaie
înainte să intre în mașină. Pe
lângă asta, fiind prima zi, trebuia
să lucrez în regim de training, 4
ore. S-a prelungit la vreo 7... A
fost groaznic, dar măcar băieții
aveau muzică bună.
Următoarele 3-4 săptămâni, cât
am mai lucrat acolo, am învățat
să fac deserturile pe care le
aveau ei în meniu, pe lângă
pregătirea diverselor containere
cu ingrediente de dinainte să
încep să spăl la vase. Mâncarea
acolo a fost foarte bună, întrucât
fiecare angajat primea un fel de
mâncare la alegere din meniu, în
fiecare zi. Mâncare cu specific
italian. Foarte bune pastele car-
bonara! Perioada petrecută a fost
foarte plăcută, m-am integrat și
chiar au fost triști când am
anunțat că plec. Și mie mi-a părut
rău când am plecat, dar am primit
o ofertă mai bună. Dacă era să
vin în America să-mi fac prieteni,

clar rămâneam acolo.
3. grădinar la Camden Hills
villa.
Prin grădinar am exagerat mult.
Nu, pentru ei am lucrat ca și om
care scoate buruienile dintre flori.
Aveam ziua de luni dimineața
liber și... român fiind, am zis că să
fac mai mulți bani, lucrând și ziua
aia ceva. Partea rea era că
stăteam 8 ore în genunchi,
cocoșat, în soare, apoi plecam di-
rect la restaurant la spălat de
vase. Era oribil, după 3
săptămâni am renunțat. Primele
2-3 săptămâni a mers, eram odi-
hnit, dar apoi oboseala și-a spus
cuvântul.
4. spălător de vase și ajutor de
barman la 18 Central.
Am fost timp de o lună jumătate,
4 zile spălător de vase și o zi pe
săptămână, ajutor de barman.
Prima lună a fost groaznică, tre-
buia să interacționez cu mai
multă lume, trebuia să îl suport
pe unul din bucătari, care dacă
mă vedea că stau, mă punea să
frec pereții din cămăruța din care
lucram, chiar dacă o făceam zil-
nic (nu e ca și cum duceam
gunoiul, dădeam cu mopul și
multe alte chestii, nu trebuia să
stau o clipă).
După ceva timp, am primit ocazia
să mă mut ca ajutor de barman,
cu condiția să găsesc pe cineva
la spălat de vase. Am făcut jumi-
juma cu prietenul cu care am
venit și am împărțit câte 3 zile la
bar și 3 la vase. Faptul că schim-
bam era ceva revigorant, iar banii
se împărțeau cât de cât egal. Ca
ajutor de bar, m-au învățat să fac
câteva cocktail-uri, să curăț și să

aranjez mesele pentru următorii
clienți, să torn vin pentru toți chel-
nerii, toate astea în timp ce încer-
cam să îi pregătesc barmaniței
totul pentru a servi clienții cât mai
ușor. Iar la sfârșit de seară,
făceam stoc-ul la băuturi. Am
avut noroc și că a fost foarte
îngăduitoare cu mine și m-a luat
ușor, barmanița. Până la urmă am
ajuns și m-am împrietenit cu tot
staff-ul.
Lucrurile de mai sus le-am lucrat
în timp ce dimineața eram
lucrător la mentenanță, grădinar
sau camerist la pensiunea unde
eram și cazați. Prima parte a pro-
gramului, l-am lucrat ca și om de
mentenanță și grădinar alături de
bătrânelul de care aminteam mai
sus. Un chilian plin de glume,
care îndemna la relaxare, care
lucra doar pentru a nu se plictisi
acasă. Am vopsit, am tuns iarba
de nenumărate ori, am curățat și
am reparat multe prin pensiune.
Pe lângă faptul că ne era coleg,
Rene, ne-a fost și cel mai bun pri-
eten! Oricând aveam liber și
voiam să mergem să facem
cumpărături (cel mai apropiat
magazin mai mare de haine fiind
la vreo 10-12 km), venea și ne lua
cu mașina. Mereu când făceam
vreo prostie, râdea de noi și zicea
că suntem din România și că e
normal că facem prostii, iar când
făceam ceva bun, ne felicita
zicând că parcă avem trăsături de
chilian. Tot timpul vesel, glumeț și
împreună cu soția sa formau cel
mai activ cuplu din zonă, pentru
vârsta lor (oricum, mult mai activi
ca noi... ). Oameni foarte cum-
secade!

masterand Leonard șerbaN
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A urmat partea unde am lucrat ca
și camerist. Am făcut paturile în
principal. Toată lumea a fost de
treabă acolo, mai puțin șefa. O
tipă la 23 de ani (ca și mine), cu
aere în cap și cu reguli de toată
jena. Avea o regulă în care nu
aveam voie să ascult muzică de
pe telefon. Am fost singurul care
lăsa telefonul deoparte cât eram
în timpul programului. Am avut
noroc prin faptul că pe lângă mine
și prietena mea, după un timp, a
venit și un moldovean să lucreze,
cu care ne-am înțeles foarte bine.
Am fost sceptici la început. Ne-
am luat după sloganul că mai bine
să nu dai de români prin
străinătate, dar s-a nimerit foarte
bine, ne-am împrietenit și sper că
o să ne vizităm reciproc, cândva,
în viitorul apropiat!
Acum să vă spun câte ceva de-
spre americani în general. Faptul
că sunt leneși și grași e știut deja.
Dar de ce sunt așa? Păi e foarte
simplu!!! Nu trebuie să
muncească foarte mult pentru a
avea un trai lejer. Altă chestie ar
fi că toate lucrurile sunt făcute
pentru oameni leneși. De exem-
plu mașina de tuns iarbă era pe
benzină și nu o împingeai, avea
manetă specială pentru roțile din
față, să se învârtă, ca tu doar să o
ghidezi. Din o oră de lucru termi-
nam o porțiune bună de iarbă, pe
când la noi, o oră lucram să
reparăm mașina.
Per total, experiența nu a fost
chiar rea, dor de casă nu prea am
avut, nu sunt genul, dar am obosit
psihic mai mult ca fizic. După cele
4 luni petrecute lucrând aproape

non-stop, a venit vremea și pen-
tru o binemeritată vacanță, fapt
pentru care am mers în New York.
În „marele măr”, jungla de ciment
unde visele se împlinesc!

New York
Am început cu locul pe care l-am
dorit eu cel mai mult, Rockefeller
Center, am urcat 70 de etaje în
unul din cele mai cunoscute
clădiri din lume. A fost minunat,
am petrecut cel puțin jumătate de
oră pe fiecare latură a
acoperișului pentru a vedea cât
mai în detaliu clădirile, mașinile,
tot ce se petrecea sub noi! Eram
totuși la 260 de metrii deasupra
asfaltului.
Am continuat cu muzeul de ceară
Madame Tussauds, unde ne-am
întâlnit cu replicile din ceară a
unor celebrități. Sincer mă
așteptam să fie vedete mai de ac-
tualitate, dar au compensat cu
pozele cu președintele Obama.
Oricum, vedetele de actualitate
erau în alte muzee din lume, în-
trucât ele se tot schimbă de la un
muzeu la altul.
Seara, am mers la grandiosul
Empire State Building. Partea
proastă a fost că deja vizitasem o
clădire foarte înaltă și faptul că a
fost noapte, a stricat puțin
farmecul. Noi ne-am gândit că
vizităm o clădire ziua și cea mai
înaltă seara, să fie mai spectacu-
los. Nu a fost foarte spectaculos,
dar oricum a fost ceva diferit!
Următoarea zi am mers la Statuia
Libertății! După o coadă destul de
lungă, am ajuns cu barca pe in-
sula statuii, am urcat până la
baza ei, iar orașul ne urmărea din
depărtare. O priveliște frumoasă.
Ce m-a impresionat cel mai mult
a fost faptul că francezii au reușit
să facă o statuie de dimensiuni

impresionante, cu scări interioare,
care să reziste mult timp, la
sfârșitul anilor 1800! Am fost sur-
prins și pentru faptul că nu știam
mai nimic despre Statuia
Libertății. Știam doar că mai
există o statuie mai mică și în
Franța, dar nu că statul francez
le-a făcut-o cadou americanilor.
Interesant, relaxant, a fost fru-
mos.
A urmat o scurtă vizită și la mon-
umentul lăsat în memoria celor
pierduți la 11 septembrie, acum
15 ani. Era ca o piscină, în care
pe laturi sunt scrise numele celor
decedați în tragicul eveniment.
Am trecut și prin Chinatown,
cartierul chinezesc, unde ne-am
oprit să mâncăm ceva cu specific.
Am plecat aproape nemâncați,
dar măcar am încercat și
altceva... Ne-am înțeles destul de
greu cu chelnerul de acolo,
înțelegea foarte greu ce îi ziceam
și vorbea foarte greu. Ne-a adus
ce voiam, dar nu știam cum e
ceea ce voiam și am ajuns să nu
mâncăm prea mult din mâncăruri.
brooklyn bridge: Impresionant!
Gigantic, foarte luminat, superb!
Și felul în care se vedeau clădirile
luminate seara, magnific! De-a
lungul podului, erau scrise tot
felul de citate, nume, mici poves-
tioare, toate datate! Am mai trecut
pe la câteva muzee. Nimic spe-
cial, însă. Într-un final am ajuns și
în Central Park. Păcat că eram
foarte obosiți și nu am apucat să
mergem decât unul din lacuri,
unul mic, de altfel. M-a impre-
sionat totuși că existau piste pen-
tru alergători și bicicliști pe care
pietonii puteau trece doar pe tre-
cere și doar dacă semaforul
aproba asta. Frumos! Și mai fru-
mos este că într-un oraș al lu-

minilor, betoanelor, clădirilor, par-
cul acesta natural se vădește per-
fect în contrast, făcând New
York-ul un punct turistic magnific!
În toate zilele acestea, am trecut
de multe ori prin Times Square.
Piața luminilor, locul unde
noaptea este mai luminată ca
ziua! Toate clădirile cu fața spre
piață, erau acoperite de ecrane
gigantice, care făceau reclamă la
firme celebre.
* * *
Apoi a venit vremea să mergem și
acasă. Drumul a fost puțin cu
peripeții, întrucât am întârziat să
facem check-in-ul cu bagajele de
cală, am fost ultimii și ni s-a spus
că s-ar putea să nu mai ajungă la
bagaje. Am stat puțin cu frică, că
nu ne mai primim bagajele de
cală, în special pentru faptul că
aveam cadourile și mai ales
aproape toți banii pentru care am
muncit toată vara. S-a rezolvat,
totuși.
Am aterizat. Pe drum, de la avion,
la aeroport am auzit și primele
vorbe românești după o lungă
perioadă.
Vorba aia de București, de care
mi-a fost un mare dor a venit de
la o doamnă pe la 60-65 de ani,
care povestea de cum abia
așteaptă să ajungă acasă pentru
a bea un pahar de vin. Mi s-a
umplut inima când a început să
vorbească și atunci am realizat
cât de mult mi-a lipsit țara.
Pentru vacanța din New York, s-a
meritat toți nervii îndurați cu oa-
menii cu care am lucrat toată
vara! Bine, nu numai pentru
vacanța asta, dar a fost una
foarte binevenită.
* * *
Întrebarea clasică: "Te-ai mai
duce înapoi dacă ai avea

ocazia?"
R: Sigur! Fără tragere de inimă!
Dar doar cu persoanele potrivite!
Ai nevoie de persoanele potrivite
pentru a trăi "visul american". Alt-
fel, mergi mai mult pentru bani...
M-aș obișnui cu traiul din state, cu
restricțiile, regulile, cu lucrurile în
general diferite!
Recomandare pentru cei care se
gândesc dacă experiența merită:
Merită fără să stai pe gânduri!!
Bineînțeles că depinde de zona
pe care o alegi, de scopul cu care
pleci (bani sau distracție), dar și
de oamenii cu care pleci! Dacă
mergi cu prieteni, vi se ușurează
munca semnificativ. Chiar dacă
urmează să îi tot vezi pe ei 3-4
luni, zilnic.
merită pentru senzația pe care o
să o ai când calci pe pământ
american.
merită pentru senzația pe care o
sa o ai când primești primul pay-
check.
merită pentru că o să experi-
mentezi lucruri noi.
merită pentru că o să vină
sfârșitul perioadei de muncă și o
să mergi în excursie!
merită pentru ce o să vezi în ex-
cursie!
merită pentru că experiența la
care urmează să te "îmbarci", o
să te facă o persoană mai tare, o
să te "călească".
merită pentru că o să-ți faci pri-
eteni minunați americani. Sau tot
români, cum am „pățit” eu.
Bineînțeles, merită DOAR dacă
sunteți destul de deschiși la...
minte, în primul rând.
Și nu în ultimul rând, merită, pen-
tru că anii de studenție trec și
încep adevărații ani de adult!
Fiți tineri cât mai puteți!

experiențe americane

masterand Leonard șerbaN
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Platina este cel mai rar metal
prețios, fiind și unul dintre cele mai
puternice și rezistente materiale.
Producția mondială de platină a
atins vârful de 514 tone în 2006, ul-
terior scăzând la mai puțin de 500
tone pe an. Datorită formei și
purității sale standardizate la nivel
internațional, platina este acceptată
ca mijloc de schimb. Caracteristicile
sale fizice deosebite au crescut cer-
erea în industrii, precum cea a au-
tomobilelor, cât și în producția de
bijuterii.
În 2013, cererea pentru metalele
prețioase s-a împărțit în diverse cat-
egorii: pentru aur, 58% pentru biju-
terii, 22% pentru investiții și 7%
pentru electronice; pentru argint,
23% pentru investiții, 22% pentru
electrice și electronice și 18% pen-
tru bijuterii; pentru platină: 37% pen-
tru catalizatori, 33% pentru bijuterii
și 9% pentru investiții.
Cererea pentru aceste metale și
evoluțiile piețelor sunt în schimbare
din cauza evenimentelor de la nivel
internațional, precum factorii
macroeconomici, fluctuațiile ratelor
de schimb, crizele și mediul mone-
tar și factorii geopolitici de tensiune,
războaie, crize politice sau sociale.
Toate aceste evenimente au
influențe puternice în cererea in-
vestitorilor și în modul în care
piețele încorporează informațiile noi
în prețuri, ceea ce poate determina
variații în realizarea câștigurilor.
O analiză realizată pe perioada
1977-2013 pune în discuție
prețurile metalelor și profiturile
rezultate. Prețurile celor trei metale
suferă o instabilitate ridicată în jurul
perioadei anilor 1980, stabilizându-
se relativ până în 2005, când încep
să realizeze o pantă ascendentă.
De asemenea, câștigurile denotă o
volatilitate ridicată în anii 1980,
urmată de o lungă perioadă de sta-
bilitate, iar din 2005 de o volatilitate
foarte crescută. Rezultatele studiu-
lui arată faptul că aurul și platina
aduc câștiguri mai mari decât argin-
tul, aurul are o volatilitate foarte
mică în relație cu argintul care este

foarte volatil.
Piața aurului are un grad mai ridicat
de eficiență, decât piața argintului
sau a platinei, mai ales datorită fap-
tului că este cea mai mare dintre
cele trei, cu o medie de
tranzacționare cu volum de 32,5
miliarde de dolari, pe lângă 4,5 mil-
iarde piața argintului și 0,8 miliarde,
piața de platină, în perioadele 2006-
2010. (World Gold Council, 2011).
Investițiile în aur au devenit mai
ușoare prin fonduri tranzacționate
la bursă, fapt ce a stimulat
creșterea cererii. Cererea pentru
aur pe aceste fonduri a fost de 1,7
miliarde de dolari în 2004 și de 279
miliarde de dolari în 2012. (World
Gold Council, 2013). În 2008, 65%
din mărfurile tranzacționate la bursă
au fost reprezentate de aur.
Metalele prețioase sunt compo-
nente importante ale portofoliilor de
investiții, atât pentru indivizi, cât și
pentru instituții, mai ales datorită
eficienței lor ca instrumente de
hedging. O întrebare importantă a
investitorilor este aceea referitoare
la cotația eficientă a acestor metale,
proprietate fundamentală a
distribuției câștigurilor în timp.
Piețele acestor metale sunt foarte
influențabile de către condițiile eco-
nomice și politice și astfel gradul de
eficiență al piețelor se schimbă în
timp, datorită acestor condiții. După
analiza unei perioade îndelungate,
s-a dovedit că piețele aurului și
argintului au devenit mult mai efi-
ciente în timp, în particular piața au-
rului, datorită atractivității metalului
ca activ investibil și datorită
eficienței ca vehicul pentru man-
agementul de risc.
Jeffrey Jaffe discută despre aur ca
un activ individual riscant, care
aduce însă câștiguri independente
de cele ale altor active, astfel aurul
este important pentru diversificarea
unui portofoliu de investiții. După
testarea a patru portofolii ipotetice
de riscuri diferite, s-a demonstrat că
investițiile în aur aduc o creștere a
câștigurilor și o reducere a riscurilor
pentru investitori.
Acțiunile în aur sunt investiții și mai
bune decât aurul ca activ individual,
deoarece nu împărtășesc lichidi-
tatea și valorile de consum ale
acestuia. Adăugarea unei
combinații de investiții în astfel de

acțiuni la un portofoliu diversificat
crește mult câștigurile medii dar, de
asemenea, crește și riscurile. Aurul
are o corelație scăzută cu cele mai
multe active de investiții, fapt ce
întărește ideea că adăugarea de
investiții în aur într-un portofoliu
poate reduce riscurile. În materie de
volatilitate a pieței, M. Hood și F.
Malik spun că metalele prețioase
au un rol important în legătură cu
volatilitatea, analizată prin Indicele
de Volabilitate (VIX) și anume cel
de acoperire („hedge”) prin corelația
negativă cu acțiunile și cel de
refugiu sigur („safe haven”) prin
corelația negativă cu acțiunile în pe-
rioadele de declin extrem al piețelor
de capital. În ultimii ani, piețele de
capital de pe glob au experimentat
o volatilitate ridicată și o scădere
neașteptată a randamentelor și de
aceea s-a discutat intens care este
cea mai bună acoperire a portofoli-
ilor în aceste perioade dificile.
Ce este hedge-ul?
Un hedge puternic este definit ca
un activ ce este corelat în mod neg-
ativ în medie cu un al activ. Hedge-
ul nu are neapărat proprietatea de a
reduce pierderile în perioade de ex-
trem declin al piețelor de capital,
deoarece activul poate prezenta o
corelație pozitivă în perioadele
menționate și o corelație negativă
în perioade normale, ceea ce ar
rezulta într-o medie de corelare
negativă.
Ce este un „safe haven”?
Safe haven-ul este definit ca fiind
un activ puternic corelat negativ cu
piața de capital în perioade de de-
clin extrem al piețelor. Această pro-
prietate nu obligă corelația să fie
pozitivă sau negativă în medie, ci
doar să fie zero sau negativă în pe-
rioadele specifice de declin al
piețelor de capital.
Lucrarea consideră pentru analiză
perioada 1995-2010, cuprinzând și
perioada de criză financiară dintre
2008 și 2009 și include prețurile zil-
nice spot pentru aur, argint, platină,
indicele S&P 500 și VIX. Aurul și
VIX, Indicele de Volatilitate, ambele
sunt o bună acoperire, hedge, pen-
tru că au o corelație negativă
semnificativă statistic cu indicele
S&P 500. Argintul nu este corelat cu
S&P 500, iar platina este corelată
pozitiv, fapt ce implică excluderea

din categoria de hedge, deoarece
evoluează în tendința generală a
pieței de capital.
Aurul este, de asemenea, și un
safe haven puternic, cu un nivel de
semnificație statistică de 10%, se
observă ca în perioadele cele mai
scăzute ale pieței de capital, aurul
corelează negativ cu S&P 500.
Argintul și platina nu intră în această
categorie.
În analiza portofoliilor, un hedge im-
portant este dat de scăderea
riscurilor și de creșterea profiturilor
atunci când este inclus în portofoliu.
Pe o perioadă de 15 ani, într-un
portofoliu constituit doar din acțiuni
în S&P 500, profitul zilnic este de
0,03% cu un risc de 1,31%, în timp
ce un portofoliu diversificat cu 60%
aur și 40% investiții în S&P 500
aduce o scădere a riscurilor cu 37%
și o creștere a profiturilor. Un porto-
foliu cu 15% investiții în aur are ca-
pacitatea de a reduce pierderile cu
13-16%, de aceea investițiile în aur
reprezintă o îmbunătățire în orice
portofoliu internațional, reprezen-
tant atât un hedge, cât și un safe
haven.
Legat de prețurile metalelor
prețioase, din 2001, prețul aurului a
crescut semnificativ de la un nivel
de 250$ pe uncie troy la un vârf de
1900$ în august 2011, înainte să
scadă din nou la un nivel de 1200$
în iunie 2013. În plus, cererea de
investiții în aur a crescut substanțial
în ultimii zece ani, ceea ce denotă
un interes crescut în aur ca activ fi-
nanciar. Perioada luată în consider-
are a fost marcată de fluctuații
economice puternice, care au afec-
tat valoarea intrinsecă a aurului.
Criza financiară globală recentă a
fost caracterizată de prăbușirea
piețelor imobiliare, piețelor de capi-
tal și a sistemelor bancare. În
același timp, ratele dobânzilor la de-
pozitele bancare au scăzut foarte
mult, băncile centrale au dus o
politică monetară foarte expansivă
pentru a redresa problemele gu-
vernamentale și bancare și pentru a
crește așteptările inflaționiste. În
astfel de condiții, investițiile în aur au
devenit o alternativă atractivă și au
început să apară în din ce în ce mai
multe portofolii la nivel internațional.
Aurul este privit ca o monedă de
schimb globală care nu își pierde

puterea de cumpărare și își
menține valoare chiar și în caz de
prăbușire a sistemelor monetare
sau bancare și de asemenea ca un
instrument eficient de hedging și de
diversificare a portofoliilor.
Creșterea prețului aurului poate in-
dica un tipar speculativ, cum s-a ob-
servat în istorie prin tiparul
speculativ care s-a mutat de la piața
de capital, în 2000, la piața
imobiliară din Statele Unite în 2007,
la piața petrolului la mijlocul anilor
2008. Întrebarea este dacă aurul
este următoarea țintă a tiparului
speculativ.
Lucrarea își propune să
construiască valoarea
fundamentală a aurului, ținând cont
de rolul său ca instrument de
hegding pentru dolar și inflație, ca
instrument de safe haven și ca
metodă de diversificare a portofoli-
ilor. Aurul oferă hedging datorită
faptului ca prețul său este invers
corelat cu puterea dolarului și, de
asemenea, deoarece prețul său se
menține în perioade inflaționiste. De
asemenea, metalul ajută la diversi-
ficarea portofoliilor deoarece este
necorelat, sau corelat negativ cu
alte active investiționale, precum
acțiunile sau obligațiunile. 
În urma unei analize empirice pe
perioada 1975-2010, s-a dovedit ca
prețul aurului are o evoluție
dependentă de evenimentele
politice și financiare, precum criza
datoriilor statelor suverane eu-
ropene. Explicația fluctuațiilor de
preț ale aurului este pusă pe baza
crizelor politice și economice glob-
ale care au împins participanții la
piețele financiare să caute investiții
mai sigure în perioade riscante. Ast-
fel, mulți investitori au ales aurul, ca
refugiu sigur ceea ce a determinant
o creștere substanțială a cererii
pentru acest metal și, astfel,
cauzând creșterea rapidă a
prețurilor. În situații în care viabili-
tatea sistemelor bancare și mon-
etare este pusă la îndoială,
alegerea aurului ca investiție este
una rațională și eficientă. În con-
cluzie, cererea crescută, inflația în
prețurile mărfurilor și creșterea flux-
ului de fonduri în ETF-urile pentru
aur contribuie semnificativ la di-
namica prețului aurului pe piețele
internaționale.

Conf. Univ. Dr. Lucian
belașCu, ulbs
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Dezvoltarea a atras după el și
nevoia de publicitate, dând naștere
unui nou concept, pe atunci, numit
Marketing Online. 
Odată cu dezvoltarea World Wide
Web, tot mai multe persoane și-au
exprimat interesul în  acest dome-
niu.  
1. Comerțul electronic
Companiile s-au orientat nu doar
spre promovarea afacerilor, ci chiar
și pe vânzarea si promovarea pro-
duselor în mediul online cu ajutorul
așa ziselor - magazine online. Acest
proces a ajuns mai departe să se
numească comerț electronic (E-
Commerce). Un proces complicat,
dar cu reale beneficii pentru firme și
anume deoarece pe piața pe care
este lansat produsul se extinde, iar
în ceea ce privește segmentarea
pieței, se pot realiza statistici pe cat-
egorii de vârste, regiuni de-
mografice, puterea de cumpărare,
etc.
Tranzacțiile în mediul online pot fi de
mai multe tipuri, și anume: B2B,
B2C, C2B, C2C, însă pe lângă
aceste tipuri, dintre relația
tradițională (consumator și firmă)

poate să apară și guvernul, dând
nastere așa numitului E-Gover-
nance.
Termenul de E-Guvernare se referă
la comunicarea prin canalele online
dintre Guvern, angajați, firme și con-
sumatori astfel că avem:
Relație G2C (Government to Citi-
zen) – prin care se oferă o serie de
servicii populației care să faciliteze
modul în care aceștia
internacționeaza cu statul. De ex-
emplu: votul electronic, plațile tax-
elor, impozitelor, amenzilor, cu
ajutorul sistemului ghișeul.ro. 
Relație G2E (Government to Em-
ployee) – prin care Guvernul cu
instituțiile sale, vine în sprijinul
angajaților cu soft-uri și cursuri spe-
cializate. Un exemplu potrivit ar fi
sistemul de E-payroll prin care an-
gajatul poate vizualiza în timp real
contribuțiile către instituțiile statului.
Relație G2B (Government to Busi-
ness) – relație în care Guvernul
ajută firmele prin diverse beneficii 
Diferite metode efectuare a plății au
apărut, cum ar fi:
Cărți de credit;PayPal;Smart-
Card;Cecuri electronice;Certificate
cadou.
Evenimentele care au avut loc în ul-
timii ani în lumea tehnologiei
informaţiei au avut un impact major
asupra tuturor actorilor de pe
această piaţă şi au influenţat econo-

mia mondială. Această evoluţie are
un impact major asupra economi-
ilor, în ceea ce priveşte crearea de
noi întreprinderi, diversificarea celor
existente şi, în special, asupra
potenţialului pieţei forţei de muncă
şi a gradului de ocupare a acesteia
în viitor. (Felea, 2005)
2. securitatea datelor în
tranzacții
Evoluția rapidă a comerțului
eletronic a dus la o creștere masivă
a fraudelor ce se petrec atât în
domeniul online, dar și prin utilizarea
frauduloasă a cardurilor de
debit/credit.
Odată cu implementarea la nivel
internațional al standardului 3D Se-
cure, tot mai multe bănci au început
să îl folosească tocmai pentru
siguranța oferită de acesta.
Deoarece tranzacțile se realizeaza
folosind un browser (ex. Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer)
utilizarea protocolului HTTP
prezintă un risc major, în ceea ce
privește transferul informaților cu
caracter privat. Ulterior a apărut S-
HTTP ca o alternativă la HTTP și
care realizează trasferul datelor într-
o formă criptată. Acest protocol
criptează doar „bucata” de
informație trimisă prin metoda
POST a unui formular.
În spatele securității oferite de
SHTTP stă protocolul SSL care

este capabil să securizere majori-
tatea conexiunilor UTP. (Online,
2016) Tranzacțile SSL începe cu
trimiterea unui “handshake” de la
client la server, iar ca răspuns
acesta îi va trimite certificatul SSL.
Acest certificat conține o cheie
publică, numele titularului certificat-
ului, data de expirare precum și nu-
mele domeniului asociat cu
serverul.
În timpul conectării, serverul va
folosi cheia privată a certificatului
pentru a cripta datele primite de la
client. Deoarece clientul trebuie să
primească datele necriptate, aces-
tea pot fi interceptate de către un at-
acator dar ar avea nevoie de cheia
privată ca să poată fi recunoscut ca
un server cunoscut.
3. riscurile și cum pot fi pre-
venite atacurile
Protocolul SSL devine foarte efi-
cient în mâinile unui cunoscător dar
poate dăuna cuiva cu mai puțină
experiență, mai ales la imple-
mentarea acestuia pe server.
Un alt dezavantaj al acestui protocol
este timpul de conectare mai mic la
server, acest dezavantaj tocmai
datorită cantității de informație care
este schimbată între server și client. 

Concluzii
Din ce în ce mai multe companii
care tranzacționează online trebuie

să folosească certificate SSL pen-
tru a nu risca frauda și problemele
ce apar datorită infractorilor ciber-
netici.
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Acest rol principal al gas-
tronomiei în alegerea destinației
și consumului turistic au condus
la creșterea ofertelor gastro-
nomice bazate pe produse lo-
cale calitative și consolidarea
unei nişe de piaţă specifică tur-
ismului gastronomic.
Dezvoltarea turismului gastro-
nomic la nivel mondial este
evidentă, acesta reprezentând
unul dintre cele mai dinamice
segmente ale pieței de turism.
Resursele naturale pe care le
transformă în produse turistice
fac posibilă identificarea terito-
riului de unde acestea din urmă
provin, cu efecte vizibile asupra
păstrării identităţii naţionale, re-
gionale sau locale, într-o lume
tot mai globalizată.
Evenimente recente în dez-
voltarea durabilă a turismului la
nivel mondial, ca şi în manage-
mentul destinaţiei turistice, se
bazează pe atragerea şi impli-
carea vizitatorilor la viața
culturală a localităţilor de
destinație, bine explicate și in-
terpretate prin bucătăria, pro-
dusele locale și toate serviciile
și activitățile conexe.
Destinațiile care doresc să pro-
moveze turismul gastronomic
trebuie să se implice la niveluri
diferite cu privire la
îmbunătăţirea calităţii: protecția
și recunoașterea produselor lo-
cale, dezvoltarea unei oferte
competitive și formarea
profesională continuă de-a lun-
gul întregului lanț de turism gas-
tronomic, pentru a crește
satisfacția vizitatorilor.
Destinațiile ar trebui să for-
muleze un mesaj credibil și au-
tentic despre produsele turistice
care încorporează gastronomia
locală, deoarece turiştii actuali
sunt mult mai bine informaţi, ei
luând decizia de achiziţionare a
unui pachet de servicii cu mult
timp înainte de a efectua o
călătorie, iar experienţa aces-
tora este împărtăşită pe reţelele
sociale, care au un impact în
creştere, mai ales asupra tiner-
ilor. 
Destinaţiile culinare pot fi un
reper în alegerea vacanţei, pen-
tru a încerca la faţa locului
mâncărurile tradiţionale din di-
versele bucătării ale lumi
Brânzeturile şi vinurile produse
în Franţa sunt unele dintre cele
mai bune din lume. Gurmanzii
pot opta pentru o vacanţă cu
temă gastronomică, unde
vizitează mai multe regiuni şi
participă la cursuri de gătit şi iau
parte la degustări. Fiecare
provincie a Franţei are o
bucătărie distinctă: în nord-vest
se folosesc untul, crème fraiche
(un tip de smântână specifică)
şi merele; în Provence (sud-
est), uleiul de măsline, condi-
mentele şi roşiile; în sud-vest
grăsimea de raţă, foie gras şi
ciuperci porcini (cèpes); în
nord-est se simte influenţa
germană şi se folosesc slănina,
cârnaţii, berea şi sauerkraut. Pe
lângă aceste patru regiuni prin-
cipale, există multe tipuri de
bucătărie locală, cum ar fi cea
de pe Valea Loirei, faimoasă
pentru felurile de mâncare deli-
cate, din peşte de apă
proaspătă, ca şi pentru vinurile
albe, sau bucătăria din Basque,
caracterizată prin roşii şi chili.

Franţa are cele mai multe şcoli
de gastronomie din Europa.
Francezii sunt renumiţi pentru
bucătăria lor (în special zona
Provence) şi, totodată, ei dau
cel mai mare număr de bucătari
Michelin. A învăţa să găteşti de-
licioasele sosuri de salate, să te
dedici  patiseriei fine sau
preparării pateului de ficat, cele-
brul foie gras, face dintr-un
bucătar un artist culinar.
Bucătăria franceză se împarte
în mai multe stiluri: cea alpină,
nouvelle couisine, home cook-
ing etc.

Gastronomia vine adesea la
pachet cu alte motivații turistice,
cum ar fi târgurile de Crăciun.
Denumit “Capitala Crăciunului”,
orașul Strasbourg este primul
oraș în care s-a organizat un
Târg de Crăciun, în anul 1570.
Peste 300 de tarabe, formații
care cântă muzică live, vin fiert
și castane coapte, îi aşteaptă
pe turişti în perioada
sărbătorilor de iarnă în piața
centrală a orașului francez.
Orașul medieval Koln, de pe
malul fluviului Rin pare desprins
din basme în luna decembrie,
nenumăratele târguri de
Crăciun făcându-l să pară
orașul Moșului. Cel mai impre-
sionant este însă Târgul de
Crăciun amplasat în fața Cate-
dralei.
Viena este frumoasă în orice
perioadă a anului, însă de
sărbători devine tărâm de
poveste. Târgul de Crăciun de
la Viena este cel mai reușit târg
de acest gen din Europa așa că
nu trebuie ratat.

târgul de Crăciun de la
strassbourg

Gastronomia spaniolă include
numeroase sosuri, fructe de
mare şi cărnuri, precum şi cele-
brele gustări tapas. Barcelona
şi Madrid sunt destinaţii culinare
deosebite. 

Printre multele reţete care
compun bucătăria variată a
Spaniei, unele dintre ele sunt
comune pe întreg teritoriul: tor-
tilla de patata (omletă de
cartofi), gazpacho (supă rece
de roşii), paella (orez cu
şofran), stufatul şi tocana
(fabada asturiana - tocana de
fasole), migas (pâine veche de
o zi cu usturoi şi pimenton -
paprică afumată şi ulei de
măsline), cârnaţi (cum ar fi em-
butidos - cârnat de porc,
chorizo - cârnat de porc cu
paprică, andmorcilla - cârnat de
sânge), mariscos (fructe de
mare), lechazoasado (miel de
lapte, prăjit), chuletillas (cotlet
de miel de lapte la grătar),
jamónserrano (şuncă sărată
uscată) şi brânzeturi. Se
consumă şi multe feluri de mân-
care bazate pe legume boabe
(linte, boabe verzi, năut), supe
şi pâine, cu numeroase varietăţi
regionale. Deserturile spaniole
diferă puţin de la regiune la
regiune. Sunt preferate crema
din ouă şi lapte, tartele cu
fructe, budinca de orez, torrijas
(pâine prăjită franţuzească), tur-
ron (un desert de Crăciun cu
migdale şi miere) şi churros.
Spania conduce destinaţiile din
Europa care stârnesc cel mai
mult interes pentru oferta lor
gastronomică. Raportul ”Food
Tourism” scoate în evidenţă că
66% din profesioniştii din cinci
ţări intervievaţi consideră că
experienţele culinare sunt

esenţiale pentru călător atunci
când alege o ţară pentru a se
bucura de vacanţa sa; 82% din
respondenţi au apreciat Spania
ca o destinaţie atractivă pentru
oferta sa gastronomică, înain-
tea Marii Britanii (73%), Italiei
(61%), Franţei (61%) şi Ger-
maniei(55%). Cu toate acestea,
turismul gastronomic a înregis-
trat o creştere mai mare în piaţa
franceză şi cea britanică în ul-
timii ani, potrivit aceluiaşi
studiu. 
Raportul realizat de The Blue-
room Project - TBP Consulting
în colaborare cu Pangaea Net-
work, a fost întocmit în urma
consultării  profesioniştilor din
aceste cinci ţări, din care 69%
sunt agenţi de turism şi tourop-
eratori. Se constată, de aseme-
nea, că în majoritatea ţărilor,
această activitate reprezintă
până la 10% din veniturile lor,
iar în ceea ce priveşte percepția
destinaţiei în funcţie de oferta
lor culinară, jumătate dintre
spanioli consideră că mâncarea
şi vinul afectează imaginea unui
loc, peste călătorii francezi
(44%), germani (41%), britanici
(39%) şi italieni (37%). Raportul
analizează, de asemenea,
tendinţele la nivel european şi
ajunge la concluzia că majori-
tatea turiştilor, 26% (potrivit
agenţilor chestionaţi) aleg să
combine gastronomia şi itiner-
ariile culturale, în timp ce 25%,
preferă să cunoască destinaţia
şi împrejurimile sale, iar 17%
preferă să combine experienţa
culinară cu wellness-ul; 55%
dintre experţii respondenţi
semnalează că acest tip de tur-
ist doreşte să cunoască as-
pecte autentice ale ţării pe care
o vizitează, în timp ce 28% se
definesc ca persoane care
doresc să socializeze şi să
petreacă timpul împreună.
Călătoriile care au o motivaţie
gastronomică durează, de obi-
cei două, sau trei zile, majori-
tatea călătorilor au între 36 şi 55
de ani şi efectuează o cheltuială
medie pe zi de între 100 şi 250
de euro. Activităţile lor princi-
pale includ vizite la ferme şi
pieţe de produse locale (29%),
urmate de achiziţiile de produse
locale (26%) şi evenimentele
legate de mâncare şi degustări
de vinuri locale (20%).

Definiţia pe care au dat-o
experţii consultanţi ai
Organizaţiei Mondiale a Turis-
mului turismului gastronomic

este: turişti şi vizitatori care îşi
planifică călătoriile cu scopul de
a încerca bucătăria locală sau
pentru a realiza activităţi legate
de gastronomie. Gastronomia
se consolidează astfel ca un el-
ement cheie pentru diversifi-
carea ofertei turistice și
stimularea dezvoltării
economiei locale, regionale și
naţionale cu valori de susten-
abilitate bazate pe teritoriu,
peisaj, produse locale și auten-
ticitate, toate în concordanţă cu
tendinţe actuale ale consumului
cultural. Acest segment este de-
osebit de important pentru
comunităţile rurale, aşa cum a
afirmat secretarul general al
OMT, Taleb Rifai, care prezintă
astfel un mare avantaj compet-
itiv în momentul în care sunt
servite preparate culinare
tradiţionale datorită proximităţii
de terenurile unde se produc al-
imentele. Astfel, acestea au
oportunitatea de a genera veni-
turi şi locuri de muncă, precum
şi să contribuie la menţinerea
altor sectoare ale economiei lo-
cale, cum ar fi agricultura.
Gastronomia câştiga poziţii
printre motivaţiile pentru a alege
o destinaţie, ce a dus la o dez-
voltare tot mai mare a ofertei
bazate pe produse locale de
calitate şi consolidarea unei
pieţe în  creştere, care a devenit
una dintre cele mai dinamice de
pe scena internaţională. Cu
toate acestea, turismul gastro-
nomic, continuă să fie un
fenomen în curs de dezvoltare
ca un nou produs turistic
datorită, printre altele, faptului
că, potrivit experţilor, peste o
treime din cheltuieli în oferta
turistică a destinaţiei se face pe
produse alimentare, ceea ce
arată importanţa gastronomiei
în calitatea experienţei
vacanţionale.
Mai mult decât atât, aceasta
câştigă din ce în ce mai multă
importanţă ca motivaţie
secundară în momentul alegerii
destinaţiei, dovadă fiind faptul
că, potrivit cercetărilor recente,
a mânca în restaurante este a
doua activitate favorită a
turiştilor internaţionali care
vizitează Statele Unite şi prima
pentru turiştii proveniţi din
America de Nord în călătoriile
lor pentru leisure în alte ţări.
Mai multe studii au relevat că
turiştii călătoresc spre destinaţii
care au deja o reputaţie ca spre
un loc unde pot experimenta

produse locale de calitate. De
fapt, în lumea turismului există
destinaţii cu influenţă, a căror
imagine de brand se asociază
cu valorile gastronomice la
diferite niveluri de intensitate,
printre care Franţa, Italia,
Spania, Grecia, Belgia, Portu-
galia, Statele Unite (în special
regiuni cum ar fi văile Napa şi
Sonoma în California), Brazilia,
Peru, Mexic, Noua Zeelanda,
Africa de Sud, Australia, Chile,
Malaiezia, Japonia, Indonezia,
Bali, China sau Singapore.
Satisfacţia consumatorului,
conformându-se aşteptărilor
acestuia, va permite destinaţiei
să-l fidelizeze, crescând intenţia
acestuia de a opta din nou pen-
tru aceleaşi destinaţii. Nu este
surprinzător că “gastronomia de
calitate este un factor decisiv în
satisfacţie, deoarece produce o
amintire de neşters a
experienţei trăite de către tur-
ist”, aşa cum indică raportul
elaborat de OMT.
În acest sens,  rutele gastro-
nomice devin cu siguranţă unul
din produsele cu cea mai mare
proiecţie. Aceste itinerarii
combină, de asemenea, locuri
de interes istoric şi  alte atracţii
turistice, cu un bun ambalaj
pentru a prelungi şederea în
destinaţie şi a promova astfel
dezvoltarea economică a zonei
sale de influenţă. De aseme-
nea, acestea vor trebuie să se
diferenţieze de concurenţă,
deoarece vizitatorii caută vari-
etate, noutate şi autenticitate în
experienţe.
Din bucătăria grecească nu
lipsesc pilafurile, asezonate cu
condimente şi alune.
Pâinea de casă stropită cu ulei
de măsline, roşiile coapte de
grădină, peştele proaspăt şi
fructele de mare sunt câteva
dintre cele mai simple şi mai
bune mâncăruri servite în taver-
nele greceşti. 
Carnea de miel este principalul
tip de carne folosit de către
greci. Pregătirea mesei cu
ocazia unei sărbători
tradiţionale presupune
prepararea în curte, la proţap, a
mielului întreg. Pentru mesele
obişnuite, carnea de miel este
înăbuşită în vase înalte,
împreună cu legume asortate,
este crestată şi apoi friptă la
grătar.

Conf. Univ. Dr. Virgil NiCula,
ulbs

strasbourg

- continuare în pagina 8 -
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Pe lângă minunatele peisaje pe
care le oferă, Toscana are o
reputaţie aparte în sens gastro-
nomic şi nu numai, pentru că
realmente bucătăria toscană e
de mare excepţie, e locul ideal
în care poţi învăţa cum să
găteşti în pur stil italian: cum se
fac paste umplute sau cum se
degustă excelentele vinuri de
Chianti. 
Turismul gastronomic este or-
ganizat în grupuri mici, care
cheltuiesc mai mult decât turiştii
obişnuiţi, solicită mai multe ser-
vicii specifice, se feresc de uni-
formitate, nu suportă
kitsch-urile şi apreciază la final
calitatea produselor consu-
mate. Turiştii românii, în general
persoanele cu venituri medii,
sunt interesaţi de achiziţionarea
unui pachet de servicii privind
petrecerea unui sejur în mediul
rural (a cărui durată nu
depăşeşte două-trei zile) care
este compus din servicii de
cazare la o pensiune turistică
rurală sau agroturistică şi ser-
vicii de masă în cadrul aceloraşi
unităţi (dacă au şi un restaurant
tip pensiune sau familial), sau la
unităţi care oferă un meniu
tradiţional, situate în apropiere.
Turiştii străini cheltuiesc, în gen-
eral, mai mulţi bani pentru o
experienţă gastronomică
tradiţională şi sunt interesaţi şi
de ofertele agenţiilor de turism
touroperatoare care oferă pa-
chete ce includ servicii de masă
în diverse formule: cazare cu
mic dejun, cazare cu demipen-
siune, pensiune completă etc.
cu meniuri tradiţionale. Costul
mediu al unei zile de cazare cu
pensiune completă şi servicii
adiţionale se ridică la aproxima-
tiv 60-70 de euro/turist, iar un
număr destul de mare de turişti
străini alocă mai mult de 500 de
euro pentru un sejur care poate
ajunge şi la cinci - şase zile. 
Turismul gastronomic este
parte a turismului cultural. Pro-
dusele turistice gastronomice
înglobează valori de mediu,

peisaj, componente ale culturii
locale, tradiții, bucătăria locală,
costume tradiţionale, produse
alimentare locale și ritualurile
asociate cu experiența
gastronomică - modul în care
produsele alimentare sunt
servite și prezentate, ingredien-
tele, metodele de preparare.
Identificarea peisajului culinar
cu destinația turistică reprezintă
una dintre provocările de a crea
produse turistice.
Turismul gastronomic
reprezintă o nouă formă de tur-
ism de nișă ce încearcă să re-
alizeze un echilibru perfect între
util și plăcut, între nevoile zilnice
de hrană și o experiență
culinară care poate lăsa o
amprentă extraordinară turistu-
lui. Consumul este de fapt o
parte integrantă a experienței
turistice, acesta fiind în egală
măsură un consum de locuri,
obiceiuri și tradiții, precum și un
consum de arome locale prin in-
termediul felurilor de mâncare
specifice.

Tot mai mulți turiști din lume
caută să trăiască noi
experiențe, iar gastronomia
este o astfel de experiență.
Noțiunea de turism gastronomic
este aplicabilă turiștilor care
planifică un sejur, în întregime
sau parțial, în scopul de a gusta
produsele locale sau de a lua
parte la activități care sunt
legate de gastronomie.
Chiar dacă bucătăria nu este
principala motivație pentru
alegerea unei destinații, fiind o
a doua sau a treia opțiune în
ceea ce privește criteriile de
selecție, gastronomia este un
punct important pentru
cercetările actuale. Turismul
gastronomic reprezintă un
fenomen în creștere care se
dezvoltă ca o nouă formă de
turism, materializată în produse
turistice inovative,  datorită fap-
tului că o treime din bugetul de
călătorie este cheltuit pe con-
sumul de alimente. Din acest
motiv, bucătăria locală este un
factor important în ceea ce
privește calitatea vacanțelor. 

Una dintre definițiile cele mai
folosite ale turismului gastro-
nomic este propusă de Lee și
colab.: turismul gastronomic

"este o călătorie în regiunile bo-
gate în resurse gastronomice
pentru a genera experiențe de
agrement sau în scopuri de di-
vertisment care include: vizite la
producătorii primari sau secun-
dari de produse gastronomice,
festivaluri gastronomice, târguri,
evenimente, demonstrații de
gătit, degustări de produse ali-
mentare sau orice activitate
legată de produsele ali-
mentare". Această călătorie de
experienţe este într-o strânsă
legătură cu un stil de viaţă care
include experimentarea,
învățarea din diferite culturi,
acumularea de cunoștințe și
lecții învățate prin degustări de
produse tradiţionale, despre
calitățile sau însușirile legate de
turismul culinar și specialitățile
culinare produse în regiunile
vizitate. Experiența turismul
gastronomic este considerată
ca atare atunci când toate cele
menționate mai sus reprezintă
principalul motiv sau principala
motivația de a călători pentru
vizitatorii unei anumite
destinații.
Cultura este un set de compor-
tamente, cunoștințe și de-
prinderi care modelează o
societate, care se bazează pe

sentimentul de apartenență.
Ofertele turistice gastronomice
sunt viabile dacă prestatorii de
servicii sau producătorii locali
iau în considerare caracteristi-
cile culturale ale teritoriului.
Gastronomia permite turiștilor
să ia contact cu patrimoniul cul-
tural și istoric al unei destinații
prin testare, experimentare
gastronomică și cumpărare de
produse. De asemenea, trebuie
să se ia în considerare apariția
unor noi valori culturale care
sporesc bogăția și diversitatea
culturală a unei regiuni. În acest
sens, tradiția și inovația
coexistă într-un mod natural.
Tradiția gastronomică este un
proces într-o continuă evoluție,
iar provocările pentru
profesioniști sunt de a încorpora
inovația, de a reînnoi și adapta
propriile oferte la nevoile noii
culturi de consum.
Târgul de Turism al României a
avut loc la Romexpo în pe-
rioada 17-20 noiembrie a.c.
Consiliul judeţean Sibiu, prin
Asociația Judeţeană de Turism,
împreună cu Primăria Municipi-
ului Sibiu, au promovat oferta
judeţului Sibiu în cadrul standu-
lui organizat cu prilejul acestui
important eveniment.

În dezvoltarea produselor turis-
tice specifice, care pot mări
atractivitatea celor cinci mi-
croregiuni ale judeţului Sibiu
făcând sejurul turistului mai
plăcut, se impune şi stimularea
unor activităţi conexe
activităţilor turistice, cum ar fi:
producţia de obiecte de arti-
zanat şi meşteşugăreşti, care
pot fi valorificate în cadrul  târ-
gurilor de artă populară şi arti-
zanat, organizarea de
spectacole folclorice, toate
însoţite de degustări de pro-
duse tradiţionale. Sprijinirea
investiţiilor turistice care
promovează bucătăria
tradiţională specifică fiecărei mi-
croregiuni sau a unor iniţiative
de valorificare a potenţialului
turistic al acestora, se pot con-
cretiza prin accesarea de fon-
duri europene în actuala
perioadă de programare 2014-
2020. Creşterea rolului târ-
gurilor de turism locale şi
diversificarea ofertei punctelor
de informare turistică care
funcţionează în diverse
localităţi, se constituie în obiec-
tive care pot fi realizate în pe-
rioada următoare.
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