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“Cea mai vastă operă
critică este creația
însăși.”

george călinescu
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suMMitul
De la
sibiu.
MoMent
istoric
pentru
sibieni,
roMâni,
europeni

masterand Leonard Între 7 - 9
mai, Sibiul a
șerbaN
fost gazda
celor mai puternici oameni ai
Europei. După cum am
menționat și într-un articol anterior, au participat peste 1300
de persoane, la acest eveniment, printre care 27 de şefi de
stat şi de guvern din ţări europene, 36 de delegaţii oficiale,
400 de invitaţi de rang înalt,
800 de jurnalişti și aproximativ
100 de traducători. Liderii de la
Bruxelles au dezvăluit drumul
pe care o va lua Uniunea
Europeană în următorii cinci
ani. Dealtfel, aceștia se vor
reuni și pe 28 mai pentru a stabilii noii conducători ai
instituțiilor europene.
- continuare în pag. 3 -

Despre
raționa
litate
În cele ce
urmează
vom face
c â t e v a
precizări
Conf. Univ. Dr Vasile referitor la o
brăTiaN, ulbS

problematică pe care o regăsim
ca fiind una de actualitate în
sfera științei economice și care
a născut o serie întreagă de
controverse de-a lungul timpului
în ceea ce privește modul în
care sunt fundamentate deciziile. Este vorba de ipoteza
raționalității,
premisă
a
economiei standard.
Analiza formală despre luarea
deciziilor în condiții de risc se
datorează
matematicianului
John von Neumann și economistului Oskar Morgenstern,
care dezvoltă, în lucrarea
intitulată Theory of Game and
Economic Behavior (1944), teoria utilității sperate, a cărei baze
au fost puse de către Daniel
Bernoulli (1973).
- continuare în pag. 7 -

nr.

475 anul XV
revenue
ManageMentul și
clienții

–o
legătură
intrinsecă
1.Percepția
Prof. Univ. Dr. Lucian consumatobelașcu, ulbS
rilor asupra
metodelor
Revenue
Management
Politicile Revenue management
depind
de
comportamentul conAsist. Univ. Dr. Alma
sumatorului,
PeNTeScu, ulbS
motiv pentru
care trebuie să luăm în considerare
percepțiile acestora. O bună
înțelegere a clienților contribuie la o
relație de durată și implicit la
creșterea veniturilor. Sunmee Choi
și Anna S. Mattila au studiat impactul strategiilor Revenue management asupra consumatorilor
pentru a putea măsura efectele
prețurilor variabile.
- continuare în pag. 2 și 3 -

conferința științifică internațională a facultății
De științe econoMice (international econoMic
conference of sibiu – iecs) a ajuns la a 26-a eDiție
În 24-25 mai,
Facultatea
de
Științe
Economice a
Universității
„ L u c i a n
Blaga”
din

Conf. Univ. Dr. Silvia mărginean,
Decan al facultății De
științe economice, ulbs
Sibiu (ULBS)
organizează
a 26-a ediție
a Conferinței
Științifice
Internaționale
IECS
2019
(International
Economic
Conference of
Sibiu 2019).
Ca în fiecare
an în luna
mai,
evenimentul este
prezent
în
calendarul academic, fiind
un reper important
în
a g e n d a
instituțională
a
manifestărilor
științifice ale
ULBS,
contribuind
la
consolidarea
prestigiului
facultății
și
universității,

dar și la includerea Sibiului pe harta
destinațiilor favorite ale comunității
științifice internaționale și naționale.
Ediția din acest an este susținută financiar prin donaţia Fundaţiei
Hasso Plattner către ULBS.
În anul 2019 Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu aniversează 50 de
ani de existență, iar în calendarul
manifestărilor prin care este
marcată împlinirea a jumătate de
secol de învățământ modern în

Sibiu se înscrie și IECS. Cele două
zile de dezbateri reprezintă pentru
Facultatea de Științe Economice finalul a peste o lună de evenimente
pe care le-a susținut în calitate de
organizator principal sau partener:
• 21-22 mai, IECS Student 2019 –
secțiunea conferinței științifice
internaționale dedicate studenților;
• 13-17
mai,
Săptămâna
Internațională a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (International
- continuare în pag. 4 și 5 -

vineri, 24 mai 2019 1 RON
Delirul
alb: De
la
izvoare
la
estuare
– secolul
XiX: cânD
Dan PoPeScu
britanicii
„inunDau”
„Prin învățătură
se câștigă china cu
înțelepciunea, se
opiu –
dobândește
fericirea”
Samuel Micu
În volumul meu „Terra, lumini și
umbre”, apărut în Editura Sport
Turism, București, 1988 (la
„Sport Turism” cenzura era mai
laxă), cu un tiraj de 20 mii exemplare care s-a epuizat în
câteva zile, am inclus mai
multe analize ale unor probleme fierbinți ale lumii.
Printre acestea, „Călătoria
neprevăzută a atomului” (respectiv abordarea pe larg a accidentelor nucleare de la
Harrisburg, SUA, 28 martie – 3
aprilie 1979...
- continuare în pag. 6 și 8 -

Week of Lucian Blaga University of
Sibiu), în cadrul căreia o parte
importantă a prelegerilor a fost
susținută de invitații Facultății de
Științe Economice
• 16-17 mai, Conferința Advances
in Econometrics, keynote speakeri
Eli Tamer (Harvard University, coeditor revista Econometrica) si
Aureo de Paola (University College
London); Centrul de Cercetări Economice al ULBS a fost co-organizator, alături de Banca Națională a
României și Carleton University,
Centre for Monetary and Financial
Economics

Nicolae Todericiu
a plecat dintre noi după
o lungă și grea suferință,
profesorul de politologie
și sociologie Nicolae
Todericiu.
dascăl erudit și distins,
deschis,
iubit
de
studenți, apreciat de
colegi. constructor de
universitate, în care a
pus inimă și suflet. avea
un șarm al lui inimitabil.
un om cu totul deosebit.
Sincere
condoleanțe
familiei îndoliate.
Prof. dan Popescu
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Prof. Univ. Dr. Lucian
belașcu, ulbS
și
Asist. Univ. Dr. Alma
PeNTeScu, ulbS
urmare din pagina 1
Scopul a fost de a vedea dacă
revenue
managementul
cauzează un sentiment de nedreptate pentru client, comparativ cu politica de prețuri fixe,
non-progresive. Practicile Revenue Management utilizate de
hotel se traduc prin prețuri
diferite pentru clienți diferiți dar,
de asemenea, prin prețuri
diferite pentru același client în
funcție de momentul rezervării
și durata sejurului. S-ar putea
crede că aceste practici
creează
nemulțumire,
deoarece oamenii sunt foarte
sensibili la schimbări. În general, clienții cred că merită un
preț rezonabil și că societățile
au dreptul să facă un profit rezonabil, astfel încât ambele
părți să fie echilibrate. Atunci
când această relație este
dezechilibrată în favoarea companiei, clienții pot percepe
practica ca fiind abuzivă, în
special în cazul în care simt că
creșterea tarifelor nu se
datorează creșterii costurilor
sau modificărilor condițiilor de
piață. Clienții folosesc două
referințe: așteptările lor și site-

urile comparatoare precum TripAdvisor, Momondo, Trivago,
Skyscanner, pentru a compara
tarifele aferente unei camere
standard. Hotelierii trebuie să
pună accent pe percepția consumatorilor deoarece aceste
comparații au un impact direct
asupra deciziei de cumpărare.
Furnizarea informațiilor cu
privire la practicile tarifare ale
hotelului ar trebui să permită
clienților
înțelegerea
diferențelor de tarif și, astfel,
creșterea satisfacției acestora.
Acest lucru pare a fi deosebit
de important în situațiile în care
tarifel este perceput ca fiind nedrept. În acest caz, consumatorii pot să solicite informații
pentru a înțelege evoluția de
tarif, În zilele noastre, este ușor
de comparat tarifele unui hotel
concurent, ceea ce poate spori
sentimentul de nedreptate
percepută de către client. Prin
urmare, pentru a minimiza
acest sentiment, hotelul ar trebui să fie transparent în ceea
ce privește tarifele practicate în
momentul procesului de rezervare. Revenue management
poate fi problematic pentru
companie în sezonul de vârf,
riscând să aibe un efect negativ
asupra majorității consumatorilor. În același timp, există și
anumiți consumatori care
acceptă aceste modificări de
tarif,
utilizând
politica
respectivă pentru a beneficia

de prețuri mai mici. Practicile
de stabilire a tarifelor în funcție
de perioada de timp oferă
acces la tarife mai mici în perioadele dificile, cum ar fi perioadele de timp dintre
sezoanele de vârf. A avea posibilitatea rezervării unei camere
într-un hotel de lux la tarife
avantajoase oferă clienților un
sentiment de satisfacție și exclusivitate. În consecință,
clienții care înțeleg aceste practici tarifare pot să beneficieze și
să se bucure de un sejur incredibil la un tarif foarte avantajos.
2. Influențele internetului în
relația client – hotel
În zilele noastre, internetul a
devenit
o
componentă
esențială a comportamentului
consumatorilor și a contribuit la
dezvoltarea revenue managementului. Într-o perioadă în
care timpul a devenit principala
constrângere pentru majoritatea indivizilor, accesul și utilizarea internetului devine din
ce in ce mai importantă în
fiecare zi. Importanța pe care
internauții o dau site-urilor turistice arată că turiștii din ziua
de astăzi dau foarte multă
importanță prezentării unui site
(imagini de calitate și grafică,
culori, organizare și scriere a
informației) precum și actualizarii informațiilor. Site-urile
de internet oferă deja posibili-

tatea unui tur virtual al hotelului, al informațiilor cu privire la
activitățile locale (culturale, petrecere a timpului liber), localizare,
meteo,
servicii
suplimentare. Dezvoltarea internetului a oferit hotelurilor
oportunitatea de a fi mai vizibile
și mai competitive în toată
lumea. A fi capabil să rezervi o
cameră de hotel într-o altă țară
sau pe un alt continent fără a fi
necesară contactarea prin telefon a hotelului și vorbirea unei
limbi străine facilitează proce-

sul de cumpărare. Întradevăr,
internetul
adună
toate
informațiile existente pentru facilitarea colectării datelor.

VINERI 24 MAI 2019
Datorită capacității de comparare a prețurilor și ofertelor,
internetul contribuie la reducerea costurilor de cercetare a
informației. Viteza pe care Internetul ne-o oferă astăzi crește
satisfacția clientului care este
din ce în ce mai ocupat și care
dorește asfel optimizarea timpului său.
Grafic: Metodele utilizate
pentru
rezervarea
unei
camere de hotel

Sursa : Médiamétrie, 2010

- cont. în pagina 3 -
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urmare din pagina 1
După fotografia de grup a liderilor europeni prezenți la Summit, mulți din ei au făcut o baie
de mulțime. „Cred că este un
semn foarte, foarte frumos din
partea sibienilor că au venit și
ați văzut că liderii europeni au
dorit să îi salute pe sibieni. Mi
se pare un lucru extraordinar
de frumos, este un lucru total
spontan. Oamenii au venit de
curiozitate și liderii au simțit
căldura românilor care abia au
așteptat să îi primească aici, în
inima României. Acesta este
cel mai emoționant moment din
întregul Summit de astăzi”, a
declarat președintele Klaus Iohannis.
Ultima zi a acestui eveniment a
coincis și cu Ziua Europei,
motiv pentru care, cei 27 de
președinți și premieri au adoptat Declarația de la Sibiu,
redactată de președintele
Klaus Iohannis, cu ajutorul
președintelui Comisiei Europene și al președintelui Consiliului European, pentru a oferi
siguranță și prosperitate celor
Prof. Univ. Dr. Lucian
belașcu, ulbS
și
Asist. Univ. Dr. Alma
PeNTeScu, ulbS
urmare din pagina 2
Conform graficului furnizat de
Médiamétrie, putem vedea că
internetul este prima metodă
utilizată pentru a rezerva un
hotel. Peste trei sferturi dintre
clienți (77,7%) au obiceiul de a
folosi acest canal. Prin urmare,
prezența unui hotel pe internet
este obligatorie deoarece în
prezent cea mai mare parte a
cifrei de afaceri este realizată
prin intermediul site-urilor de
rezervare online. Clientul se
confruntă cu o multitudine de
tarife, în funcție de canalul de
rezervare unde fiecare distribuitor oferă tarife diferite.
Această practică duce la
modificări asupra percepției de
tarif a clientului. În plus, dezvoltarea site-urilor cu discount,
cum ar fi ofertele de tip „last
minute” sau vânzările private
contribuie la dezvoltarea comportamentului "deal-seekings",
adică oamenii care petrec din
ce în ce mai mult timp pentru a
compara tarifele și pentru a
găsi cea mai buna ofertă.
3. Perceptia „last minute” a
consumatorului
Timpul este un factor cheie
care influențează deciziile și
comportamentul consumatorilor individuali. Un număr
foarte mare de călători folosesc internetul pentru a căuta
informații înaintea călătoriei și
a rezerva hotelul. Există un
număr tot mai mare de " dealseeking " printre turiștii care
caută și rezervă online. Acești
consumatori
acordă
timp
comparării brandurilor și produslor de călătorie pentru a
plăti un tarif cât mai mic. Decizia de rezervare în ultimul
minut a consumatorului se
bazează pe înțelegerea rolului
timpului și a celor două
percepții: riscul de a nu mai
găsi disponibilitate (sellout) și
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500 de milioane de cetățeni europeni. Declarația conține 10
puncte, 10 promisiuni față de
cetățenii europeni. În primul
rând, se vorbește de apărare
comună, dar în același timp,
liderii europeni se angajează să
protejeze „modul de viață european, democrația și statul de
drept”.
Președintele Klaus Iohannis, în
discursul oficial de încheiere, a
spus că România a devenit
centrul dezbaterii privind viitorul
UE. Șeful statului a adăugat că
discuțiile dintre liderii UE au
întărit convingerea că „putem
scrie împreună viitorul UE”.
Președintele a subliniat că este
nevoie de o comunicare mai
bună și mai intensă cu cetățenii
Europei.
Dealtfel și preşedintele francez,
Emmanuel Macron, a vorbit, joi
seară, într-o conferinţă de
presă la Sibiu, despre obiectivele pe care le consideră importante
pentru
Uniunea
Europeană.
„Să definim o politică foarte
clară în privinţa vecinătăţii. O
altă chestiune în privinţa căreia
trebuie să avansăm este să
facem o politică prin care să ne
putem apăra mai bine fron-

tierele. Trebuie să facem un
parteneriat foarte puternic cu
ţările din Africa. Încă nu am
reglat riscurile potenţiale, dar
nici nu am realizat oportunităţile
pe care le putem avea în relaţia
cu aceşti parteneri. Trebuie să
avem un parteneriat echilibrat
cu continentul african. Europa
trebuie să fie mai eficientă în
privinţa frontierelor sale. Iată de
ce am pledat foarte puternic

faţă de colegii mei ca să stabilim care sunt limitele care ne
împiedică să ne îndeplinim
aceste obiective”, a spus Emmanuel Macron.
Donald Tusk, preşedintele
Consiliului European, a spus că
este mândru de munca depusă
de țara noastră pentru organizarea Summit-ului. „M-am
îndrăgostit de Sibiu. Toată Europa s-a îndrăgostit de dvs”,

spune Donald Tusk, în limba
română, printr-o declarație de
presă din cadrul Summit-ului de
la Sibiu.
Ziua s-a încheiat cu un concert
susținut de Junii Sibiului, dar și
unul cu cântăreața Delia. În
ciuda ploii, sute de persoane sau bucurat de spectacol alături
de președintele Klaus Iohannis
și președintele Consiliului European, Donald Tusk.

reducerile viitoare asupra tarifului. Aceste schimbări ale
comportamentelor clienților în
timpul procesului de rezervare
reprezintă
o
provocare
complexă pentru politicile revenue management deoarece
clienții încep să anticipeze
evoluția tarifelor, în special
ofertele de tip „last minute”.
Aceste acțiuni au dus la
schimbări în comportamentul
consumatorilor conform acestor așteptări. Acțiunile și
reacțiile clienților afectează eficacitatea politicilor Revenue
management. În plus, având în
vedere creșterea numărului
transportatorilor low-cost și
analogii lor în alte industrii, respectiv multiplicarea ofertelor

de către concurenți, duc la
schimbarea comportamentului
clientului. Aceștia așteaptă să
obțină din ce în ce mai multe
reduceri. Pentru a oferi un exemplu de comportament de
cumpărare, Chen și Schwartz
au realizat un experiment cu
ajutorul a 302 persoane.
Rezultatele
studiului
sugerează că o creștere
accentuată
a
tendinței
participanților de a rezerva are
loc pe parcursul ultimei
săptămâni înainte de data sejurului. În plus, rezultatele
susțin cu tărie ideea că timpul
și cele doua percepții evaluate
(riscul de a nu mai găsi camere
libere și eventualele reduceri
de tarif) sunt puternic asociate

cu deciziile de rezervare în „ultimul minut” a " deal seekers ".
Majoritatea participanților au
fost tentați să rezerve cu
câteva zile înainte de data sejurului deoarece așteptau un
tarif mai bun (mai ieftin). Doar
29% au preferat să rezerve cu
șapte zile înainte de data de
ședere, ceilalți au preferat să
rezerve în „ultimul minut”, în
special cu 3 zile înainte sau
chiar și cu o zi înainte.
În concluzie, legătura dintre
clienți și acțiunile Revenue
management
este
foarte
importantă deoarece clienții
moderni au început să învețe
vechile obiceiuri ale Revenue
management. Companiile trebuie să analizeze atent proce-

sul de consum al clientului și
pe viitor să-l integreze în politicile lor.
Referințe bibliografice:
• Chen, C.C., Schwartz, Z.,
(2012), On revenue management and last minute booking
dynamics, International Journal
of Contemporary Hospitality
Management, Vol. 25 Iss 1 pp.
7 – 22
• Choi, S. and Mattila, A.S.
(2004), “Hotel revenue management and its impact on customers’
perceptions
of
fairness”, Journal of Revenue
and Pricing, Vol. 2 No. 4, pp.
303-314.
• Site
Médiamétrie,
http://www.mediametrie.fr
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Conf. Univ. Dr. Silvia
mărginean, ulbs
urmare din pagina 1
• 14-19 aprilie, Perspectives on
Actuarial Risks in Talks of
Young Researchers (PARTY),
conferință dedicată tinerilor,
organizată de University of Liverpool și University of Lausanne, sprijinită de Facultatea
de Științe Economice a
Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu
Din punct de vedere științific,
IECS2019 are toate premisele
pentru a deveni și anul acesta
un eveniment de succes. Astfel,
cele peste 100 de lucrări înscrise pe agenda conferinței
sunt rezultatul colaborării a
peste 170 de cercetători,
specialiști cu experiență din
universități sau centre de cercetare, tineri doctoranzi din țară
și străinătate.
Deschiderea
programată în 24 mai în Sala
Turandot a Hotelului Ibis, dezbaterile ce continuă de-a lungul
întregii zile în sălile de
conferință ale hotelului IBIS, și
apoi sâmbătă, 25 mai, la sediul
Facultății de Științe Economice
se înscriu de acum în tiparul de
organizare din ultimii ani.
Temele abordate în cadrul
conferinței se înscriu într-o arie
largă, reflectând deopotrivă
preocupările științifice ale
participanților și cele mai recente tendințe în cercetarea
economică. Lucrările conferinței
sunt deschise de prelegerile
susținute de Wilfred Dolfsma,
de la Wageningen University,
Olanda - “Innovation for Development – where economics and
business science meet”, Elena
Danescu, Luxembourg Centre
for Contemporary and Digital
History, Université du Luxembourg “Pierre Werner and Luxembourg: a vision of Europe” și
Michael Ambrosi, Universitat
Trier, Germany “Local development in the European setting –
the legacy of Pierre Werner”.
De asemenea, în cadrul
conferinței va fi prezentată lucrarea Mihail Manoilescu, a Researcher Who Tippesd the
Development and International
Trade Theory – Sketch Portrait
de către dr.HC Dan Popescu,
profesor emerit al ULBS și
președinte onorific al IECS. Pe
lângă prezentarea tradițională a
cărților publicate în timpul scurs
de la ediția anterioară, de către
gazde, în programul de anul
acesta a fost inclusă și o
prezentare a cărții “The Ethical
Formation of Economists“, editate de Wilfred Dolfsma și
Ioana Negru, Routledge, 2019.
Autorii lucrărilor prezentate la
ediția din acest an au posibilitatea să-și facă cunoscute
rezultatele cercetării prin publicarea în volumul conferinței sau
în câteva jurnale indexate în
baze de date internaționale. O
parte din lucrări vor fi publicate
în volumul Organizations and
performance in a complex world
, iar altele, în funcție de opțiunile
autorilor, vor fi transmise către
reviste științifice de specialitate:
Studies in Business and Economics (indexată Scopus și
ESCI), Revista Economică, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Economics, Expert Journal of
Business and Management,
Expert Journal of Economics,

Expert Journal of Marketing,
Expert Journal
of Finance, Management of
Sustainable Development.
lista cărților publicate de
profesorii Facultății de științe
economice de la ediția
anterioară a iecS
• Innovative Business Development – A Global Perspective,
2018 International Economic
Conference in Sibiu (IECS), Ramona
Orăștean,
Claudia
Ogrean, Silvia Mărginean, (editori), Springer, 2018
• Penser l’Europe, Seminaire
International XVeme edition,
28-30 Septembre 2017, Les religions et l’identite europeenne
, capitolul Dieu et le profit. Un
regard europeen sur certaines
doctrines economiques, Dan
Popesccu (coutor), Academia
Română, 2018
• Vremuri turbulente: fascinația
istoriei ignorate, Dan Popescu,
Continent, 2018
• International Business, Sorin
Burnete, Editura Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2018
• Elementele fundamentale și
aplicarea practică a legislației
concurențiale, Anatolie Caraganciu, Viorica Cărare, Editura
Universității Pedagogice din
Bălți, 2018
• Managementul resurselor
umane, Ioan Cindrea, Editura
Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, 2018
• Recent Anglicisms in Romanian: Evolution and Integration
(e-book, editie revizuita si
adaugita), Arina Greavu, Presa
Universitară Clujeană, 2018
• Școala incluzivă în societatea
actuală, Adrian ilie, Livia Ilie,
Editura Universitară Bucureși,
2018
• Investiții, Paul Lucian, Editura
Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, 2018
• The best Romanian Management Studies 2015-2016, An
analysis of Tourism Competitiveness in Romania, Virgil Nicula, Simona Spânu, Trivent
Publishing, 2018
• Turismul rural european: capitolele Islanda, Letonia, Lituania,
Cipru, Malta și Norvegia, Simona Spânu, Virgil Nicula, Editura Sitech, 2018
• Turismul rural românesc în
context internațional. Actualitate
și perspective, capitolul Tradi-

IECS 2019

tional gastronomy in the Sibiu
area, part of the local heritage,
Spânu Simona, Virgil Nicula,
Loana Ilinca Boariu, Editura
Performantica Iași, 2018
• Sustainable Development:
Concepts,
Methodologies,
Tools, and Applications; titlul
capitolului: CSR Strategies in
Emerging Markets: Socially Responsible Decision Making
Processes and Business Practices for SustainabilitY (Information
Resources
Management Association USA
), Claudia Ogrean, Mihaela Herciu, IGI Global, 2018
• Competing for monopoly: from
industry structural analysis to
disruptive competition, Cristina
Tănăsescu, Techno Media,
2018
• Poziția și performanța
financiară la entitățile economice aparținând industriei farmaceutice - evoluții și tendințe,
Nicolae Balteș, Georgiana Piko,
Techno Media, 2018
• Performanţă financiară în industria prelucrătoare, Nicolae
Balteș, Alexandra Gabriela
Maria Dragoe, Techno Media,
2018
• BAZE DE DATE AVANSATE.
Abordare teoretica si pragmatica, Marian Cristescu, Editura
Continent, 2018
• Finanţe între teorie şi practică,
Camelia Oprean-Stan, Editura
Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, 2018
• Bazele statisticii pentru
economiști / Basic Statistics for
Economists - Partea I, Ioana
Raluca Sbârcea, Diana Elena
Vasiu, Techno Media, 2018
• The Ethical Formation of
Economists, Wilfred Dosma,
Ioana Negru (editori), Routlege,
2019
iecS Student 21-22 mai 2019
–
Secțiunea
conferinței
științifice internaționale a
Facultății de științe economice din ulbS dedicată
studenților
An de an, secțiunea dedicată
studenților a IECS își propune
să încurajeze activitatea de
cercetare și schimbul de idei în
rândul acestora, dorindu-se a fi
un prilej de întâlnire și dezbateri
cu studenți din alte centre universitare. Programul a fost astfel conceput încât să ofere
studenților posibilitatea de a-și

prezenta
concluziile
cercetărilor, fie sub forma unor
postere, fie ca lucrări. Acestea
din urmă urmează a fi recenzate și publicate în Revista
Studenților Economiști Sibieni.
După susţinerea lucrărilor în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a ULBS, participanţii au
mers la Păltiniş, unde au participat la un workshop interactiv
susținut de doamna Iuliana
Neamţu, de la compania Colt
Technology Services, cu tema
Time Management & Managementul emoţiilor.
Ajuns la ediția cu numărul 26,
evenimentul a reunit 50 de
studenți din cadrul Academiei
de Studii Economice București
Facultatea
Economie
Agroalimentară și a Mediului,
Universității Babes-Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universității din Petroşani
– Facultăţii de Ştiinţe și,
bineînțeles,
studenți
ai
Facultății de Științe Economice
din cadrul Univerității „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Evenimentul a fost co-finanțat
de
Ministerul
Educației
Naționale.
Facultatea de științe economice
–
contribuție
importantă
la
succesul
Săptămânii internaționale a
universității „lucian blaga”
din Sibiu
iWeek 13-17 mai 2019
Proiectul Sibiu - Capitală
Universitară Europeană 2019
este descris în comunicatele de
presă și pe site-ul ULBS drept
un proiect ce facilitează accesul
publicului larg la cultura vie și
explorează noile tendințe în
materie
de
educație,
conștientizând poziția în care se
regăsesc România și cultura
română în contextul contemporan, deschizând astfel calea
pentru formarea unei imagini de
ansamblu asupra modurilor în
care a evoluat cultura română
până în zilele noastre. Atingând
domenii în care societatea are
un grad ridicat de interes (turism,
migraţie,
sănătate,
diplomație culturală, educația
tinerilor, relația părinți-școalacomunitate,
arta,
cultură
contemporană,
traducere
literară, literatură), proiectul
vizează îmbunătăţirea reală a
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comunicării
dintre
cultura
română şi alte culturi şi reevaluarea statutului educaţiei în context internaţional. Astfel, cea
de-a cincea ediție a evenimentului a oferit din nou posibilitate
Universitatații “Lucian Blaga”
din Sibiu să devină centru important de creaţie şi diseminare
a unor iniţiative culturale şi
educaţionale. Proiectul a debutat luni, 13 mai cu Săptămâna
Internațională a Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu.
Dintre cele 50 de prelegeri
susținute de profesorii invitați
din Europa, America, Asia și
Africa (Egipt, Polonia, Serbia,
Belgia, Malaezia, Cambodia,
China, SUA; Japonia, Indonezia, Germania, Italia,
Rusia, Franța), 15 au fost
susținute în cadrul Facultății de
Științe Economice. Participanții
au prezentat în fața studenților
și a profesorilor teme interesante, care au avut parte de un
public numeros și de dezbateri
pe măsură: Wim Buekens (Belgia) – Entrepreneurship, Shaik
Azahar
Shaik
Hussain
(Malaezia) – Entrepreneurship
– Business Model Canvas,
Marta Borda (Polonia) – Life insurance markets and products
in the European Countries,
Srun Sopheak (Cambodia) –
Cambodia and its position in
ASEAN Commerce, Vladimir
Ristanovic (Serbia) – EU Economy,
Kazunobu
Oyama
(Japonia) – The Social Responsibility of Private Enterprise, Zorana Nikitovic (Serbia) –
Multicultural and Intercultural
Communication, Marta Borda
(Polonia) – Introduction to life
insurance, Piotr Luty (Polonia)
– The aquisition method of accounting for business combination – Polish perspective, Shaik
Azahar
Shaik
Hussain
(Malaezia) – Principles of
Tourism, Kazunobu Oyama
(Japonia) – Corporate Strategy
in Japanese High Tech Industries, Piotr Luty (Polonia) –
Mergers and Aquisitions in
Poland – research results, Patrycja Kowalczyk-Rolczynska
(Polonia) – Financial Management in Insurance Companies,
Srun Sopheak (Cambodia) –
Economics of Cambodia.

- cont. în pagina 5 -
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Conf. Univ. Dr. Silvia
mărginean, ulbs
urmare din pagina 1
Programul
Săptămânii
Internaționale a fost un bun prilej
pentru a organiza, împreună cu
profesorii
din
universitățile
partenere și alte activități, pe
lângă prelegerile destinate
studenților. Astfel, a 5-a întâlnire
a Seminarului de Metodologie și
Logica Procesului de Cercetare,
organizată în 15 mai l-a avut ca
„guest speaker” pe profesorul
Roel Rietberg de la Saxion University of Applied Sciences, Deventer, Olanda care a prezentat
recenzia lucrării „Enlightenment
Now” de Steven Pinker.
Facultatea de științe economice a ulbS – partener al
universității din liverpool și al
universității din lausanne în
organizarea
școlii
de
Primăvară „Perspectives on
actuarial risks in Talks of
Young researchers (ParTY)”
14 – 19 aprilie 2019
Ales pentru ospitalitatea și prestigiul pe care și l-a construit în organizarea de evenimente, Sibiul
reprezintă în ultimii ani gazda
unor întâlniri importante culturale,
artistice, politice și științifice. Facultatea de Științe Economice,
Universitatea „Lucian Blaga” contribuie la consolidarea acestei
poziții prin implicarea, în calitate
de gazdă sau co-organizator pentru conferințe științifice, workshopuri, școli de vară, etc. În ultima
lună, pe lista evenimentelor s-a
adăugat o manifestare inedită și
extrem de valoroasă nu doar din

Conf. Univ. Dr. Cristina
tănăsescu, ulbs
conferința
advances
in
econometrics la Sibiu
Facultatea de Științe Economice, prin Centrul de Cercetări
Economice al Universității Lucian Blaga din Sibiu a fost co-organizator alături de Banca
Naţională a României a
conferinţei anuale a jurnalului
Advances in Econometrics, cu
tematica The Econometrics of
Networking, conferinţă ce a avut
loc în perioada 16-17 mai 2019
la Păltiniş, Sibiu.
Începând cu 1982, Advances in
Econometrics publică anual volume, fiecare cuprinzând lucrări
pe o tematică prestabilită cu
intenţia de a extinde utilizarea
de tehnici econometrice consacrate sau inovative prin diseminarea de idei teoretice şi
empirice
în
literatura
economică, de afaceri şi cea
aferentă celorlalte ştiinţe sociale. Jurnalul reprezintă un
reper în ceea ce priveşte ultimele dezvoltări metodologice
pentru
mediul
academic,
cercetători şi practicieni implicaţi
în cercetare aplicată în domeniul
economic şi cel al altor ştiinţe
sociale. Spre deosebire de articolele publicate în alte jurnale,
diseminarea ideilor noi are loc
într-o formă mai extensivă prin
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perspectiva participanților ci și a
relațiilor care s-au stabilit între organizatori și Facultatea de Științe
Economice, o bază solidă pentru
colaborări viitoare: A patra ediție
a Școlii de Primăvară „Perspectives on Actuarial Risks in Talks
of Young Researchers (PARTY)”,
eveniment
dedicat
tinerilor
cercetători din domeniul științelor
actuariale.
Organizatorii evenimentului sunt
reprezentanți a două instituții de
prestigiu: Universitatea din Liverpool și Universitatea din Lausanne.
Prof.dr. Corina Constantinescu,
este profesor de matematică și
Director al Institutului de Matematici Financiare și Actuariale, în
cadrul Departamentului de
Matematică al Universității din
Liverpool, Marea Britanie. Cariera
sa academică este legată de
instituții din SUA, Austria, Franța
și Elveția, dar a participat ca profesor invitat sau la conferințe în
diferite țări din Europa, India,
China, Australia și Japonia. Principalele direcții de cercetare includ diverse subiecte în teoria
matematică a riscului, matematici
actuariale, metode analitice de
evaluare, etc. În ceea ce privește
predarea, sunt de menționat Teoria Matematică a Riscului,
Metode Statistice în Științele Actuariale, Teoria Dobânzii, Seriile
de Timp și Aplicarea lor în
Economie.
Severine Arnold este profesor în
Științe Actuariale în Elveția, la
University of Lausanne - Faculty
of Business and Economics. Pe
lângă doctoratul în Științe Actuariale, deține un certificat în studiul
populației la Universitatea din

Geneva, Elveția. Pe lângă
predare și cercetare, ea a fost
implicată în proiecte cu International Labour Organization
(Organizația Internațională a
Muncii), este membru al International Actuarial Association Mortality Working Group și al Social
Security Sub-Committee of the
GCAE (Groupe Consultatif Actuariel Européen).
Potrivit organizatorilor, prof. Corina Cosntantinescu și prof. Severine Arnold, cele mai importante
rezultate ale evenimentului
Spring School on « Perspectives
on Actuarial Risks in Talks of
Young researchers (PARTY)»,
Sibiu, Romania, April 14th-19th,
2019 au fost legate de faptul că
Spring School PARTY a reunit 53
de tineri specialiști din 26 de țări
(Australia, Belgia, Italia, Turcia,
Elveția, Marea Britanie, Franța,
Kenya, Ghana, Cameroon, Portugalia, Brazilia, Mexic, Germania, Canada, Danemarca, China,
SUA, România, Ukraina, Olanda,
Rusia, Spania, Vietnam) de pe
toate continentele. De asemenea,
ediția din acest an a oferit prilejul
unor discuții interesante în numeroase direcții: longevitate,
strategii investiționale pentru suplimentarea sistemelor publice de
pensii, asigurări de viață,
reasigurări, mortalitate, corelații
între factorii financiari și demografici,
crypto-monede,
microfinanțare, microasigurare,
etc.
Varietatea subiectelor a asigurat
participanților posibilitatea de a
avea un prim contact cu
cercetările colegilor, și în același
timp le-a oferit oportunitatea de a
învăța
despre
provocările

științifice din domeniul actuarial și
financiar în țările în curs de dezvoltare și modalități de rezolvare
a aceastora. De asemenea, feedback-ul asigurat de keynote
speaker tinerilor cercetători a fost

considerat valoros.
Sibiul s-a dovedit din nou o gazdă
bună, iar suportul Facultății de
Științe Economice în organizarea
evenimentului a contribuit din plin
la succesul acestuia.

publicarea, pe lângă textul
lucrării, şi a unor materiale suplimentare precum codurile care
au stat la baza rezultatelor
obţinute în lucrări şi/sau a unor
exemple numerice care să ilustreze tehnicile propuse.
Aplicaţiile
empirice
ating
subiecte din domeniul microeconomiei,
macroeconomiei
sau finanţelor prin utilizarea seriilor de timp, a datelor de tip
panel sau de tip secţiune
transversală (eng. cross-section). Fiecare volum este publicat de către Emerald Publishing,
fiind inclus în Thomson Reuters
Book Citation Index şi indexat în
baza de date a Elsevier, Scopus.
Ultimele trei ediţii ale conferinţei
au fost organizate cu sprijinul
Louisiana State University
(SUA), University of California,
Irvine (SUA) şi Bank of Canada.
Prin urmare, implicarea noastră
a
insemnat
expunerea
cercetătorilor
din
cadrul
universității la cercetări care
încorporează ultimele idei şi
tehnici în domeniile abordate în
cadrul conferinţei, vizibilitate mai
ridicată a activităţii de cercetare
desfăşurată
în
cadrul
universității noastre și a imaginii
ei în plan internațional.
Tematica
conferinţei,
The
Econometrics of Networking,
reprezintă un domeniu de cercetare din ce în ce mai important
pentru o multitudine de entităţi,
inclusiv bănci centrale şi instituţii
guvernamentale, având în
vedere că multe activităţi economice şi sociale nu au ca element determinant preţurile (ex.
modul în care indivizii sau
firmele interacţionează pentru a
ajunge la un rezultat, crearea şi
dezvoltarea de reţele financiare,

externalităţi în educaţie, procesul de căutare şi inserție pe
piaţa muncii). De asemenea, în
ariile de cercetare aferente
macroeconomiei,
finanţelor,
educaţiei, comerţului, organizării
industriale sunt folosite din ce în
ce mai frecvent aspecte legate
de prezenţa şi măsurarea
reţelelor.
Comitetul de organizare locală
al conferinței a fost compus din
Cristina Tănăsescu (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu), Marcel Voia (Carleton University,
Canada), Mihai Copaciu (Banca
Naţională a României).
Conferința, ce este considerată
una dintre cele mai importante
din lume în domeniul econometriei, a avut participanți din 16
țări provenind de la universități
de top din lume (Harvard, University College London, University D’Auvergne, Hong Kong
University, Emory University,
Vrije University, Toulouse
School of Economics, University
of Groningen, Humboldt University, s.a.) și banci centrale
(Banca Canadei, Banca Italiei,
Banca
Ungariei,
Banca
Națională a României). Keynote
speakeri ai conferinței au fost
Elie Tamer (Harvard University)
și Áureo de Paula (University
College London). Elie Tamer
este profesor în departamentul
de Economie al Universității
Harvard din 2018, începându-și
cariera academică ca asistent
universitar la Universitatea
Princeton în 1999. Este membru
al Econometric Society și Coeditor al jurnalului Econometrica
(locul 1 ISI în topul revistelor de
profil) și Quantitative Economics. Este de asemenea, editor al
Journal of Econometrics.
Áureo de Paula este Professor

of Economics la University College London, afiliat si cu Sao
Paulo School of Economics, the
Centre for Microdata Methods
and Practice, the Institute for
Fiscal Studies, si CEPR. Cercetarea profesorului de Paula a
fost publicata in reviste stiintifice
de top, si este la intersectia dintre teoria economica aplicata,
econometrie si microeconomia
empirica; ea contine atat contributii metodologice, cum ar fi
identificarea si estimarea modelelor multi-agent, precum si
aplicatii empirice, de exemplu
despre credințe, așteptări și actiuni individuale riscante în țările
în dezvoltare. De Paula a primit
un numar de granturi si distinctii
importante, printre ele un Starting Grant pentru cinci ani al European Research Council, sau
pozitii editoriale la reviste de top
în știintele economice—inclusiv,
actualmente, la Review of Economic Studies. Áureo de Paula
si-a luat doctoratul la Princeton
University in 2006 si inainte de
University College London a fost
cadru didactic la University of

Pennsylvania, avand si poziții
“visiting” la universitățile Harvard
si Northwestern.
”Am participat în calitate de organizatori a celei mai importante
conferințe de profil care s-a organizat până acum în Romania,
încercând să mediem cooperarea directă între universitatea
noastră
şi
economiștii
recunoscuţi internațional, atât
economiștii
români
ce
profesează în străinătate și cu
care ne mândrim, cât și straini,
cu impact pozitiv pe termen lung
asupra calității capitalului uman
prin expunerea cercetătorilor din
cadrul facultății noastre la
cercetări care încorporează ultimele idei şi tehnici în domeniul
economic. De asemenea,
încercăm să stabilim un cadru
mai strâns de cooperare între
mediul academic şi instituţiile responsabile de implementarea
politicilor economice. Conferința
a avut un real succes.”,
conf.univ.dr.
Cristina
Tănăsescu, director al Centrului
de Cercetări Economice al
ULBS

NARCOTICE

6

Dan PoPeScu
urmare din pagina 1
...din fericire luat în pripă și
fără victime directe, colaterale
sau în timp, dar mai ales a
celui teribil de la Cernobîl,
Ucraina, URSS aprilie – mai
1986, soldat cu victime, cu o
amplă contaminare a mii și mii
de oameni, cu urmări dramatice în viitor, eu conchizând că
energia nucleară nu este o
soluție sigură a civilizației
noastre), pe urmă „Hamburg,
profesioniști pentru secolul
XXI” (construcția air-bus-ului
în cooperare de către mari țări
industriale europene), dar și
„Infernul din Bronx” (un cartier
new-york-ez repudiat de timp
și care se prăbușea) etc.
Dar cea mai amplă examinare
– capitolul „Delirul alb” – am
efectuat-o în problema stupefiantelor. Mai puțin prezentă
atunci în țara noastră, această
chestiune complexă și dificilă
a „neguțătorilor de năluci” și a
unor tineri aproape de delir –
„delirul alb”, praful de narcotice – explodase practic în
lume. M-am referit și la marile
eforturi ale statelor, ale multor
organizații internaționale, ale
Interpolului etc., de a o conteni. „Negustorii de fericire”,
cu centre de producție în Asia,
Africa, America de Sud, și
până în Europa sau Statele
Unite, erau puternici. Foarte
puternici. Iar „piața” era
„stimulată” să ceară. Cifra lor
de afaceri era de câteva zeci
de ori mai ridicată decât PIBul unor state industriale. Lupta
cu autoritățile era grea, „ruinând” însăși societatea. Cum
scria marele William Shakespeare în „Măsură pentru
măsură”, „Unii se ridică prin
păcat, în timp ce alții cad prin
virtute. Pe unii îi desfată zeci
de vicii, fără ca ei să răspundă
de vreunul... În schimb alții
plătesc din plin o unică
greșeală”.
Care este, însă, situația
astăzi, ce perspective de
îmbunătățire se vădesc? Și,
mai ales, de unde a pornit
totul și – dacă au contribuit –
lucru foarte important, cum au
generat și stimulat marile
curente
economice
răspândirea și proliferarea
drogurilor? Față de 1988 au

câMPuri de Mac, iNdia

trecut anii, am avut și alte,
mult mai multe, surse bibliografice la dispoziție. Am
văzut lumea, în bună parte, de
la „fața locului” (Amsterdam,
Cape-Town, St. Louis, San
Paoli, Roma și Pescara,
Nantes și Paris, BuenosAires, Damasc, Moscova etc.,
etc). Într-un fel sau altul,
România a intrat și ea în joc.
„Vânzătorii de vise” și-au rafinat tehnicile, consumul a crescut mult. Sunt zeci și zeci de
milioane de bolnavi. Banii sunt
foarte mulți. De multe ori, mijloacele de răspuns ale poliției
și autorităților nu sunt pe
măsură, nici acum, dimpotrivă
aproape nici un buget nu se
poate compara cu cifra lor de
afaceri.
Iar
între
timp
prăpastia s-a accentuat. Mult,
uriaș. Sunt progrese, dar mici.
Acum aproape cinci decenii filmul
american
„Filiera
franceză” („French Connection”, 5 Premii Oscar în 1971,
Gene Hackman, Fernando
Rey, Tony Lo Bianco, Marcel
Bozzuffi etc.) releva doar detalii ale acestor confruntări
inegale. Iată, de pildă, 2
agenți se chinuie în mașină
ore
multe
și
mănâncă
sandvișuri ieftine, în vreme ce,
cei doi pândiți de ei iau masa
tacticos,
rafinat,
într-un
restaurant de mare lux. Bucatele cele mai alese. Iar lucrurile – repet – au evoluat în
rău... Deci pot să-mi formulez
mai profund mai multe
judecăți. Să încercăm, cu
precădere în termeni economici, o schiță a fenomenului.
Ce ne spun cifrele OMS-ului?
Iată, în 2016 doar în Statele
Unite, au murit de o
supradoză
de
narcotice
(„overdose”), 60 de mii de persoane. Cifra s-a amplificat în
2017, deopotrivă cu creșterea
în anul respectiv – față de
2016 –, cu 30% a numărului
de spitalizați de urgență imputabil acestei supradoze.
Cercetătorul francez Hugues
Demeude arăta cu un an în
urmă (Histoire, nr. 858, iunie
2018, „Opium. La Grande Histoire d’un empoisonnement
planetaire”) că, în multe
situații, „cauza unor astfel de
ravagii poartă un nume: opiumul”. Mai detaliat, produsele
din opiu sub toate formele:
heroina – în toate ipostazele
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ei – derivată din opiu, dar și
medicamentele analgezice de
sinteză realizate din opiu și
date sub rețetă (Oxycontin,
Fentanyl
etc.)
care
îi
determină pe mulți din consumatorii lor să devină
dependenți ș.a. Un drog din
țările exotice care ar părea
„depășit”? Dimpotrivă. O piață
cu adevărat înfloritoare. Iată,
suprafețele cultivate cu mac în
2017 au reprezentat doar în
Afganistan circa 330 mii de
hectare, mai mult cu 63% față
de 2016, ca să nu mai vorbim
de suprafețele aferente a fel
de fel de carteluri ale
drogurilor de pe alte continente: America de Sud, Asia
etc. OMS-ul relevă că numărul
consumatorilor de opiu și care
se drogau prin injecție, se
ridica, în lume, în 2014, la 15
milioane de persoane, iar 2,5
milioane de americani erau
dependenți astfel. Dar cei care
nu erau și nu sunt prinși în
statistici? Numeroși, desigur.
Pentru ținerea cât de cât a
chestiunii sub control, o
imensă cheltuială, de cele mai
multe ori de la bugete, dar și
bani cheltuiți de bolnavi din
propriul buzunar. Ca să nu
mai spunem de complicațiile
produse astfel în economie. Și
ca să nu mai vorbim de imensul potențial negativ care se

întrezărește, astfel, pentru viitor. Se droghează unii dintr-o
generație dar terapia lor este
plătită, susținută, deseori, de
o altă generație.
Ce s-a întâmplat, în fapt, de
am ajuns într-o astfel de
situație? Care au fost factorii,
care au fost motivațiile, care
au fost desfășurările? Problema a fost și este deosebit de
complexă, de complicată. Ține
de economic, ține de politic,
de social, de cultural, de o
anume uzanță, de o anume
sensibilitate, chiar ereditate
etc. S-au scris milioane de
lucrări astfel. Vom ridica doar
un mic colț al cortinei, accentuând perspectiva economică.
Narcotraficanții și mafioții care
„injectează” în economia
mondială sume considerabile,
nu au făcut altceva decât să
reia, în felul lor, ilegal,
comerțul cu opiu nu de puține
ori legal și dezvoltat la „scară
mare de către monopolurile
statelor occidentale – cum
scrie Hugues Demeude – în
întregul secol XIX și până la Al
Doilea Război Mondial. Având
ca „șef de orchestră” „Anglia
care a înnecat practic China,
în secolul XIX, cu opiumul pe
care îl producea în India”. Cohorte de bieți indivizi otrăviți,
deveniți toxicomani, își cheltuiau până la ultimul bănuț în
„fumeriile” sordide, iar alții,
ceva mai puțini poate, în stabilimente luxoase. Adevărate
cutremure sociale. Destul de
departe, însă, de episoadele
exotice din Europa și America.
Marele Baudelaire fuma opiu,
la fel Benjamin Franklin, Walter Scott, dar și Berlioz, Oscar
Wilde și mulți, mulți alții. Spirit,
imaginație fecundă, elevată,
rafinată, izbăvitoare, artă
sublimă? Nicidecum, captivitate maladivă în condițiile unei
anume epuizări, față de reacții
psihice și anatomice ieșite din
tipare, chiar morbide. Ei au
fost mari nu pentru că se drogau, ci mai ales datorită
calităților lor excepționale, culturii acumulate, iar drogurile iau dat înapoi și le-au scurtat
viața...
Dar cum s-au derulat evenimentele de la chiar începuturile lor? Contrar mai multor
idei într-un fel consacrate,
„opiomania” nu a fost o specialitate a Extremului Orient

(Asia Răsăriteană și de SudEst dar și teritorii extrem
răsăritene ale Rusiei precum
și cele ale regiunilor apusene
ale Oceanului Pacific) pe care
au descoperit-o Occidentali și
alți europeni în momentul
colonizării. Fie ca otravă, mult
mai puțin, fie ca remediu cu
virtuți medicinale opiumul era
cunoscut încă din antichitatea
mijlocie de către sumerieni și
de către greci. Ceea ce Occidentali și Orientali europeni au
utilizat și ei până în secolul
XX, folosind, pe scară mare,
ca picături acel „laudanum”
(un amestec de opiu cu alcool) sau vinul de opiu. Era și
modern, iar pe moment era și
eficient.
Să revenim, însă. Dar dacă
macul și sucul său au dat
naștere la opiu, fiind incluse în
farmacopeea asiatică înainte
de venirea celor din Occident,
potrivit mai multor istorici
practica de a fuma această
plantă-substanță se pare că a
fost introdusă de către negustorii arabi urmând „Drumul
mătăsii”. Imperiul de Mijloc
(China) nu este, deci, leagănul
opiumului, el, însă, va deveni
principalul debușeu comercial
al său atunci când în secolul
XVIII neguțătorii Companiei
Indiilor Orientale (East India
Company – E.I.C.) vor vinde
chinezilor opiumul lor „european” ce începuse să fie cultivat de englezi în India, unde
existau pământuri iar plantele
mamă aveau un climat propice. Era, totuși, un drog care
fascina, în primul rând, pe victorieni. În „East-End”-ul Londrei crescuseră ca ciupercile
fumeriile – unele „planturoase”
– în care nu doar dezmoșteniți
ai soartei fumau cât era ziua
de lungă și mai ales seara și
noaptea „liniștitorul opiu”, ci și
mari personalități literare precum – pe lângă cei arătați –
Thomas de Quincey, Charles
Dickens, Samuel Coleridge,
George Eliot etc., călătorind
într-o lume magică, de năluci
și năluciri care, într-un fel,
sperau să-i inspire. Saloane
astfel erau și la Paris, la
Berlin, în alte locuri, Friedrich
Nietzche sau Pablo Picasso
mai târziu, au fumat și ei opiu.

- cont. în pagina 8 -
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brăTiaN, ulbS
urmare din pagina 1
Formalizarea
teoriei
lui
Bernoulli de către Von Neumann și Morgenstern are o
serie de axiome privind
alegerea
rațională,
fiind
considerată
cea
mai
importantă teorie din științele
sociale, întrucât utilitatea
scontată se consideră a exprima modul adecvat de luare
a deciziilor. ”Economiștii au
adoptat teoria utilității scontate
cu un rol dublu: ca logică ce
prescrie modul în care trebuie
luate deciziile și ca descriere a
modului în care iau decizii
Econii ” (Kahneman, 2015, pg.
417). Cadrul teoretic creat de
Von Neumann și Morgenstern
reprezintă ceea ce numim
teorie economică standard,
reprezentând o paradigmă, în
cadrul căreia, cercetătorii
propun probleme și dau soluții
de rezolvare a acestora. Teoria utilității scontate este in fapt
o teorie normativă, care
răspunde la întrebarea ce trebuie făcut, având la bază o
serie de axiome cu privire la
raționalitatea individului, cel
care generează actul economic. ”Modul în care Von
Neumann și Morgenstern au
formalizat teoria a pornit de la
însemnarea unei serii de axiome
privind
alegerea
rațională. De aici a derivat
modul în care s-ar purta cineva
care vrea să urmeze aceste
axiome. În mod remarcabil,
aceștia au demonstrat că dacă
vrei să confirmi aceste axiome
atunci trebuie să iei decizii
funcție de teoria generată de

acestea” (Thaler, 2015, pg.
60). Influența acestui mod de
abordare a proceselor economice,
care
generează
fenomenele economice, o
regăsim ca model standard în
economie pentru rezolvarea
problemelor privind fundamentarea deciziilor. ”Prin urmare se prezumă că luăm
decizii logice și de bun simț
rațional. Și chiar dacă mai
luăm câte-o decizie greșită, din
când în când, perspectiva
economiei standard sugerează
că vom învăța repede din propriile greșeli, fie singuri, fie cu
ajutorul forțelor pieței. Pe baza
acestor ipoteze, economiștii
trag
concluzii
atotcuprinzătoare despre tot ce
mișcă pe lumea asta, începând
cu tendințe în materie de comportament al cumpărătorului,
continuând cu legislația și terminând cu politicile publice.
...În sfera științelor, aceste
ipoteze referitoare la capacitatea noastă de raționament
perfect și-au găsit drumul în
teoria
economică.
În
economie, exact această idee
de
bază,
denumită
raționalitate, asigură fundamentul
pentru
teoriile,
predicțiile și recomandările
economice” (Ariely, 2013, pg.
295, 29). Cu toate acestea,
teoria raționalității nu este una
foarte riguroasă. ”De fapt cei
care au formalizat teoria
raționalității, de pildă Ken Binmore, matematician și specialist în teoria jocurilor, insistă
asupra ideii că nu a existat
niciodată o teorie riguroasă și
coerentă a raționalității, care îi
îmbracă pe oameni în cămașă
de forță. Majoritatea ideilor despre rațional pe care le citim în

publicațiile verbaliste nu par a
fi caracterizate de niciun fel de
rigoare ” (Taleb, 2108, pg. 57).
Pentru Benmore, raționalitatea
se reduce la preferințe relevante. De asemenea, conceptul de raționalitate a individului
rămâne încă nerezolvat. Nu
avem o definiție a acestuia pe
criterii
de
adecvare,
consistență și independență. În
accepțiunea lui Kahneman,
prin individ rațional înțelegem
acel om a cărui opinie este în
acord
cu
realitatea
și
preferințele sunt în acord cu interesele
și
valorile
lui.
”Raționalitatea
constă
în
coerență logică – rezonabilă
sau nu. Econii sunt raționali
conform acestei definiții, dar
există dovezi copleșitoare că
Umanii nu pot fi astfel. Un
Econ nu ar fi influențat de
amorsare, ceea ce vedem este
tot ce există, încadrare
îngustă, perspectivă interioară
sau inversări preferențiale, pe
care Umanii nu le pot evita în
mod necontradictoriu” (Kahneman, 2015, pg. 637). Plecând
de la aceste considerente,
Kahneman și Tversky propun o
nouă teorie, teoria prospecției,
o teorie care își are rădăcinile
în psihologie. Aceasta se
dorește o alternativă la teoria
utilității scontate, considerându-se că a prevăzut
observații pe care teoria
utilității scontate nu le poate
explica. Teoria prospecției este
descriptivă și răspunde la întrebarea de ce. Premisele care
guvernează valoarea rezultatelor teoriei prospecției sunt:
punctul de referință; sensibilitate descrescătoare atât față
de câștiguri cât și față de
pierderi; reacția față de

pierdere este mai puternică
decât față de câștiguri. Aceste
principii explicative ale rezultatelor acțiunii umane sunt derivate din modelul bisistemic al
minții și sunt caracteristici ale
Sistemului 1. Ca urmare, Kahneman și Tversky ne spun că
Umanii nu sunt bine descriși de
modelul rațional, deoarece
aceștia au raționalitate limitată,
dată de procese automate de
percepție, judecată și emoție.
Noțiunea
de
raționalitate
limitată îi aparține lui Herb
Simon și se referă la faptul că
”Ne este imposibil să măsurăm
și să evaluăm totul ca și când
am fi computere; prin urmare,
sub presiunea evoluției, producem scurtături și deformări.
Deoarece cunoștințele noastre
despre
lume
sunt
esențialmente incomplete, trebuie să evităm încurcăturile
neașteptate. Și chiar dacă ar fi
complete cunoștințele noastre
despre lume, tot ar fi aproape
imposibil, din punct de vedere
computațional, să obținem o
înțelegere exactă și obiectivă a
realității” (Taleb, 2018, pg.
357).
De remarcat este faptul că
Nassim Taleb critică psihologismul în economie: ”Contrar
opiniilor pe care ți le-ar putea
împărtăși psihologii, o supraevaluare a riscului de extremitate nu este irațională după
niciun criteriu, fiind mai mult
decât necesară, în general, în
vederea supraviețuirii ” (Taleb,
2018,
pg.
57).
Acesta
consideră că rațional este ceea
ce le permite individului,
colectivităților,
să
supraviețuiască.
În
accepțiunea
acestuia,
raționalitatea se referă la
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supraviețuire. Supraviețuirea
pe primul loc, apoi adevărul,
înțelegerea și știința. Nu ai
nevoie de știință ca să
supraviețuiești. O supraevaluare a riscului la extremități nu
este
un
comportament
irațional, ci este o condiție
necesară pentru a supraviețui.
Majoritatea etichetărilor cu
irațional sunt înțelegerea
greșită a probabilităților.
Acestea fiind spuse,
conchidem afirmând că problematica
raționalității,
ca
premisă în fundamentarea deciziilor, rămâne în mare parte
nerezolvată. Potrivit ipotezelor
din economia standard, deciziile umane sunt raționale, iar
economia comportamentală,
bazată
pe
psihologism,
consideră că Umanii sunt
supuși
unor
forme
de
iraționalitate (chiar iraționali în
mod previzibil), date de modul
în care funcționează creierul
nostru, greșelile fiind sistematice (baiasuri) și chiar previzibile. Cu toate acestea, alte
curente, precum cel inițiat de
Taleb, ne spun că nimic din
ceea
ce
te
ajută
să
supraviețuiești
nu
este
irațional, criticând psihologismul în economie.
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Dan PoPeScu
urmare din pagina 6
Era vremea în care în Anglia,
Franța, în Europa de Vest opiumul și mai ales laudanum
deveniseră
o
veritabilă
aspirină a secolului XIX și
debut de secol XX. Laudanum
era un analgezic demonstrat
și pe care îl puteai procura cu
un preț derizoriu în toate farmaciile. Să notăm că numai în
Anglia în 1827 se consumau 6
tone de opium și derivate ale
sale, și mai mult de 18 tone în
1859. Pentru un astfel de consum trebuiau importate în anii
amintiți, ca materie brută, 56
tone, respectiv, 140 tone.
Oricum, însă, importul începuse să devanseze consumul
din Anglia, astfel că englezii –
din perspectiva intereselor
faimoasei amintite Companii a
Indiilor
Orientale
–
redirecționau opiumul brut
crescut mai ales în Bengalul
indian
spre
Europa
Continentală și cele două
Americi, cu precădere cea de
Nord.
...Totuși, bogăția EIC (East
India Company), societate
privată cu drepturi câștigate
încă din 1600 sub regimul
Reginei Elisabeta I, nu se
sprijinea doar pe comerțul cu
mac și opium. Vasele Companiei navigau în China de
unde, pentru englezi, începuse să se vădească o sete
nestăvilită pentru frumos. Încă
de la primele contacte,
chinezii deveniseră mari furnizori de mătase, de ceai, de
piper, alte mirodenii, de
porțelanuri pe urmă, etc., etc.
Iar datoriile se acumulau,
chinezii necumpărând nimic
sau aproape nimic din Anglia
și alte mari țări europene. A
rămas în istoria economică a
lumii depeșa laconică pe care
Împăratul chinez Qianlong a
trimis-o
Regelui
englez
George al III-lea: „Nu acord
nici o valoare obiectelor
străine, chiar ingenioase, și
nu am ce face cu produsele
manufacturate
din
țara

Dumneavoastră. Sunt însă
conștient – mai lasă să se
înțeleagă împăratul – că
ceaiul, mătasea și porțelanul
produse de Imperiul Celest
sunt
absolut
necesare
națiunilor
europene
și
Dumneavoastră înșivă”.
Compania Indiilor Orientale
trebuia să-și soldeze, deci,
deficitul comercial în lingouri
de argint.Ceea ce era greu de
conceput într-o vreme în care
nu atât schimburile interne cât
mai ales cele internaționale
erau dominate de curentul
mercantilist. Într-o asemenea
lumină, propășirea economică
a unei economii, a unei țări
era susținută – și probată – de
acumularea
de
metale
prețioase – monezi, lingouri,
aur, argint etc. Or, un sold
deficitar astfel al balanței de
plăți, în speță scurgerea
respectivă de argint era privită
de decidenții regali ai Angliei
ca foarte gravă. În plus, cum
subliniază istoricul francez
Philippe Chassaigne, „în secolul XVIII argintul devenise dificil de procurat”, adăugând
eu că minele erau îndepărtate
și aveau deja o productivitate
slabă. Totuși, englezii au
înțeles că puteau vinde în
China o marfă teribilă și care
crea dependență, deci controlul pieții: opiumul. Pe lângă
dezvoltarea navigației, pe
lângă colonialism, cu părțile
lui bune și mai puțin bune, pe
lângă dezvoltare, iată mercantilismul contribuind la ceva
rău: comerțul cu opiu.
Încă din secolul VI negustorii
arabi îl vindeau în „Imperiul
Galben”, pentru cunoscutele
uzanțe medicale. Însă, de prin
secolul XVII, începuse deja să
fie răspândit aici și pentru
fumat, amestecat cu tabac
adus din America, via Filipinele spaniole. Potrivit unor
dovezi cât de cât pertinente,
primii europeni care au vândut
opiu în China au fost portughezii, stăpânii, pe atunci, ai
unui imens imperiu colonial.
Pe urmă olandezii, și ei cu numeroase colonii. Și, iată, în
mult mai mare măsură, englezii ce vroiau să înlocuiască
astfel argintul plătit chinezilor

pentru mărfurile ce le importau de aici. Englezii aduceau
opiu din Indiile lor, cum
arătam, din provincia Bengalului, unde cultura macului,
larg extinsă, se afla în mod
nemijlocit sub stăpânirea
(administrația) Companiei Indiilor Orientale. Iată, în 1729,
în pofida unor interdicții dictate
chiar
de
împărat
(Împăratul Yongzheng) intrau
în China, de la englezi, mai
ales, dar și ceva de la alții,
100 tone de opiu. În 1775 –
175 tone, iar în 1800 – 200
tone, în 1838 – 2500 tone. Pe
lângă alte produse, ieșeau
bani serioși de aici. Corupție,
dealerii de atunci, autorități locale și centrale, totul „se rezolva”
corespunzător.
Shanghai, port și mare
aglomerație urbană, era placa
turnantă. Desigur, totul până
la un punct.
Când interdicțiile pe partea
chineză au devenit extrem de
severe – „nave barbare se
înghesuie cu opiu în porturile
noastre”, se scria într-un document al timpului –, Imperiul
Britanic va declanșa cele 2
cunoscute „Războaie ale opiumului” – între 1839-1842,
Primul, și între 1856-1860, Al
Doilea, când englezilor li s-au
alăturat și francezii, războaie
de impunere și sufocare și în
care Imperiul Britanic, net superior ca nave, dotare, armament, tehnică de luptă, a
izbândit fără prea mari eforturi. În bună parte în lumina
respectării politicii de „liber”
schimb – iată că ea se
realizează și cu forța. În urma
lor, comerțul cu opiu aproape
că s-a legalizat, acceptânduse ca guvernul imperial chinez
să primească un mic procent
la fiecare balot intrat în China.
Se spune că astfel a fost pusă
în
operă
o
„intoxicație
planificată
a
Imperiului
Chinez”. Lucrurile s-au complicat apoi deoarece chinezii
însăși au început să cultive
macul de opium. Se obținea
astfel, este drept, un drog de
mai proastă calitate dar care
era mai ieftin, cu mult mai
ieftin. Potrivit unor statistici de
la începutul secolului trecut, la

al doilea război al oPiuMului. chiNa, 1856-1860
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o populație totală de 430 de
milioane de locuitori, se
puteau număra peste 20 de
milioane de „fumători” de
opiu, plus cei „neînregistrați”
și în afara femeilor și copiilor
care, mulți, fumau și ei, dar
mai puțin. În China se vădea
„o
adevărată
fumăraie
națională”. Era amenințată
însăși esența vitală a Chinei.
Dar ce nu face banul, profitul,
apropo și de actualitate.
...Și a început lupta pe două
fronturi împotriva acestui
imens viciu și mare, imens
rău. În Anglia, mai ales sub
egida Bisericii protestante –
acesta era primul front. Dar și
a unor politicieni britanici
importanți care în anii de
debut ai secolului XX nu se
mai opuneau – dimpotrivă –
unor politici – și aici se relevă
al doilea front – de prohibiție
respectivă ale guvernului
chinez, vizând chiar eradicarea producției, a importului
și a consumului de opiu în
China. Astfel că producția
națională de opiu a Chinei nu
doar declina, ci chiar se
prăbușea (de la 35 mii tone în
1906, la 4 mii tone în 1911), în
vreme ce importurile amintite
care proveneau din India –
Imperiul
Britanic
–
înregistrează și ele o scădere
vertiginoasă. „Seniorii chinezi
ai războiului” nu au acceptat
însă o astfel de evoluție, astfel că în China, se mai păstra
larg acest viciu, până spre anii
1920 și chiar 1950, când
măsurile de eradicare au fost
și continuă și în prezent să fie
extrem de dure.
...Era, din păcate, doar un început al atât de gravei în
prezent probleme a stupefiantelor. Nu doar opiumul, ci și
alte substante basculează
acum nu spre China ci spre
Europa. Proces încurajat și de
necesitățile terapeutice ale
celor 2 cumplite Războaie
Mondiale. Opiumul, sub mai
multe forme, alina durerile,
era medicament și cine mai
stătea, în toiul luptelor, al spitalelor inundate de sânge, să
facă distincție între bine și
rău. Marele scriitor român Victor Eftimiu are chiar un roman

despre opiu, „Chimonoul înstelat”, cu happy-end în carte
dar fără happy-end în realitate. Și apoi spre Statele
Unite unde s-au împletit
condiții sociale, culturale,
politice, ale libertății individului etc., care au făcut ca aici,
de vreo 4 decenii bune, să
aflăm o adevărată explozie a
consumului
de
droguri.
Totodată,
„explozii”
asemănătoare, „moderniste”
întâlnim în țări din America de
Sud, în Rusia și alte state
foste comuniste etc. În ce
privește curentele economice,
nu mai erau de mult mercantilismul și nici chiar liberul
schimb într-o formă strictă,
societatea trecuse și încă
trece prin gândire clasică
liberală, prin marginalism, prin
marxism, prin neoliberalism,
prin postindustrialism, prin
postmodernism etc., dar
drogurile își află cu precădere
albia în ceea ce nu s-a eradicat. În sărăcie, în lipsa de idealuri, în ignoranță etc., iar
toate aceste s-au vădit și se
vădesc, din păcate, cu multă
forță astăzi. Măsurile „contra”
încep, însă, să devină peste
tot foarte severe, cu adevărat
„globale”. Și sperăm într-o
ameliorare a situațiilor generate de acest mare și cumplit
flagel, drogurile, și chiar într-o
eradicare a lui. Sunt evoluții
care costă imens societatea
umană. „Profitul social” este,
însă, mai mare. Oricum,
sărăcia, ignoranța, mizeria,
lipsa idealurilor, lipsa „motoarelor” pentru dezvoltare în
numeroase țări reprezintă
problema cea mai gravă a timpului nostru de a cărei rezolvare depinde chiar viitorul
lumii. Ar trebui dezvoltare și
progres pentru toți.
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