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ACADEMICIANUL ILIE BÃDESCU:

“Idealismul politic - soluþie
la criza care se va dezlãnþui sãlbatic

dupã pandemia de coronavirus”

Victor Roncea: Domnule profesor,
cum schimbã lumea criza COVID-19,
din punct de vedere geopolitic, dupã
pãrerea dumneavoastrã? Ce vor face
societãþile în noul context mondial ge-
nerat de coronavirus?

Ilie Bãdescu: Întrebarea aceasta o
percep ca o punte spre un alt unghi de
privire: a lumii de dupã coronavirus.
Aceasta deja traverseazã ceea ce aº de-
numi o mutaþie. Mutaþiile sunt procese
care implicã schimbarea codurilor,

adicã a schemelor de manifestare vita-
lã. Deja eu întrevãd mâine în peisajul
lumii o nouã frontierã noopoliticã: de
o parte vor fi societãþile care au înþeles
lecþia ºi au fãcut trecerea (schimbarea)
de la profilul de ieri al societãþii care
s-a pus la dispoziþia sistemelor de
gândire ale globaliºtilor, de la care ve-
neau avantaje directe, dar totuºi foarte
costisitoare (accesul la resurse, la bu-
nurile de consum era controlat de ma-
rea piaþã, de marea finanþã, de marea

dependenþã, adicã de colonialismul de
tip nou al corporaþiilor transnaþionale),
la profilul societãþilor care au optat
spre ceea ce aº denumi „idealism poli-
tic”. Pe scena lumii se vor distinge so-
cietãþile ale cãror elite au optat pentru
idealismul politic, adicã au ales sã se
orienteze dupã chemarea unui ideal
capabil sã aducã schimbarea destine-
lor colective (renunþând astfel la obþi-
nerea de avantaje materiale imediate
cu preþul sacrificãrii demnitãþii popoa-
relor ºi a viitorului acestora). Acestea
se vor deosebi radical de societãþile ale
cãror elite continuã sã se revendice de
la ideologia „realismului politic”, care
le-au fãcut dependente întru totul de
cei mari (de marea metropolã, marea

finanþã, marea corporaþie, marea piaþã
etc.). Acest stil de gândire dominat de
paradigma „realismului politic” a fost
suportul globalismului. Elitele cu
acest stil de gândire vor justifica sub-
alternismul ºi dependenþa prin „ra-
þiuni” de ordin internaþional, prin argu-
mentul cã cei puternici „ºtiu ce fac” ºi
oricum e benefic sã asculþi comanda
lor sub ideea cã ei fac istoria ºi deci
ceea ce fac ei este norma obiectivitãþii
în istorie etc. etc. Vom observa cã eli-
tele astfel „educate” au un profil mate-
rialist: ele judecã dupã principiul
avantajului imediat, al satisfacerii
imediate, pe baza a ceea ce-þi oferã
schema de realitate a lumii, aºa cum
este ea croitã de globaliºti.

Globaliºtii se reprofileazã

Victor Roncea: ªi totuºi, o parte
din aceºti vectori ai globalismului
ºi-au negat propriile linii directoare
propagandistice, trecând la protejarea
internã în numele intereselor imediate
de securitate naþionalã – sã vedem
abandonarea Italiei, de exemplu. Dupã
ce l-au persiflat pe preºedintele SUA,
Donald Trump, acum parcã s-au întors
la vorbele lui care au rãscolit din arcuri
fotoliile de la ONU: „Respingem ideo-
logia globalismului ºi îmbrãþiºãm doc-
trina patriotismului”.

A consemnat
VICTOR RONCEA
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D
irectorul Institutului de Sociologie al Academiei Române

„Dimitrie Gusti”, academicianul Ilie Bãdescu, ne oferã

într-un interviu acordat Ziarului BURSA o perspectivã so-

ciologicã privind schimbãrile geopolitice pe care le aduce

Europei epidemia COVID-19, de la scurt-circuitarea globalismului la

modelul polonez al suveranismului ºi, totodatã, face câteva propu-

neri pentru revenirea României din criza pandemiei.

Vaccinul anti-coronavirus este,
deocamdatã, o ”Fata Morgana”

Întreaga lume aºteaptã cu sufletul la
gurã apariþia unui vaccin salvator, care
sã punã capãt pandemiei/isteriei. Zil-
nic apar informaþii, mai mult sau mai
puþin veridice, legate de apariþia unui
vaccin, sunt anunþate descoperiri, in-
clusiv în þara noastrã, dar invariabil
speranþele de dimineaþã se nãruiesc
mai spre searã. Organizaþiile serioase
insistã însã cã ”miracolul” nu poate
avea loc mai repede de un an, aºa cã
omenirea, aflatã la autoizolare, trebuie
sã se înarmeze cu rãbdare. Fãrã tutun,
acesta ”dãuneazã grav sãnãtãþii”

Punerea la dispoziþie a unui vaccin
împotriva noului coronavirus, gata sã
fie utilizat “pe o scarã largã”, ar mai pu-
tea dura cel puþin un an, a apreciat
Agenþia Europeanã a Medicamentului
(EMA). Agenþia, cu sediul la Amster-
dam, a adãugat cã douã vaccinuri au in-
trat deja într-o primã fazã de teste clini-
ce, desfãºurate pe voluntari sãnãtoºi.
EMA “estimeazã cã va trebui sã se
aºtepte poate cel puþin un an înainte de
a avea un vaccin împotriva COVID-19
gata sã fie aprobat ºi disponibil în canti-
tãþi suficiente pentru a fi utilizat pe o

scarã largã”. Aceastã estimare se baze-
azã pe informaþiile disponibile ºi expe-
rienþele din trecut în domeniul dezvol-
tãrii vaccinurilor, a precizat EMA.

Peste Ocean, Guvernul Statelor
Unite a încheiat acorduri cu companii-
le Johnson & Johnson (J&J) ºi Moder-
na ºi a anunþat cã discutã cu cel puþin
alte douã companii pentru extinderea
capacitãþii de producþie din SUA pen-
tru vaccinuri împotriva coronavirusu-
lui, chiar dacã nu sunt încã disponibile
vaccinuri sigure ºi eficace. J&J a
anunþat cã guvernul american va inve-
sti 1 miliard de dolari pentru a crea o
capacitate de producþie suficientã pen-
tru fabricarea a peste 1 miliard de doze
a unui vaccin aflat în fazã de testare,
pentru oprirea rãspândirii noului coro-
navirus care a ucis peste 35.000 de oa-
meni la nivel global. În cadrul acordu-
lui, guvernul va plãti 421 de milioane
de dolari pentru susþinerea eforturilor
companiei de a construi o nouã capaci-
tate de producþie în Statele Unite.

OCTAVIAN DAN
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FORUMUL OFICIAL
AL INSTITUÞIILOR
FINANCIARE ªI
MONETARE:

CrizaCovid-19
va schimba
economia,
comerþul ºi
societatea
lRevenirea la starea
anterioarã crizei nu este
posibilã, conform specialiºtilor

În perioada oricãrei crize este nor-
mal sã sperãm la o revenire la vremuri-
le anterioare declanºãrii acesteia, aºa
cum s-a întâmplat ºi în timpul crizei fi-
nanciare din 2008, când toatã lumea se
întreba care va fi momentul revenirii
lucrurilor la normal.

Specialiºtii atrag atenþia, însã, cã re-
venirea la starea anterioarã nu este po-
sibilã ºi, în cazul mai sus menþionat, al
crizei financiare, a durat ceva vreme
ca lumea sã realizeze acest lucru.

Forumul Oficial al Instituþiilor Fi-
nanciare ºi Monetare (OMFIF) din
Londra aminteºte cã pânã în 2019,
economia mondialã s-a stabilizat, nu
mai era în crizã, dar stabilitatea, noua
normalitate, era foarte diferitã de cea
din perioada anterioarã anului 2008,
când a izbucnit criza financiarã.

John Nugée, fost director general al
departamentului de rezerve din carul
Bãncii Angliei, consilier principal la
OMFIF, spune într-o analizã: ”Acelaºi
lucru este posibil sã fie valabil ºi pen-
tru ceea ce va urma crizei Covid-19.
Lumea va trece de criza din Sãnãtate ºi
se va redresa dupã recesiunea care va
urma. Dar, sã te aºtepþi ca viaþa sã revi-
nã la ceea ce a fost în 2019, ar fi greºit.
Cele douã crize – din sãnãtate ºi eco-
nomie - vor schimba societatea în trei
moduri, în special”.

Semnatarul analizei spune cã, în
primul rând, se va schimba modelul
economiilor dezvoltate din lume.
”Majoritatea economiilor occidentale
se îndreaptã acum cãtre un model în
care statul capãtã un rol mai mare”,
afirmã consilierul OMFIF, men-
þionând: ”Va exista mai mult sprijin de
la stat pentru serviciile de bazã, vor fi
susþinuþi ºomerii, lucrãtorii din diverti-
sment ºi persoanele fãrã adãpost. Mul-
te þãri vor trebui sã sprijine sau sã na-
þionalizeze pãrþi importante ale econo-
miilor lor. Marea Britanie, spre exem-
plu, a extins deja controlul statului în
domeniul cãilor ferate ºi într-o mare
parte din sectorul medical privat.
Împrumuturile de stat vor creºte foarte
mult ºi, ulterior, taxele”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

Nou record al ieºirilor de capital
din economiile emergente

Ultimele date de la Institute of Inter-
national Finance (IIF) aratã cã ieºirile
de capital de pe pieþele emer-
gente au înregistrat un nou re-
cord în martie 2020 (vezi
graficul).

Ieºirile de 83,3 miliarde de
dolari le-au depãºit pe cele din
perioada crizei financiare glo-
bale, pe fondul “colapsului
înregistrat atât la nivelul fon-
durilor de investiþii în acþiuni
cât ºi la nivelul fondurilor de investiþii

în obligaþiuni”, dupã cum se aratã în
raportul IIF.

Ieºirile din fondurile de inve-
stiþii în acþiuni au fost estimate
la 52,4 miliarde de dolari, pe
fondul unor ieºiri de 12,3 mi-
liarde din fondurile de investiþii
în acþiunile companiilor din
China, în timp ce ieºirile din
fondurile de investiþii în obliga-
þiuni au fost de circa 31 de
miliarde de dolari.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

COVID - 19 SCHIMBÃ INDUSTRIA TURISMULUI

Cum vor arãta cãlãtoriile
dupã sfârºitul pandemiei
de coronavirus
l „Aceastã pauzã ne va face sã apreciem mai mult tot ce este
în jurul nostru”, susþin experþii din industria turismului

Pandemia de coronavirus a întor pe
dos întreaga lume. Oraºele parcã se
opresc, oamenii trebuie sã rãmânã în
case, þãrile se izoleazã ºi îºi închid gra-
niþele, iar de cãlãtorii nici nu mai poate
fi vorba. Pe mãsurã ce restricþiile sunt
tot mai mari, este greu de imaginat
cum vor arãta vacanþele noastre ºi cã-
lãtoriile atunci când, în cele din urmã,
pandemia se va sfârºi.

Întreaga industrie a turismului trã-
ieºte o adevãratã tragedie, fiind cel
mai lovit sector, cu pierderi grave pe
toate segmentele: companiile aerie-
ne de pe tot globul ºi-au redus pro-
gramele de zbor pe mãsurã ce trafi-
cul de pasageri s-a stopat, liniile de
croazierã au oprit operaþiunile pen-
tru urmãtoarele luni, hoteluri întregi
au fost nevoite sã-ºi închidã porþile ºi
mii de lucrãtori din industrie au fost

disponibilizaþi.
Specialiºtii sunt de pãrere însã cã tu-

rismul îºi va reveni la un moment dat,
aºa cum a reuºit sã se refacã ºi dupã
crizele din trecut, conform CNN.

Adam Blake, profesor de economie
ºi ºef de cercetare al Departamentului
de Turism ºi Ospitalitate la Universita-
tea Bournemouth din Marea Britanie a
declarat: „Oamenii nu s-au schimbat,
vor sã meargã în continuare sã viziteze
diferite locuri, dar vor fi cu siguranþã
mult mai precauþi în ceea ce fac. Vor
avea nevoie nu doar sã fie convinºi cã
este sigur sã cãlãtoreascã, dar vor tre-
bui sã vadã schimbãri fizice reale care
sã le ofere certitudinea cã este sigur sã
cãlãtoreascã”.

ADELINA TOADER
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