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internaționaliZarea
comPaniilor din
Sectorul comerțului
– Strategia gruPului
carrefour -

Cu sediul în
Franța, Grupul
Carrefour este
unul dintre princ i p a l i i
Prof. Univ. Dr. Lucian comercianți cu
belașCu, ulbs
amănuntul din
Europa și cel de-al treilea cel mai mare
comerciant cu amănuntul din întreaga
lume. Cu aproximativ 10.100 de magazine
în peste 30 de țări, Carrefour a generat
vânzări nete în valoare de 74,7 miliarde
euro în 2014 și este unul dintre cei mai
importanți comercianți cu amănuntul din
sectorul alimentar. Înființat în 1960, retailerul a inventat în anii imediat următori

conceptul de hipermarket, urmărind ideea
unui shopping realizat într-un singur loc un magazin în care clienții pot găsi aproape
tot ceea ce au nevoie pentru viața lor de zi
cu zi. Astăzi, compania Carrefour satisface
diferite preferințe ale consumatorilor (clienți
persoane fizice și juridice) prin diferite formate și canale din întreaga lume.
Pentru locuitorii orașelor, Carrefour oferă
supermarketuri, magazine de proximitate,
magazine de tip drive-in și formate de magazine alimentare și non-alimentare de tip ecommerce. Clienții din mediul rural pot face
cumpărături la hipermarketurile grupului, iar
proprietarii de afaceri pot vizita magazinele
de tip cash and carry ale acestora.
- continuare în pag. 4 -

managementul logiSticii în
tranSPortul aerian de
cĂlĂtori

Conceptul
“managementul logisticii” nu
este
deloc
nou, existând
dovezi
care
atestă
faptul
Asist. Univ. Dr. Alma
pentesCu, ulbs că populația se
folosește
de
aceasta în diferite forme încă de la
crearea civilizațiilor cunoscute. Cu
toate acestea, ca și termen în domeniul business, logistica a apărut abia
in anii 1950 înainte de care a fost
percepută ca o strategie militară. În
ziua de azi, logistica reprezintă o
parte integrată în sistemul economic, fiind o activitate economică
globală majoră și jucând un rol-cheie
în bunăstarea economiei naționale.

- continuare în pag. 6 și 7 -

Cu oCazia sărbătorilor pasCale, "euroeConomia XXi"
urează tuturor Colaboratorilor și Cititorilor săi
multă sănătate, buCurii, feriCire.

un model de
civiliZaŢie
deZvoltatĂ
SPectaculoS,
accelerat

deSPre
aSimetriile
aScunSe în
accePțiunea
lui taleB
În cele ce urmează, vom
trasa câteva coordonate
cu
privire
la
o
problematică
propusă
pentru
dezbaterea
Conf. Univ. Dr. Vasile științifică de către Nassim
brătian, ulbs
Taleb, în seria Incerto.
Este vorba de asimetriile ascunse, din lucrarea sa
intitulată Skin in the Game – Hidden Asymmetries
in Daily Life.
Înainte de a descrie problematica ridicată de Taleb,
vom face câte evaluări generale ale ideilor acestuia. În primul rând, lucrarea amintită mai sus a
apărut în seria Incerto a autorului în urma unui flirt
al acestuia cu matematica. Cunoștințele lui Taleb
despre probabilități nu au fost obținute inițial din
cărți, ci s-au născut din senzații tari în urma
exercitării profesiei de trader pe Wall Street,
ajungând la convingerea că utilizarea matematicii
în economie este extrem de utilă, întrucât aceasta
poate oferi dovada că nu te înșeli.

nassim taleb

- continuare în pag. 5 -

- emiratele
araBe unite Emiratele Arabe Unite sunt
situate în Peninsula Arabică,
pe
ţărmul sudic al Golfului
Prof. Univ. Dr. Elena
Persic,
în Orientul Mijlociu, la
macavei
nord şi la sud de Tropicul
Racului, au o suprafaţă de 83.600 km.p, o populaţie
de 9,5 milioane de locuitori (2017), majoritatea este
islamică, de rit sunnit. Rata natalităţii este mare, 15,5
la mie, sporul natural, de 13, 5 la mie. Arabii sunt
aproximativ 50%, restul sunt indo-pakistanezi (36 %),
iranieni, filipinezi, bengalezi, europeni. Relieful este
monoton, preponderent deşertic (65%), cu floră şi
faună sărace. Istoria consemnează puţine evenimente. Se ştie că la începutul perioadei moderne europene, „Coasta Piraţilor” din sudul Golfului Persic, ce
mijlocea comerţul Orientului Mijlociu cu India şi Africa
Orientală, a fost controlată de portughezi, în secolele
XVI-XVII, de olandezi şi de englezi, în sec. XIX. În perioada 1820-1892 teritoriile respective au devenit protectorat britanic.
- continuare în pag. 8 -

sharjah

Programe
de actiune
Pentru
mediu la
nivel
euroPean
Documentele care stau la
baza politicii de mediu a UE
sunt Programele de Acţiune
pentru Mediu (PAM). Primul
Conf. Univ. Dr. Paul program a fost adoptat de
lucian, ulbs
către Consiliul European în
1972 şi a fost urmat de alte cinci. Aceste programe de
acţiune sunt de fapt, o combinaţie de programe pe termen mediu corelate printr-o abordare strategică, care
prezintă problemele ecologice într-o viziune verticală şi
sectorială.
Primele două programe de acţiune pentru mediu, PAM
1 (1973-1977) şi PAM 2 (1977-1981) reflectă o abordare sectorială a combaterii poluării şi promovează
nevoia de protecţie a apei şi aerului, prin introducerea
unor standarde minime de poluare.
PAM 3 (1982 -1986) şi PAM 4 (1987-1992) reflectă
evoluţia politicilor comunitare şi dezvoltarea „Pieţei Interne” , astfel încât obiectivele de mediu să fie corelate
cu cele ale pieţei.
Abordarea calitativă se schimbă, iar obiectivele de
mediu încep să fie văzute ca instrumente de creştere
a performanţei şi competitiviţăţii economice. În plus,
PAM 4 promovează abordarea integrată a politicii de
mediu şi introduce conceputul „dezvoltării durabile”.
- continuare în pag. 3 -
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Conf. Univ. Dr. Paul
luCian, ulbs
urmare din pagina 1
Al 5-lea Program de Acţiune pentru
Mediu (1993 -2000) numit şi „Către o
dezvoltare durabilă” a transformat
dezvoltarea durabilă într-o strategie a
politicii de mediu. Această abordare
apare, de altfel, în toate politicile UE şi
în Tratatul de la Amsterdam (1997), in
care este promovată ca politică
transversală. Din
această
perspectivă, dezvoltarea durabilă
înseamnă: menţinerea calităţii generale a vieţii; menţinerea accesului
continuu la rezervele naturale; evitarea
compromiterii pe termen lung a mediului; înţelegerea dezvoltării durabile ca
acea dezvoltare ce răspunde nevoilor
prezentului, fără a afecta capacitatea
generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi.
Alte elemente de noutate aduse de
PAM 5 sunt schimbarea direcţiei
politicii de mediu către o politică
bazată pe consens, prin consultarea
părţilor interesate în cadrul procesului
de luare a deciziei, precum şi trecerea
de la o abordare bazată pe control, la
una bazată pe prevenirea şi
operaţionalizarea prin utilizarea de instrumente economice şi fiscale.
PAM 5 (1992-1997) încearcă să promoveze schimbări structurale în
economie care sa conduca spre o
„dezvoltare durabilă". Dezvoltarea
durabilă necesită schimbări intersectoriale şi intrasectoriale în cadrul
economiei, având ca scop final sectoare şi modele de producţie şi consum mai puţin poluant decât în
prezent. Metodele agriculturii organice, transportul feroviar şi utilizarea
surselor de energie regenerabile sunt
câteva exemple de obiective ale
acestui model de dezvoltare.
PAM 5 dezvoltă un nou set de instrumente pentru a promova asemenea
obiective. Programul se bazează pe
mai multe instrumente indirecte şi procedurale, ca, taxele ecologice, informarea şi procedurile de activare a
intereselor proprii ale celor implicaţi în
ceea ce priveşte protecţia mediului.
Programul este o abordare integrată,
constând din norme calitative de
mediu şi instrumente aferente necesare implementării.
Comunicarea din 1994 a Comisiei
Europene ,,Dezvoltarea economică şi
mediul- unele implicaţii pentru elaborarea politicii economice’’ stabilea: ,,În
economia noastră, deciziile economice sunt, în mare măsură, luate pe
baza semnalelor de preţ. După cum
consumatorii ajustează deciziile lor de
cumpărare la schimbările de preţ, tot
aşa şi companiile determină designul
produsului, dezvoltarea tehnologică şi
organizarea procesului de producţie.
Este esenţial ca preţurile să reflecte în
mod corect costurile totale şi beneficiile pentru individ şi societate. Impozitele de mediu se vor dovedi a fi
unul dintre cele mai eficace răspunsuri
ale politicii într-un număr important de
cazuri.’’
PAM 5 este un plan complex pentru
reducerea presiunii asupra mediului.
Defineşte obiectivele câtorva sectoare
(exemplu, stabilizarea emisiilor de
C02), defineşte instrumente, metode
şi acţiuni pentru a satisface normele
cerute şi identifică nivelurile adecvate
de acţiune.
Cu toate acestea, programul este
pasiv şi contradictoriu. Stoicismul general al capitolelor introductive nu este
menţinut în capitolele cu specific sectorial. Acest program susţine energia
nucleară, biotehnologia şi incinerarea
deşeurilor ca „soluţii" ale problemelor
de mediu, bazându-se mai mult pe instrumente slabe (taxe ecologice,
drepturi participative puternice).
La doi ani după aprobarea celui de-al

Cincilea Program de Acţiune, cele mai
importante idei pentru promovarea
„dezvoltării durabile" nu au fost aplicate
sau chiar au fost retractate de către
Comisia Europeană.
La 10 ianuarie 1996, Comisia a elaborat o propunere de decizie a Parlamentului European privind revizuirea
celui de-al cincilea Program de
Acţiune pentru Mediu, prin identificarea a cinci domenii prioritare, respectiv:
- îmbunătăţirea integrării politicilor de
mediu în politicile sectoriale:
agricultură, transport, energie, turism
şi industrie
- utilizarea unui spectru mai larg de instrumente de politici, în special instrumente economice şi orizontale
- dezvoltarea proceselor de implementare şi control prin îmbunătăţirea
şi simplificarea legislaţiei legate de
mediu
- derularea unor acţiuni suplimentare
de comunicare şi informare, intensificarea campaniilor de conştientizare a
publicului
- creşterea rolului Uniunii pe plan
internaţional.
Numit şi „Alegerea noastră, viitorul
nostru” este consecinţa procesului de
evaluare globală a rezultatelor PAM 5,
realizată în anul 2000 şi stabileşte
priorităţile de mediu. Au fost identificate
astfel, 4 arii prioritare ce definesc
direcţiile de acţiune ale politicii de
mediu:
-schimbarea climatică şi încălzirea
globală – are ca obiectiv reducerea
emisiei de gaze ce produc efectul de
seră cu 8%, faţă de nivelul anului 1990
(conform protocolului de la Kyoto);
-protecţia naturii şi biodiversitatea – are
ca obiectiv îndepărtarea ameninţărilor
la adresa speciilor pe cale de dispariţie
şi a mediilor lor de viaţă în Europa;
-sănătatea în raport cu mediul – are
drept obiectiv asigurarea unui mediu
care să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru
sănătatea umană;
-conservarea resurselor naturale şi
gestionarea deşeurilor – are ca obiectiv creşterea gradului de reciclare a
deşeurilor şi de prevenire a producerii
acestora.
Aceste arii prioritare sunt completate
de un set de măsuri ce duc la realizarea obiectivelor lor şi care au în
vedere: aplicarea efectivă a legislaţiei
comunitare de mediu în statele membre; obligativitatea analizării impactului principalelor politici comunitare
asupra mediului; implicarea strânsă a
consumatorilor şi producătorilor în
identificarea de soluţii pentru problemele de mediu; asigurarea accesului general la informaţiile de mediu în
vederea dezvoltării preocupării pentru
protecţia acestuia; accentuarea
importanţei reducerii poluării urbane şi
a utilizării adecvate a terenurilor.
Al 6-lea Program de Acţiune pentru
Mediu (2001-2010) numit şi „Alegerea
noastră, viitorul nostru” este
consecinţa procesului de evaluare
globală a rezultatelor PAM 5 (realizată
în anul 2000) şi stabileşte priorităţile de
mediu pe parcursul decadei respective. Au fost identificate astfel 4 arii prioritare ce definesc direcţiile de acţiune
ale politicii de mediu:
-schimbarea climatică şi încălzirea
globală – are ca obiectiv reducerea
emisiei de gaze ce produc efectul de
seră cu 8%, faţă de nivelul anului 1990
(conform protocolului de la Kyoto);
-protecţia naturii şi biodiversitatea
– are ca obiectiv îndepărtarea
ameninţărilor la adresa speciilor pe
cale de dispariţie şi a mediilor lor de
viaţă în Europa;
-sănătatea în raport cu mediul – are
drept obiectiv asigurarea unui mediu
care să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru
sănătatea umană;

-conservarea resurselor naturale şi
gestionarea deşeurilor – are ca obiectiv creşterea gradului de reciclare a
deşeurilor şi de prevenire a producerii
acestora.
Aceste arii prioritare sunt completate
de un set de măsuri ce duc la realizarea obiectivelor lor şi care au în
vedere:
- aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare de mediu în Statele Memebre;
- obligativitatea analizării impactului
principalelor politici comunitare asupra
mediului;
- implicarea strânsă a consumatorilor
şi producătorilor în identificarea de
soluţii pentru problemele de mediu;
- asigurarea accesului general la
informaţiile de mediu, în vederea
dezvoltării preocupării pentru protecţia
acestuia;
- accentuarea importanţei reducerii
poluării urbane şi a utilizării adecvate a
terenurilor (în scopul conservării
peisajelor şi a mediilor naturale).
De asemenea, PAM 6 prevede şi
dezvoltarea a şapte strategii tematice,
ce corespund unor aspecte importante ale protecţiei mediului, precum:
protecţia solului, protecţia şi conservarea mediului marin, utilizarea pesticidelor în contextul dezvoltării
durabile, poluarea aerului, mediul
urban, reciclarea deşeurilor, gestionarea şi utilizarea resurselor în perspectiva
dezvoltării
durabile.
Abordarea acestor strategii este una
graduală, fiind structurată în două faze:
prima, de descriere a stării de fapt şi
de identificare a problemelor; a doua,
de prezentare a măsurilor propuse
pentru rezolvarea acestor probleme.
Până în momentul de faţă au fost
iniţiate primele şase strategii, după
cum urmează:
-calitatea aerului - strategie iniţiată prin
programul „Aer curat pentru Europa”
(CAFE), lansat în martie 2001şi care
are în vedere dezvoltarea unui set de
recomandări strategice şi integrate, în
vederea combaterii efectelor negative
ale poluării aerului asupra mediului şi
sănătăţii umane; acestea trebuie
prezentate Comisiei la sfârşitul anului
2004 sau începutul lui 2005 şi vor fundamenta strategia de combatere a
poluării aerului
-protecţia solului – primul pas în
această direcţie a fost făcut în aprilie
2002, prin publicarea, de către
Comisia Europeană, a unei
comunicări cu titlul „Către o strategie
tematică pentru protecţia solului”; în
cadrul acesteia, problema protecţiei
solului este pentru prima dată tratată
independent
şi sunt prezentate
problemele existente, precum şi
funcţiile şi trăsăturile distincte ale unei
politici de mediu în această direcţie
-utilizarea pesticidelor în contextul
dezvoltării durabile – strategie ce
demarează în iunie 2002, prin comunicarea Comisiei : „ Către o strategie
tematică pentru utilizarea pesticidelor
în contextul dezvoltării durabile”, comunicare prin care sunt stabilite
următoarele obiective: minimizarea
riscurilor la adresa sănătăţii şi mediului rezultate din utilizarea pesticidelor,
îmbunătăţirea controlului asupra
utilizării şi distribuţiei pesticidelor, reducerea nivelului substanţelor
dăunătoare active prin înlocuirea lor cu
alternative mai sigure, încurajarea
obţinerii de recolte fără utilizarea pesticidelor, stabilirea unui sistem transparent de raportare şi monitorizare a
progresului, inclusiv dezvoltarea de indicatori adecvaţi
-protecţia şi conservarea mediului
marin: această strategie este iniţiată
prin
comunicarea omonimă a
Comisiei (octombrie 2002), cu scopul
de a promova utilizarea mărilor în
contextul durabilităţii şi conservarea
ecosistemelor marine, inclusiv a fundurilor oceanelor, estuarelor şi zonelor
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de coastă, acordând o atenţie
specială ariilor cu un grad mare de
biodiversitate
-reciclarea şi prevenirea deşeurilor
strategie lansată în mai 2003,
reprezintă prima tratare separată a aspectelor reciclării şi prevenirii producerii de deşeuri, iar prin comunicarea
aferentă sunt investigate modalităţile
de promovare a reciclării produselor şi
sunt analizate opţiunile cele mai potrivite sub aspectul raportului cost-beneficiu
Mediul urban – această strategie are
deja identificate patru teme prioritare
în sensul dezvoltării durabile, prin
influenţa lor asupra evoluţiei mediului
în spaţiul urban: transportul urban,
gestionarea urbană durabilă, domeniul construcţiilor şi urbanismul/arhitectura urbană, iar la sfârşitul anului
2003 a fost lansată comunicarea
privind strategiile de protecţie a mediului.
Un aspect inovator al PAM 6 este
adoptarea unei „politici integrate a produselor (PIP), având ca scop reducerea degradării mediului de către
diverse produse pe parcursul ciclului
lor de viaţă şi conducând astfel la dezvoltarea unei pieţe a produselor ecologice. Programul a fost supus unei
evaluări intermediare în 2005, în vederea revizuirii şi actualizării sale conform ultimelor informaţii şi progrese în
domeniu.
Al şaptelea Program de Acţiune pentru Mediu (PAM 7) urmează să identifice obiectivele prioritare pe baza
articolului 192 alineatul (3) din TFUE,
să stabilească orientările strategice pe
termen scurt şi mediu, precum şi o viziune pe termen mai lung, şi să se
axeze pe o mai bună implementare.
Foaia de parcurs indică în mod clar că
PAM 7 ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, dar şi să meargă mai departe, în ceea ce priveşte termenele şi
domeniul de acţiune.
PAM 7 se referă la următoarele aspecte:
- necesitatea elaborării unui PAM 7 cu
valoare adăugată în contextul
elaborării viitoarei politici de mediu;
- provocările cele mai importante
cărora trebuie să le facă faţă politica
de mediu a UE pe termen mediu (10
ani) şi lung (în perspectiva anului
2050);
- relaţia dintre Strategia Europa 2020
şi strategiile actuale ale politicii de
mediu;
- posibile elemente componente ale
viitorului PAM.
Comitetul Economic şi Social European (CESE) subliniază că cele şase
programe de acţiune pentru mediu
puse în aplicare până în prezent au
jucat cu siguranţă un rol important în
conceperea politicii europene de
mediu, dar nu au putut împiedica
persistenţa a numeroase probleme în
acest domeniu în Europa. Această
situaţie nu este însă creată de
necunoaşterea cauzelor reale sau de
absenţa soluţiilor, ci de lipsa de voinţă
politică de a pune în aplicare aceste
soluţii.
Programul general de acţiune pentru
mediu al UE până în 2020 stabileşte o
strategie de mediu pe termen lung,

suficient de flexibilă pentru a răspunde
provocărilor viitoare şi riscurilor sistemice asociate acestora. Programul
oferă o abordare globală în privinţa
mediului, stabilind bazele necesare
pentru o economie mai ecologică şi
mai competitivă care să protejeze
resursele naturale şi sănătatea, pentru
generaţiile prezente şi viitoare.
În prezent, Europa şi mediul său se
confruntă cu provocări globale majore:
creşterea populaţiei mondiale; dezvoltarea claselor mijlocii cu niveluri ridicate de consum; creşterea
economică rapidă în economiile
emergente; cererea tot mai mare de
energie şi intensificarea concurenţei
mondiale pentru resurse. UE nu este
în măsură să influenţeze direct
evoluţia multora din aceste aspecte,
dar poate ajuta alte ţări să treacă la o
dezvoltare mai durabilă prin promovarea unor măsuri mai eficiente în
ceea ce priveşte guvernanţa în materie de mediu. Cu toate acestea, se
pot face multe pentru ca mediul european să devină mai rezistent în faţa
riscurilor viitoare.
UE dispune deja de surse de
informaţii şi de tehnologii fără precedent, de o cultură a precauţiei şi prevenirii, şi de măsuri care prevăd
repararea daunelor la sursă şi amendarea poluatorilor. Guvernanţa
economică poate deveni mai eficientă
printr-un angajament pe scară mai
largă faţă de monitorizarea mediului şi
raportarea la zi a poluanţilor şi
deşeurilor, utilizând cele mai bune
informaţii şi tehnologii. O mai bună
punere în aplicare a politicilor existente
va contribui la atingerea obiectivelor
UE şi la asigurarea unui cadru de reglementare stabil pentru întreprinderi.
Scopul acestor măsuri este de a
garanta că până în 2050 cetăţenii UE
vor putea trăi într-un mediu sigur şi
sănătos, gestionat în aşa fel încât, să
se asigure rezilienţa ecologică. În programul UE de acţiune pentru mediu
este prezentată viziunea în perspectiva anului 2050, menită să ajute la
conturarea iniţiativelor până în 2020 şi
mai departe: „În 2050 vom trăi bine, în
limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră şi mediul sănătos vor
fi rezultatul unei economii inovatoare,
circulare, în care nu se iroseşte nimic
şi resursele naturale sunt gestionate
în mod durabil, iar biodiversitatea este
protejată, valorizată şi refăcută, astfel
încât, să sporească rezistenţa
societăţii noastre. Creşterea noastră
bazată pe un nivel scăzut de emisii de
carbon s-a disociat de mult de utilizarea resurselor, stabilind premisele
necesare creării unei societăţi globale
sigure şi durabile.”
biblografie
1Petre Prisecaru, Politici Comune ale
Uniunii
Europene,
Editura
Economică, București, 2004
2Dumitru Miron, Economia Uniunii
Europene, Editura Luceafărul,
București, 2006
3www.beta.ier.ro/documente/formare/Politica_mediu.pdf
4www.europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/128027_ro.htm
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Pe unele piețe, grupul operează, de
asemenea, formate de tip hypercash,
care reunesc atât întreprinderile, cât și
clienții individuali. Exemplele includ Atacadão (Brazilia), Carrefour Maxi (Argentina) și GrossIper (Italia). Un nou
format de magazin ecologic a fost introdus în martie 2013 în Franța. Cu o
suprafață de vânzare de 170 de metri
pătrați și 2000 de produse, mini supermarketul oferă numai alimente
ecologice. Împărțită în cinci regiuni geografice (Franța, Europa, America
Latină, Africa de Nord și Asia), Carrefour a intrat în diferite țări cu caracteristici similare. În 2014, Carrefour a
generat 25,7% din totalul vânzărilor
sale nete în Europa (cu excepția
Franței), 8,4% în Asia și 18,6% în
America Latină.
Decizia
de
bază
privind
internaționalizarea strategică a Carrefour
Principalele operațiuni ale grupului
sunt în Franța / Europa, dar teritoriile
de dincolo de ocean, inclusiv America
Latină, Asia, Africa de Nord și Orientul
Mijlociu sunt din ce în ce mai importante. Pe aceste piețe, grupul
cooperează în cea mai mare parte cu
partenerii locali, dar, de asemenea,
este impantat și cu propriul capital /
magazine. Carrefour își descrie strategia de internaționalizare ca fiind multilocală "... adaptată pentru a se potrivi
nevoilor și profilului clienților săi.
Echipele formează parteneriate cu
producătorii locali, organizează evenimente de vânzări, recrutează personal și contribuie la proiecte
economice, de mediu și sociale la
nivel local ". Carrefour ocupă domeniul glocal al matricei de orientare pe
piață. La fel ca majoritatea
comercianților internaționali de alimente, Carrefour urmărește o strategie multi- sau transnațională. Această
strategie oferă companiei Carrefour
proximitatea clienților săi, dar oferă simultan suportul, logistica și puterea
unui grup internațional de comerț cu
amănuntul.
În 2009, Carrefour a implementat o
nouă strategie cu piloni diferiți, pentru
a-și consolida profilul și a implementa
diferiți factori exogeni în viitor. O decizie importantă a fost aceea de a descentraliza deciziile de sortare, oferind
o mai mare autonomie managementului magazinelor. Această strategie
garantează eficiența în timp ce
limitează cheltuielile inutile. Deși managementul magazinului are acum o
mai mare independență, Carrefour
continuă să cumpere centralizat pentru marile produse de marcă care
beneficiază de achiziții de volume mari
și care ajută la comparabilitatea cu alți
comercianți cu amănuntul. Carrefour
urmează o strategie de brand tripartit,
cu un brand cu preț redus (Carrefour
Discount), marca standard de preț
(Carrefour) și marca premium de preț
(Carrefour Sélection). Astfel, Carrefour
are un grad înalt de adaptabilitate pentru sortimentele sale, dar și un management centralizat al produselor
pentru mărcile sale de vânzare cu
amănuntul. O altă decizie strategică a
fost concentrarea mai puternică
asupra lanțurilor de aprovizionare locale, începând cu anul 2009. Aproximativ 75% din produsele alimentare
ale Carrefour provin de la furnizori locali.
Carrefour are diferite formate de magazin în diferite țări. Aspectul în magazine nu diferă foarte mult, însă sunt
luate în considerare cererile locale. De
exemplu, retailerul a introdus opticieni
și montarea anvelopelor în Taiwan și
stații de benzină în Argentina. În

China, Carrefour a creat mari "piețe
umede" în magazinele lor pentru a
satisface preferința chinezilor pentru
produse proaspete și pentru a alege
peștele direct din acvariu. Brandul
Carrefour diferă ușor între țări și formate. De exemplu, comerciantul cu
amănuntul operează în sectorul hipermarketurilor cu mărcile Carrefour (Europa) și Atacadão (Brazilia). Diferitele
sale mărci de retail sunt Carrefour,
Carrefour bairro și Carrefour express
(supermarketuri), precum și 8 à Huit,
Carrefour City și Proxi (magazinele de
proximitate).
În 2010, Carrefour și-a revizuit și redefinit portofoliul pentru a-și transforma
magazinele în numele grupului și a
consolida marca Carrefour. Politica
de prețuri a Carrefour este de a oferi o
garanție simplă și consistentă la preț
scăzut pentru diferite produse de zi cu
zi. Una dintre cele mai importante
strategii în reinventarea sa a fost
aceea de a conferi brandului o imagine puternică și clară a prețului. Strategia de comunicare a grupului este
strâns legată de strategia sa de
sortare, făcând diferențierea între caracteristicile standardizate și cele localizate. Privind pagina de pornire și
structura de bază (culorile și
prezentarea ofertelor), obsevăm că
acestea sunt identice la nivel mondial,
însă limbile și vânzările variază semnificativ. Pe scurt, Carrefour urmărește
o orientare glocală, care include avantajele integrării și reactivității locale,
combinând eficiența și eficacitatea.
După cum s-a explicat mai sus,
această strategie influențează diferite
aspecte ale procesului de
internaționalizare, de exemplu modul
de intrare sau de operare pe piețele
externe.
Modelele internaționale de expansiune ale Carrefour
Franța este cea mai importantă piață
a Carrefour, unde distribuitorul
generează 47,3% din vânzările sale
nete. Carrefour a avut de-a face și în
trecut cu încetinirea vânzărilor,
scăderea productivității suprafeței,
creșterea concentrației pieței și reducerea prețurilor agresive. Stimularea
internaționalizării este doar un răspuns
logic la aceste tendințe negative. Cu o
prezență în mai mult de 30 de țări,
Carrefour generează peste 52% din
vânzările sale în afara Franței. Carrefour și-a început expansiunea
internațională în 1973 prin deschiderea unui hypermarket în
Spania. Curând după aceea, a intrat
pe piața braziliană (1975), Argentina
(1982), SUA și Taiwan (1989). Cea
mai recentă intrare a fost în 2010, deschizând magazine de tip cash&carry
și în India și Indonezia. Pe lângă intrarea pe piețe profitabile, Carrefour a
renunțat totodată și la cele ineficiente
și dificile (de exemplu, Columbia, Indonezia, India, Malaezia și SUA). Criteriile principale ale Carrefour pentru
selectarea unei piețe sunt perspective
bune pentru creșterea economică și
o absență generală a hipermarketurilor, Carrefour preferând formatul
internațional în cadrul piețelor emergente. Acest concept a avut succes
datorită alegerii țărilor de către Carrefour și abilității de a adapta acest format forțelor locale (de exemplu,
diferitelor cerințe ale clienților locali).
Strategia de internaționalizare a Carrefour este dominată de creșterea
organică datorită fluxului ridicat de
cunoștințe și completate de fuziuni și
achiziții și franciză. Un avantaj al acestei strategii de creștere organică este
replicarea operațiunilor interne în
străinătate prin transformarea componentelor selectate, de exemplu, sortimentul, pentru a satisface standardele
interne. În plus, mai multe țări, de exemplu, Republica Dominicană,
Madagascar, România, Tunisia și

Emiratele Arabe Unite sunt deservite
printr-un parteneriat de franciză.
Partenerii locali ai Carrefour, de exemplu, Marinopolus și Majid al Futtaim
Group, operează magazine sub bannerul Carrefour. Aranjamentul de
franciză îl ajută pe Carrefour să se
concentreze pe piețele centrale de
importanță strategică. De asemenea,
reduce riscul de expansiune. Pentru
a-și consolida prezența în aceste
domenii, grupul și-a reorganizat
parteneriatele exclusive de franciză în
ultimul an. Pentru a fi mai bine pregătit
pentru a face față influențelor și
fenomenelor de dezvoltare locale,
Carrefour a intrat și în diferite țări prin intermediul parteneriatelor locale comune.
De exemplu, aceste
parteneriate locale în comun sunt un
element critic în operațiunile de succes ale Carrefour în China. Această
strategie este mai flexibilă în abordarea problemelor protecționiste locale și conduce la o expansiune
eficientă a pieței.
Extinderea în Asia
În 2014, Carrefour opera aproximativ
375 de hypermarketuri și 19 supermarketuri din Asia, generând vânzări
nete de 6,3 miliarde de euro. Începându-și expansiunea asiatică cu
Taiwan în 1989, Carrefour a intrat în
China 6 ani mai târziu, în 1995. Ideea
a fost să pună în aplicare același concept francez de hipermarketuri, dar
acest lucru nu i-a reușit, iar Carrefour
a realizat curând că adaptarea este
una dintre cele mai importante caracteristici ale intrării pe piața asiatică.
Astăzi, China este una dintre cele mai
importante piețe emergente ale Carrefour după Brazilia, pentru că este
una dintre piețele cele mai profitabile
și cu cea mai rapidă creștere din lume.
Creșterea vânzărilor cu amănuntul
este influențată de o creștere
constantă a veniturilor gospodărești.
Astăzi, China este cea de-a doua
mare piață de retail din lume și se
așteaptă să depășească SUA în
următorii ani. Un standard mai bun de
viață a determinat concentrarea oamenilor asupra calității superioare.
Există, de asemenea, o mare disparitate între diferitele regiuni și veniturile rurale și urbane. Companiile
Carrefour de pe piața chineză sunt
foarte fragmentate și cuprind, în mare
parte, comercianții foarte mici și mijlocii. Carrefour și-a început expansiunea în câteva orașe din China,
colaborând cu parteneri locali. Pe
lângă considerentele legale, parteneriatul a fost, de asemenea, atractiv
datorită pieței imense și complexe.
Carrefour a vrut să înțeleagă și să intre
pe piață foarte repede, astfel că
parteneriatul a fost cel mai bun mod
de a dobândi cunoștințe despre furnizorii excelenți și de a construi o rețea
cu aceștia. Deoarece China este atât
de descentralizată, Carrefour a trebuit
să aleagă diverși parteneri pentru
diferite regiuni. "Regula este să
avem un partener „shanghainez” în
Shanghai, un partener cantonez în
Guangzhou și un partener de la Beijing la Beijing". Urmărirea acestui tip
de strategie atrage și riscuri. De exemplu, Carrefour a ales partenerul
greșit de la Beijing, iar falimentul precum și o rețea foarte proastă au limitat operațiunile Carrefour în acea
locație. Piața chineză de consum extrem de fragmentată sprijină, de
asemenea, descentralizarea pentru a
răspunde mai eficient cerințelor
eterogene ale clienților. Acest lucru
necesită strategii unice de logistică și
operațiuni de piață. Din cauza acestei
rețele de infrastructură și logistică
subdezvoltată, Carrefour nu avea
centre de distribuție chinezești până în
2014. În schimb, distribuitorul a solicitat furnizorilor să livreze produse direct la puncte de vânzare. În iunie
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2014, retailerul a decis să
construiască primul centru de
distribuție în China de Est. În 2016, au
fost înființate mai multe DC-uri regionale în Chengdu, Wuhan, Beijing,
nord-est și sudul Chinei. DC-urile
acoperă 20.000 de metri pătrați și
sprijină extinderea hipermarketurilor,
magazinelor și afacerilor online. Șeful
Carrefour China a declarat: "Nu cred
că o rețea națională este cea mai
bună cale de a face afaceri. Dar ne
gândim că poate mâine vom dori să
organizăm o platformă și o rețea pentru orașe mari precum Shanghai, cu
10 sau 15 magazine, dar numai
pentru acele magazine. Magazinele
care se află la 100 sau 200 de kilometri distanță nu vor conectate la o
rețea centrală ".
Pentru operațiunile viitoare, Carrefour
își propune să deschidă mai multe
magazine, să-și extindă formatele și
să-și integreze treptat lanțul de
aprovizionare. Având în vedere că a
doua cea mai populată țară în curs de
dezvoltare din lume este India,
aceasta este foarte importană pentru
retailerii internaționali. Potențialul puternic de vânzare cu amănuntul,
creșterea nivelului veniturilor și dezvoltarea infrastructurii fac din India o
țară extrem de atractivă pentru
comercianții cu amănuntul străini. În
2010, Carrefour a deschis primul său
magazin în India, utilizând formatul de
tip cash&carry. Cu toate acestea,
patru ani mai târziu, comerciantul a
anunțat intenția de a închide cele
cinci magazine de tip cash&carry și
de a ieși de pe piață. Astfel, India se
alătură unei serii de țări pe care Carrefour le-a părăsit din 2012. Concentrându-se pe punctele sale forte,
comerciantul a ieșit de pe mai multe
piețe neprofitabile, printre care Grecia, Malaezia, Columbia, Singapore și
Indonezia. Externalizarea de această
natură este o parte esențială a strategiei internaționale Carrefour.
Extinderea în America Latină
În 2014, Carrefour administra 291 de
hypermarketuri, 169 de supermarketuri și 370 de magazine de proximitate
în America Latină, Brazilia și Argentina, care generează vânzări nete
anuale de 13,9 miliarde de euro. Carrefour a intrat pe piața braziliană în
1975, în fața rivalilor internaționali, continuând cu Argentina în 1982. Retailerul și-a început activitatea prin
achiziționarea Ultracenter. Similar cu
intrarea sa pe piața din China, Carrefour și-a început dezvoltarea cu formatul de hipermarket. În acest sens,
Carrefour a jucat un rol dominant în
modernizarea industriei locale de
comerț cu amănuntul brazilian. Mai

sorbona, paris

multe achiziții între 1996 și 1999 au
schimbat substanțial industria
comerțului cu amănuntul brazilian.
Cele patru mari lanțuri, inclusiv Carrefour, au dobândit în această
perioadă o mulțime de lanțuri mici și
mijlocii (de exemplu, Lojas Americanas, Eldorado, Rainha, Panaltão)
pentru a obține mai multă putere p
piață și a se extinde mai rapid. În 2007,
Carrefour a achiziționat Atacadão și a
finalizat parteneriatul cu Itaú Unibanco.
Artacadão a fost unul dintre cei mai
importanți operatori de hipermarketuri
discount din Brazilia, care administra
34 de magazine. Achiziția lor
subliniază "strategia Carrefour de a-și
întări prezența pe piețele cheie printro abordare multiformat adaptată
local". Achiziția a fost atractivă din
punct de vedere strategic, deoarece
la acel moment Carrefour pierduse
poziția de lider pe piață. Carrefour șia mai completat portofoliul cu un
nou format care vizează clienții și
angrosiștii cu venituri mici. Logistica și
strategia de sortare descentralizată a
Carrefour implică aprovizionarea în
proporție de aproximativ 100% cu
produse alimentare de la furnizorii locali. În 2014, Carrefour a sprijinit
această strategie invitând investițiile
externe să-și consolideze legăturile locale și să-și susțină creșterea în
Brazilia. Astăzi, Carrefour este unul
dintre principalii jucători de pe ambele
piețe. Următorul pas va fi consolidarea
poziției sale de lider în vânzarea produselor alimentare prin continuarea
extinderii pe aceste piețe.
Concluzii
În ultimii 50 de ani, Carrefour s-a extins
pe o mare varietate de piețe străine.
Pe lângă multe selecții ale unor piețe
de succes, grupul a trebuit, de asemenea, să se retragă de pe diferite piețe
și să învețe din greșelile sale. Piața
indiană este doar un exemplu al
strategiei de retragere a Carrefour. Din
2009, retailerul și-a revizuit strategiile
prin consolidarea grupului caracterizat
printr-o structură slabă, ajutând grupul
să fie mai ușor de administrat și mai
flexibil. În plus, Carrefour lucrează la o
structură mai eficientă și mai eficace
combinând standardizarea și
diferențierea
într-o
manieră
profitabilă. În viitor, Carrefour va continua să își atingă obiectivele strategice
de restructurare, îmbunătățindu-și
imaginea, dezvoltându-și rezultatele și
rămânând o companie competitivă
(adaptare după Joachim Zentes, Dirk
Morschett, Hanna Schramm-Klein,
Strategic retail management.Text and
International Cases, 3rd Edition,
Springer Gabler, 2017).
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Conf. Univ. Dr. Vasile
brătian, ulbs
urmare din pagina 1
În al doilea rând, contrazice un
secol și jumătate de gândire
modernistă (intelectualismul) și
promovează scepticismul în
știință. Este de părere că știința
de astăzi este mare parte scientism. În al treilea rând, propune o cunoaștere pe seama
regulilor obținute din practică,
adică euristici. Refutează
testarea a ceea ce credem despre realitate prin metoda de
testare
popperiană
(falsificaționismul) și propune în
locul acesteia testul numit
inteligența timpului (efectul
Lindy). ”Mă voi îndepărta de
viziunea lui Popper. Este necesar, pentru ca lucrurile să
supraviețuiască, să se descurce bine în dimensiunea
riscului, să știe cum să nu
moară. Cu cât o idee a rezistat
mai mult timp fără a putea fi
falsificată, cu atât speranța ei
de viață este mai mare.” (Taleb,
2018, pg. 253). În al patrulea
rând, nu este adeptul universalismului. Este adeptul euristicilor
(reguli simple generate de
practică). Consideră că suntem
animale locale și practice, sensibile la gradare și ca urmare,
avem nevoie de reguli simple și
practice (propune învățarea prin
încercare și eroare, ca animalele). Pentru Taleb, macro
nu există, ci doar micro (lucrurile funcționează bine doar la
scară micro, nu macro). O
consecință a acestei idei este
că globalismul nu se justifică

(globalizarea nu se justifică).
Descentralizarea
și
fragmentarea
îmbunătățesc
legătura oamenilor cu munca
lor. Consideră chiar că etica trebuie să fie mai limitată, mai
puțin abstractă și astfel aceasta
funcționează mai bine (etica nu
se aplică la nivel universal). În
al cincilea rând, pivotul (considerat regula de argint) în jurul
căruia se construiesc ideile lui
Taleb este următorul: Ce ție nuți place, altuia nu-i face (acțiune
prin înlăturare, via negativă; via
pozitivă: tot ce voiți să vă facă
vouă oamenii, faceți-le și voi la
fel).
Acestea fiind spuse, vom
aborda în continuare problematica referitoare la asimetriile
ascunse și consecințele lor.
Procedăm astfel: prezentăm
conceptul de simetrie, conceptul de asimetrie (opusul conceptului de simetrie), apoi vom
reliefa câteva consecințe ale
acestora în acțiunile oamenilor.
Simetria, în accepțiunea lui
Taleb, poate fi enunțată astfel:
Nu oferi tâmpenii, nu primești
tâmpenii (Tony Grăsanul – un
personaj din Incerto). Opțiunile,
produse derivate tranzacționate
de Taleb pe Wall Street mulți
ani, sunt un exemplu clar de
simetrie (se transferă un risc în
schimbul unei sume de bani).
Ca urmare, orice perturbare a
acestei simetrii conduce la o
situație explozivă (vezi criza
financiară din anul 2007). Este
de părere că proștii își asumă
riscuri pe care nu le înțeleg (ei
cred că au noroc), iar șmecherii
transferă riscuri.
Asimetria reprezintă pentru

Taleb acea situație care
creează inegalitate în incertitudine (egalitate în incertitudine =
simetrie, iar inegalitate în incertitudine = asimetrie).
În această accepțiune, soluția
propusă de Talleb este punerea
pielii la bătaie pentru a rezolva
problemele de asimetrie. De exemplu (Taleb, 2018), pentru
client asimetria apare atunci
când sfatul i se aplică lui, nu și
celui care îl oferă (trebuie evitați
cei care ne bagă sub nas un anumit produs spunându-ne că e
în avantajul nostru). Oferirea de
sfaturi ca discurs de vânzări
creează asimetrii.
Cea mai mare asimetrie este
considerată a fi atunci când un
grup de oameni își impune
ideile asupra populației în
ansamblu (Taleb, 2018). Regula minorității este considerată
ca fiind mama tuturor asimetriilor (un grup mare se supune
unui grup mic din cadrul
populației). Dacă grupul minoritar rămâne în propriul sector, nu
influențează, dar dacă raportul
de scară se păstrează, atunci
influențează ( 1% local = 1%
statal). Deci, minoritatea se impune dacă se obține raportul de
1 la 1 la nivel de scară.
Cu toate acestea, trebuie precizat că unele asimetrii sunt
benefice, iar altele nu. Nu
înțelegem asimetriile doar din
punct de vedere negativ. Când
avem convexitate, spunem că
sunt pozitive, iar când avem
concavitate, spunem că sunt
negative (vezi Antifragil, Taleb,
2014). Asimetriile ascunse sunt:
unele utile, altele supărătoare.
A-ți pune pielea în joc se referă
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în principal la dreptate, onoare,
sacrificiu (astfel se reduc contrastele dintre fapte și vorbe,
teorie și practică, pricepere și
șarlatanie, autentic și superficial, onoare și reputație, iubire
și interes). A-ți pune pielea în
joc este o necesitate socială,
rezolvă (contribuie la a rezolva)
problemele de tip Lebădă
Neagră, probleme de incertitudine (Taleb, 2018, pg. 22-24).
Taleb oferă și o metodă de
analiză a impunerii minorității
asupra majorității. Este vorba
de grupul de renormalizare, un
instrument
din
fizica
matematică. Prin grupul de
renormalizare se observă
gradarea ascendentă sau
descendentă. Grupul se obține
prin iterații, conducând la autosimilaritate fractală (regula
minorității este, de fapt, autosimilaritate fractală) (Taleb,
2018, pg 133). ”Societatea nu
evoluează prin consens, vot,
majoritate, comisii, întâlniri între
flecari, conferințe academice,
ceai și sandviciuri cu castraveți,
sondaje. Este de ajuns o mână
de oameni.” (Taleb, 2018, pg.
155). Pentru Taleb, chiar și
știința este o regulă a
minorității, o dirijează câțiva,
ceilalți fiind doar executanți.
În fapt, prin simetria din
activitățile oamenilor trebuie
înțeles că, dacă unii oameni
obțin recompense, trebuie să le
revină și o parte din riscuri. Nu
pot să plătească doar alții pentru greșelile unora. Dacă se
întâmplă ca doar alții să
plătească pentru greșelile
unora, înseamnă că se produce
o asimetrie. Pentru a nu genera

asimetrii, regula este să ne
comportăm ca un pilot de avion,
care își asumă același risc de
prăbușire ca și pasagerii.
Taleb este de părere că un sistem care nu are un mecanism
de punere a pielii în joc, se
prăbușește în cele din urmă
(ex. prăbușirea băncilor în anul
2008 – riscuri asimetrice ascunse). Transferul de riscuri, de
către intervenționiști, duce la
prăbușirea
sistemelor
(intervenționistul participă doar
le beneficii, riscurile le plasează
celorlalți). Intervenționiștii sunt
cei care hotărăsc ce este bine
pentru alții (devin antifragili pe
fragilitatea celorlalți; creează
asimetrii care duc la scăderea
încrederii
în
sisteme).
Intervenționiștii
generează
riscul de extremitate (un eveniment extrem cu frecvență
redusă – extremele funcției
normale de repartiție – care se
impune în populația statistică).
Căi de a proteja oamenii de
mari prădători (intervenționiști):
aplicarea regulamentului (sub
forma răspunderii juridice) și
punerea pielii în joc în tranzacții
(să suporte și ei costurile, nu
doar beneficiile) (Taleb, 2018).
În concluzie, punerea pielii în
joc de către fiecare dintre noi, în
acțiunile noastre, reduce asimetria din sistem. Nu putem participa doar la beneficii, ci trebuie
să suportăm și costurile când
acestea apar.
bibliografie:
Taleb (2018), Când pielea ta e
în joc, Editura Curtea Veche,
București
Taleb (2014), Antifragil, Editura
Curtea Veche, București
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Principalul obiectiv al managementului logistic este atingerea
unui nivel de satisfacție maxim
al clientului cu un cost total
minim. Aceasta a căpătat o
importanță majoră de-a lungul
timpului datorită următorilor factori: tehnologie avansată;
oportunități ivite în urma
apariției e-commerce; globalizare; o atenție sporită asupra
tehnologiei
informatice;
recunoașterea rolului logisticii
în crearea unui avantaj competitiv pe piață, în special în fața
concurenților locali și străini;
recunoașterea rolului logisticii
în programul de servicii pentru
clienți în companii.
În ceea ce privește logistica
transporturilor aeriene de
călători, aceasta cuprinde toate
activitățile desfășurate de către
companiile aeriene în vederea
realizării
unui
flux
al
operațiunilor. Cele mai importante atribuții impicate în acest
proces sunt: proiectarea și organizarea rutelor de zbor: constituirea
și
promovarea
serviciilor; transportul pasagerilor.
Proiectarea și organizarea
rutelor de zbor
Procesul de planificare a
zborurilor implică câțiva pași în
ordine ierarhică, pornind de la
design-ul rețelei și ajungând la
delegarea echipajului de zbor.
Organizarea
rutelor
este
importantă în mod special din
pricina respectării timpului și a
costurilor companiei, iar atunci
cand planul este bine structurat,
timpul de zbor va fi respectat
chiar și în cazurile evenimentelor neprevăzute precum
erupțiile vulcanice sau vreme
nefavorabilă.
Cele mai importante aspecte de
luat în calcul în momentul
programării zborurilor sunt:

Companiile aeriene sunt printre
cele mai grele companii de condus și administrat. Fiecare zbor
programat reprezintă un pariu:
vor cumpăra clienții bilete sau
nu? Pe lângă costul biletului de
avion, pasagerii pun mare accent durata zborului, companiile aeriene străduindu-se din
greu să lege cursele astfel încât
zborul total să aibă o durată cât
mai mică. Existând atât de
multe destinații posibile, este de
la sine înțeles ca majoritatea
zborurilor să necesite conexiuni. Aceste conexiuni se
realizează prin hub-uri aeriene.
Hub-urile aeriene reprezintă
aeroporturi folosite de una sau
mai multe companii aeriene în
vederea concentrării traficului
de pasageri, fiind locul unde se
realizează transferuri/escale.
Pentru a efectua un zbor de
lungă durată, pasagerul va face

prima îmbarcare într-un aeroport non-hub (spoke), va avea
o escală într-un hub, după care
se va îmbarca din nou către
destinația finală.
Aeronavele generează costuri
indiferent dacă acestea sunt la
sol sau în aer, așadar având
avioane care așteaptă decolarea pentru ore întregi
înseamnă costuri și mai mari.
Din această cauză, companiile
aeriene nu își vor programa
niciodată zborurile astfel încât
aeronavele să stea la sol în timpul zilei mai mult de o oră.
Odată ce un avion aterizează,
acesta este încărcat imediat și
va decola cât mai curând posibil.
Hub-urile aeriene vin însă și cu
dezavantajul
întârzierii
zborurilor. Când există prea
multe aeronave care decolează
în același timp, există riscul ca
aeroportul să nu poată face față
creșterii acestei activități. De
exemplu, dacă un aeroport este
lovit de un fulger, multe curse
pot fi amânate sau anulate,
acest lucru dereglând toată activitatea aeronautică din țara
respectivă.
Constituirea și promovarea serviciilor
Companiile aeriene au
devenit creative, oferind programe noi și beneficii pentru a
atrage călătorii și pentru a-i
scuti pe aceștia de povara taxelor suplimentare. Acum, mai
mult ca niciodată, companiile
aeriene trebuie să atragă consumatorul ”obosit”, dar grăbit,
din ziua de astăzi.
Pentru
a
atrage
călătorul de zi cu zi, pentru a se
ridica deasupra competiției, dar
și pentru obținerea unui profit
pe măsură, companiile aeriene
au început să recurgă din ce în
ce mai mult la următoarele
modalități:
•
Promovare în mediul
online: actualizarea frecventă a
platformelor și blogurilor online
și evidențierea avantajelor com-

petitive; promovarea ofertelor
speciale, a serviciilor și a testimonialelor prin publicarea de
video-uri și articole online pe
platforme
online
precum
Youtube; restructurarea și
îmbunătățirea programelor de
loialitate, acordarea de duble
recompense în extra-sezon și
promovarea serviciului online și
mobil.
•
Utilizarea serviciului
mobil
Companiile aeriene au început
să pună mare accent pe ”marketingul mobil” deoarece acesta
este un instrument puternic în
lumea digitală din ziua de azi în
care mai mult de 80% din
rezervări se fac online. Pentru a
maximiza experiența călătoriei
și pentru a crește nivelul de
loialitate al pasagerilor, companiile aeriene recurg la
următoarele metode:
Promovarea ofertelor
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mobile-only pentru pasageri
care efectuează rezervări prin
aplicația de mobil, în funcție de
preferințe și istoricul călătoriilor;
Organizarea de licitații
last-minute
utile
pentru
acoperirea locurile rămase
neocupate;
Notificarea pasagerilor
în legătură cu cele mai noi
oferte și informații despre
zboruri.
Complexitatea din ce în ce mai
mare a industriei aeriene, în
special în ceea ce privește serviciile on board oferite pasagerilor, a afectat în mare măsură
funcțiile industriei serviciilor de
transport aerian atât la nivel
operațional
cât
și
organizațional.
Companiile
aeriene trebuie să evalueze cu
atenție și să pună în aplicare
servicii de zbor care sunt
proporționale și aliniate afacerii
acestora, cum ar fi cele low
cost. Aceste implementări trebuie să se înregimenteze în
cadrul economic stabilit dar, în
același timp, să îndeplinească
și cerințele și așteptările
pasagerilor.
La nivel superficial, se poate
considera că serviciile de trans-

companiei aeriene. În general,
acestea pot fi clasificate în
două
categorii:
companii
aeriene de linie și companii
aeriene low-cost.
În cazul companiilor aeriene de
linie, meniul este mai diversificat, iar mâncarea necesită
pregătire în prealabil. Un avantaj competitiv din acest punct
de vedere este deținut de către
compania aeriană KLM care
oferă pasagerilor opțiunea de a
se informa în legătură cu
felurile de mâncare servite la
bord dar și ora la care acestea
vor fi servite în cazul zborurilor
intercontinentale. Pasagerii pot
accesa pagina www.flightguide.klm.com și pot hotărî
înainte de a se îmbarca ce
doresc să consume în timpul
zborului.
În ceea ce privește companiile
low-cost, acestea oferă produse pre-ambalate de tip
”snacks”, acestă decizie fiind
luată și din pricina timpului scurt
de călătorie în majoritatea
zborurilor, iar unele companii
aeriene, precum Ryanair, Wizz
air, etc., oferă aceste produse
contra-cost.
Este foarte important ca aceste

posibilitatea de a alege dintr-o
gamă foarte variată de muzică,
știri sau informații. Unele companii aeriene oferă chiar și posibilitatea
de
a
asculta
conversațiile desfășurate între
pilotul aeronavei și turnurile de
control;
Video: În această categorie sunt incluse filme de toate
genurile, posturi de știri, documentare, desene animate etc.
Fiecare pasager primește la îmbarcare o pereche de căști, astfel nimeni nu este disturbat de
vreun sunet al tabletei;
Jocuri:
Companiile
aeriene au implementat de
asemenea numeroase jocuri pe
sistemele de divertisment, astfel pasagerii pot juca jocuri multiplayer cu alți pasageri, având
de asemenea opțiune de a comunica cu aceștia printr-un chat
privat;
Rugăciuni islamice și
direcții către Mecca: Numeroase companii aeriene care
operează în zona arabă au implementat un sistem prin care
pasagerii se pot ruga pe
direcția către Mecca și de
asemenea le oferă Coranul fizic
sau online.

port aerian reprezintă doar
furnizarea de alimente și
băuturi la bordul aeronavei. În
timp ce această caracteristică
formează o mare parte din industrie, după o evaluare mai
aprofundată, serviciile de transport aerian sunt mult mai detaliate și complexe, aici fiind
incluse și divertismentul la bord
(muzică, filme), alte facilități la
bord, articole de serviciu (tacâmuri) și echipajul de catering.
Serviciul de catering
Una din principalele caracteristici ale acestui serviciu este faptul că este o operațiune globală.
Cei mai importanți factori pentru ca acest serviciu să se
desfășoare conform planului
sunt furnizarea alimentelor și a
băuturilor într-un timp util și
alinerea la standardele și
cerințele stabilite de compania
aeriană. Scopul principal al
companiilor aeriene este îndeplinirea așteptărilor pasagerilor, iar pentru acest lucru
companiile ar trebui să
efectueze în mod regulat chestionare și studii de piață. Un
studiu realizat de Skytrax în
2007 a arătat că produsele și
serviciile oferite la bord
influențează în mod direct
alegerea companiei aeriene de
către pasageri.
Varietatea și complexitatea produselor oferite la bordul aeronavei variază în funcție de tipul

companii să aibă în vedere religia și nevoile speciale de
alimentație ale pasagerilor. Astfel, multe companii oferă
următoarele opțiuni: produse
lacto-ovo vegetariene; produse
vegane; produse cu un nivel
scăzut de grăsimi; produse
care îndeplinesc criterii religioase precum Kosher, Hindu
sau Musulman; produse pentru
copii.
divertismentul la bord
Multe persoane au de a face cu
o stare de anxietate în momentul zborului, cauzate de stresul
fizic și psihic, iar pentru a reduce nivelul de stres, pasagerii
care călătoresc cu companii de
linie au posibilitatea de se relaxa utilizând sistemul de divertisment de care beneficiază
indiferent de clasa la care
zboară. Sistemul de divertisment (In-flight entertainment
sau IFE) este reprezentat de
monitorul amplasat pe spatele
scaunului din fața pasagerului,
acest monitor oferind acces
către mai multe modalități de
”relaxare” printre care și:
Hărți
interactive:
Pasagerul poate vedea în timp
real poziția și direcția avionului,
altitudinea, viteza, temperatura
din afara aeronavei, distanța
până la destinație, distanța
parcursă de la punctul de plecare și ora locală;
Audio: Pasagerii au

transportul pasagerilor
În ultimii 50 de ani omenirea a
asistat la cel mai mare boom
tehnologic, existând inovații în
toate domeniile și transformând
viața umană într-una mult mai
ușoară și confortabilă. Industria
aeriană a evoluat în una din
cele mai sofisticate și fascinante industrii din câte există.
Aceasta a transformat visul
omenirii de a zbura în realitate
în mai puțin de un secol, astfel,
în ziua de azi, milioane de oameni călătoresc pe cale aeriană
zilnic.
sistemul de rezervare al
biletelor de călătorie
Progresul tehnologic a adus
îmbunătățiri și în sistemul de
rezervare al biletelor necesare
călătoriei pe cale aeriană.
Biletele sunt documente care
confirmă achiziționarea și
garantează un loc în avion pentru călătoria aleasă. Cu ani în
urmă, biletele de avion era
confecționate din hârtie clasică
și se puteau cumpăra de la
agenții de turism sau de la sediile companiilor aeriene. Odată
cu globalizarea și creșterea
rapidă a „puterii” internetului, lucrurile s-au mai schimbat,
marea majoritate a biletelor
fiind achiziționate online.

- cont. în pagina
următoare -
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Aceste bilete poartă denumirea
de
e-tickets
și
conțin
următoarele detalii: numele
pasagerului; data și ora
călătoriei; numărul zborului;
punctul de plecare și destinația;
informații referitoare la bagaj;
locul alocat; ora de închidere a
porții de îmbarcare.
Procesul ușor de cumpărare
online al biletelor este unul din
factorii esențiali în creșterea
numărului pasagerilor care aleg
să călătorească pe cale
aeriană. Pentru a cumpăra un
bilet, acesta trebuie să acceseze un website al companiei
aeriene, să selecteze destinația
dorită, să introducă detalii precum nume, clasa de zbor, data
călătoriei și informații legate de
bagaj după care să plătească
prin virament bancar, card bancar sau alte modalități online de
plată precum PayPal. După
efectuarea plății, pasagerul va
intra în posesia biletului, acesta
fiind trimis pe adresa de e-mail
a acestuia. Check-in-ul se
poate face de asemenea online
în cazul multor companii, iar
biletul de îmbarcare poate fi
printat cu ușurință sau chiar
păstrat pe telefon, îmbarcarea
efectuându-se cu ajutorul codului QR.
În anii 1930, când transportul
aerian era pe la începuturi, rezervarea
și
achiziționarea
biletelor era un proces complex,
registrele fiind întocmite manual. Astăzi însă, sistemul de
rezervare este unul îmbunătățit
ca urmare a automatizării.
Acest sistem organizează eficient detalii precum rezervări,
prețuri, orar de călătorie, date
despre pasageri și este accesibil simultan pe mai multe
canale, precum agențiile de turism care îl pot folosi pentru a
face rezervare la un hotel, a
cumpăra bilete de avion și a
închiria mașină, utilizând o
singură platformă.
Procesul de check-in
Transportul
aerian
se
diferențiază față de alte
modalități de transport prin procesul de check-in pe care
pasagerii trebuie să îl respecte,

acesta fiind obligatoriu datorită
reglementărilor bine-cunoscute.
Check-in-ul reprezintă confirmea pasagerului că va fi
prezent pe aeronavă dar, de
asemenea, și acceptul din
partea companiei aeriene, iar
acesta se realizează, încă, de
multe ori, la ghișee special
amenajate din interiorul aeroportului. Acesta este primul pas
pe care pasagerul trebuie să îl
parcurgă în momentul în care
ajunge la aeroport deoarece
aici va intra în posesia cărții de
îmbarcare fără de care nu
poate urca la bordul aeronavei.
Principala îndatorire a acestui
serviciu o reprezintă însă preluarea
bagajui
pe
care
pasagerul nu vrea sau nu are
voie să îl transporte în cabină,
iar acesta va fi depozitat în
locurile special amenajate din
aeronavă. În anumite orașe
precum Abu Dhabi, Seoul,
Hong Kong sau Viena există
locuri special amenajate în
afara
aeroportului
unde
pasagerii pot merge pentru a-și
ridica cărtea de îmbarcare si ași lăsa bagajele, astfel reducându-se timpul de așteptare
și cozile din incinta aeroporturilor. Principala îndatorire a
pasagerului
în
momentul
efectuării check-in-ului este
prezentarea
documentelor
necesare pentru identificare și
pentru dovedirea titlului de
pasager. Astfel, acesta trebuie
să prezinte pașaportul sau actul
de identitate împreună cu biletul de avion. Din ce în ce mai
multe companii aeriene au început să renunțe la posibilitatea
acordată pasagerului de a face
check-in fizic, multe dintre
ghișee fiind amenajate numai
pentru bagaje. Ca o alternativă,
pasagerii sunt încurajați să
efectueze acest proces online,
durata fiind mult mai scăzută și
la fel și timpul de așteptare din
aeroport. După efectuarea
check-in-ului online, pasagerul
va primi pe e-mail cartea de îmbarcare pe care o va printa și cu
care se va prezenta spre verificare. Începând cu anul 2010,
multe companii low cost au recurs la niște metode mai drastice din acest punct de vedere,
obligând pasagerii să plătească
până la 60 de euro/ pe
pasager/segment de zbor în
cazul în care nu au efectuat

check-in-ul online. Cea mai
nouă și ușoară modalitate în
prezent este realizarea checkin-ului
pe
mobil,
astfel
pasagerul va primi cartea de
îmbarcare pe acesta și va putea
fi scanat la aeroport fără a îl mai
printa.
Îmbarcarea pasagerilor
În ultimul deceniu, îmbarcarea
în aeronavă a căpătat o
importanță majoră atât pentru
companiile aeriene cât și pentru
pasageri. Înainte de 1970, durata medie de îmbarcare era de
20 de pasageri pe minut însă,
până în 1998, rata a scăzut la 9
pasageri pe minut din pricina
bagajelor pe care aceștia le
transportă. Acest lucru a fost
provocat de creșterea prețului
bagajelor de cală, prin urmare
pasagerii au răspuns prin transportarea mai multor bagaje la
bordul aeronavei. În momentul
de față, media de îmbarcare
este între 12 și 14 pasageri pe
minut, depinzând de modalitatea de îmbarcare care diferă
de la companie la companie.
De exemplu, cea mai rapidă
metodă de îmbarcare este
deținută de către compania
aeriană Southwest Airlines care
a ales să îmbarce pasagerii în
ordinea
check-in-ului,
iar
aceștia au posibilitatea de a își
alege locul în momentul în care
ajung pe aeronavă. O altă
modalitate folosită este cea a
companiei United (SUA) care
își îmbarcă pasagerii folosind
metoda ”Outside-In”, mai exact
primii pasageri care se vor urca
în avion sunt cei care au locuri
la geam, apoi cei care vor sta
pe mijloc, iar ultimii sunt
pasagerii de la margine.
Această metodă este foarte
utilă deoarece nu se crează
”dopuri” pe culoarele aeronavei,
însă nu este folosită de foarte
multe companii. Nu toate
modalitățile sunt considerate
însă ”etice”. Compania aeriană
British Airways a provocat furie
în rândul clienților acesteia prin
noua modalitate de îmbarcare
pe care au implementat-o începând cu luna decembrie
2017. Această modalitate a fost
numită „Walk of Shame” („drumul rușinii”) în rândul clienților
din cauza diferențelor sociale
pe care o evidențiază. În momentul check-in-ului, pasagerii
vor primi un număr de la 1 la 5
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pe cartea de îmbarcare iar cu
cât numărul este mai mic, cu
atât pasagerul se îmbarcă mai
repede. Numărul este asignat
în funcție de prețul pe care
pasagerul l-a plătit, creând astfel discrepanțe între cei care au
plătit mai mult și cei care au
plătit mai puțin pentu biletul de
zbor.
Există două modalități pentru a
urca la bordul aeronavei: trecerea de la poarta de îmbarcare
în avion printr-un burduf de îmbarcare sau transportarea
pasagerilor cu un autobuz până
la avion. Burduful de îmbarcare
este folosit în cazul în care
aeronava este lângă poarta de
îmbarcare iar în această
situația trecerea se face foarte
simplu și rapid. Avantajele
acestei metode sunt:
Îmbarcarea cu ușurință
a persoanelor cu handicap: Îmbarcarea făcându-se la același
nivel cu bordul aeronavei,
aceste persoane sunt ușor de
asistat, nefiind nevoie de urcarea/coborârea scărilor;
Adăpost
pentru
pasageri: În cazul în care vremea
este
nefavorabilă,
pasagerii nu sunt expuși acesteia, burduful fiind o ”rută”
închisă și cu climat relativ controlat;
Siguranța pasagerilor:
Pasagerii nu sunt expuși puterii
motoarelor, sunetelor puternice
sau vehiculelor care circulă în
jurul aeronavei;
Securitatea aeroportului: Îmbarcarea făcându-se direct de la poartă, persoanele
neautorizate nu pot avea acces
în această zonă, asigurându-se
atât siguranța pasagerilor căt și
a angajaților din aeroport.
Transportarea pasagerilor cu
autobuze până la aeronavă
este cea mai folosită modalitate, păstrând controlul asupra
acestora. Dacă pasagerii ar
putea să se îmbarce singuri în
avion, s-ar crea o dezordine în
rândul acestora, unii oprindu-se
pentru poze, alții încercând să
descopere ”împrejurimile”, lucru
care ar încurca atât orarul căt și
vehiculele de operare de la sol.
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Între 1868-1971, cele 7 emirate au
format EAU care, alături de Qatar
şi Bahraim, au constituit Federaţia
Emiratelor din Golf.
În 1971-1972 cele 7 emirate au constituit Federaţia EAU.
Fondatorul Federaţiei şi primul ei
preşedinte a fost Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan. Emiratele şi
centrele lor administrative poartă
aceleaşi nume: Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Fujeira, Ras Al
Khaymah, Umm Al Qiwan. Autoritatea constituţională aparţine, din
1971, Consiliului Naţional Federal
constituit din 40 de membri. 20
sunt numiţi de cei 7 şeici – şefi de
stat, 20 sunt numiţi de un colegiu
elector. Autoritatea executivă
aparţine Consiliului Suprem al
Conducătorilor alcătuit din cei 7
şeici, fiecare este monarh absolut
în emiratul său, fiecare emirat are
guvernul său. Consiliul Suprem are
mandatul de a alege preşedintele
şi vicepreşedintele Federaţiei pentru 5 ani. Votează doar şeicii emiratelor Abu Dhabi şi Dubai. La
nivelul Federaţiei se respectă regula – preşedintele este şeicul Abu
Dhabi, primul ministru este şeicul
Dubai. Preşedintele actual este
Domnul Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, primul ministru este Domnul Mohammed bin Rashid Al
Maktoum despre care se spune că
are trei soţii şi 25 de copii.
Descoperirea zăcămintelor de
petrol şi gaze naturale în anii ‘60,
valorificarea lor şi folosirea bogăţiei
financiare pentru dezvoltarea
urbanistică la standarde de lux exclusivist şi crearea unei economii
într-o zonă inospitalieră climatic şi
preponderent
deşertică
se
datorează, fără îndoială, conducerii politice şi economice inteligente
a micilor emirate din Orientul Mijlociu şi absenţei unei dependenţe
de supuneri străine, ceea ce a
făcut ca micile state din Golf să
treacă rapid de la un Ev Mediu tern
la o societate ultramodernă,
informaţională. Astăzi Emiratele
sunt al treilea producător de petrol
din Golful Persic, după Arabia
Saudită şi Iran (Irakul a decăzut
după războiul devastator).
Pentru a nu fi dependente de com-

ercializarea petrolului, Emiratele şiau dezvoltat o economie
performantă: industria - prelucrarea petrolului, metalurgică,
chimică, electrică, electronică, fabricarea cimentului – agricultura,
zootehnia. Mediul de afaceri favorabil, evaluat la A3, susţine
investiţiile străine şi activitatea
companiilor multinaţionale. Spre
exemplu, Compania Nakheel
Properties a realizat şi a pus în
practică, în Dubai, două proiecte
extravagante, insule artificiale sub
forma unor palmieri. Primul –
PALM ISLANDS, situat pe trei arhipelaguri
artificiale:
PALM
JUMEIRAH, un palmier cu 16 ramuri, PALM JEBEL ALI, palmier cu
17 ramuri, PALM DEIRA, cu 41 de
ramuri. Al doilea – WORLD ISLANDS / Arhipelagul Lumii, cu 300
de insule artificiale, dispuse astfel
încât să dea impresia unui planisfer – proiect în curs de finalizare.
De remarcat sunt sediile guvernamentale, ale companiilor, hotelurile
şi vilele de lux, parcurile de distracţii
extravagante.
Nivelul de dezvoltare economică şi
ritmul acesteia, 5-6 %, standardul
înalt de viaţă, comparabil cu cel din
Hong Kong şi Singapore, asigură
prestigiul zonal şi internaţional al
Federaţiei Emiratelor. Veniturile
uriaşe obţinute din valorificarea, în
principal a rezervelor de petrol şi
gaze naturale, a aurului, au fost investite în urbanistica şi infrastructura moderne, în crearea porturilor
şi aeroporturilor, a centrelor de
cercetare ştiinţifică şi tehnologică,
IT, dar şi în crearea industriilor.
PIB-ul este 382,6 miliarde $, PIBul / loc. este 40.698,85 $. S-a ajuns
ca deja din 2013 industria să asigure 61% din PIB. Veniturile din turism sunt de peste 10 miliarde,
Emiratele fiind anual vizitate de 910.000 de turişti. Comerţul este eficient, partenerii principali sunt:
China, India, SUA, Singapore,
Coreea de Sud, Iran, Regatul Unit,
ţările UE. Balanţa comercială
(diferenţa de valoare dintre import
şi export) este excedentară, 119,3
miliarde $ (2013). 90% dintre
lucrători sunt imigranţi; aceştia au
dreptul să lucreze până la 65 de
ani, neasigurându-li-se pensii, sunt
obligaţi să părăsească ţara.
Priorităţile statului federativ fiind
stabilitatea internă, standardul ridicat de viaţă, securitatea, pe scena

abu dhabi Gradinile miraCuloase

politică nu se află nici partide, nici
sindicate, nu se practică forme de
dizidenţă sau de opoziţie. Nu este
neglijat învăţământul, acesta este
preponderent public, pentru a proteja copiii şi tinerii prin educaţie
(sunt 5 mari universităţi publice),
învăţământul privat este de
excelenţă şi foarte scump.
În plan extern, Emiratele Arabe
Unite fac parte din Liga Statelor
Arabe, cu sediul la Cairo, ce a
suferit mai multe sciziuni, fac parte
din ONU (1971). Au susţinut forţele
Alianţiei împotriva Irakului în
Războiul din Golf, 1991. Au semnat acorduri militare defensive cu
SUA şi Franţa, 1994, 1995.
Relaţiile diplomatice ale României
cu Emiratele Arabe Unite au început la 1 august 1989, Ambasada
României la Abu Dhabi s-a deschis
în 1990, Ambasada la Bucureşti a
EAU s-a deschis în 2004. Români
rezidenţi în Emirate sunt 6.500
(2014), cu unii ne-am întâlnit şi noi.
Traseul turistic de numai 8 zile nea edificat asupra performanţelor
edilitare de excepţie, având emblema luxului şi extravaganţei,
obţinute în câteva decenii, în
condiţii de relief şi climatice inospitaliere, şi asupra păstrării unui ritm
constant de construcţii. Cinci zile
am stat în oraşul şi emiratul SHARJAH, un fel de capitală culturală a
Emiratelor. Şoferul jeep-ului cu
care am făcut safari, pakistanez de
origine, ne-a spus că a venit în
Emirate în urmă cu 30 de ani şi
atunci Sharjah era o aşezare cu
corturi. Astăzi este un oraş
impunător unde am vizitat un
Muzeu de Artă, câteva moschei,
BLU SOUK. Într-o plimbare pe
Canal am asistat la un spectacol
oferit de un dans tradiţional al unui
derviş ce-şi etala, prin continuă învârtire, veşmintele colorate. De la
hotel ne-am urcat în jeep-uri pentru
safari, prilej de a ne bucura de
această experienţă, de a privi
deşertul prin nori de nisip ridicaţi
de virajele maşinilor. Ne-am fotografiat pe cămile, am luat cina
gen barbeque, cine a vrut a savurat arome din narghilea şi am asistat la un spectacol oferit de o
dansatoare arabă şi de un derviş.
Atracţia turistică specială este emiratul şi centru său administrativ
DUBAI, atestat în 1833; acesta se
întinde pe o suprafaţă de 3.900
km.p – este al doilea ca mărime şi
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cel mai populat. Fost sat de
pescari, până în 1930 s-a remarcat
ca exportator de perle, îndeletnicirea principală a oamenilor fiind
pescuitul de perle. Începând din
anii ‘70, Dubai a prosperat vertiginos datorită exploatării şi
valorificării zăcămintelor de petrol
şi gaze naturale.
Supranumit „Perla Orientului”,
„Oraşul aurului”, Dubai uimeşte cu
spectaculoşii săi zgârie nori,
excelează cu World Trade Center
arab constituit din: Burj Khalifa, Burj
Al Arab, Gold Souk. BURJ KHALIFA, construit în perioada 20042009, cu costuri de 1,4 miliarde $,
pe o suprafaţă de 2 km.p, este cea
mai înaltă clădire din lume, 828 m
(pe locul II se află Taipei 101 din
Taiwan, 508 m, pe locul III se află
Petronas din Malayesia, 452 m);
are 58 de lifturi cu o viteză de 18
m/sec. BURJ AL ARAB, un alt
simbol al oraşului Dubai, are 7
stele, 220 de apartamente,
cazarea costă între 2000-10000 $
pe noapte. GOLD SOUK este un
ameţitor mall cu magazine ce
expun obiecte şi bijuterii de aur.
Ne-am permis să ne plimbăm cu o
barcă tradiţională pe Canal Dubai
Creek, am fotografiat de la distanţă
HOTEL ATLANTIS, 7 stele, ce
oferă, printre altele, apartamente
construite sub mare, astfel încât
din pat să se privească viaţa
marină, şi alte construcţii exclusiviste de pe PALM JUMEIRAH. În
acest hotel au fost găzduiţi Angelina Jolie şi Brad Pitt. În zonă
sunt vile şi hoteluri exclusiviste,
parcuri extravagante de distracţii, o
pârtie de schi cu zăpadă artificială
(6.000 de tone de zăpadă
artificială). Am privit, în DUBAI MARINA, port artificial, în care
acostează iahturi de lux, 11 zgârie
nori excentrici.
Am vizitat câteva etaje din DUBAI
MALL, situat pe o suprafaţă de un
milion m.p., are 1200 magazine,
250 de restaurante şi cafenele, un
uriaş acvariu, cea mai mare librărie
din lume, vizitat anual de 540 de
milioane de oameni. Într-o zi am
urcat la etajul 124 al lui Burj Khalifa
pentru a privi şi fotografia
panorama oraşului, seara am asistat la un spectacol oferit de fântânile coregrafice situate lângă
spectaculosul turn, fântâni ce
aruncă, la 150 m, 83.000 litri de
apă. Am admirat MOSCHEEA

JUMEIRAH, capodoperă a arhitecturii islamice, iar în FORTUL AL
FAHAIDI am vizitat un muzeu ce
expune modul tradiţional de viaţă
al arabilor. Scurt timp ne-am oprit
într-un magazin specializat în bijuterii cu diamante şi cu pietre
preţioase, prezentate de o
româncă, şi la un magazin cu
îmbrăcăminte de piele, prezentatorul a stat 3 ani la Sibiu, s-a
căsătorit cu o româncă. În trecere,
din maşină se profila DUBAI INTERNET CITY.
Două zile am stat în ABU DHABI,
capitala emiratului cu acelaşi nume
şi capitala Federaţiei. Fondat în
1761,oraşul este situat pe o insulă
în formă de T, legat de ţărm cu poduri, s-a dezvoltat spectaculos
după descoperirea şi valorificarea
petrolului, ajungând în anul 2007
cel mai bogat oraş din lume. Are
cel mai mare port artificial din
lume, clădiri spectaculoase, numai
după anul 2000 s-au construit 20
de zgârie nori, dominaţi de HOTEL
PALATUL EMIRATELOR de 7
stele. Şi aici am vizitat mall-uri şi
magazine accesibile nouă pentru
suveniruri.
Am fost impresionaţi de MAREA
MOSCHEE închinată Sheikh-ului
fondator ZAYED care este de fapt
un complex de marmură albă (s-au
folosit 100.000 de tone de
marmură); am admirat trei candelabre ce cântăresc câteva tone,
fiind confecţionate din aur, perle şi
pietre preţioase: diamant, rubin,
smarald, safir, opal, topaz…., cel
mai mare covor din lume, cu o
suprafaţă de 5627 m.p. Pe cine a
interesat a vizitat FERRARY
WORLD, unde se află pista pentru
Circuitul auto Formula 1, o
expoziţie cu exemplare Ferrary,
MUZEUL LOUVRE – ABU DHABI
cu opere achiziţionate de şeici şi
alţi oameni bogaţi, MUZEUL din
VECHIUL FORT care, ca cel din
Dubai, aminteşte de trecutul
tradiţional, prilej de a aprecia
performanţa de excepţie de a trece
spectaculos, în câteva decenii, la
societatea ultramodernă a secolelor XX-XXI. O adevărată
delectare a fost vizitatea, în loc
deşertic, a GRĂDINII MIRACOLELOR cu alei, turnuri, cabane,
avion în mărime naturală, ceas
solar, animale şi păsări gigantice,
toate fiind realizate din flori şi
frunze.
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