DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE
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Migrația populației între
blocaje și eternizare

Turismul
gastronomic

– un liant al culturii
şi identităţii
naţionale - (II)

– o componentă a drumului de la
guvernare la guvernanță și retur –
La sesiunea ESPERA - 2016, de sub egida Academiei
Române, a Institutului Național de Cercetări Economice și a prestigioasei edituri germane Peter Lang (International Academic Publishing Group), profesorul
Dan Popescu a ținut în plen comunicarea de mai jos:

prof. Dan popesCu

Conf. Univ. Dr.
Virgil niCula, ulbs

Asociaţia sibiană My
Transilvania s-a implicat
în ultimii ani cu succes în
organizarea unor evenimente gastronomice locale la nivelul judeţului
Sibiu, având un rol determinant şi în obţinerea de
către judeţul Sibiu a titluRegiune
de
lui
gastronomică europeană

„Din nefericire,
omenirea are capacitatea de a produce
probleme noi mai repede
decât pot fi rezolvate cele vechi”
George emil palade
Migrația populației nu este un fenomen nou.
Încă din antichitate aceasta s-a manifestat la
dimensiuni dramatice: împinși de foame, de
foamete, de lipsuri, oamenii s-au dus pe alte
meleaguri în speranțe de mai bine.Astăzi este
la fel. Este o migrație generată, impusă de
fenomene, de cauze economice. Ea a dat și
dă naștere la emigranți. Dar migrația umană
forțată de persecuții religioase, naționale,
rasiale, forțată de războaie – interne și regionale, mondiale –, de cataclisme naturale
da mare amploare, dar și de ură de rasă etc?
Aceasta a dat și dă naștere la apatrizi, la
proscriși, mai bine spus la refugiați. Începând
chiar din antichitate, creștinii care se refugiau
din Imperiul Roman, evreii asemenea, fugind
de moarte etc. continuare ^n pag. 4-5

continuare in pag. 7

Asist. Univ. Dr.
Alma pentesCu, ulbs

Câteva repere
pentru succesul
micilor afaceri
Având în vedere actualul
mediu de marketing, caracterizat de schimbări
frecvente și o rată a
șomajului ridicată în rândul tinerilor, pare firesc a
ne întreba despre ce este
rețeta succesului. Deși
aceasta nu există, exemplele de bune practici din
diferite domenii pot constitui câteva repere pentru
succesul micilor afaceri.
Întreprinderile mici și mijlocii sunt esențiale pentru
economia Europei.
continuare in pag. 2

Emigrarea și
Imigrarea
Populației
Amplificată de
Integrare și
Globalizare

NAȚIUNEA, COMUNITARISMUL, PACE ȘI GLOBALIZARE:
O RELAȚIE VULNERABILĂ
Cuvant
înainte
În acest
articol profesorul
D a n
Popescu
masterand Nadia
creionează
vedeanu, universi- o
schiță
tatea din
obiectivă a
unei teme
buCurești
fundamentale a timpurilor noastre, și probabil a secolului nostru, globalizarea între națiuni,
comunitate și globalizm.
Abordează orizonturi complexe cum ar fi:
națiune, pace, război, integrare, migrația,
globalizarea, terorismul, toate acestea
într-o lume, la fel de tulburată ca a
noastră.
rezumat
În general progresul uman s-a realizat
printr-o acumulare de la simplu la complex. Națiunile au aparut și s-au dezvoltat

în anul 2019, distincţie pe
care Sibiul o va împărţi cu
Regiunea Egeei de Sud a
Greciei, care include insule precum Santorini,
Mykonos şi Rhodos. Titlul
e acordat în fiecare an de
Institutul
către
Internaţional al Gastronomiei, Culturii şi Tursprijinul
cu
ismului,
europene.
instituţiilor
Distincția are ca scop
stimularea inovării în
domeniul culinar şi al turismului sustenabil.

pe propriile sale baze (Europene, Americane, Asiatice, Internaționale, etc.), de
obicei stimulate de nevoia progreslui, a
succesului în competiție, nevoia de
menținere a păcii.
Tranziția globalizării este evidentă, cea ce
se relevă astăzi ca un proces natural cu
multiple cauze, mai ales din punct de
vedere economic și dezvăluie nevoia de
activitatați cu o miscare lentă. Pot fi
evidențiate exemple cu privire la globalizarea piețelor de capital pe piața forței
de muncă, cu o incidență asupra
dezvoltării încă din antichitate, dar și pe
piața produselor. Ce factori favorizează
astfel de procese? Ce factori influențează
aceste procese? Astfel de evoluții sunt
realități evidente? Cum rămâne cu perspectiva de viitor? Cu siguranță
răspunsurile la aceste întrebări vor
gravita asupra unor cuvinte cheie:
Națiune, integrare, globalizare, pace,
război mondial, migrație, vulnerabilități.

masterand OanaGeorgiana Cosma,
universitatea din
buCurești

,,Adevaratul progres opereaza in interiorul, nu in
exteriorul oamenilor ‘’
mihai eminescu
Lumea întreagă trăiește
în prezent timpuri dificile.
Enumăr aici secvențe
cunoscute în unanimitate
științifică
aria
în
internațională. Pentru început o criza a mediului
sau supraîncălzirea Terrei este pe cale să facă
ravagii, accentuând, întro maniera directă, o subcriza, cu dispariția reală,

între altele, a celor patru
anotimpuri ale climatului
temperat și instraurarea a
două dintre ele care, de
asemenea, se succed
într-un mod destul de indisciplinat: anotimpul cald
și cel rece.
Acest fapt face să apară
deja mutații fundamentale mai ales în structura
culturilor agricole, favorizând unele și defavorizând altele, impunând
schimbări radicale în
alimentația oamenilor și
animalelor, în importurile
și exporturile de cereale
unde este necesar să fie
privilegiat mediul acvifer
etc.
continuare in pag. 8

Cu prilejul Sfintei Sărbători a Crăciunului și
sărbătoririi Anului Nou 2017, redactorii și
colaboratorii “Euroeconomia XXI” urează
tuturor cititorilor “La mulți ani, un An Nou
2017 cu multe împliniri, cu sănătate și fericire!”
“Euroeconomia XXI”

- continuare in pag. 6 -

Conf. Univ. Dr. Paul
luCian, ulbs

Politica Externă
şi de Securitate
Comună
(PESC)
Până în 1993 armonizarea politică între
statele membre UE se
spiritul
în
făcea
cooperării politice europene. Cooperarea
consta în principal în
consultări periodice
între miniştrii afacerilor
externe şi contacte
între
permanente
administraţiile acestora. Deciziile se luau
pe baza principiului
unanimităţii, iar aspectele de securitate
se limitau la domeniile
politice şi economice.
Crizele politice de la
sfârşitul anilor ’80 şi
alte evenimente dramatice din Europa au
d e m o n s t r a t
şi
insuficienţa
ineficienţa acestui instrument.
- continuare in pag. 3 -
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Asist. Univ. Dr.
Alma pentesCu, ulbs
urmare din pagina 1
Acestea reprezintă aproximativ
90% din afacerile existente în
Uniunea Europeană, iar în ultimii 5 ani au creat aproximativ
85% din noile locuri de muncă
(http://ec.europa.eu/growth/sm
es).
În general, aceste companii
vizează piața locală, având o
cotă de piață limitată. Sunt
deținute de o persoană sau un
grup mic, ceea ce le permite să
fie mai flexibile / adaptabile, respectiv atente la oportunitățile
existente. Comparativ cu o
companie mai mare, majoritatea proprietarilor/managerilor
unei companii mici au dobândit
majoritatea cunoștințelor din activitatea curentă. O altă
diferență constă în faptul că
schimbările realizate sunt uneori rezultatul unei nevoi pe termen scurt și nu a unei strategii
pe termen lung.
În prezent, micile afaceri
sunt privite tot mai des ca o
soluție pentru crearea locurilor
de muncă, putând contribui la
stabilitatea socială. Totuși, accesul la finanțare și dinamica
mediului de marketing sunt
esențiale pentru acestea (Wiklund, Shepherd, 2005). Astfel,
capacitatea de a crea un avantaj competitiv reprezintă un factor de succes pentru o
companie de mici dimensiuni.
În acest sens, Winer (2004)

păltiniș iarna

consideră că o companie mică
va
fi
competitivă
dacă
generează valoare pentru client
(de exemplu: prețuri mai mici,
livrare mai rapidă, amplasare
mai convenabilă etc.). Totuși,
această valoare trebuie să fie
percepută de către clienți și dificil de evaluat de către
concurenți.
În ceea ce privește obținerea
unui avantaj competitiv prin
prisma mix-ului de marketing,
companiile mici ar putea oferi
un asortiment variat la un preț
competitiv; produse care se
găsesc mai dificil sau chiar produse/servicii personalizate (în
funcție de segmentul lor țintă).
Totuși, acestea vor reprezenta
un avantaj doar dacă nu sunt
oferite și de către concurenți.
Diferențierea se poate realiza și
prin oferirea unor servicii pe
care ceilalți concurenți nu le
oferă deloc sau nu le prestează
eficient, precum: livrare mai
rapidă,
instalarea/montarea
produsului sau repararea acestuia, garanție extinsă sau chiar
training pentru client (Bressler,
2012).
În ceea ce privește prețurile/tarifele practicate, companiile mici
pot avea prețuri mai mari, atâta
timp cât acest lucru este justificat de valoarea oferită. Aceasta
valoarea suplimentară ar putea
fi obținută printr-o mai bună
cunoaștere a produselor/serviciilor oferite, customer service,
o amplasare sau un program
mai convenabil.
Referitor la sediului companiei,

o utilizare inspirată a elementelor acestuia este de
asemenea o modalitate de
diferențiere față de ceilalți. Spre
exemplu, hotelurile, restaurantele, magazinele, grădinițele,
etc. sunt în general companii
care acordă mai mult atenție
ambianței (temperatură, iluminat, miros, muzică), aspectului
exterior și interior al clădirii, mobilierului și echipamentelor utilizate, deoarece clientul va ține
cont de aceste elemente în
evaluarea serviciilor oferite și a
gradului său de satisfacție față
de acestea (Zeithaml, Bitner,
Gremler, 2012). Pe lângă o
ambianță primitoare, compania
ar putea decide să se deplaseze la client (de exemplu:
livrare la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități, în vârstă
sau care pur și simplu nu au
timp să se deplaseze până la
sediul companiei).
În ceea ce privește promovarea,
o
campanie
promoțională inspirată poate
contribui la creșterea vânzărilor
și a reputației. În acest sens,
companiile mici ar putea să se
alăture altor companii sau
evenimente pentru a putea
obține o mai bună vizibilitate și,
implicit, pentru a atrage mai
mulți clienți.
Nu în ultimul rând, angajații
companiei pot contribui decisiv
la succesul (sau eșecul) acesteia, atitudinea și convingerile
lor față de companie fiind reflectate în comportamentul
acestora (Hoffman, Bateson,
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2010). În ochii clientului,
angajații
sunt
compania,
aceștia influențând semnificativ
gradul de satisfacție al clientului față de produsele/serviciile
achiziționate. Astfel, dacă
angajații sunt capabili să creeze
o experiență de cumpărare
plăcută, este probabil să
încânte clientul, acesta fiind
probabil să povestească și familiei sau prietenilor despre acest
lucru. În felul acesta, cresc
șansele de a atrage noi clienți,
precum și de a-i fideliza pe cei
existenți.
În concluzie, obținerea unui
avantaj competitiv pornește de
la identificarea concurenților
relevanți, a punctelor forte și
slabe ale companiei (proprii),
precum și a resurselor de care
dispune aceasta. În același
timp, pentru a putea obține
rezultatele
dorite,
managerii/antreprenorii trebuie
să înțeleagă foarte bine cine
este clientul lor (cine le
cumpără produsele/serviciile,
ce nevoi au acei oameni, cât de
des cumpără, de ce i-au ales).
Nu în ultimul rând, compania nu
trebuie să promită lucruri pe
care nu le poate oferi (nu trebuie să exagereze promisiunile
din campaniile de promovare),
respectiv trebuie să ofere ceea
ce a promis. Credibilitatea este
esențială în orice domeniu, iar
menținerea acesteia presupune
o gestionare eficientă a
așteptărilor clienților (MacDougall, Conrad, 2009).
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Responsabilii politici europene se
angajează să elaboreze progresiv o
Politică Externă şi de Securitate
Comună
cu
următoarele
obiective:apărarea valorilor comune,
a intereselor fundamentale şi
independenţei UE, întărirea securităţii
UE şi a statelor membre; menţinerea
păcii şi întărirea securităţii naţionale, în
conformitate cu principiile Cartei ONU,
Actul Final de la Helsinki din 1975 şi
Carta de la Paris din 1990;promovarea cooperării internaţionale;
promovarea
şi
consolidarea
democraţiei şi a statului de drept,
apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale.
Aceste obiective se vor realiza progresiv, pentru că UE nu are în prezent
o structură statală finită şi chiar “interesele comune” sunt dificil de definit.
Amintim faptul că Franţa şi Marea Britanie sunt singurele ţări membre care
deţin arme nucleare.
Deciziile din cadrul PESC şi JAI
(Justiţie şi Afaceri Interne) au la bază
cooperarea interguvernamentală.
Conform prevederilor Tratatului de la
Maastricht, orientările generale de
Politică Externă Comună sunt definite
de către Consiliul European, care decide cu unanimitate dacă un domeniu
clar definit poate face obiectul unei
acţiuni comune.
Astfel de acţiuni sunt prevăzute în
următoarele domenii: cooperare în
cadrul OSCE, politica de dezarmare
şi controlul armamentului în Europa,
neproliferarea armelor nucleare, aspecte economice din domeniul
securităţii.
În afara acţiunilor comune, ţările membre sunt obligate să acţioneze pentru
o apropriere continuă, consultări, informare reciprocă şi coordonare în
cadrul Consiliului UE.
În privinţa politicii de securitate
comună, UE se inspiră din structurile
Uniunii Europei Occidentale (UEO),
care face parte integrantă din dezvoltarea UE. UEO trebuie să elaboreze şi să pună în practică toate
deciziile şi acţiunile cu implicaţii în
domeniul apărării. Într-o declaraţie
specială asupra rolului UEO şi relaţiile
acesteia cu UE şi NATO, statele
membre ale UE care sunt şi membre
ale UEO au convenit asupra unui program de cooperare care stipulează
faptul că UEO trebuie să devină progresiv componenta de apărare a UE,
să întărească articularea europeană
a NATO. Datorită sensibilităţii politici
de securitate comună, deciziile şi
măsurile în acest domeniu sunt luate
în baza principiului unanimităţii.
Liderii europeni au prezentat unAcord
cu privire la apărarea europeană în
care se prevedea crearea unei celule
militare de planificare a unor operaţiuni
ale forţelor armate UE.
Acest Acord s-a numit: „Apărarea
europeană: consultarea UE-NATO,
planificare şi operaţiuni”. În Acord este
prevăzută libertatea de desfăşurare a
unor acţiuni militare din anul 2004 independente de acţiunile decise pe
bază de unanimitate de membrii
NATO, dar cu acceptul şi cu obligaţia
de a coopera cu Alianţa Atlanticului de
Nord.
Acordul referitor la apărarea
europeană este important deoarece
permite Europei să dispună de o forţă
militară autonomă. Celula europeană
de apărare avea sediul la Bruxelles
unde se află deja Statutul Major al Europei, care se ocupă cu planificarea
strategică.
Celula va fi subordonată Consiliului de
Miniştrii UE şi Înaltului Reprezentat al
UE pentru politica externă.
Totuşi, în viitor, celula s-ar putea trans-

forma într-un Cartier General al
apărării europene, ceea ce ar nelinişti
SUA. În opinia SUA, problemele
apărării europene „nu trebuie să le
dubleze pe cele ale NATO”.
Compromisul între UE şi SUA s-a
parafat la 13 decembrie 2003 la Bruxelles şi reprezintă în esenţă crearea
unui centru de coordonare a
operaţiunilor militare având menirea
de a interveni la nivel regional în cazul
în care comandamentele forţelor armate naţionale nu vor putea face faţă
situaţiilor de criză.
În urma cu 60 de ani, datorita
ameninţărilor globale, U.E. a fost
prevăzută ca un proiect de pace pe
scena mondială, rol menţinut şi în
prezent. Uniunea Europeană nu este
un bloc militar, nu reprezintă o
ameninţare militară la nivel global are
numai o PESC în care statele membre discută deschis despre politica
externă a U.E. Prin extindere,U.E. a
devenit un mare bloc economic în interiorul economiei mondiale. În
prezent nu poate duce o politică
economică externă comună dacă nu
se prezintă în faţa comunităţii
internaţionale ca o entitate politică
unică. PESC este un domeniu destul
de sensibil bazat pe integrarea politică,
pe promovarea intereselor U.E. şi a
statelor membre în relaţiile politice şi
militare cu ţările terţe.
Tratatul de la Maastrich înseamnă trecerea de la o integrare economică şi
socială la o integrare politică activă si la
o Politică Externă şi de Securitare
Comună. PESC este o punte către integrarea politică a Comunităţiilor Europene bazată pe cooperarea statelor
membre. La nivel european au existat
mai multe încercări nereuşite de
creare a unei politici de apărare
comună. În anul 1950 a existat ideea
franceză de creare a unei structuri
supranaţionale în domeniul apărării,
dar a eşuat, deşi exista suficientă
voinţă politică pentru susţinerea conceptelor de politică externă comună şi
politica de apărare comună. În anul
1954 a fost înfiinţată Uniunea Europei
Occidentale (U E O) pentru a administra viabilitatea ideii de cooperare în
materie de politică de securitate între
statele occidentale şi pentru a întări
poziţia politică a Europei în cadrul
NATO.
În art 11 al Tratatului de la Maastricht sunt stipulate cinci principii ale
PESC şi anume: apărarea valorilor
comune
şi
intereselor
fundamentale;întărirea securităţii U.E
;păstrarea păcii şi consolidarea
securităţii internaţionale;promovarea
cooperării internaţionale; dezvoltarea
democraţiei şi domnia legii.
Prima revizuire a Tratatului de la
Masstricht s-a realizat prin Tratatul de
la Amsterdam, unde reuniunile pur interguvernamentale au fost înlocuite de
reuniuni ale miniştrilor afacerilor externe ale statelor membre coordonate
de Secretariatul General al Consiliului
de Miniştri al cărui reprezentant este şi
inalt reprezentatul pentru PESC.
Împreună cu presedenţia Consiliului şi
Comisarul pentruAfaceri Externe, Înalt
Reprezentatul al PESC reprezintă
U.E. la nivel diplomatic pe scena
internaţională.
Un moment important în PESC a
fost Summit-ul european de gradul 0
de la Bruxelles din 2003 unde U.E. şia decis independenţa militară limitată.
În 2004, Tratatul Constiuţional neratificat aduce o semnificativă inovaţie,
şi anume înfiinţarea postului de Ministru al Afacerilor Externe, funcţie ce
trebuia să preia atribuţiile Înaltului
Reprezentant pentru PESC, cât şi pe
cele ale Comisarului însărcinat cu
afacerile externe. Considerăm că U.E.
are nevoie de o politică externă
comună aşa cum are şi o politică
comercială comună. Tratatul de la Lisabona cunoscut sub numele de

Tratatul de Reformă 2007 a păstrat
poziţia de Înalt Reprezentat al PESC,
deoarece funcţia de Ministru al Afacerilor Externe a U.E. a fost respinsă de
Marea Britanie.
În acest context, principalele
provocări cu care se confruntă în
prezent PESC sunt:scutul europeano-americam
antirachetă;
migraţia ilegală; extinderea U.E. politica europeană de vecinătate; stabilitatea Balcanilor de Vest .
Una din principalele probleme ale
PESC este cea a sistemului europeano-american
antirachetă,
problemă extrem de sensibilă,
deoarece provoacă o criză majoră
între Rusia şi SUA/NATO, dar care
ameninţă în primul rând securitatea
economică şi politica europeană.
Această ameninţare poate declanşa
o nouă cursă a înarmărilor cu efecte
nedorite cum ar fi: sancţiuni economice, embargouri, control asupra
preţurilor la materii prime şi la banii
pentru susţinerea programelor militare.
Atât Rusia, cât şi SUA/NATO
susţin opinia că securitatea naţională
depinde de modul în care controlează
spaţiul aerian cu ajutorul capabilităţiilor
militare, de a opri rachetele balistice.
După 11 septembrie 2001, SUA
anunţa Rusia că se retrage de la
Tratatul de neproliferare a armelor nucleare şi că vor construi pe teritoriul european mai multe scuturi antirachtă.
Divergenţele de opinie şi de acţiune
dintre Rusia şi SUA/NATO asupra sistemului antirachetă se datorează faptului că fiecare parte implicată în
conflict are propria strategie de
apărare.
Americanii susţin că scopul scutului antirachetă este să protejeze trupele NATO desfăşurate în Europa şi
alte teatre de operaţiuni, de asemenea teritoriul SUAşi al altor state membre NATO ,să se apere de rachetele
cu rază medie de acţiune care pot
veni din Orientul Mijlociu sau din Asia
de Nord –Est. Americanii mai susţin
că sistemul nu este proiectat pentru
acţiuni de atac sau pentru o eventuală
ofensivă cu arme nucleare din partea
Rusiei, desi NATO s-a apropiat prea
mult de graniţele Rusiei.
În acest context Rusia susţine că
scopul scutului antirachetă este descurajarea nucleară a ei, deoarece nu
există un pericol de amenţinare din
partea islamului şi Coreei de Nord
asupra SUA. Totuşi, Rusia consideră
Vestul un posibil inamic, de aceea
cere stoparea înarmării ţărilor de la
graniţele sale, de asemenea cere redobândirea statutului de lider în Europa Centrală şi de Est, precum şi
refacerea influenţei în fostul spaţiu sovietic, ceea ce ar însemna
recunoaşterea din partea Occidentului a intereselor legitime de securitate
ale Rusiei. În concluzie Rusia
consideră că se află într-o stare
strategică vulnerabilă, fiind încercuită
de baze NATO cu trupe desfăşurate
în apropierea propriilor graniţe. Statele
membre NATO au o atitudine diferită
faţă de scutul antirachetă , astfel o
parte din statele central şi est europene membre NATO cer
redirecţionarea sistemului de apărare
antirachetă în aşa fel încât să le ofere
protecţie faţă de o posibilă ameninţare
din partea Rusiei. Aceste solicitări vin
din partea Poloniei, Letoniei, Estoniei
şi Lituaniei, ţări care văd o eventuală
intervenţie rusească. Germania
susţine că orientarea scutului ar
reprezenta o provocare inutilă la
adresa Moscovei, în timp ce Franţa
are o atitudine indecisă. Găzduirea
scutului antirachetă pe teritoriul
României la Deveselu, care nu este
îndreptat către nici un stat, este unul
„exclusiv defensiv” .
Acordul României cu SUAcu privire la
sistemul antirachetă prevede expres „

că acesta nu poate fi folosit decât în
conformitate cu prevederile Cartei
Naţiunilor Unite” şi că acesta conţine
aparatură
nenucleară
şi
nepericuloasă şi se află sub directa
supraveghere a autorităţiilor române
abilitate.
O altă problemă majoră cu care
se confruntă în prezent PESC este
migraţia ilegală. Numărul imigranţilor
care vor să ajungă în Europa a crescut în ultimul timp. Fenomenul este
nemaiîntâlnit, are la bază două cauze
majore ”terorismul promovat de statul
islamic în Orientul Mijlociu şi starea de
sărăcie din ţările din nord-estul Africii.
Populaţia civilă din aceste ţări este
ameninţată cu torturile sistematice,
tratamentele inumane şi degradante,
sclavie, încălcări sistematice ale
legislaţiei războaielor etc. Terorismul
este cauza gravă a imigraţiei,
deoarece reprezintă un proces care
afectează întreaga lume, nu numai
Europa.
U.E. susţine lupta comunităţii
internaţionale pentru a preveni conflictele regionale. Exodul masiv al sirienilor, fenonem fără precedent a divizat
Europa în mai multe tabere, astfel
unele state consideră că acest
fenomen ameninţă stabilitatea
economică şi politică a U.E., alte state
în spiritul solidarităţii umane se implică
în soluţionarea acestui fenomen.
Considerăm că divizarea Europei în
faţa acestui fenomen demonstrează
lipsa de unitate politica a U.E.
O alta provocare pentru PESC
este extinderea U.E. Au existat voci
care au susţinut că aderarea Bulgariei, României şi Croaţiei ar aduce atingere politicii de coeziune a U.E.
Fostul preşedinte al Franţei a susţinut
că acestă afirmaţie este “meschină”.
Extinderea U.E. spre est „are o miză
economică” aceasta reprezintă o piaţă
şi o putere economică şi ştiinţifică
uriaşă. Fostul premier Toni Blaier
afirma cu privire la extinderea U.E. că
„ideea Europei unite, lucrând
împreună este esenţială pentru ca
naţiunile noastre să fie destul de puternice pentru a ne păstra locul în
acestă lume”. În opinia unor specialişti
europeni, după „ trei valuri de extindere”, în perioada 2008-2013 U.E. a
suferit de „oboseala extinderii”,
fenomen pus pe seama unor noi state
în curs de aderare şi anume: Serbia,
R. Moldova, Macedonia sau Turcia.
Ca prioritate a extinderii a fost fixată
zona Balcanilor „Boznia, Herţegovina,
R.Moldova, Serbia şi Muntenegru.
Constatăm că actuala PESC nu este
capabilă să asigure stabilitatea întregului sistem european. Stabilitatea Balcanilor de Vest se află în atenţia
PESC, U.E. a semnat un Acord de
comerţ preferenţial cu şapte ţări din
Balcanii de Vest şi anume: Albania,
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Bosnia, Croaţia, Kosovo, Macedonia,
Muntenegru şi Serbia. Acordul permite ca aproape toate exporturile din
acestă regiune a Europei să intre în
U.E. fără taxe vamale sau limite
asupra calităţii.
Aceste state beneficiaza prin
Acord ca state participante la Pactul
de Stabilitate şi Asociere, au rolul să
asigure pacea şi stabilitatea în regiune.
Aceste acorduri de comerţ cu U.E.
sprijină şi progresul economic în întreaga regiune. Pentru a promova stabilitatea economică şi politică la nivel
regional PESC dezvoltă o Politică
Europeană de Vecinătate. În zona de
est a U.E. sunt incluse următoarele
ţări: Rusia, Ucraina, Belarus, Rep.
Moldova. Pentru a soluţiona criza din
acestă zonă aflată sub influenţa Rusiei
este necesar un mediu politic în care
să fie angajate Rusia şi SUA prin promovarea unui parteneriat global. Politica Europeană de Vecinătate include
şi regiunea Mării Negre. Prin aderarea
României şi Bulgariei la U.E. acestă
zonă a devenit parte a U.E.. Iniţiativa în
această regiune conţine programe
sectoriale importante cum ar fi:
circulaţia persoanelor , energie, transporturile, mediu etc.
Promovarea Parteneriatului Estic
format din Ucraina şi Rep. Moldova,
dar şi din trei ţări asiatice Georgia,
Azerbaidjan şi Armenia, alături de
Parteneriatul Euro-Mediteranean şi
Dimensiunea Nordică au ca scop
menţinerea unor relaţii economice
strânse şi dezvoltarea relaţiilor politice
stabile. Cetăţenii europeni consideră
că U.E. trebuie să se implice mai mult
în anihilarea ameninţărilor globale.
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1.
O graniță net distinctă
între emigranții plecați voluntar din
motive economice și refugiații
împinși pe alte meleaguri din motive arătate mai sus, cu greu se
poate releva. Uneori, chiar dacă nu
întotdeauna, situații în care, mai
mult sau mai puțin, într-o anume
pondere. Sunt din motivele
plecărilor, emigranții și refugiații
părăsesc o țară din aceleași
cauze.Până la urmă opiniez că
oricum persecuțiile de orice fel au,
într-o măsură sau alta, efecte în
spațiul economic individual, familial, național, global. Cert este faptul
că prin toate asemenea căi, în decursul secolelor, milioane și milioane de oameni au migrat dintr-un
teritoriu în altul, dintr-o țară în alta
etc.
Bunăoară, în epoca modernă – dar
nu doar atunci –, migrațiile confesionale se vădesc „à la une”. Evrei
și musulmani au fost îndepărtați cu
miile, cu zecile, cu sutele de mii,
din Spania catolică. Zecii de mii de
hughenoți – și chiar mai mulți – au
fost expulzați din Franța tot de
catolici, de către Ludovic al XIVlea, prin anularea celebrului Edict
de la Nantes, de împăcare și drepturi egale între catolici și
protestanți, dat de Henric al IV-lea
circa o sută de ani mai devreme
(chestiune abordată de mine întrun amplu studiu. Un salt în timp: în
primele decenii din secolul trecut,
sute de mii de armeni dar și de
ruși, decăzuți din naționalitatea lor
inițială, au fugit în alte țări, ceea ce
a determinat, apoi, pe celebrul explorator și diplomat norvegian
Fridtjof Nansen să conceapă și să
emită sub egida abia formatei
Societăți a Națiunilor, celebrul
„Pașaport Nansen”, acordat ulterior și altor naționalități, folosit de

acestea încă câteva zeci de ani.
... Totodată, republicanii spanioli au
fost nevoiți să plece sub teroarea
răzbunării lui Franco. Nu puțini sovietici au fugit de dictatura
stalinistă. Cetățeni germani au fost
obligați să părăsească teritoriul
natal sub teroarea cumplită a
naziștilor, a lui Hitler etc... Iar
mișcările au continuat sever imediat după Al Doilea Război Mondial. Iată, de exemplu, schimbările
de populație dintre Germania și
Polonia, după Al Doilea Război
Mondial. Și nu doar ele. Abia constituita Organizație a Națiunilor
Unite (ONU) a dorit și a adoptat o,
mai
avantajoasă
umanitar,
gestiune a procesului și a creat
astfel Înaltul Comandament pentru
Refugiați, o bună perioadă inspirat
de
F.
Nansen.
Amploarea
fenomenului a depășit, însă,
așteptările. În scurt timp și mai
apoi, mii, sute de mii, milioane
chiar de israelieni au migrat în
vatra lor de origine. Numeroși
palestinieni refugiați în 1948 și mai
apoi și-au căutat și ei un destin...
Au fugit, în timp, sute de mii de oameni, chiar mai mult, din lagărul
sovieto-comunist...
Războaiele
dintre tinerele state africane au dat
și ele un număr imens de
persecutați, refugiați în căutarea
unei lumi mai drepte care să-i lase
să trăiască și să nu-i omoare.
Asemenea, războaiele din fosta
Jugoslavie etc., etc. Oricum, campusurile organizate pentru astfel de
migranți au devenit neîncăpătoare
și – cum se arăta într-un recent
studiu – au evoluat spre dimensiunile și statutul unor adevărate
orașe.
Dar în anii 1990, 2000?
Fenomenul a continuat. Cert este
că, la o privire statistică sumară,
mai mult de 65 de milioane de persoane refugiate trăiesc astăzi în
afara țărilor lor, orașelor lor, satelor
lor. O sfidare care se vădește la
scară
mondială.
Uniunea

Europeană, SUA, alte state,
instituțiile globale au fost și sunt
chemate să ia măsurile potrivite.
Drumul – o componentă – de la guvernare la guvernanță. Oricum,
dintre refugiați, relativ puțini sunt
cei care s-au reîntors sau se reîntorc spre locurile natale. Deși chiar
Nansen afirma că problema
refugiaților nu trebuie să se perenizeze, orice individ aflându-se
mai confortabil – firește, fără a fi
persecutat – în căminul său natural decât în exil.În paralel, însă, au
continuat și emigrările determinate
primordial de cauze economice, în
ambele procese Europa dar și SUA
aflându-se în prima linie de „țări
dorite”. Nu doar ele. Să examinăm,
însă, mai în detaliu un asemenea
tablou complex de migrație
demografică.
2.
Desigur că exemplele la
care ne putem referi pot fi – și sunt
– nenumărate. Pentru acuratețea
examinărilor să ne restrângem la
timpul secolului XIX și mai apoi, al
unor revoluții și evoluții industriale.
Să ne restrângem în perimetrul
unor mutații de producție și
productivități, de structuri sociale,
de familii și indivizi, în perimetrul
de constituire și de pierdere de
capitaluri, mai ales pentru Europa,
cele două Americi, Asia și Africa. O
situație semnificativă, desigur,
emigrația și imigrația. Cum
spuneam, motivațiile, de lungă
distanță, ale emigrării, ale imigrării,
procese care există aproape de
când lumea, au fost și sunt foametea, mizeria, speranța unei vieți
mai bune pe alte meleaguri, chiar
dacă mai îndepărtate (desigur,
inițial mai apropiate). O anume
dorință a subiecților respectivi
determinată, deci, în general, de
motive economice. Adăugăm, întro măsură importantă – potrivit unor
calcule, partea cea mai mare –,
refugiații, emigrările „forțate”. Practic, forțate de „alții”, de alți factori.
Din nou am amintit astfel.
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Adăugăm colonizările militare. Pe
urmă, exilările în locuri îndepărtate,
executarea pedepselor de către
ocnașii din Anglia în Australia sau
alte asemenea deportări, nu doar
din Anglia, în Asia, Africa, în arhipelaguri (vezi și Henri Charriere,
„Papillon” etc). Deloc în ultimul
rând, emigrările generate de frica
de moarte, de frica de crime, de
frica de genocid. Persecuțiile
politice atroce nu se află nici ele
lipsite de însemnătate, dimpotrivă
etc. Iată, să ne referim doar la
deportările politice din Rusia, din
Imperiul Țarist, în Siberia, cu
precădere după secolul XIX, și nu
doar din Rusia. Apoi deportările
unor prizonieri, de exemplu cei
germani în URSS etc. Dar rasismul, politicile rasiste, imensul
blestem al genocidului, de care am
amintit, care, pe lângă moarte, au
mișcat și încă mișcă de colo-colo
zeci și zeci de milioane de oameni? De cele mai multe ori istoria
le-a reținut mai spectaculoase și
mult mai dramatice decât plecările
cu motivații economice – mișcări
considerate, pe nedrept, relativ
„banale”, difuze. Tocmai în această
ultimă direcție vom cerceta mai
adânc.
3.
... Mai ales, o dată cu
secolul al XIX-lea, cum scrie profesorul istoric american Kenneth
Pomeranz de la Universitatea din
Chicago, migrația populației s-a
desfășurat în măsură covârșitoare
din cauze legate de modificări concrete și rapide de structură în sfera
producției și productivității. A fost
vorba nu de o migrație forțată, ci
mai ales de o „migrație liberă”,
generată de propria voință, de anumite libertăți, de mari progrese în
unele părți ale lumii, și nu atât de
constrângeri tipice. Cu alte cuvinte,
era o migrație de multe ori bine
elaborată și înfăptuită liber chiar de
către subiecții ei. Oare ce a determinat o astfel de schimbare, cum
s-au amplificat astfel dimensiunile
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migrației, până la „zi”, persistând și
întrebarea: ne putem oare opune
ei, cauzelor ce determină refugiați
ne putem opune?
... În primele decenii ale secolului
XIX – în Anglia chiar ceva mai devreme, aici debutând – se
desfășoară revoluțiile industriale –
definite, în general, prin trecerea
de la activitatea manuală, de la
manufacturi, la mașinism. În plus
de Anglia, mașinismul va izbândi în
Franța, în Belgia, în Olanda, în
Italia, în Statele Unite, în Germania
– puțin mai târziu, în Rusia. Se va
vădi, apoi, în țări din Asia și Africa,
în Australia etc. Este drept, în mai
multe din teritoriile coloniale,
revoluțiile industriale vor privi mai
ales drumurile de fier, existând
prea puțină industrie prelucrătoare
în colonii, unde noile tehnologii ar fi
putut să se extindă. Se vor releva,
când se vor releva, cu precădere
prin industria extractivă. De
asemenea, deseori, revoluțiile industriale vor privi aici îndeosebi
marile linii maritime tot mai dotate
cu nave cu abur, mecanizările în
porturi ș.a. Toate acestea mai ales
în scopul facilitării și ieftinirii transportului de materii prime din colonii
spre metropole și al produselor
prelucrate dinspre metropole spre
colonii.
Se schimbau, dar, în cea mai mare
parte, pe lungi distanțe, cu o intensitate din ce în ce mai mare, produse pe care o țară sau alta nu le
aveau și le dobândeau astfel. De
regulă, cum spuneam, materii
prime și produse alimentare primare, mai ales exotice, din colonii,
cu produse prelucrate din statele
industrializate. Nu ne referim la
dezbateri privind avantajele și
dezavantajele astfel, este limpede
cum se așezau acestea. Ne-a
spus-o, printre primii, argentianul
Raul Prebisch prin teoria sa „Foarfecele prețurilor”.

- continuare în pag. 5 -
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4.
Încet, încet, însă, devine
tot mai sesizabilă o schimbare.
Ea este produsă inițial, de
Statele Unite – țară devenită din
colonie, țară industrializată – și
de integrarea în amplificare, în
circuitul economic american, a
teritoriilor din Vest. O asemenea
integrare se vădește și în
Canada, în Australia, în țări din
Asia care se dezvoltă și ele dincolo de „marginile” colonizării.
Transporturile sunt mai rapide,
mai ieftine, iar mașinismul
pătrunde în agricultura lor. O
agricultură dominată, de regulă,
de mari latifundii. Desigur, fără
nordul american cu o agricultură
mai ales a fermierilor mult mai
mobilă. Aceasta, pe de o parte.
În același timp, trebuie ținut
seama
de
globalizarea
accentuată a pieței capitalurilor,
a pieței produselor, a pieței
muncii etc. În asemenea condiții,
prețurile la produsele agricole,
de pildă, nu mai sunt cele ale
producătorului, ci cele de pe
piața mondială. În circumstanțele
în care în comerțul mondial nu
mai este reprezentativ schimbul
clasic dintre metropole și colonii,
în speță produse prelucrate sau
înalt prelucrate contra materii
prime sau produse de primă prelucrare, discutând și de grâu versus grâu, lână versus lână,
bumbac versus bumbac, și de
fructe versus fructe etc., țăranii
din unele state nu-și mai produc
nici măcar hrana proprie, nu-și
realizează nici autoconsumul.
Poate nu toți, dar mulți. Astfel,
devin ineficiente nu puține
gospodării agricole din sudul Italiei, din Franța, din Germania, din
Anglia, din Irlanda, din Olanda
etc., rămase în urmă și care nu
pot face față, pentru grâu, de exemplu, valului de produse mai
ieftine pe piață, obținute din
Statele Unite. Asemenea pentru
lâna din Australia și Noua
Zeelandă,
carnea,
deja
transportată în vagoane și trenuri
frigorifice, din Argentina, pieile,

tot de acolo etc. Producția locală
tradițională din țări europene
chiar avansate, și nu numai, se
va confrunta cu mari dificultăți, o
productivitate mai scăzută, costuri mai mari, iar gospodarii vor
falimenta (Pommeranz, 2016).
Ce au ales să facă acești oameni
europeni? Să emigreze în valuri,
în America, în alte țări. Zeci și
sute de milioane de oameni. Desigur, tabloul, zugrăvit judicios
de Kenneth Pomeranz, este
ceva mai complicat, dar în
esență astfel stau lucrurile.
Pieței nu i te poți opune decât cu
economii autarhice pe zone strict
limitate. Ceea ce în în vremea
modernă, în timpul nostru, al
unor economii integrate, dar și al
unor economii tot mai globalizate, se vădește dezastruos.
Cine s-a putut opune oare – și de
ce – valului imens de emigranți
veniți după secolul XVIII, în
America atât de promițătoare,
din Olanda, Franța, Germania,
Irlanda, Rusia, chiar România?
Nimeni, dar nici nu aveau cum.
Acționau criteriile economice și
sociale ale dezvoltării. Și iată
Statele Unite de astăzi, unde,
potrivit unor statistici, circa 15%
din populația actuală a SUA au
origini germane, 5-6% italiene,
pe urmă spaniole, irlandeze etc.
Cine s-a putut opune – și de ce
–, valului imens de emigranți
veniți din Italia rău dezvoltată în
Argentina leagăn de speranțe, în
anii de sfârșit ai secolului XIX și
de început ai secolului XX? Nimeni, iar italienii s-au integrat...
Cine s-a opus celor veniți să
caute de lucru în Germania –
ruinată de Al Doilea Război Mondial, dar reușind o veritabilă
efervescență constructivă – la început din Italia și pe urmă din
Turcia? Iară nimeni, operația
fiind eminamente reușită, economia germană devenind înfloritoare și cu un astfel de spriji.
5.
Actualele
valuri
de
emigranți dinspre Asia și Africa
spre Europa sunt generate, dincolo de fuga din calea morții, a
persecuțiilor și a războaielor
sângeroase,
dincolo
de
pământurile sfârtecate, sunt generate, dar, în bună măsură, de

cauze economice de același tip.
Sunt economii slab dezvoltate,
iar oamenii pierd fundamental la
preț. Ei vor emigra într-o primă
etapă, de regulă, în favelele,
rezervațiile și bidonvilurile din
marginea marilor orașe, unde o
vor duce și mai rău, nefiind
trebuincioși nimănuia, iar apoi
spre „orizonturile luminoase” ale
țărilor dezvoltate. Cu acte sau
fără acte, cu voia statelor respective sau fără voia lor etc.
Foarte greu te poți opune unor
astfel de evoluții sau involuții.
„Zidurile” de graniță devin permiabile, găurite precum șvaițerul,
sunt sărite, sunt chiar dărâmate
cu sacrificiile celor dornici de o
viață mai bună. Cu atât mai mult
este greu de contestat procesul,
cu cât în economii europene
dezvoltate - economii cu o
populație de multe ori cu o
speranță de viață greu de imaginat măcar pentru „săracii
aspiranți”, se vădește, deseori, o
nevoie acută de forță de muncă,
de un anume tip, în general
primară, acceptând salarii mult
mai mici decât cele ale autohtonilor. Că o recunoaștem sau
nu, aceasta este o altă
chestiune. Valul de emigranți, cu
tot ce aduce acesta cu el sau
după el, mai ales pe fondul
politic al spargerii unor restricții
privind reîntregirea familiilor,
reîntregire aflată printre drepturile fundamentale ale omului,
valul acesta, deci, poate fi cât de
cât redus, cred eu, doar stimulându-se de la nivel global – în
pofida
chiar
a
nefericitei
experiențe a ONU cu deceniile
dezvoltării –dezvoltarea și progresul în zonele lumii relativ sau
absolut retardate economic.
Numai așa. Are și aceasta un
preț, însă. Un preț pe care nu întotdeauna, plătindu-l, obținem
eficiența dorită. Dar dacă nu-l
plătim este și mai rău...
În raport cu ultimele valuri mari
de emigranți asiatici și africani
doritori să-și afle un viitor în Europa, mai ales în Germania, dar
și în alte țări, inclusiv România –
unii dintre ei, de altfel, refugiați –
, protestele care s-au vădit din
partea unor factori politici din
unele state europene – nu și de
la nivelul Uniunii Europene – au
fost, deseori vehemente. S-au
reîntărit și consolidat granițe, sau ridicat noi și noi ziduri, au fost
„vânate” pe apă șalupe și nave
mici cu emigranți etc. În această
situație, pe lângă zecile și sutele
de mii de emigranți ce au fost
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admiși în UE, pentru Germania,
Italia, Franța... România, pe
urmă în Turcia, în Pakistan etc.
au existat mii și mii de morți dintre cei „vânați”, inclusiv, sau, mai
ales, femei și copii. De asemenea, „fortificațiile” de un tip sau
altul și restricțiile au costat
imens, dar, până la urmă, lucrurile s-au mai calmat, deși procesul de integrare al noilor sosiți
a decurs și decurge greu, cu
mari dificultăți: alte culturi, alte
cutume, alte educații, alt orizont.
În pofida chiar a unei activități
birocratice de integrare bine
pusă la punct, mai ales în Germania, care a avut prima opțiune
tocmai pentru acei emigranți pe
care i-a considerat și îi consideră
utili în câmpul ei de muncă. Și ce
experiență a dobândit Germania
astfel!
6.
Lucrurile au fost complicate și din perspectiva faptului
că printre asiaticii și africanii nou
sosiți – foarte mulți de religie
musulmană – s-au aflat potențiali
teroriști care întăreau și întăresc,
practic, segmentul respectiv întro țară sau alta. Finalmente, lucrurile s-au mai calmat și astfel,
întrucât, după cum s-a dovedit și
se dovedește, nu puțini dintre
teroriștii prinși sau căutați – în
Franța, în Germania, în Belgia,
în Spania, în Statele Unite, în
Rusia, în Turcia etc. – erau și
sunt de zeci de ani cetățeni ai
țărilor respective, numeroși
născuți acolo dar păstrând
nealterată, în credința lor intimă,
jihadul, răzbunarea, teroarea,
nepermise însă de religia
islamică. Nici de alte religii recunoscute, asiatice, europene
etc. Fără astfel de fapte criminale, generate și de o anumită
marginalizare și enclavizare a
populațiilor sărace în vestul european, dar și în cel american,
de o inserție socială inexistentă
sau extrem de dificilă, desigur că
procesele de integrare ar fi fost
mult mai line, iar rezultatele pozitive mai consistente.Aceasta ar
fi însemnat însă o neignorare a
istoriei economice a lumii (lucru,
din păcate, „greu” de realizat în
condițiile actualei inculturi economice) deoarece, indiferent de
măsuri și acțiuni punitive, nu te
poți opune, finalmente, unei
emigrări
determinată
de
speranța pentru o viață mai bună
și unei bune integrări a celor nou
sosiți (Vezi, printre altele, „les
emeutes des banlieues” din
Franța de la începutul anilor
2000). Sosiți, desigur, nu nelimi-

tat, ci limitat. Nu este vorba aici
de o recucerire a Europei de
către
Asia,
de
revenirea
ocupației islamice pe vechile
aliniamente europene – uneori,
chiar, până sub zidurile Vienei,
ci, mult mai simplu, consider,
este vorba, de acțiunea unor criterii și legi economice într-o lume
mereu în schimbare.
7.
Oricum, mai aminteam
astfel, migrația populației prin
refugiați și emigranți generează
un câmp mai larg proceselor de
guvernanță
europeană
și
mondială, globală. Chiar dacă ulterior acestea sunt reintegrate în
procesele de guvernare. În
același cadru se înscriu poluarea, modificarea climatului pe
Terra, cataclismele naturale de
anvergură și ce urmează după
ele, energia nucleară și armamentul nuclear, bursa permiselor
de poluare ș.a. Oricum, în nu
puține studii s-a remarcat necesitatea – ascultată dar nepusă în
practică de guverne – a unui
venit minim global cât de cât
comparabil. Tot o chestiune a
guvernanței. Se vădește astfel
un simplu exercițiu de imagine și
reflecție? Nu cred, chiar dacă
drumul spre un asemenea obiectiv global, de guvernanță este
extrem de lung și anevoios, extrem de contradictoriu și confruntativ.
Și
trece,
firesc,
obligatoriu prin procese de guvernare corecte, eficiente, cu
„bătaie” în perspectivă.
p.s. În acest an, 2016, profesorul
Dan Popescu a publicat studii
importante în revista „Transilvania” (baza de date Scopus); un
studiu la Belgrad, Istanbul și
New York în „Eurasian Journal of
Social Sciences”; un studiu
amplu în cadrul unui volum publicat
de
Editura
germană
internațională Peter Lang; două
studii în volumele Academiei
Române de „Studii de istorie
economică și Istoria gândirii economice”, coordonator acad. Iulian Văcărel, vol.XVIII și XIX; un
studiu substanțial în volumul
„Penser LʹEurope” al Academiei
Române, în speță comunicarea
prezentată
la
Seminarul
Internațional cu același titlu de
anul trecut; un studiu în „Revista
Economică” etc. A participat cu
comunicări, unele au fost publicate, alte urmează, la Congresele euro-asiatice de la Belgrad
și de la Universitatea din Viena,
la „Penser LʹEurope” 2016, la
IECS 2016 etc.

reverberații
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masterand Nadia vedeanu,
universitatea din
buCurești
urmare din pagina 1
Introducere
Citind ziarul French Magazine L’Historie datat în Ianuarie 2015, și mai
precis grupul de articole precum
Radăcinile naționalismului etc. Profesorul Dan Popescu își amintea
schimbul de idei pe care la avut in
anii 1980 cu Prof. Mircea Babeș de
la Universitatea din București privind
problema fundamentală a timpurilor
noastre, și probabil a secolului nostru, globalizarea între națiuni, comunitate și globalizm. Au fost relevante
mai multe întrebari: În orice direcție
ne-am îndrepta, este oare in direcția
globalizării sau reîntoarcerea catre
naționalism? Sunt oare cei doi parametrii opuși sau pot coexista? Am
obținut o victorie globală? Ce
urmează după globalizare?
Mai sunt și alte întrebari care vin din
acești termeni, nu numai reflexivi dar
și practici, pragmatici, economici,
politici și sociali. Răspunsurile privesc
fiecare persoană din prezent, dar
bineînțales și pe aceia care vor trăi
în viitor.
Oricum este foarte dificil de răspuns
foarte direct la aceste întrebari, cu
toate că avem foarte multe carți, și
articole scrise care ar putea să
aducă aportul, susțin doar din perspectiva de viitor. Punctele de
vedere de obicei sunt contradictorii.
Doar în ONU sunt 193 de state care
au problemele lor specifice.
Formarea națiunilor - Un proces
complex
Mai mulți istorici, cercetători precum
Michael Winock evidențiază ideea
de națiune.
Acesta subliniază că nu există o
singură definiție pentru națiune, sunt
oameni de știința care au subliniat
ideea de "contract", voință generală.
Dorința oamenilor de a trai împreună
și de a sta la baza societații. De fapt,
în termeni mai apropiați de societatea modernă, este dreptul oamenilor într-un anumit teritoriu, dreptul
unui popor de a dispune de el.
Se parcurge un itinerariu istoric prin
care monarhii din Anglia, Franța vor
pieri de călăi înarmați cu un topor în
mână, ghilotina, glonțul etc. Winock
subliniază definiția nu numai de
revoluționar, dar și de regate, imperii,
entitați
multinaționale.
Se
concluzionează că națiunea,
naționalitatea nu este numai un act
voluntar, dar și un produs istoric al
forțelor colective care formează "geniul națiunilor", aceste elemente sunt
regasite in cântece, legende, epopei,
în mintea umană, în scrieri, dar nu în
ultimul rând în limbă și mai ales, în
solidaritate, în configurația unor relații
economice direcționate, mai mult
sau mai puțin la suprafață, spre o
zonă unică. Este pus în evidență și
termenul de conștință națională care
este generat de un principiu politic
care afirmă că unitatea politică și unitatea națională trebuie sa fie congruente.
Autorul pune sub lumină o cronologie istorică , cu privire la războaiele
petrecute în Europa care au generat
schimbari fundamentale în conceptul de naționalitate:
Războiul din Franța, Revoluția din
1789 și Imperiul lui Napoleon, care a
dus la o mișcare de naționalități întrun dublu sens. În primul rând, armatele franceze "exportate" în
Europa cu ideile Revoluției, în celebrul și frumosul Triptic "Liberté, Egalité, Fraternité" , chiar dincolo de
Franța, vechile structuri feudale, generând un puternic sentiment, colectiv împotriva vechilor regimuri.

Totodată, s-au evidențiat trăsaturile
naționalismului
prin
reacțiile
naționale împotriva invadatorului
strain;
La Congresul de la Viena în anul
1815 când s-a încercat o reconstituire a lumii cum era înainte de
Napoleon, și care nu au reușit. *Exemplul României care o lungă
perioadă de timp a avut regiunea
Transilvania
sub
dominația
austriacă și mai târziu sub cea Austro-Ungară, românii au vizat într-un
mod eficient să re-devină patrie;
Imperiul Otoman omul bolnav al Europei căzut în afara timpurilor, când
sârbii fac un pas în dobândirea autonomiei, iar grecii își câștigă
independența, recunoscute de marile puteri în 1830;
Regatul Italiei își proclamă
independența în ciuda eforturilor
austriecilor ce încearcă să o anuleze;
Wilhelm I este proclamat împaratul
Germaniei unificate în 1871 la Versallies după ce a câștigat împotriva
lui al Napoleon a III; Țările Române
care s-au unit din 1859, iar în 1877
România încearcă să dobândească
independența politică și înlăturarea
suzeranității otomane;
Războaiele balcanice 1912-1913 un
exemplu cert de emancipare de sub
dominația Imperiului Otoman;
Primul Război Mondial s-a
desfășurat între 1914 – 1918. În Europa, principiul statelor-națiune va triumfa, România este reunificată.
Fiecare națiune își afirma identitatea
lor puternică în numele istoriei sale,
limba, religia ei; Statul-națiune se va
impune pentru o perioadă lungă de
timp, până în secolul al XX-lea și
practic la nivel mondial, o dată cu
"decolonizarea". Astfel, harta lumii se
va schimba in funcție de harta Europei.
Lăsați-ne să trăim în pace Pregătirea Păcii
Acest capitol începe cu un citat al
unui renumit diplomat român (Titulescu).
Iată că, "Omul nu poate fi străin pentru om doar pentru că o graniță între
ele devine evidentă". În contradicție
cu acest citat vine zicala latină care
spune Se pare vis pacem belum (Să
trăim în pace pregătindu-ne pentru
război). În contrast cu aceasta veche
zicala este dictonul Se Vis pacem
para pacem (Să ne trăiască în pace
pregătirea pentru pace). Analizând
aceste zicale istorice se face o
comparație între razboaiele trecute
care erau la nivel local și ajungem în
trecutul apropiat unde sunt probleme
litigioase grave care se încearcă a fi
rezolvate uneori, folosind arme de
distrugere în masa. Apar întrebări
despre existența civilizației sau chiar
a Pamântului. După experiența a
două războaie mondiale visul de
pace a fost destrămat pentru două
decenii. Al doilea Război Mondial
care a adus apoi, după o varietate
de războaie locale pline de atrocitate
și salbaticie, ne fac să înțalegem că
nevoia de constituire a pacii este mai
necesară ca oricând.
Ca expresie a soliedarității umane și
a pacii a fost constituită Liga
Națiunilor, în 1920 care a eșuat lamentabil în special în fața
revendicărilor din Germania.
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a
avut inițiative generoase, pașnice
dar care au demonsterat neputința
sa fața de Legea forței.
Cu toate că foarte mulți indivizi își
doresc pacea, doar naivii pot considera ca aceasta este obținută și
fixată cu ușurința, și sub o forma
durabilă. Pacea și tendințele ample
ale acesteia au demonstrat ca este
forte greu de menținut, devenind aievea doar în vise. Pentru a trece de la
relativitate la stabilitate și durabilitate,

autorul consideră că pacea trebuie
construită, implicând în acest proces
mai multe țari și popoare.
Autorul face referire la mai multe
curente existente istoric cu privire la
pace, enumerâd mai multe
personalitații ale timpului care au pus
pecetea pe aceste curente.
Pacifismul și promovarea acestuia în
timp de război care a dat naștere la
stralucire și inteligență. Printre
pacifiști Jean Jaurès, este o personalitate complexă. În secolul al XIXlea după Iluminismul din secolul al
lea XVIII-lea care poate fi considerat
ca secolul iluminat. Charles Gide va
apărea inițial ca un promotor al Cooperatismului, precum și
al
asociațiilor cooperatiste. Acesta
exprimă convingerea că războaiele
sunt cauzate la nivel superficial sau
în profunzime, mai ales de rivalități
economice. Socialiștii vor considera
că războiul este cauzat în cea mai
mare parte de sistemul capitalist.
Jean Jaurès prezintă puncte de
vedere moderate în apărarea păcii,
și în recunoașterea elitei politice cu
un rol important în lupta împotriva
riscurilor de război. Acesta descrie
războiul ca o lume plină de suferință
și murdărie. Războiul chiar dacă este
detestabil și de lungă durată, atâta
timp cât a fost necesar, se
dovedește a fi odios și josnic când
începe să pară lipsit de sens. Este
un exemplu semnificativ de ceea ce
înseamnă a fi vizionar, chiar dacă
Jaurès a plătit pentru profunda
înțelepciune de gândire cu propria sa
viață.
Globalizarea cu efecte pozitive
asupra noastră
Autorul descrie o imagine clară
asupra globalizării, acesta consideră
că plecând de la statutul de indivizi și
până la corelația acestora sub formă
de familie, grupuri constituite din perspectiva unor motivații economice și
sociale, după care au urmat
localitățile, regiunile, provinciile și
treptat țările. Structurile națiunilor au
fost stabilite și consolidate în timp.
Datorită unor criterii economice,
concurențiale, aspecte socio-culturale dar și a nevoi de a preveni conflicte grave, și alte criterii de un
anumit tip, au apărut comunitățile. În
vederea formări și consolidări unei
națiuni cu o bază mai largă decât
bazele originale ale națiunilor
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conexe, de exemplu Uniunea
Europeană a națiunilor europene.
Globalizarea se confruntă cu aprofundarea problemelor globale în
lume și cu orizontul complex exclusivist în care astfel de probleme nu
se pot rezolva deloc. Piețele financiare, piața de capital, piața forței de
muncă, piața monetară s-au extins
la nivel mondial. Poluarea este de
asemenea, o problemă globală, în
mod similar, vedem cu ochii noștri în
fiecare zi efectele de supraîncălzire
și schimbările climatice pe Pământ.
În paralel cu aceasta, problema
resurselor neregenerabile și problemele acute de utilizare, exacerbarea - punerea în aplicare de
tehnici, oportunități, costuri resursele și energiile regenerabile,
precum și războiul pentru resurse și
apoi crizele alimentare, rezultă în
mod direct sau indicat în moartea de
zeci de milioane de oameni. Terorismului prin subvenții și obiective, a devenit de asemenea o problemă
globală. Prin urmare, putem discuta
despre globalizare, dar globalizarea
pentru binele uman, cu respect pentru fiecare țară sau comunitate
integrată în acest fel, în ceea ce
privește orice individ. Dar nu și globalizarea dictată de capitalul dur
internațional,
metropola
internațională, cu o foame profundă
pentru profituri favorabile, și cu o
strictețe
internațională,
supranațională și transnațională.
Se va întoarce lumea la statulnațiune? Argumentele nu sunt
nesubstanțiale, cu atât mai mult în
condițiile crizei economice mondiale,
atunci când plierea generală pentru
național devine mai mult decât
evidentă, atât pentru state puternice
cât și pentru cele mai puțin puternice.
Statele încep să se îndrepte în extreme politice, doctrine economice,
în special ale unor partide supernaționaliste din țările Uniunii Europene, câștigă mai mult și obțin
numeroase voturi. Care sunt argumentele? Sunt în special cu privire la
o apărare a valorilor și a intereselor
naționale. Aceste valori și interese
naționale trebuie să fie apărate în numele protecției identității, în fața unei
invazii cu care o țară cu o economie
puternică, trebuie să se confrunte, în
caz contrar să devină o victimă.
În judicios, este dificil să se admită o

astfel de adversitate, deși se
revelează a fi adevărat în Franța și
în Italia, Grecia și Regatul Unit, etc.
Argumentele sunt respinse chiar mai
mult atunci când se militează pentru
globalizare, o globalizare de care ar
trebui să beneficieze toată lumea.
Cred că ar trebui să fie specificate
următoarele lucruri: unele erori,
unele restricții manifestate la nivelul
UE sau la nivelul instituțiilor care
promovează globalizarea, favorizând uneori puternic, o anumită
dominație autocrată internațională
de capital, nu trebuie doar să transforme comunitățile internaționale,
cum ar fi în UE, globalizarea ca atare
sinonim cu lipsa de patriotism,
dragostea de patrie, dragostea pentru națiune, chiar dacă țările, națiunile
sunt de asemenea, într-un proces
evolutiv așa cum a fost în mod clar
dezvăluit mii și mii de ani. Ar trebui
de asemenea, considerat că există o
strălucită construcție unită, liniștită ca
și Europa, dar de asemenea este o
lume de interese și accepțiune.
Politicile comune nu pot satisface
toate interesele dintr-o dată, avem
de-a face cu un proces dinamic,
care, totuși, indică sensul în care
funcționează lumea. De asemenea,
este necesar să se diferențieze
profeții nefericite față de naționaliștii
de bună credință. Ele încet, au amplificat în orizontul lor aspecte la
nivelul Europei și al lumii sunt
mulțime de lucruri încă necesare
pentru a fi făcut în legătură cu acest
aspect.
Concluzii
Autorul acestui articol Profesorul Dan
Popescu concluzionează evidențiind
nevoia evoluției acestei lumi către
globalizare. Cu simțul asumat al unui
proces de lungă durată ce este și
vulnerabil și anevoios din mai multe
perspective. Chiar dacă va fi un proces de durată, aspectele politico-sociale vor avea un progres coerent.
Istoricul omenirii nu poate fi șters prin
diverse tratate internaționale indiferent de consistența și amploarea
acestora. Avem nevoie de mult mai
mult. Cu toate acestea, trebuie să ne
amintim că Albert Einstein, conștient
de progresul în mijloace distructive,
ca vizionar a declarat: "o singură
lume sau niciuna"

ConFerința de paCe de la paris, 1919
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Conf. Univ. Dr. Virgil niCula,
ulbs
urmare din pagina 1
Acest titlu se doreşte un impuls
pentru a lega "mâncarea, ospitalitatea, turismul, cultura, sănătatea
şi sustenabilitatea pentru a sprijini
dezvoltarea economică, culturală,
socială şi a mediului înconjurător".
Ambele regiuni câştigătoare
vor organiza evenimente legate
de gastronomie pe tot parcursul
anului 2019. Acesta e al doilea titlu
important pentru municipiul Sibiu,
care a fost desemnat Capitală
Culturală Europeană în 2007 şi
pentru judeţul Sibiu, care a primit
în anul 2009 un Măr de Aur pentru
ospitalitatea
locuitorilor
din
Mărginimea Sibiului şi Premiul
Eden ca destinaţie de excelenţă
pentru aceeaşi microregiune în
2015.
Povestea
„Transilvania
Gastronomică - Food Culture Festival” a început încă din 2008 şi a
urmărit să susțină dezvoltarea
zonelor rurale din sudul Transilvaniei prin promovarea produselor, rețetelor și a culturii locale.
Turişti din toată România, dar şi
foarte mulţi străini se îndrăgostesc
de satele transilvănene pitoreşti,
de gastronomia autentică, de cultura şi de poveştile locurilor, în
cadrul unui proiect turistic. Pornit
în 2008 şi dezvoltat de mai multe
asociaţii, respectiv Hosman Durabil, Asociaţia Mioritics, Asociaţia
Judeţeană de Turism Sibiu şi My
Transylvania, proiectul Transilvania Brunch se desfăşoară acum în
18 localităţi din judeţele Sibiu,
Braşov şi Mureş, în ultima
sâmbătă a fiecărei luni, din aprilie
şi până în octombrie. Ideea a pornit de la un neamţ căsătorit cu o
româncă, stabilit într-un sat din
zona Văii Hârtibaciului, care
văzuse ceva similar în fosta Germanie Democrată. Acolo se organizau întâlniri pentru oamenii care
aveau ceva în comun cu satele şi
care nu doreau ca acestea să
devină urbanizate, fiind interesaţi
să păstreze cât pot de mult din
partea autentică rurală. „El şi soţia
lui au pornit de la ideea de a organiza o întâlnire regulată, o dată pe
lună, în satele din Transilvania, cu
scopul de a discuta teme care ne
interesează pe toţi în comun - turism, proiecte de dezvoltare rurală,
agricultură, protejarea patrimoniului,
păstrarea
tradiţiilor“,
povesteşte Cristian Cismaru,
managerul proiectului Mytransylvania.
Primul eveniment a avut loc la
Biertan, în judeţul Sibiu, în anul
2008, cu doar 15 persoane. Tot
atunci a apărut şi ideea de a ruga
pe cineva din sat să le
pregătească ceva de mâncare,
neapărat local, cât timp ei
povestesc în voie. Interesul pentru
proiecte în mediul rural a crescut
şi atunci întâlnirile au devenit regulate, în ultima sâmbătă din lună,
pe ideea „să ne întâlnim şi să
schimbăm satul“. Aşa a apărut
Transilvania Brunch, eveniment
care a împlinit în 2016 opt ani de la
lansare.
Asociaţiile profesionale din turism
(ANAT, ANTREC, AER, AHR,
asociaţiile judeţene de turism ş. a.)
se pot implica în dezvoltarea turismului la nivel local, împreună cu
factorii decizionali la nivel public și
operatorii privați. Aflate în plină expansiune, formele de turism precum: turismul rural, agroturismul,
ecoturismul, turismul cultural şi
strasbourG
gastronomic,
reprezintă unele din-

tre cele mai dinamice forme de
călătorie, ceea ce oferă o şansă
comunităţilor locale de a se dezvolta economic, reprezentând o
alternativă la declinul activităţii
agricole
prin
valorificarea
resurselor locale, ocuparea mai
bună a forţei de muncă, încurajarea
antreprenoriatului
şi
creşterea veniturilor individuale şi
colective.
În strategia de organizare şi promovare a turismului rural şi agroturismului, precum şi a turismului
cultural şi gastronomic în judeţul
Sibiu, este necesară constituirea
unor parteneriate între prestatorii
de servicii turistice (gospodării/ fermierii din comunitatea rurală),
autorităţile locale, alţi agenţi economici furnizori de servicii conexe
turismului, agenţii de turism etc.
Numai prin această conlucrare se
pot rezolva problemele majore ale
dezvoltării şi promovării acestor
forme de turism, în contextul
dezvoltării economico-sociale a
comunităţilor rurale, cu efecte
benefice asupra turismului local.
Fără o dezvoltare a infrastructurii
generale şi a dotărilor tehnico-edilitare şi turistice, a iniţierii unor
măsuri de protecţie a mediului
înconjurător natural şi construit, nu
se poate vorbi de un turism competitiv la nivelul fiecărei microregiuni sau localităţi.
În ciuda faptului că ţara noastră
deţine un potenţial turistic natural
deosebit, cu posibilităţi de valorificare superioară, turismul gastronomic este încă un segment
destul de îngust al pieţei turistice,
confruntat cu numeroase probleme, cum ar fi: slaba cooperare la
nivel local, promovarea modestă
la nivel naţional şi internaţional,
existenţa unei oferte limitate, slab
diversificate, slaba dezvoltare a infrastructurii unor localităţi rurale,
migraţia forţei de muncă, nivelul
redus de pregătire al celor angajaţi
în domeniu etc. Prin dezvoltarea
turismului gastronomic se poate
asigura lărgirea spectrului de
activităţi economice tradiţionale,
fără a le marginaliza sau înlocui,
pentru ca economia locală să nu
fie subordonată schimbărilor şi
influenţelor externe şi interne.
Activităţile turistice desfăşurate
sub emblema turismului gastronomic oferă oportunităţi specifice,
populaţia locală şi industria
turistică fiind nevoite să utilizeze
resursele naturale într-o manieră
durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale valoroase. Odată recunoscută
importanţa turismului gastronomic
pentru protejarea şi conservarea
patrimoniului natural şi cultural,
pentru dezvoltarea economică şi
socială a comunităţilor locale din
zonele rurale naturale şi pentru
creşterea experienţei turistice, ar
trebui depuse toate eforturile pentru valorificarea eficientă a bogatului patrimoniu de care dispune
judeţul Sibiu. Dezvoltarea turismului în zilele noastre este
paradoxală, generează procese
simultane de globalizare și
apreciere a resurselor locale.
Destinațiile turistice sunt datoare
să-și mențină competitivitatea întrun mediu economic în creștere și
angajat într-o luptă constantă pentru a menține o parte a pieței.
Lumea devine tot mai deschisă,
însă cu toate acestea, turiștii caută
experiențe bazate pe identitate și
unicitate.
Este necesar ca toți actorii care
operează
într-o
destinație
(producători/furnizori, fermieri,
pescari, bucătari, unităţi de

alimentaţie publică, administrația
publică locală, structuri de primire
cu funcţiune de cazare, asociaţii
judeţene de turism etc.) să fie
implicați în definirea și gestionarea
produselor oferite de turismul gastronomic. Cererea de produse
tradiționale este tot mai mare, din
acest motiv determină multe companii să realizeze studii pentru a
înțelege mai bine cerințele consumatorilor pentru aceste produse. Principalele criterii pe care
trebuie să le îndeplinească un produs alimentar pentru a fi considerat tradițional pot fi sintetizate
astfel: fără conservanţi, rețete
tradiționale, ingrediente naturale,
să fie menționată zona în care a
fost obținut produsul ş.a. Ultimul
deceniu a marcat un punct de
cotitură caracterizat de tendințele
de consum într-o manieră din ce
în ce mai mare a produselor ecologice și tradiționale, care sunt în
măsură să asigure (să se conformeze/să satisfacă) cerinţele
consumatorilor legate de autenticitate și siguranță, conțin mai puțini
aditivi și nu conțin ingrediente
modificate genetic. Acestea nu
sunt însă accesibile pentru cea
mai mare parte a populației, din
cauza prețurilor ridicate şi a
necesităţii deplasării în anumite
zone geografice.
Tradiția este un patrimoniu cultural care este transmis din
generație în generație și vizează
cunoștințe, meșteșuguri, ritualuri,
coduri morale și obiceiuri. Termenul "aliment tradițional" este
definit ca o modalitate de
preparare a produselor alimentare
și a nutriției în familiile rurale. Mâncarea tradițională este un grup de
produse alimentare care include o
gamă largă de produse (condimente, alimente gătite, băuturi), în
special pentru anumite țări sau
zone turistice. Originea acesteia
se datorează italienilor, care în anii
'50 au deschis primul restaurant
care oferea pizza. Particularitățile
diferitelor zone geografice cu care
oamenii au venit în contact prin
călătorie, publicitate, reclame, precum și propriile experiențe au contribuit la acumularea de cunoștințe
în domeniu. Inovarea alimentară
are un impact direct asupra calității
produselor alimentare, inclusiv
valoarea gastronomică. Gastronomia joacă un rol indispensabil în promovarea turismului la
nivel regional şi local. În dezvoltarea turismului gastronomic,
strategiile tradiționale pot oferi
posibilitatea de a utiliza instrumentele proprii pentru a aprecia
calitatea, varietatea si unicitatea
produselor locale și specificul gastronomic al unui teritoriu. În
consecință, crearea de produse
turistice gastronomice este
percepută ca o prioritate pentru
destinații turistice care pot oferi
experienţe în acest sens.
Motivaţiile alegerii destinaţiei turistice ”Sibiu - regiune gastronomică
europeană” sunt legate de
atracțiile culturale și naturale,
evenimente speciale și festivaluri,
experiențe alimentare în fiecare
microregiune, conexiuni gastronomice, interacțiunea socială și
emoțională, dar și alte oportunități
pentru recreere și divertisment.
Imaginea creată asupra Sibiului,
experienţele anterioare, atitudinea
prietenoasă
a
rezidenților,
recunoscută şi prin decernarea
”Mărului de Aur” de către FIJET
pentru ospitalitatea locuitorilor din
Mărginimea Sibiului, schimbul de
experienţe,
varietatea
gastronomică și atributele de di-

versitate
și
caracteristicile
destinației, cum ar fi proximitatea,
sunt alți factori de atracție.
Unul dintre principalii factori
care contribuie la experiența
turistică este stilul de viață. Studii
recente arată că turismul culinar
este o experiență autentică a unui
stil de viață sofisticat într-un mediu
plăcut, legat de o viaţă sănătoasă
și dorinţa de a consuma produse
de calitate superioară obţinute din
culturi ecologice. Alți factori care
au influență asupra turismului gastronomic sunt variabilele socioeconomice, care ajută la
construirea profilului turistic, și
anume: vârstă, sex, venituri și
educație. La nivel local, comunitatea oferă facilităţi economice
pentru dezvoltarea turismului gastronomic, dar organizatorii şi proprietarii de unităţi turistice trebuie
şi ei, la rândul lor, să ofere mai
mult comunităţii.
Esenţa turismului gastronomic
este aceea de a realiza un produs
turistic personalizat, care să
creeze, prin comercializarea sa,
venituri suplimentare pentru fermieri şi alte categorii de
întreprinzători locali şi, în final, să
conducă la dezvoltarea socioeconomică a localităţii/zonei, la
stabilitatea demografică şi conservarea/protejarea
mediului
înconjurător şi a moştenirii culturalistorice, adică a dezvoltării durabile.
Turismul
gastronomic
rămâne
o
activitate
complementară, sezonieră sau
limitată la evenimente şi sărbători,
fie la perioada estivală, deci cu
efecte economice mai reduse,
ceea ce implică o serie de măsuri
de diversificare a ofertei şi găsirea
de noi soluţii de promovare şi vânzare, de creştere calitativă a
prestaţiilor, pentru a spori eficienţa
economică.
Un turism necontrolat de către
autorităţile locale poate avea
consecinţe grave în dezvoltarea
urbanistică a aşezării, în valorificarea resurselor turistice, în respectarea calităţii serviciilor şi a
normelor de protecție a muncii şi
de conduită morală, de protejare a
mediului înconjurător şi poate conduce la fenomenul de “intoleranţă“
între populaţia locală şi cea
turistică, cu efecte negative sub
aspectul cultural, moral, dar şi
ecologic.
Turismul gastronomic poate
contribui la ridicarea nivelului de
trai al populaţiei din spaţiul rural,
mai ales a celei care trăieşte în
locuri mai izolate, cum ar fi aria
montană, cu medii naturale şi
socio-umane fragile. Dotările de
accesibilitate, cele tehnico-edilitare, turistice etc., realizate în
scopul primirii turiştilor, facilitează
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atât
creşterea
veniturilor
gospodăriilor,
dezvoltarea
economică locală, cât şi stabilirea
unor relaţii sociale, contacte culturale, profesionale cu populaţia
rezidentă, care conduc la ridicarea
gradului de civilizaţie în spaţiul
conectat la turism.
Turismul oferă contribuţii durabile
comunităţilor locale prin: folosirea
serviciilor ghizilor locali, ale altor
persoane de pe plan local (personal pentru bucătărie, transport,
închiriat biciclete, trăsuri, sănii
etc.); comercializarea de produse
locale, suveniruri; contribuţie
financiară pentru crearea de
infrastructură sau evenimente locale: festivaluri şi alte sărbători
tradiţionale locale, întâlnirea cu
membrii Federaţiei Internaţionale
a Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism (FIJET), organizarea unei
nunţi tradiţionale (de exemplu la
Sibiel); punerea în practică a unui
program de consiliere şi instruire
în servicii de turism a localnicilor;
accesul localnicilor la pregătire
gratuită pentru îmbunătăţirea
nivelului lor de pregătire
profesională, de exemplu cursurile
organizate pentru administratorii
de pensiuni turistice sau lucrătorii
în alimentaţie; oferirea posibilităţii
de practică pentru studenţii/tinerii
care trăiesc în zonă, pentru a realiza experienţă privind activitatea în
domeniul turismului etc.
Strategiile de dezvoltare a turismului gastronomic trebuie să
aducă un concept nou de abordare integrată şi sistemică a rolului
activităţii
de
turism.
Sustenabilitatea acestora este
reliefată de cererea pe piaţă a
unor cadre specializate, bune
cunoscătoare ale tradiţiilor locale
şi dornice să promoveze în mod
profesionist originalitatea produselor turistice existente în zonă.
Conceptul de globalizare este
înţeles astfel ca o oportunitate de
a face cunoscute pe scară largă
tipurile de turism desfăşurate în diversele zone, păstrând totodată
amprenta personală a fiecărei
regiuni. Printr-o colaborare şi implicare mai mare şi un control riguros din partea ambelor părţi,
agroturismul poate să devină o
activitate profitabilă atât pentru organizatori şi producători locali, cât
şi pentru administraţiile locale,
care oferă cadrul propice
desfăşurării turismului local.
Turismul gastronomic ajută la o
mai bună cunoaștere și atenție
asupra mediului înconjurător prin
crearea posibilității de petrecere a
timpului liber în natură și plăcerea
de a descoperi și proteja cultura
tradițională locală și natura.

- va urma -

reverberații
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masterand Oana-Georgiana
Cosma, universitatea
din buCurești
urmare din pagina 1
Acesta din urmă relevă necesitatea
mutațiilor în concepția habitatului, în
habitatul în sine, în cadrul infrastructurilor, dar și în multe alte
domenii.
In același timp, o criză economica
profundă - generată în mod esențial
de criza de paradigmă, a unei
ciclități informaționale, a unei
suprasolicitări a speculației pe
seama producției- a generat și
generează, odată cu serioase
dificultăți economice și sociale,țărilor
dezvoltate din punct de vedere economic - și nu numai acestora- declinul destul de abrupt către ideea
de național și naționalism, fiind în
curs o reactivare a războiului rece, a
sistemelor de interes economic și
politic,paralele și opuse.
Mai mult ca niciodată, devin evidente în același timp o criză umană
și umanistă, o criză a științelor
umane mai ales, pentru populațiile
amenințate de moarte, de violență,
de foamete și cu cerere de locuri de
muncă.
Pe un anumit fond de ignoranță și
de mizerie, atât de vulnerabile în
fața
fundamentalismului
și
exacerbărilor de toate felurile, se
vădesc amenințările terorismuluiun terorism deja globalizat, manifestat la dimensiuni internaționale întotdeauna mai puternic prin lipsa
sa de logică și întotdeauna mai
înfiorător pentru ceilalți.
Avem de asemenea ,de a face cu o
criză a păcii care întoarce războiul,
mai mult sau mai puțin militar și
chiar climatic, ca mod esențial, eficace pentru impuneri, pentru amplificarea influențelor, pentru obținerea
unor profituri imense care nu sunt
doar economice.
Observăm că se prefigurează crize
politice într-un anumit număr de
state, dintre care câteva europene.
Altele sunt ferite, dar rămân sensibile când apar chiar mici agitări. Și
cu atât mai mult că puterile politice,
ale administrației publice, susținerea
intereselor celorlalți par mult mai
profitabile pentru cei care le
practică, care le întrepind, decât întreprinderea și managementul economic onest și legal, decât munca

cinstită pentru un salariu. Adăugând
la toate acestea , mișcările naturale
ale Planetei - cutremure, inundații,
tsunami, uragane etc.
Dar încă și mai numeroase, provocate de poluare, exploatările intense
de resurse, noxele și multe altele
din zilele noastre.
Ne îndreptăm oare în prezent chiar
spre un abis sau mai bine spus spre
o cădere cel puțin, spre un sfârșit al
civilizației timpurilor noastre sau
poate spre o dezmembrare a UE ?
Este posibil sa fim noi ,,profeții
răului’’, adepții teoriilor apocaliptice?
Sau nu.
Dar, de fapt, așa cum mai mulți
cercetători americani de la Institutul
tehnologic din Massachusets arată
și cum chiar noi conchidem, de-a
lungul evoluției Terrei mai multe
civilizații s-au succedat. Acest proces continuă oare ? Răspunsul afirmativ la această întrebare ridică
argumente serioase. Personal, mă
îndoiesc să cred acest lucru acum,
dar, pe viitor, daca vom continua
astfel, nu avem multe motive să fim
optimiști.
Totodată, nu pot trece peste anumite realități ca și cum ele nu
există.Acestea devin un adevărat
sindrom care anunță timpuri grele,
cu războaie, nu neaparat militare,
dar care prevestesc dezastre și catastrofe mari.
Prin urmare, apreciez că, în ciuda
eforturilor dovedite, din nefericire insuficiente, modelul actual de dezvoltare al Planetei, cu foarte mulți
oameni săraci sau sub limita
sărăciei și cu puțini, foarte puțini oameni bogați, este foarte greșit.
Vestea bună este că majoritatea
cauzelor crizelor invocate au antidotul. Ignoranța și lipsa culturii pot fi
diminuate prin educație. Marile decalaje economice și sociale pot fi
reduse de o intensă și inteligentă
mobilizare la muncă., de o corectă
investigare și valorizare a pieței.
Așadar,nu globalizarea este cea
care aduce un profit general, ci din
contra, se raportează doar la anumite țări iar aceste țări poartă diferite
fețe. Piața în sine a acumulat puține
imperfecțiuni, dar ele pot fi corectate
de acțiunea concentrată a
instituțiilor.
Două aspecte devin evidente la
sfârșitul acestei succinte enumerări,
cel puțin aceste două aspecte ne
pot da multe de gândit nouă eu-
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ropenilor. În special, o diminuare a
importanței Europei și Statelor Unite
la nivel mondial, la nivel colectiv
unde se afirma, într-un mod extraodinar și accelerat China, India,
Brazilia, alte țări ale Americii Latine
și economiile emergente ale Asiei
de Sud-Est. Deși, în acest cadru,
Europa, vechiul continent s-a arătat,
încă din secolul al- XIV-lea și mai
ales după, cu puține excepții,
aproape leagănul civilizației mondiale și, în același timp, motorul său.
Al doilea aspect este că, în condițiile
globalizării, devine evident pasajul
activităților anarhiste, relativ punctuale, la un fundamentalism mai
periculos și mai amplu care poate
lua noi forme, de stânga sau de
dreapta, religioase sau laice,
naționale sau internaționale etc.
Marele demograf, Alfred Suavy a
remarcat des dificultatea dialogului
între o populație relativ bătrână și în
curs de diminuare , cea din țările occidentale, pe de-o parte, și cohortele
de tineri, având o formare destul de
relativă, care reprezintă majoritatea
populației din țările puțin dezvoltate,
și decalate, pe de alta parte.
Din nefericire, absența unui anumit
dialog, semnalat de Sauvy, este evident de asemenea în zilele noastre.
De obicei,este foarte dificil să ai un
dialog benefic între două părți în
condițiile în care speranța de viață
în țările decalate este , în general,
inferioară de 40-45 ani și chiar mai
puțin, iar în țările dezvoltate aceasta
urcă până la 80 de ani sau chiar mai
mult. În anumite condiții, putem releva emigrarea populației în general
– pe care eu o consider benefică
într-un fel sau altul – spre cel de-al
doilea grup de țări, mai ales cele din
vestul Europei și Statele Unite care,
de la sine, grație atractivității lor,
gradului de civilizație, aduc prin ele
însăle o forță de muncă utilă, o forță
de muncă care permite, într-un final,
într-o manieră sau alta, unirea
societăților respective, chiar daca
nu este recunoscută oficial. Fără a
pune la socoteală alte profituri economice.
Dar care este situația țărilor de unde
plecăm ? Vom detalia toate acesta
aspecte imediat.
Este vorba despre procesul de
migrație al populației în lume. Acest
proces nu e chiar nou. Înca din Antichitate, popoarele migrau dintr-o

țară în alta,și, în interiorul Imperiului
Roman, de exemplu, dintr-o provincie în alta, în căutarea accesului la o
ocupație.
În timpul feudalismului, prin intermediul șerbilor atașați marilor
proprietăți funciare, dimensiunile
migrației au fost puțin reduse,
efectivă fiind migrația specialiștilor și
artizanilor de toate felurile , a
studenților care, mult mai des, conform aranjamentelor universitare,
se deplasau pentru perioade determinate de la o universitate la alta în
marile așezări ale Vestului și Centrului Europei. Migranții erau, de
asemenea, mercenari care se stabileau destul de des într-o altă țară
față de cea de origine.
Migrația intraeuropeană a avut și
continuă să aibă un rol substanțial,
datorită progreselor economice și
sociale, prin nașterea și evoluția
aspirațiilor de toate felurile, prin
legislații constructive, permisive și
simultane etc.
Dupa cel de-al doile război mondial
și chiar înainte, dar mai ales după
pierderea de către republicani a
razboiului civil în Spania, am avut
de a face cu mii și mii de spanioli de
stânga, care s-au refugiat mai ales
prin Pirineii francezi, și care s-au
stabilit acolo.
Trebuie în mod egal să spunem că
spațiul economic și social al U.E
relevă disparități economice notabile : un centru și niște periferii.
Centrul puternic populat și urbanizat concentrează esențialul
activității industriale. Acest spațiu se
întinde de la bazinul Londrei până
în nordul Italiei, urmând cursul Rinului. Periferiile nu sunt omogene. Dinamismul lor variabil depinde de
nivelul lor de dezvoltare și de
depărtarea lor în raport cu regiunile
dorsalei europene.
Migrația europeană, nu doar spre
Germania, cât și spre alte state pare
să fie mai ales din România sau
Polonia. Conform cifrelor, în 2011,
mai mult de 307 mii de români și
aproape 270 mii de polonezi au
emigrat în U.E. Aceste cifre sunt,
după anumite calcule, similare celor
din 2012 și prezintă tendințe de
repetabilitate în 2013 și chiar și mai
târziu. Acestea sunt de departe
nivelurile cele mai ridicate în raport
cu chinezii și indienii – 127 mii ,respectiv 114 mii- sau cu bulgarii – 90
mii.

sinaia, Castelul peleș

Așadar,luăm
în
considerare
efectele migrației intraeuropene,
având ca studiu de caz România.
În ceea ce privește ocupația ,
constatăm
că
‘’migrația
intraeuropeană contribuie în general la reducerea dezechilibrelor și
la reducerea șomajului” așa cum
aprecia germanul Thomas Leibig,
într-un studio pentru Le Figaro.
Practic, impactul de care vorbim
este mai pregnant în Europa de Est
și Centrală, unde câștigurile sunt
reduse iar populația în căutarea
unor condiții mai bune de viață s-a
arătat foarte mobilă.
În orice caz, o viziune europeană a
dezvoltării impune să luăm în considerare și alte elemente pentru a
putea stimula în mod egal țările cu
un nivel de dezvoltare scăzut. Astfel,
în această situație, guvernele
naționale și acțiunile lor care se vor
a fi pozitive, negocierile ce au ca
scop factorii U.E, dezbaterile Parlamentului European , au un rol primordial.Prin Tratatul de la Roma din
1957 se afirma și se reafirma că
scopul eforturilor este constituit de
prosperitate. Altfel, se transmit din
generație în generație mari decalaje
de dezvoltare între țările europene,
punct neurologic pentru o mare
parte a cetățenilor Uniunii Europene.
Dar cum este vorba de o dezvoltare
integrată în care condițiile de echilibru bugetar și financiar sunt validate
la nivel european și în care bugetele
și numeroase investiții sunt constituite și alocate la nivel național, intervine, de asemenea criteriul de
valorizare a unei mari părți a
resurselor, mai ales în statele dezvoltate.
O ultimă problemă vizează valurile
recente de emigranți spre Europa,
dar mai ales spre Germania, Suedia care vin din Siria, din
Afghanistan, din Irak, din Africa.
Este clar că oamenii fug de moarte
și de mizerie cauzate de condițiile
politice, de fundamentalism, de
luptele care sunt adevărate
războaie intense și interioare.Nu se
poate negocia cu criminalii. Este evident că acești refugiați trebuie
ajutați și integrați după posibilitățile
țărilor care îi primesc. De fapt acestea sunt secvențe ale globalizării.
Cred că cercetătorii pot oferi soluții
pertinente dar care trebuie puse în
aplicare în mod corect.
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