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„Nimeni nu este inutil în
aceastã lume dacã alinã

povara ce atârnã pe
umerii semenilor sãi.”

Charles DICKENS

GÂNDURI ÎN
TIMPUL PANDEMIEI

Dan POPESCU

REFLECÞII ÎN
TIMP DE CRIZÃ

Printre activităţile mele de predare, un
loc predilect, - în afară de Universitatea din
Rennes, Bretania, Franţa (am predat aici
cursuri distincte, de câte un semestru,
aproape 14 ani, deseori câte 10 ore pe zi,

"Nu zice niciodatã nu se poate, ci începe cu sã vedem."               Nicolae IORGA

ca să scurtez sejurul) – l-a reprezentat Pes-
cara, Italia, Universitatea "Gabriele D'
Annunzio", unde am ţinut cursuri vreme de
5 ani, câte dou[ s[pt[mâni: "Economia
ţărilor din Europa de Est, Tranziţia, Refor-
ma". Şi în atât de frumosul oraş italian de
mare, port important, centru turistic însem-
nat, mare centru universitar, centru econo-
mic de seamă, în puţinul timp liber care
îmi rămânea - ca peste tot, dealtfel - "bă-
team anticariatele". Un veritabil, un formi-
dabil spectacol: splendide albume şi
volume de artă, de istorie politică, cărţi de
economie, albume şi volume de istorie
economică, exploratori, inventatori, ma-
nuscrise, pergamente ş.a. Bani mulţi, dar
ce mai "focuri de artificii" pentru cap şi
gânduri...

"Stăpân" pe cursuri, apreciat de studenţi,
care, printre altele, mi-au dat caracterizări
superlative, cu publicaţii deloc neglijabile
în cercetare, consumam la nivel ridicat
astfel de plăceri spirituale. Eram cât se
poate de destins. În acele clipe de "dolce
far niente", mi-a sărit în ochi un album cu

Măsurile de izolare ş i
distanţare socială impuse în
Europa şi în lume pentru
combaterea coronavirusului
pot să reprezinte o repetiţie
pentru evenimente viitoare,
pe fondul accentuării schim-
bărilor climatice (secete ur-
mate de incendii puternice
ca cel din Australia din toam-
na trecută, uragane, topirea
accentuată a gheţarilor şi
alte fenomene ca efecte

Cu toate acestea, reducerile de preţ se
bazează adesea mai mult pe credinţa şi
intuiţia comerciantului cu amănuntul decât
pe fapte şi cunoştinţe despre efectele sale,
motiv pentru care preţurile sunt atât de
relevante din punct de vedere strategic în
zilele noastre. În multe ţări, marjele de profit
ale retailerului sunt foarte scăzute. Marjele
scăzute (în medie) se traduc prin faptul că
mulţi comercianţi cu amănuntul riscă
pierderi în cazul în care nu îşi gestionează
în mod optim costurile. Aceasta înseamnă,
de asemenea, că o creştere a preţurilor cu
doar un procent ar putea dubla profiturile,
în condiţ i i le în care consumatorii ar
continua să cheltuiască aproximativ

aceeaşi sumă. În consecinţă, potenţialul de
rentabilitate al preţurilor este substanţial.

Metode de stabilire a preţului

Există trei abordări principale pentru
stabilirea preţurilor produselor în vânzarea
cu amănuntul: cel orientate spre costuri,
orientate spre concurenţă şi orientate spre
cerere. Metoda orientată spre costuri,
numită şi metoda preţuri cost-plus este
metoda cea mai frecvent utilizată pentru
determinarea preţurilor cu amănuntul. În
acest caz, un adaos se adaugă la costul
produselor pentru a determina preţul final
de vânzare cu amănuntul.

PREÞUL – INSTRUMENT
DE MARKETING ÎN

COMERÞUL CU AMÃNUNTUL

Conf. univ. dr.
Virgil NICULA,

ULBS

MÃSURI LA NIVEL EUROPEAN
PRIVIND DEªEURILE DIN

MATERIALE PLASTICE (II)

 Obiectivele strategiei vor aduce o mai
mare valoare adăugată şi mai multă prospe-
ritate în Europa şi va stimula inovarea, va
reduce poluarea cu plastic şi impactul
negativ al acesteia asupra vieţilor noastre şi
asupra mediului. Totodată strategia va
contribui la atingerea priorităţii stabilite de
Comisia Europeană privind o uniune energe-
tică cu o economie modernă, cu emisii
reduse de dioxid de carbon şi eficientă din
punct de vedere energetic şi al resurselor, şi
va avea o contribuţie la atingerea obiectivelor
de dezvoltare durabilă la orizontul  2030 şi la
respectarea Acordului de la Paris.

Strategia prezintă angajamente-cheie
pentru acţiunea la nivelul UE mobilizind, şi
sectorul privat, împreună cu autorităţile
naţionale şi regionale, cu oraşele şi cetăţenii.
Va fi necesar un angajament internaţional
pentru a stimula schimbarea si în afara
frontierelor Europei. Prin eforturi decisive şi
concertate, Europa poate să transforme
provocările în oportunităţi şi să dea exemplu
de acţiuni ferme la nivel mondial.

În  ultimii 50 de ani, rolul şi importanţa
materialelor plastice în economie a crescut
semnificativ. continuare în pag. 8

Producţia mondială de materiale plastice
a crescut de douăzeci de ori faţă de anii
1960, si se  aşteaptă ca producţia să
se dubleze încă o dată pe parcursul
următorilor 20 de ani.

Sectorul materialelor plastice,  a avut o
cifră de afaceri de peste  340 de miliarde
EUR în 2015,si ofera locuri de munca pentru
1,5 milioane de persoane. Deşi producţia
de materiale plastice a UE din ultimii ani a
fost stabilă, cota UE pe piaţa mondială este
în scădere pe măsură ce producţia creşte în
alte părţi ale lumii.

Prof. univ. dr.
LUCIAN BELAŞCU,

ULBS

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN

continuare în pag. 4,5

Preþurile, în general, ºi reducerile de preþuri, în particular, au
fost întotdeauna instrumente importante de marketing în
comerþul cu amãnuntul, ele fiind foarte relevante pentru clienþi
ºi, de asemenea, putând sã atragã consumatorii în magazine.

continuare în pag. 2,3

"Grandi Disastri. Storie
Drammatiche di Catastrofi Naturali"

IMPRESII
DIN

VIAÞA
REALÃ

Paula
COTARCEA

UE este cea mai îndreptãþitã sã conducã tranziþia cãtre
materialele plastice ale viitorului. Noua strategie pune bazele unei
noi economii a materialelor plastice, în cadrul cãreia proiectarea
ºi producerea materialelor plastice ºi a produselor din plastic sã
îndeplinescã pe deplin nevoile de reutilizare, reparare ºi reciclare.

Reţele sociale, inter-
net, mass-media, as-
cunş i în umbra unor
măşti într-un univers
digital. Cam aşa am
putea descrie viaţa
noastră, o viaţă virtuală
pe care o vedeam per-
fectă. Am uitat să ne
bucurăm, să trăim în
lumea reală, să ad-
mirăm splendorile na-
turii, să respectăm ceea
ce universul, în măreţia
lui, ne-a oferit de la
Big-Bang până la naş-
terea Terrei.

continuare în pag. 8

Coronavirusul,
Brexitul ºi convulsiile

economico - sociale

continuare în pag. 6,7

vizibile ale încălzirii globale),
sau mai grav, în cazul unor
războaie moderne. Asistăm
la o serie de provocări cu
care nu ne-am mai întâlnit
de-a lungul istoriei. Regatul
Arabiei Saudite găzduieşte
primele două locuri sfinte
pentru islam - Marea Mos-
chee de la Mecca (locul naş-
terii profetului Mahomed

- Câteva însemnãri -

Sfintele Sărbători Pascale
să vă aducă linişte în
suflet, multă bucurie,
sănătate, fericire şi

puterea de a dărui şi ajuta
semenii. Sărbători fericite!
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Adaosul se calculează (%) :

Profitabilitatea directă a pro-
duselor este o metodă sofisticată
de planificare a majorităţii varia-
bilelor. Această tehnică permite
unui comerciant cu amănuntul să
stabilească rentabilitatea fiecărui
produs prin calcularea marjelor
brute unitare ş i prin alocarea
costurilor directe ale produsului
pentru categorii de cheltuieli, cum
ar fi depozitarea, transportul,
manipularea şi vânzarea. Pe baza
costurilor exacte per produs se pot
stabili majorări adecvate. Proble-
ma majoră este însă complexitatea
atribuirii costurilor unor produse
specifice deoarece este dificil
pentru comercianţii cu amănuntul
să aloce cheltuieli de regie cu un
grad ridicat de precizie. Această
metodă este cea mai simplă
metodă de a calcula un preţ şi cea
mai eficientă din punct de vedere
al timpului şi a costului.

În ceea ce priveşte stabilirea
preţului orientat spre concurenţă,
retailerul îşi identifică principalii
concurenţi şi îşi stabileşte preţul în
funcţie de aceştia. Mulţi retaileri
monitorizează sistematic preţurile
din magazinele concurenţilor. În
funcţie de strategia de preţ a vânză-
torului, preţurile pentru anumite
produse sunt apoi setate la / sub
preţurile concurenţilor. Datorită
creşterii cumpărăturilor online,
mulţi cumpărători compară preţu-
rile înainte de a achiziţiona un pro-
dus, de aceea preţul ajustat în
funcţie de concurenţă este foarte
relevant pentru retaileri, tocmai
pentru că aceştia compară preţu-
rile concurenţ ilor şi ajustează
automat propriile preţuri în con-
secinţă. Concurenţa trebuie luată
în considerare în multe industrii de
vânzare cu amănuntul, deoarece
aceasta este deseori caracterizată
prin concurenţă oligopolistică. În
această situaţie, o companie tre-
buie să anticipeze reacţiile concu-
renţilor înainte de stabilirea sau
modificarea preţurilor. Teoria jocu-
rilor a dezvoltat un cadru pentru
acest tip de analiză pe care retai-
lerii au aplicat-o implicit de mai
mult timp. Astfel de războaie de
preţuri pot, în general, să scadă
nivelul preţurilor în întreaga ţară,
reducând profiturile tuturor
retailerilor.

În situaţia preţurilor orientate spre
cerere, comercianţii îşi stabilesc
preţul în funcţie de cererea consu-
matorilor. Elasticitatea preţurilor
(mai precis elasticitatea preţului
individual) cererii este o măsură a
sensibilităţii consumatorilor la preţ
şi măsoară receptivitatea cantităţii
solicitată la o modificare a preţului
calculându-se ca:

Elasticitatea preţului:

La o elasticitate a preţului >1
avem cerere elastică, iar dacă
retailerul măreşte preţurile veni-
turile totale vor scădea. Acest lucru
se întâmplă atunci când sunt multe
produse substituibile disponibile.
Dacă avem o cerere inelastică,
adică elasticitatea preţului <1, o
creştere a preţului duce la o
reducere relativă mai mică în
volumul de achiziţii şi creşterea
veniturilor totale. Studiile au arătat
că, în general, există foarte puţine
produse pentru care consumatorii
sunt cu adevărat sensibili la preţuri
(acestea sunt adesea produse pe
care consumatorii le achiziţionează
foarte des şi despre care, prin
urmare, au cunoştinţe bune de
preţ). Informaţiile despre elasticita-

tea preţurilor pot fi obţinute în
moduri diferite. Clienţii pot fi ches-
tionaţi pentru a determina dacă ar
cumpăra un anumit produs la un
anumit preţ. Spre exemplu, experţii
pot estima nivelurile de vânzări la
un anumit preţ pe baza cunoştin-
ţelor lor despre produsele similare.
O altă metodă este de a efectua
experimente prin utilizarea unui
eşantion de magazine, variind
sistematic preţul în unele maga-
zine, lăsându-l neschimbat în al-
tele (grupul de control), şi obser-
varea modificărilor cererii care
rezultă din modificările de preţ.
Preţurile orientate spre concurenţă
sunt direct asociate cu preţurile
orientate spre cerere, consumatorii
putând fi determinaţi să utilizeze
preţurile concurenţilor ca referinţă
pentru a se evidenţia comporta-
mentul la cerere. În cazul în care
un comerciant cu amănuntul oferă
un produs mult mai ieftin decât
concurenţii săi, cererea va creşte
puternic, şi vice-versa. Metoda
descrisă analizează sensibilitatea
preţurilor şi poate ajuta la previzio-
narea vânzărilor la o un anumit preţ
de vânzare cu amănuntul. Totuşi,
obiectivul preţurilor este, de obicei,
să nu maximizeze vânzările, ci
profiturile. Prin urmare, informaţiile
despre costuri trebuie utilizate şi
pentru a determina preţul optim.
Evident, preţul de vânzare nu ar
trebui să fie stabilit sub costul
mărfurilor la care se adaugă
cheltuielile de exploatare. Marja
brută absolută este egală cu totalul
unităţilor de produse vândute şi a
marjei pe unitate. Preţurile mai
mari reduc numărul de unităţi
vândute, dar măresc marja pe
unitate şi vice-versa. De aceea
trebuie determinat nivelul optim al
cererii şi, ulterior, preţul.

Interdependenţa funcţiilor
cererii de preţ în
cadrul unui sortiment

Comercianţii cu amănuntul oferă
simultan o mare varietate de
produse consumatorilor, ceea ce
face ca determinarea preţurilor cu
amănuntul să fie o activitate de
stabilire a preţurilor mai multor
produse. Funcţiile cererii diferitelor
produse sunt interconectate şi nu
doar elasticitatea preţurilor indivi-
duale ale cererii este relevantă, ci
şi diferitele elasticităţi ale cererii.
Elasticitatea preţurilor încrucişate
măsoară modul în care cererea
pentru un al doilea produs se
modifică odată cu preţul primului.
Mai precis, se calculează după
urmează:

Elasticitatea încrucişată:

În ceea ce priveşte relaţiile între
produse, acestea pot fi substituibile
sau complementare. Efectul de
substituţie apare între produse
similare. În cazul în care preţul
pentru marca de cafea A creşte mai
puţini consumatori vor cumpara
marca de cafea A şi vor cumpara
mai mult marca de cafea B. Astfel,
efectele de substituţie sunt legate
de elasticitatea pozitivă a preţurilor
încrucişate. În acest caz, preţurile
pentru un produs conduc la
achiziţionarea altuia. În schimb,
inter-relaţiile cu cererea pot avea
efecte complementare. De exem-
plu, clienţii ar putea vizita un maga-
zin specializat pe articole sportive
deoarece preţul încălţămintei de
schi este redus, dar apoi cumpără
şi alte echipamente de schi. În
acest caz regăsim elasticitatea
negativă a preţurilor încrucişate. Ca
un efect de bază, reducerile de preţ
creează un impuls de intrare în
cadrul unui magazin de care pot
beneficia mai multe produse.
Preţurile cu amănuntul trebuie să

includă astfel de interdependenţe
ale cererii pentru a maximiza
rentabilitatea magazinului. În rea-
litate, fiecare produs din magazin
are o relaţie (mai puternică sau
mai slabă) cu fiecare alt produs.
Calculele mixte în cazul în care
anumite produse sunt utilizate
pentru a atrage clienţii într-un ma-
gazin şi pentru a stabili o imagine
pozitivă a preţurilor, în timp ce alte
produse sunt utilizate pentru a face
cumpărăturile totale ale clienţilor
profitabile pentru comerciantul cu
amănuntul sunt, prin urmare,
strategii comune. În cadrul unei
astfel de strategii, stabilirea
preţurilor de lider este frecvent
utilizată. În acest caz, un comerciant
cu amănuntul vinde elemente
selectate în sortimentul său la mai
puţ in decât marjele de profit
obişnuite sau chiar sub costurile
marginale. Aceste produse sunt
uneori cunoscute ca lideri de
pierdere, adică acele produse care
sunt vândute în pierdere şi sunt, de
obicei, puternic promovate. Scopul
este de a creşte traficul clienţilor
pentru a vinde bunuri la preţuri
normale, de exemplu produse
complementare în plus faţă de
articolele cu preţuri speciale.
Vânzarea sub costul de achiziţie al
mărfurilor este interzisă în multe ţări
de legile preţurilor minime.

Preţul cu amănuntul
sugerat de producător

Indiferent de metoda de stabilire
a preţurilor utilizată (şi, de ase-
menea, atunci când se analizează
comercializarea bunurilor de
consum), este important să ne
amintim că, în cele din urmă,
comerciantul cu amănuntul este
cel care stabileşte preţul, nu
producătorul. În timp ce producă-
torii sunt adesea interesaţi de
menţinerea preţurilor de revânzare,
asigurându-se că comercianţii cu
amănuntul nu vând articole la un
preţ mai mic decât un anumit prag
de preţ, acest lucru este interzis în
multe ţări. În Uniunea Europeană,
o astfel de fixare verticală a preţu-
rilor este interzisă în majoritatea
cazurilor deoarece ar putea reduce
concurenţa dintre comercianţii cu
amănuntul. Excepţ i i le includ
preţurile pentru cărţi în Germania
sau preţurile pentru produsele
farmaceutice (ultimele sunt
adesea stabilite de către guverne).
Producătorii pot încerca să facă
publicitate aşa-numitelor "preţuri
cu amănuntul recomandate", care
pot acţiona ca un prag superior al
preţurilor (deoarece, în practică,
consumatorii nu ar accepta un preţ
mai mare decât un preţ sugerat
semnalat). Cu toate acestea,
preţurile cu amănuntul recoman-
date nu conduc, de obicei, la preţul
minim de vânzare cu amănuntul
preconizat. În orice caz, este
important ca aceste sugestii de
preţ să nu fie obligatorii şi ca
producătorul să nu exercite nicio
presiune asupra comercianţilor cu
amănuntul pentru a menţ ine
anumite niveluri ale preţurilor
deoarece acest lucru se înca-
drează şi în interzicerea întreţinerii
preţurilor de revânzare. Astfel,
singura influenţă juridică pe care
producătorii o pot exercita asupra
preţurilor cu amănuntul este prin
intermediul propriului preţ de
vânzare către comercianţ i i cu
amănuntul. Deoarece vânzarea
sub costurile de achiziţie este
interzisă în multe ţări de legislaţia
privind preţurile minime, preţul de
achiziţ ie al comerciantului cu
amănuntul acţionează, de obicei,
ca pragul de preţ cel mai scăzut.

Poziţionarea preţurilor
şi structura acestora

Imaginea de preţ a unui retailer
este rezultatul unui proces de
generalizare, în care impresiile
legate de raportul preţ-valoare
separat create de diferitele
produse, departamente şi maga-
zine ale vânzătorilor sunt agregate
în mintea consumatorului într-o
impresie totală a nivelului preţurilor
pentru respectivul comerciant.
Imaginea preţurilor rezultă din
faptul că consumatorii nu sunt
capabili şi deseori nu doresc să
efectueze o comparaţie completă
şi actualizată a preţurilor pentru
toate produsele oferite de un
anumit comerciant. Anumite
produse sunt mai importante
pentru imaginea generală a
preţurilor decât altele, iar efectul
imaginii unei reduceri de preţ poate
fi diferit de elasticitatea preţului
direct al cererii. În ceea ce priveşte
structura preţurilor, se fac adesea
distincţii între: segmentul de preţ
al valorii (bugetului), segmentul de
preţ mediu (standard) şi segmentul
de preţ premium. În segmentul
preţurilor premium, retailerii atrag
clienţ i care sunt mai puţ in
preocupaţi de preţ, dar care sunt
preocupaţi de servicii, calitatea
mărfii, prestigiu şi alte atribute ale
magazinului. Astfel de produse
rareori maximizează vânzările, dar
obţin de obicei profituri mari pe
unitate. În schimb, o strategie
agresivă de stabilire a preţurilor în
segmentul preţurilor de tip buget
urmăreşte să obţină venituri mari
prin stabilirea preţurilor mici şi prin
vânzarea multor unităţi. Profitul pe
unitate este scăzut, dar profitul total
poate fi destul de ridicat. Mulţi
comercianţi utilizează preţul de
linie, ceea ce implică folosirea unui
număr limitat de preţuri pentru
produsele oferite de o întreprindere
comercială. Un astfel preţ de linie
ajută consumatorii să evite
confuziile cu privire la diferenţele
între produse. Nivelurile de preţ
distincte dintr-o categorie simplifică
procesul de cumpărare pentru
clienţi. Spre exemplu, Leroy Merlin
indică pe rafturile sale prin auto-
colante galbene produsele pentru
bugete limitate, cu autocolant
verde produsele de calitate stan-
dard şi un raport calitate/preţ bun
şi prin autocolante albastru închis
indică produsele de cea mai bună
calitate dintr-o categorie (cu un
nivel de preţ mai ridicat). Şi alţi retai-
leri au adoptat această abordare

.
Diferenţierea preţurilor

Diferenţierea preţurilor înseam-
nă perceperea unor preţuri diferite
pentru clienţi diferiţi pentru acelaşi
produs. Cazul extrem este nego-
cierea preţurilor cu fiecare client în
parte. În unele industrii cu amă-
nuntul, precum cea de automobile,
preţurile flexibile bazate pe
negocieri sunt standard şi preţurile
plătite pot varia foarte mult. Cea mai
frecventă abordare este diferenţie-
rea preţurilor în funcţie de zona
geografică. Sensibilitatea la preţ a
clienţilor unui magazin este, printre
alţi factori, o funcţie a puterii lor de
a cheltuieli, a densităţii şi agre-
sivităţii concurenţei din zona de
operare a magazinului. Un maga-
zin dintr-o regiune mai săracă ar
putea utiliza preţuri mai mici decât
un alt magazin din acelaşi lanţ
situat într-un oraş bogat, fără
concurenţi. Vânzătorii cu amă-
nuntul folosesc adesea zone de
preţ, cum ar fi zone (sau grupuri de
magazine) în care consumatorii
plătesc preţuri uniforme, în timp ce
preţurile pe zone diferă. Astfel de
zone de preţ ajută comercianţii să

adapteze preţurile mai eficient la
caracterul distinctiv şi la mediul
competitiv al unei zone de piaţă
locală. Uneori, retailerii au chiar
mai multe zone de preţuri în ora-
şele mari. În timp ce diferenţierea
preţurilor în funcţie de zonele geo-
grafice creşte de obicei profiturile,
unii retaileri respectă politica
preţului unic percepând acelaşi
preţ pentru toţi clienţii pentru un
anumit articol, indiferent de locaţia
magazinului. Această politică îşi
propune să genereze încredere
pentru consumatori în comerţul cu
amănuntul şi se bazează adesea
pe o misiune a companiei cu un
puternic element de responsa-
bilitate socială corporativă. Progra-
mele de fidelizare reprezintă o altă
metodă de diferenţiere a preţurilor.

Dinamica de stabilire
a preţurilor: HiLo versus EDLP

În comerţul cu amănuntul,
modalitatea de stabilire a preţurilor
produselor nu este cu caracter
permanent, ci se poate schimba în
timp. Ca parte a unei strategii
globale de stabilire a preţurilor, pot
fi observate două tactici dinamice
diferite de stabilire a preţurilor
pentru comercianţii cu amănuntul:
EDLP şi HiLo. Cu o strategie de
stabilire a preţurilor HiLo, comer-
cianţii cu amănuntul au preţuri
regulate relativ ridicate, dar
utilizează reduceri temporare de
preţ substanţ iale pentru a-ş i
promova produsele şi pentru a
atrage clienţii în magazine. Efectul
acestor promoţii este dinamic,
ceea ce face în cele din urmă
dificilă evaluarea efectului global
al profitului. De obicei, volumul
vânzărilor unui produs creşte
substanţial în timpul perioadei de
promovare. Acest efect imediat
poate fi descompus în următoarele
surse principale:

Schimbarea brand-ului: clienţii
din magazin care ar fi cumpărat un
alt brand cumpără în schimb
brandul promovat.

Accelerarea achiziţiilor: consu-
matorii care ar fi cumpărat produ-
sul sau marca mai târziu pot avansa
achiziţia lor în perioada de promo-
vare. În cazul produselor frecvent
urmărite, acest lucru duce adesea
la stocare, adică consumatorul
construieşte un inventar în timpul
perioadei de preţ reduse.

Consum crescut: datorită preţu-
rilor reduse, consumatorii pot
consuma mai mult din produsul
promovat. Acest lucru poate fi legat
de stocare, deoarece disponibili-
tatea crescută a unui produs într-o
gospodărie poate duce la un
consum sporit.

Comutarea în magazin: consu-
matorii care cumpără de obicei o
marcă într-un alt magazin pot
schimba magazinele pentru a
cumpăra produsul promovat.

Aceste surse de creştere a
vânzărilor pot apărea în combinaţie,
de exemplu, un client care cum-
pără de obicei o anumită marcă în
magazinul unui concurent poate fi
atras de un magazin printr-un preţ
promoţional şi poate cumpăra
marca promovată în loc de
alegerea sa obişnuită.  După o
promoţ ie, există, de obicei, o
perioadă de ajustare în care
volumul vânzărilor mărcii scade
frecvent. Acesta este rezultatul
accelerării achiziţiilor deoarece cel
puţin o parte din vânzările care în
mod normal ar fi avut loc în timpul
perioadei de ajustare au fost
efectuate în timpul promoţ iei.
Efectul permanent preconizat al
promoţiei este creşterea vânzărilor
mărcii promovate. Uneori, acest
lucru se întâmplă datorită schim-
bării mărcii sau a trecerii prin
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magazin în timpul perioadei de
promoţii, ceea ce poate duce la
clienţi mulţumiţi şi la un comutator
permanent de marcă sau magazin.
Un comutator de magazin este,
evident, mult mai de dorit pentru
un comerciant cu amănuntul decât
un comutator de brand. Puterea de
creştere a vânzărilor, declinul
vânzărilor ulterioare şi efectul pe
termen lung depind de multe
variabile, printre care puterea
relativă a componentelor menţio-
nate mai sus. Acestea, la rândul lor,
sunt influenţate de factori precum
frecvenţa obişnuită pentru o marcă,
cunoştinţele consumatorilor privind
preţurile, perisabilitatea unui
produs, disponibilitatea unor mărci
similare în această categorie şi
forţa promoţiilor pentru alte mărci.
Trebuie amintit faptul că profiturile
unui comerciant cu amănuntul se
bazează pe fiecare marcă dintr-o
categorie şi pe interdependenţe
între categorii. Astfel, pentru a
evalua pe deplin efectul promo-
ţiilor, trebuie luată în considerare
şi influenţa acestora asupra vânză-
rilor altor produse din magazine.
Multe supermarketuri folosesc
strategii de promovare. Promoţiile
sunt o metodă de diferenţiere a
preţurilor prin autoselecţia clienţilor.
Promoţia este oferită fiecărui client,
care apoi decide dacă să profite
sau nu de ea. Clienţii mai puţin
sensibili la preţ cumpără la
preţurile obiţnuite, în timp ce clienţii
mai sensibili la preţuri aşteaptă o
promoţ ie ş i cumpără atunci.
Promoţiile pot influenţa imaginea
de preţ a comerciantului cu
amănuntul. Susţinătorii strategiei
HiLo susţin că promoţiile de preţ
creează o emoţie în magazine. Cu
toate acestea, reducerile de preţ
riscă să modifice preţul de referinţă
al clienţilor. În timp ce o strategie
ce constă în alternarea de preţuri
mari/preţuri mici este considerată
o afacere, reducerile frecvente sau
mai mari la preţul unui produs
reduc preţul de referinţă, ceea ce
face dificilă în viitor vânzarea
produsului la preţul său normal.
Activitatea intensă de promovare
poate, de asemenea, eroda încre-
derea consumatorilor în preţurile
obişnuite. Strategiile intensive
HiLo, în special, pot duce la profituri
reduse pentru comercianţii cu
amănuntul.

Alternativa la strategia HiLo este
o strategie EDLP în cadrul căreia
preţurile rămân stabile pe perioa-
de lungi de timp. Acest lucru
implică oferirea de preţuri constant
scăzute. Walmart ş i Aldi sunt
exemple de comercianţi cu amă-
nuntul care au adoptat o astfel
strategie. EDLP (preţuri scăzute în
fiecare zi) facilitează procesul de
cumpărături pentru clienţ i, iar
continuitatea preţurilor favorizează
încrederea în retailer. Preţurile
simple şi consecvente ar trebui să
conducă la credibilitatea preţurilor
deoarece consumatorii dezvoltă un
sentiment de încredere în comer-
ciantul cu amănuntul în loc de
neîncrederea pe care o creează
abaterile puternice de preţ. Cu
toate acestea, avantajele reale ale
EDLP pentru comerciantul cu
amănuntul constau adesea în
îmbunătăţirea eficienţei proceselor
interne şi, prin urmare, reducerea
costurilor de exploatare. În timp ce
promoţiile de preţuri au ca rezultat
volatilitatea volumului pe termen
scurt, ceea ce duce la creşterea
costurilor logistice şi, adesea,
creşterea stocului, EDLP produce
vânzări stabile. Prin urmare,
previziunile de vânzări devin mai
fiabile. Penuria de stocuri poate fi
evitată, iar costurile de depozitare
şi transport sunt reduse. Cu toate

acestea, EDLP are o transparenţă
ridicată a preţurilor şi, prin urmare,
poate fi pus în aplicare cu succes
numai dacă un comerciant cu
amănuntul are o structură de
costuri foarte scăzute căci EDLP
face comparaţiile de preţuri mult
mai uşoare pentru consumatori (şi
concurenţi) decât o politică HiLo.
Doar cei mai eficienţi comercianţi
cu amănuntul vor putea susţine
astfel de preţuri scăzute pe termen
lung. Atât EDLP cât şi HiLo au
avantaje. Sondajele arată adesea
că majoritatea clienţilor pretind că
preferă EDLP. Cu toate acestea,
sondajele şi dovezile empirice
arată că mulţi clienţi aşteaptă o
reducere a preţurilor sau fac cum-
părături pentru a obţine cele mai
bune oferte. Cele două strategii nu
sunt o alegere binară pentru un
comerciant cu amănuntul.

Tipuri de reduceri de preţ

Ajustările preţurilor produselor
sunt frecvente în comerţul cu
amănuntul şi apar de obicei sub
forma reducerilor de preţuri, adică
o diminuare a preţului iniţial de
vânzare. Acestea sunt planificate
de la început ş i calculate în
adaosul iniţial pentru a reduce
ulterior preţurile ca parte a unei
strategii temporale de diferenţiere
a preţurilor. Spre exemplu, unii
clienţii cu o disponibilitate mai
mare de a cumpăra produse din
categoria colecţie nouă la începu-
tul sezonului plătesc preţuri mai
mari decât cei care cumpără spre
sfârşitul sezonului. Reducerile sub-
stanţiale sunt adesea un semnal
al planificării cererii deficitare sau
al preţurilor inadecvate în timpul
fazelor normale de vânzare. În
categoria metodelor de reducere
a preţurilor regăsim:

Pachetele promoţ ionale au
conţinut suplimentar şi un preţ mai
mic pe volum (de exemplu, "10 %
în plus pentru acelaşi preţ");

BOGOF ("cumpără unul ş i
primeşti unul gratuit") -  un client
primeşte o unitate dintr-un produs
în cazul în care cumpără un altul la
preţul întreg;

Pachete mai mari, mai multe
unităţi ale aceluiaşi produs sunt
legate şi vândute la un preţ mai mic
decât suma unităţilor individuale;

Cupoane, consumatorii trebuie
să prezinte în magazin cupoane (la
casa de marcat) pentru a primi o
reducere. Cupoanele pot fi distri-
buite împreună cu materialele
publicitare ale comerciantului cu
amănuntul sau prin corespon-
denţă directă.  Acestea pot fi dis-
tribuite şi de către producătorii de
publicitate (şi să fie acceptate de
către comerciant, dar rambursate
de către producător) sau distribuite
pe rafturi.

Reducerile la nivelul magazinului

sunt o altă opţiune care se aplică
întregului sortiment. Traficul clien-
ţilor creşte consistent în perioada
de promovare a preţurilor pentru
astfel de evenimente.

Cu toate acestea, consumatorii
se pot obişnui cu reduceri drastice
de preţ. La Praktiker, de exemplu,
consumatorii ş i-au dezvoltat
obiceiul de a face cumpărături doar
în timpul promoţiilor de preţuri şi
de a amâna achiziţiile în afara
perioadei respective. Compania a
intrat în cele din urmă în faliment
deoarece nu a putut rupe acest
ciclu dezastruos. Există însă şi
cazuri mai puţin drastice care arată
că reducerile de preţ anticipate
sunt mult mai puţin eficiente decât
reducerile de preţ neprevăzute şi
că există pericolul utilizării în mod
exagerat a acestor instrumente.

Preţurile psihologice

Stabilirea preţurilor nu este doar
o chestiune de economie pur
raţională; aspectele psihologice
ale preţurilor necesită o atenţie
deosebită; mai ales atunci când
consumatorii pot evalua calitatea
unui produs, preţul poate fi utilizat
ca indicator al calităţii (aşa-numita
relaţie preţ-calitate). Studiile arată
influenţa preţului asupra percepţiei
calităţii, iar pentru multe produse
de vânzare cu amănuntul, cum ar
fi îmbrăcămintea, anumite produse
alimentare sau tehnologia, con-
sumatorii nu dispun adesea de
informarea necesară şi de capa-
citatea de a judeca cu precizie
calitatea mărfurilor. În special
pentru brandurile de magazine în
care clientul nu are o comparaţie
imediată, preţurile mai mari pot
implica o percepţie a unei mai
bune calităţi. Chiar dacă preţul pare
a fi un instrument obiectiv de
marketing, percepţia preţurilor este
adesea în mare măsură subiectivă.
Consumatorii evaluează raportul
calitate-preţ diferit în funcţie de
modul în care este comunicat un
preţ. Autocolante cu preţ roşu sau
galben, semne de preţ mari, preţuri
"vechi" tă iate, comparaţ i i cu
preţurile de vânzare cu amănuntul
recomandate şi multe alte măsuri
de comunicare pot creşte percep-
ţiile de preţuri mai mici. Preţul ca o
caracteristică majoră în comerţul
cu amănuntul combinat cu un bu-
get mare de publicitate influen-
ţează adesea imaginea de preţ.
Comunicarea preţurilor este un
aspect important al strategiei de
stabilire a preţurilor a unui
comerciant cu amănuntul. O altă
abordare frecvent utilizată sunt
preţurile impare, adică preţurile la
produsele care se termină pe cu
număr impar, de cele mai multe
ori în 9. Se consideră că consu-
matorii percep preţurile sub
anumite praguri ca fiind substanţial

mai mici decât preţurile la prag.
Astfel, un produs cu un preţ de 1,99
euro este adesea perceput ca fiind
mai puţin scump decât unul la un
preţ de 2,00 euro. Cu toate acestea,
cercetarea efectului preţurilor
impare arată rezultate ambigue, iar
un efect pozitiv nu a fost dovedit. În
ciuda acestui studiu, preţul
psihologic este o practică comună
în majoritatea sectoarelor comer-
ţului cu amănuntul.

Pachete de preţ

Această abordare înseamnă că
mai multe produse sunt grupate
împreună şi oferite la un singur
preţ. Exemplele includ computere
şi monitoare, combinaţii de diferite
cartuşe de imprimantă colorate sau
console de jocuri cu jocuri, maşini
de spălat şi uscătoare de rufe,
seturi de produse cosmetice etc.
Gruparea produselor cu servicii
este o altă faţetă a acestei tactici,
de exemplu, un sistem home
cinema cu instalare la domiciliul
clientului sau un telefon mobil cu
abonament la un furnizor de servicii
de telecomunicaţii. Aceste pachete
de preţ sunt adesea preconfigurate
de producători, dar sunt create de
comercianţii cu amănuntul. Există
două opţiuni pentru gruparea de
preţ: produsele pot fi cumpărate
separat (grupare mixtă) sau
produsele pot fi cumpărate numai
în pachet (grupare pură). În primul
caz, pachetul poate fi oferit numai
la un preţ mai mic decât suma
produselor separate şi este o formă
de reducere a preţului. În a doua
opţ iune, gruparea preţurilor
creează un nivel de opacitate în
ceea ce priveşte preţurile indivi-
duale ale produsului. Este o moda-
litate de a vinde mai multe produse
şi a simplifica procesul de vânzare
pentru comerciantul cu amănuntul
respectiv procesul de selecţie
pentru client. Pe de altă parte,
varianta de a cumpăra un pachet
poate să irite uneori clienţ i i,
determinându-i să amâne achizi-
ţionarea sau să caute produsele
individuale în altă parte.

Tehnologia şi
preţul cu amănuntul

Software-ul de optimizare al
preţurilor (motoarele de preţ)
încearcă să previzioneze cererea
de produse individuale la un
anumit nivel de preţ, pe baza
datelor istorice privind preţurile şi
vânzările, preţurile concurenţilor,
datele demografice locale, inven-
tarul, localizarea raftului şi alte date.
Acesta poate fi utilizat de către cei
care activează în vânzarea cu amă-
nuntul pentru a testa şi prognoza
reacţiile consumatorilor la schim-
barea preţurilor şi pentru diferite
tactici de promovare în scenarii
ipotetice. Stabilirea preţurilor a fost

un punct central al software-ului de
vânzare cu amănuntul dezvoltat în
ultimul deceniu şi, astfel, el poate
ajuta la stabilirea preţurilor de bază
şi a promoţiilor de preţuri. Software-
ul nu fixează preţurile în sine; în
schimb, oferă sprijin decizional şi
ajută managerii să evalueze
consecinţele anumitor preţuri. Cu
toate acestea, preţurile sunt foarte
complexe, elasticităţile preţurilor
încrucişate pe un număr mai mare
de produse sunt dificil de estimat,
iar reacţiile concurenţilor în ceea
ce priveşte preţurile sunt dificil de
prezis; prin urmare, stabilirea
preţurilor este încă o provocare
majoră chiar şi cu cele mai recente
evoluţii software.

În concluzie, stabilirea preţurilor
este un instrument major de mar-
keting pentru comercianţ i i cu
amănuntul. Preţul este un element
important al deciziilor de cumpă-
rare ale consumatorilor şi poate fi
un factor determinant decisiv în
cazul în care un comerciant cu
amănuntul realizează profit sau
pierderi. Anumite tendinţe pot fi
observate în preţurile cu amănun-
tul: comercianţii cu amănuntul îşi
stabilesc din ce în ce mai mult
preţurile în funcţie de cererea
consumatorilor şi de ceea ce piaţa
este dispusă să plătească; multe
companii au introdus acum preţuri
mici în fiecare zi (EDLP). Principalul
motiv pentru aceasta este
îmbunătăţirea eficienţei în lanţul de
aprovizionare, prognozarea cererii
într-un mod mai fiabil şi realizarea
unor modele de vânzări mai
coerente. Cu toate acestea, mulţi
comercianţi cu amănuntul preferă
în continuare să îşi reducă preţurile
ca parte a unei promoţii de preţuri,
strategiile promoţionale devenind
din ce în ce mai variate şi din ce în
ce mai complexe.; diferenţierea
regională a preţurilor este pe cale
să devină şi mai răspândită. Cu
toate acestea, va rămâne o
provocare, deoarece internetul a
crescut transparenţa preţurilor;
preţurile diferă nu numai de la o
regiune la alta, ci şi în funcţie de
client; cu programe de loialitate,
cupoane, promoţ i i de preţuri,
diferenţiere temporală şi regională
a preţurilor, este din ce în ce mai
puţ in probabil ca clienţ i i să
plătească acelaş i preţ pentru
coşuri de cumpărături identice;
magazinele online utilizează preţuri
dinamice şi segmentate. Preţurile
sunt adaptate în timp real pe baza
factorilor temporali (de exemplu,
modificări ale preţurilor concu-
renţilor) şi pe baza caracteristicilor
consumatorilor (de exemplu,
istoricul de navigare).

În general, preţurile devin din ce
în ce mai analitice şi bazate pe
date. În trecut, decizia de stabilire
a preţurilor a fost adesea bazată
pe intuiţie şi reguli brute. În prezent,
comercianţii cu amănuntul au la
dispoziţie instrumente mult mai
sofisticate cu ajutorul cărora pot
analiza tot mai mult modul în care
modificările de preţ afectează
comportamentul de cumpărare al
clienţilor individuali, sensibilitatea
preţurilor pentru produse respectiv
preţurile concurenţilor. Software-ul
de stabilire al preţurilor permite
comercianţilor cu amănuntul să ia
tot mai mult  în considerare factorii
care determină preţul optim şi să
urmărească preţurile concurenţilor.
Se poate aştepta astfel să se
obţină veniturile şi beneficii ca
urmare a profitului survenit din
preţuri mai flexibile, însă este pro-
babil ca presiunea asupra preţu-
rilor să rămână puternică (adap-
tare după Joachim Zentes, Dirk
Morschett, Hanna Schramm-Klein,
Strategic retail management, 2017).
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

titlu trist, în italiană, "Grandi
Disastri – Storie Drammatiche di
Catastrofi Naturali" (Selezionne
dal Reader' s Digest – Milano,
1990). Preţul volumului, în format
mare, 322 pp, hârtie cretată, fină,
"grea", impecabil tipărit şi foarte
bogat ilustrat, mai ales color, era
de 41,21 Euro. Anticariatul redu-
sese preţul la 20,60 Euro. 40, mult
pentru mine, dar 20 parcă mai
mergea. Reduceam la alte poziţii...
L-am luat şi bine am făcut. L-am
citit în detaliu (italiana, mai ales cu
un dicţionar, se poate înţelege
binişor de către români). şi l-am
citat de mai multe ori.

1. Cartea – am volumul în faţă,
pe foaia de gardă fiind scrisă de
mine, atunci, data cumpărării lui,
Pescara, 2 aprilie 2004 – are patru
mari părţ i: a) "Le piu grandi
catastrofi dall' alba dei tempi"; b)
"Avvenimenti drammatici su scala
mondiale"; c) "Antichi pericoli che
minacciano il mondo moderno"; d)
"Vita a rischio sul nostro pianeta".
Un aparat tehnic – catalogul catas-
trofelor, indice analitic ş.a. - con-
stituie finalul volumului. Iată, dar,
că erau şi sunt oameni, cercetători,
profesori, savanţi care s-au gândit
şi se gândesc mereu la marile
riscuri ale lumii noastre, vezi mai
ales partea a IV-a, "Vita a rischio
sul nostro pianeta". Din păcate, de
multe ori, mai puţini guvernanţi...
În timp, volumul l-am uitat printre
albumele din biblioteca mea şi nu
l-am folosit nici cu peste doi ani în
urmă când am publicat în "Euro-
economia XXI", apoi în "Revista
Economică" în engleză şi în editura
germană Peter Lang, articolul meu
"Endemiile, epidemiile şi pande-
miile: un pericol iminent. Privire
economică", de circa 30 de pagini.
Un cui în acest sens, un cui care
mă tot obseda, fusese bătut însă
atunci, la Pescara. Au fost, de altfel,
şi sunt zeci de mii de lucrări astfel...

Dar ce cuprindea, practic,
lucrarea italiană, tipărită la Milano,
cu selecţ iuni după "Reader's
Digest"? În prima parte era ana-

lizată, printre altele, extincţ ia
dinozaurilor; modificările erei
glaciare aduse vieţii şi biologiei;
revărsarea universală a apelor;
naşterea pustiului – deşertului
Sahara; Terra, marea distrugere (o
colosală erupţie vulcanică a cutre-
murat lumea mediteraneană);
ciuma din Atena; incendierea
Romei (n.r. nu a fost deloc un
cataclism natural); erupţia Vezu-
viului; capriciile Nilului pentru
agricultura egipteană; marele
cutremur din Alexandria; teribila
ciumă din Constantinopol; aban-
donarea de către populaţia băşti-
naşă a unor pământuri nefertile din
Sud-Vestul american, etc. Unele le
ştiam, erau în portofoliul meu de
gândire. Dar, cel mai adesea, noi,
în România, de exemplu, dar nu
doar, "presaţi", deseori, de acţiunile
generate cu precădere de cei
ignoranţi, semidocţi, îmbogăţiţi
"peste noapte", apărându-şi  avan-
tajele dobândite. Noi, în România,
copleşiţi, deseori, de "pseudo-
probleme", în vreme ce ne-am dis-
trus în cotă mare industria, (oare
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Cutremur în Messina

cât ne-ar costa din perspectiva lui
Mihail Manoilescu, în condiţiile
prezentului, Metroul bucureştean sau
Transfăgărăşanul? Am putea plăti la
alţii şi cu ce?) agricultura în bună
parte, infrastructura naţională, mai
multe din câte erau, pădurile, praf
(chiar nu putem să punem capăt tăie-
rilor ilegale de păduri? Oare de ce?),
cu o cercetare ştiinţifică economică
uneori desfăşurată fără diversitatea
necesară în timp şi spaţiu, cu un
sistem sanitar neglijat (vezi fondurile).
Noi în România, dar, am trecut destul
de nepăsători faţă de mesajul unor
astfel de modificări în timp, chiar în
eternitate. Erau asemenea mesaje
externalităţi pozitive, neluate în calcul,
neinternalizate în evidenţierea
profiturilor pe termen scurt. Poate că
nu este chiar aşa, dar, văzând situaţia
actuală, înclin să cred că este.

Oricum, salutare rămân eforturile
unor instituţii ale statului de a ieşi din
nenorocire. Eforturi strict necesare
care trebuie făcute întocmai. După
cum salutare, mai mult decât
salutare, sunt cuvintele adresate de
oameni Divinităţii: "Dă, Doamne, să
fie bine!" De atâtea ori în decursul
istoriei noastre atât de frământate,

acestea ne-au salvat. Şi să adăugăm
marea noastră apreciere pentru cei
din prima linie: medici, personal
medical care deseori s-au luptat cu
boala fără cele necesare pentru care
tot am primit asigurări că vor fi dar n-
au fost şi, încă, nu prea sunt. Din
păcate. Pe urmă, aparatele de
respirat pentru cei bolnavi (stăm în
casă, ne izolăm. Dar ne interesează şi
situaţia testărilor, a măştilor,
mănuşilor, combinezoanelor, a
ventilatoarelor, a medicamentelor: cât
este disponibilul, cât este necesarul
actual şi previzibil, de unde şi cum îl
acoperim etc. Doar "vom face", în
general, nu ajunge. Trebuie mai
mult). Pe urmă, poliţişti, jandarmi,
lucrători comerciali, cei care merg la
lucru, administratori care fac câte ceva
şi nu doar sporovăiesc din gură, etc.
Solidaritatea se manifestă ca atare
dar mai trebuie văzute şi profiturile la
companii dacă vorbim de solida-
ritate... Chiar dacă nu cu aceleaşi
cauze – oare de ce şi de unde a pornit
pandemia în condiţiile în care "Teoriile
complotiste" îşi fac de cap – oarecum
asemănător chinezii, italienii,
spaniolii, germanii, americanii, ruşii,
britanicii, etc. şi ne costă şi ne doare
pe noi toţi. Iar UE, ca şefi şi instituţie,

iniţial destul de mult nepregătită. Să
vedem. Totuşi, prea mult "carpe
diem", prea multe considerente
politice şi prea puţină prevedere faţă
de apariţia necazurilor de tot felul.

2. Dar să mergem mai departe
în analiza volumului în discuţie cu
celelalte capitole care, din păcate,
ne întăresc astfel de consideraţii.
Deci, partea a 2-a "Avvenimenti
drammatici su scala mondiale". Nu
mai trebuie tradus. Ce au introdus
redactorii volumului aici? "La morte
nera", un fel de "ciumă neagră",
cea care în secolul XIV a distrus
aproape jumătate din Europa;
febra pernicioasă; variola din Mexic;
marea ciumă din Londra; marele
incendiu din Londra (n.r. nu a fost,
totuşi, catastrofă naturală); cutre-
murul din Lisabona (1 noiembrie
1755) care, practic, a ras oraşul; la
febbre gialla (Santo-Domingo,
sfârşitul secolului XVIII) – febra
galbenă; foametea din Irlanda,
1845; marele incendiu din Wis-
consin (SUA); foametea din China;
erupţia vulcanului Krakatoa; inun-
daţiile din Johnstown; tsunamiul
din Japonia; ciuma din America, de
la sfârşitul secolului XIX, etc. Ce ne
arată imaginile din volum, de aici,
ş i sunt multe ş i toate impre-
sionante, dramatice? Inundaţii,
oraşe în ruină, altele acoperite cu
lavă, mormane de cadavre, oa-
meni cu măşti, ca acum, figuri
îngrozite, valuri imense, feţe
famelice, ş.a. Vedem, dar, că într-
un fel sau altul, istoria, greşelile ei,
se repetă, înseamnă că nu am
studiat îndeajuns, nici istoria şi nici
greşelile făcute, că nu am desprins
măcar câteva concluzii mai
importante necesare. Cine nu-şi
cunoaşte istoria riscă s-o repete,
spunea marele Nicolae Iorga într-
un alt context. Dar câtă dreptate
avea şi are în general...

Să mergem, însă, mai departe.
Partea a 3-a "Antichi pericoli che
minacciano il mondo moderno"
(Pericole din antichitate care
ameninţă lumea modernă). Şi ce
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au inclus autorii aici? Iată, ura-
ganul din Galverston; boala som-
nului invadează Uganda; "Mont
Pelee: spectrul morţii; cutremurul
din San Francisco; un glob de foc
devastează Siberia; cutremurul din
Messina; tragedia Titanicului (n.r.
nu cred că a fost vorba de o catas-
trofă naturală); "gripa spaniolă"
după Primul Război Mondial;
marele cutremur din Kanto; ura-
ganul din New England; dezastrul
aerului în Manhattan; asasinul
venea din fundul mării, etc. Ace-
leaşi consideraţii amintite: am
învăţat şi învăţăm prea puţin dintr-
un astfel de trecut.

3. În sfârşit, ultima parte a cărţii:
"Vita a rischio sul nostro pianeta".
Nu mai traduc că nu este nevoie.
Iată, dar, că autorii adâncesc
chestiunea amintită, arătând că pe
Planeta noastră viaţa este cu
riscuri. Dar ce includ autorii în
această parte finală? Iată, iarna
terorii; furia Mării Nordului; naufra-
giul navei Andrea Doria; aluviunile
în Florenţa; moartea la Managua;
tornada, sinonimul terorii; Crăciu-
nul dramatic din Australia; marele
cutremur din Tangshan; aerul
"greu" ce cade din cer; infernul din
Australia; foametea în Africa;
cutremurul din Mexico-City; mon-
strul din laguna Nyos; catastrofa
din America; viitorul pământului,
etc. Ce cred că avem aici? O lume
"liniştită", dintr-o dată răvăşită, de-
vastată şi distrusă. În fapt, riscul de
a trăi pe pământ. O concluzie la
care trebuie să reflectăm mai mult,

este bine pentru cei de acum că
autorii o subliniază.

Într-adevăr, trăind pe Terra avem
şi astfel de riscuri. Ne-am confrun-
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Incendirea Romei

tat şi ne confruntăm cu ele, le
depăşim şi pe urmă le uităm re-
pede. Ce am trăit eu: paralizia in-
fantilă, inundaţii, cutremure, epi-

demii de gripă, etc. Au trecut şi abia
îmi mai amintesc de ele. La fel
ceilalţi. "Carpe Diem", cum spu-
neam. Vine alt eveniment, spunem
că lumea de la acest moment va fi
altfel, dar iară mergem mai
departe cu uitarea ş.a.m.d... În
urmă cu patru ani, am fost invitat
să prezint o comunicare la o se-
siune a Academiei Regale Spa-
niole de Economie şi Management.
Cei mai mulţi participanţi, din
Spania, Italia, Marea Britanie,
Statele Unite, ţări din America de
Sud, erau cercetători şi profesori
de vârste venerabile, cu performaţe
excepţionale. Eu, din România, se
ştie cum e... Am prezentat comu-
nicarea "Economia, s-o învăţăm şi
altfel", promovând un alt mod de
învăţare a economiei, multidi-
mensional: în timp şi în spaţiu inclu-
siv numitorul de risc şi al catas-
trofelor. Într-un fel spre surprin-
derea mea, mi-a fost decernat pre-
miul pentru cea mai bună comu-
nicare. Mă uit cu plăcere şi acum
la acea diplomă. Ideile mele au
prins teribil, ceea ce înseamnă că
drumul era destul de nedesţelenit...
A cam rămas, totuşi, aşa, sperând,
însă, că de acum va fi altfel...

4. Îmi aduc aminte că de mult, în
1971-1976, când lucram în
instituţia centrală de planificare,
prevedeam două tipuri de rezerve:
a) de plan; b) de stat. Insuficiente
faţă de amploarea unor fenomene,
dar era, totuşi, ceva. La un moment
dat erau unii care vroiau să reducă
din aceste rezerve, iar eu, doar din
poziţia mea de economist macro-
sintezist, executiv, mă opuneam,
fiind ascultat întrucât mă sprijineau
şefii mei, fiindcă gândeam la fel,

oameni excepţionali: vicepreşe-
dintele Virgil Pârvu, directorul meu
bravul Constantin Caloianu,
adjunctul său, la fel de brav, Titi
Cristescu şi şefii mei de serviciu
consecutiv ing. Paul Manda, ec. dr.
Avram Rosen, ec. Napoleon Ene
şi ec. Stelică Ciuraru. Lucram cu
toţii 12-14 ore pe zi, deseori mai
mult, de multe ori sâmbăta şi
duminica, mereu fără "pauză de
masă". Noi gândeam că dacă pleci
la drum lung şi ai doar o pereche
de pantaloni iar aceştia, din varii
motive, se rup, ratezi tot. Deci, în
diferite circumstanţe, - inundaţii,
cutremure, epidemii care costă şi
nu doar -, ai nevoie şi de o pereche
de pantaloni de rezervă şi treci
hopul. Se pare că s-a cam pierdut
faptul astfel, înainte de Revoluţie
dar şi după. Poate că ar fi utilă
reiterarea mai intensă, de dimen-
siuni mai mari, a unor astfel de
practici, mai ales în contextul dat şi
după trecerea nenorocirii. Nu
putem elimina neprevăzutul, dar îl
putem preîntâmpina cât de cât, fără
a cădea prea mult în plasa lui. Să
sperăm că va fi bine şi că vom
depăşi această gravă pandemie
cât şi criza economică ce se vă-
deşte de amploare. O criză comu-
nitară, mondială, fatal naţională, pe
termen mai lung. Să ne sprijinim
reciproc cu partenerii noştri din UE
dar şi din întreaga lume. Şi încă:
“Sănătatea”. Pe lângă coronavirus,
patogenia este practic mai mult
decât covârşitoare. Or, domeniul
sănătăţ i i, în afara motivaţ i i lor
pandemiei, a devenit oarecum
secundar, uneori chiar devastat:
lipsă de personal, de condiţ i i
specifice etc. Va fi nevoie
ş i de mulţ i bani să renască.
Sperăm, totuşi...
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este leagănul islamului) şi Mos-
cheea profetului din Medina.
Pelerinajele la Mecca şi Medina au
fost suspendate în prima fază din
cauza coronavirusului, pentru
prima dată în istorie, ulterior
revenindu-se asupra deciziei. La
fel se întâmplă cu slujbele de la
Vatican, pentru prima dată acestea
se vor ţine fără enoriaşi. Hotelul
Athénée Palace Hilton din capitală
îşi suspendă activitatea după 106
ani de la deschidere, lucru care nu
s-a întâmplat nici în timpul celor
două războaie mondiale ş i
exemplele pot continua.

Multe se vor schimba odată cu
redeschiderea afacerilor, după
Coronavirus. Mulţi patroni vor
realiza că o parte din salariaţi pot
să-şi desfăşoare activitatea şi de
la domiciliu, ceea ce poate
contribui la reducerea cheltuielilor
cu personalul, a traficului urban, a
celor cu poluarea ş.a. În funcţie de
randamentul muncii la domiciliu
pentru creşterea eficienţei econo-
mice în cadrul companiilor, după o
perioadă se pot desprinde con-
cluzii pertinente. Ne paşte însă un
alt pericol, şi anume afectarea
numărului de locuri de muncă la
nivel global ca urmare a imple-
mentării noilor tehnologii digitale,
inteligenţei artificiale etc. Omul se
va afla într-o dilemă: ce e mai bine,
să fi angajat la un patron pe viaţă
sau să realizezi că munca ta nu
mai este utilă ca urmare a
robotizării? Viteza, sfera de aplicare
şi impactul schimbărilor tehno-
logice  provoacă afacerile - şi socie-
tatea în general - în moduri fun-
damentale. Cercetările PwC arată
că unul din trei locuri de muncă
este probabil să fie grav perturbat
sau să dispară în următorul
deceniu din cauza schimbărilor
tehnologice. Acest lucru ar putea
afecta aproape jumătate din toate
locurile de muncă slab calificate şi
o treime din locurile de muncă
semi-calificate.

Din acest punct de vedere,
instituţiile de învăţământ, firmele
specializate sau companiile vor
trebui să investească în pregătirea
de specialitate a personalului. Nu
este vorba doar de dezvoltarea
abilităţ i lor legate de locul de
muncă, ci de a  anticipa abilităţile
potrivite pentru viitor, de a pune o
bază culturală care să împlinească
perfecţionarea şi să dezvolte o
funcţie de învăţare şi dezvoltare
care să utilizeze tehnologia

educaţiei potrivite pentru a oferi un
profit mult mai bun asupra
investiţiilor în calificare. Totodată,
trebuie identificaţ i ş i pregătiţ i
oamenii potriviţi. Angajaţii se simt
ameninţaţi de noile tehnologii, dar
cu ajutorul unor programe de
recalificare bine structurate se pot
adapta şi învăţa cum să lucreze cu
inteligenţa artificială, să analizeze
date, să descopere şi să aplice
soluţii din mers şi să preia roluri
noi care presupun utilizarea celor
mai noi tehnologii.

Coronavirusul, Brexitul şi convul-
siile pe care le provoacă, gestio-
narea crizei economico-financiare
şi sociale care va urma, tehnologia
5G şi Huawei, Orientul Mijlociu şi
problematica lui complexă cu
multiple efecte explozive, creşterea
Asiei ca megatendinţă cu implicaţii
politice şi economice, sunt doar
câteva teme majore cu care ne
confruntăm în prezent. Cu ocazia
întâlnirii de la Davos din luna
ianuarie, experţii şi analiştii au
lansat un nou "Manifest Davos
2020", care îşi propune să salveze
civilizaţia umană prin reformarea
capitalismului şi adoptarea unui
posibil model sustenabil care să
ţină cont de toţi purtătorii de inte-
rese, inclusiv planeta şi ecosis-
temul în care trăim. Modelul "capi-
talismului de acţionariat" conform
căruia scopul unei companii este
să-şi maximizeze profitul este deja
depăşit moral. Modelul "capitalis-
mului de stat", care lasă în seama
guvernului direcţiile dezvoltării
economice, aparent în pieţele
emergente şi în China, este de
asemenea contestat. Marii actori
globali ai lumii de azi rămân în
continuare SUA, China, UE şi
Rusia. Volumul economiei Chinei
este de aproape 13 mii de miliarde
dolari SUA, cu o creştere de circa
1.325 de ori faţă de cel din
momentul proclamării Republicii
Populare Chineze, iar PIB-ul pe cap
de locuitor este de aproape 10 mii
de dolari SUA. Unde se poziţio-
nează România în actualul con-
text? Să nu uităm că ţara noastră a
fost a treia ţară care a recunoscut
R.P. Chineză. Relaţiile diplomatice
au fost stabilite la 5 octombrie 1949,
la rang de ambasadă, fiind jalonate
de o Declaraţie politică comună,
intitulată pe scurt "Parteneriatul
amplu de prietenie şi cooperare".
Să sperăm că relaţiile bune la nivel
de stat vor fi baza unei viitoare
colaborări benefice şi pentru noi.

În condiţiile crizei care va urma,
dar şi a experienţei acumulate din
punct de vedere al siguranţei

alimentare, guvernanţii vor trebui
să ia măsuri de susţinere a econo-
miei naţionale. Doctrina liberală
exprimată prin deviza "prin noi
înşine", promovată de Vintilă I. C.
Brătianu, ştefan Zeletin şi Mihail
Manoilescu, în prima jumătate a
secolului al XX-lea, era o expresie
a naţionalismului economic prin
care capitalul autohton trebuia
protejat în faţa celui străin. În
condiţiile actuale, în faţa unei crize
iminente, siguranţa alimentară
trebuie asigurată prin investiţii în
agricultură, în domeniul sănătăţii
şi al industriilor ce susţin acest
domeniu, pentru că istoria ne-a
arătat, a nu ştiu câta oară, că în
vremuri grele trebuie să te bazezi
pe producţia proprie în loc să
aştepţi la mâna altuia.

În rândul statelor membre ale
Uniunii Europene (din păcate nu
am prea simţit că suntem o uniune
în aceste momente, cel puţin până
în prezent), România s-a situat în
2019 pe primul loc în ceea ce
priveşte suprafaţa cultivată şi
producţ ia realizată la porumb
boabe şi floarea soarelui. După
Franţa, Germania şi Polonia, la
grâu România s-a situat pe locul
al patrulea, atât la suprafaţa
cultivată, cât şi la producţia realizată.
La cartofi s-a situat pe locul al
patrulea la suprafaţa cultivată, după
Polonia, Germania, Franţa şi pe

locul al şaptelea la producţ ia
realizată, după Germania, Franţa,
Polonia, Olanda, Regatul Unit şi
Belgia. Suprafaţa cultivată în 2019,
comparativ cu anul precedent, a
crescut la cereale pentru boabe,
plante uleioase, cartofi şi a scăzut
la leguminoase pentru boabe şi
legume, conform datelor INS. Pro-
ducţia agricolă vegetală a crescut
în anul 2019, comparativ cu 2018,
la leguminoase pentru boabe şi a
scăzut la cereale pentru boabe,
plante uleioase, cartofi şi legume.
Aceste realizări ne dau speranţe în
cazul unei crize alimentare şi ne
amintesc că România avea
producţii importante de grâu în
perioada interbelică.

Revenind la economia mon-
dială, unii vor câştiga în afaceri, alţii
vor pierde în această perioadă de
criză. Cu referire la câştigători,
menţinându-şi poziţia de cel mai
valoros brand global pentru al
treilea an consecutiv, Amazon este
şi primul brand din istorie care
depăşeşte pragul de 200 miliarde
dolari, conform raportului Brand
Finance Global 500 lansat la World
Economic Forum în Davos în luna
ianuarie a.c.. Cu o creştere de 18%
faţă de anul trecut, valoarea bran-
dului Amazon a atins 220,8 miliar-
de dolari, cu 60 miliarde dolari mai
mult decât Google şi 80 miliarde
USD mai mult decât Apple (urmă-
toarele două branduri în clasament).

Cea mai mare piaţă online a
lumii, Amazon, s-a extins de
asemenea în cloud computing,
artificial intelligence, consumer
electronics, digital streaming,
logistică şi se pregăteşte să intre
în afaceri în noi industrii. Cu un
portofoliu divers de produse şi
servicii şi cu investiţii masive în
sectoare cu creştere rapidă şi în
tehnologii inovative,  Amazon este
mai mult decât un lider.

Produsele pentru îngrijirea
personală şi cosmetică au fost la
mare căutare pe site-ul Elefant.ro,
iar vânzările acestora au explodat,
în timp ce vânzările de jucării şi
produse pentru copii s-au dublat,
iar cele de cărţi au crescut cu circa
20%, în luna martie. În timp ce
economia per total este prog-
nozată să scadă cu 5 până la 7%,
industria farmaceutică, alături de
retail-ul alimentar, de sectorul de
sănătate şi asistenţă socială, IT&C,
agricultură ş i distribuitorii de
energie, gaze şi apă, vor fi cele mai
puţin afectate de criză. Câştigătoare
fără drept de apel, în orice criză de
sănătate, nu doar în contextul celei

provocate de pandemia COVID-19,
este industria farmaceutică.

 Potrivit celei mai recente analize
a KeysFin - companie de con-
sultanţă în afaceri, piaţa farma-
ceutică din România ar putea
atinge, în acest an, un maxim
istoric pentru piaţa locală, de 68
miliarde lei. De altfel, industria de
profil s-a aflat pe un continuu trend
crescător în ultimii zece ani şi a
reuşit să îşi dubleze veniturile, de
la 30 miliarde lei în 2009 la 60
miliarde lei în 2019. Cel mai mare
lanţ de farmacii din România este
Sensiblu, cu o cifră de afaceri de
1,7 miliarde lei în 2018. Pe locul
secund se află lanţul Dona, cu 979
milioane lei, urmat de Help Net, cu
665 milioane lei, Catena cu 620
milioane lei şi Farmacia Tei cu 448
milioane lei.

Turismul şi transporturile
de persoane - cele mai
afectate sectoare

Dacă ne referim la perdanţi,
turismul şi transporturile au fost
primele sectoare afectate.
Deplasările turistice internaţionale
din lume ar putea să scadă între
20 şi 30% în acest an faţă de 2019,
ţinând cont de restricţiile de călă-
torie, o scădere care va însemna o
prăbuşire a veniturilor de până la
410.000 de milioane de euro,
potrivit unei noi evaluări publicate
recent de Organizaţia Mondială a
Turismului (OMT). Turismul mon-
dial a finalizat anul 2019 cu
aproximativ 1.500 milioane de
sosiri turistice internaţionale (+4%),
totalizând 10 ani consecutivi de
creştere, în timp ce în acest an s-ar
putea înregistra o scădere de până
la 450 de milioane de călători.
ţinând cont de tendinţele din trecut,
datorită coronavirusului, valoarea
creşterii între cinci şi şapte ani ar fi
pierdută. Pentru a pune aceste
date noi în context, OMT a reamintit
că în 2009, în urma crizei econo-
mice globale, sosirile interna-
ţionale de turişti au scăzut cu 4%,
în timp ce focarul SARS a dus la o
scădere de doar 0,4% în 2003. Cu
toate acestea, OMT a subliniat că
aceste cifre se bazează pe ultimele
evenimente, în care lumea se
confruntă cu o provocare socială şi
economică fără precedent şi "ar
trebui interpretate cu precauţie,
având în vedere natura extrem de
incertă a crizei actuale". Aproxi-
mativ 80% din sectorul turismului
este format din întreprinderi mici şi
mijlocii (IMM-uri), iar turismul a fost



7Reflecþii în situaþii complicateVINERI 10 APRILIE 2020

pe prim plan în generarea de locuri
de muncă ş i alte oportunităţ i
pentru femei, tineri şi comunităţi
rurale. OMT a subliniat "rezistenţa
istorică a turismului şi capacitatea
sa de a crea locuri de muncă după
situaţii de criză", relevând în acelaşi
timp importanţa cooperării inter-
naţionale şi asigurarea faptului că
sectorul este o parte esenţială a
eforturilor de recuperare. În pre-
zent, asistăm la prăbuşirea istorică
a traficului aerian al Europei şi în
lume. Ţara în care traficul a scăzut
cel mai puţin este Norvegia cu -
61%, în timp ce ţările cu cele mai
mari scăderi sunt Italia cu -92%,
Austria cu -93% şi Maroc cu -96%.
România a înregistrat o scădere
de -85%.

World Travel and Tourism
Council (WTTC) i-a avertizat pe
liderii G20 cu privire la "prăbuşirea
catastrofală" care va afecta sectorul
global al călătoriilor şi turismului
pe fondul răspândirii pandemiei de
coronavirus. În acest sens, a cerut
grupului măsuri cruciale pentru a
salva până la 75 de milioane de
locuri de muncă cu un risc imediat
în acest sector, ceea ce ar repre-
zenta o pierdere devastatoare pen-
tru economia mondială, să aloce
resurse şi să coordoneze eforturile
de salvare a principalelor companii
de turism precum companiile
aeriene, croaziere, hoteluri, GDS şi
companii de tehnologie, precum şi
IMM-uri, cum ar fi agenţii de turism,
operatori de turism, restaurante,
freelanceri ş i întregul lanţ de
aprovizionare.

WTTC a menţionat că Germania
va deveni cea mai afectată ţară din
Europa, cu aproape 1,6 milioane
de locuri de muncă în domeniu,
urmată de Rusia cu aproximativ 1,1
milioane. Italia şi Regatul Unit sunt
pe locul al treilea la gradul de
afectare şi se prevede că ambele
ţări vor pierde până la un milion de
locuri de muncă în acest sector.

Grupul german TUI, cel mai
mare operator de turism din lume,
aflat în situaţie critică, la câteva luni
de la falimentul touroperatorului
Thomas Cook, este aproape de a
primi aproape 2 miliarde de euro
ca ajutor guvernamental, o dovadă
decisivă a promisiunii Germaniei
de a salva companiile devastate de
impactul pandemiei coronaviru-
sului. Compania a ajuns la un
acord cu Banca de Dezvoltare de
stat KfW la începutul săptămânii
trecute. Guvernele Marii Britanii şi
Americii de Nord materializează
planurile de salvare, deoarece
devin noi epicentre ale virusului.
Senatul Statelor Unite a aprobat un

plan de salvare de 2 trilioane de
dolari, care include o linie de
salvare de 61 de miliarde de dolari
pentru companiile aeriene şi com-
paniile de turism aflate în dificultate.
În Regatul Unit, transportatorii vor
fi nevoiţi să solicite un ajutor de mai
bine de 330 de miliarde de lire
sterline (368.34 miliarde de euro)
ca garanţii de împrumut în afaceri
personalizate.

Lanţul hotelier Marriott Interna-
tional a arătat optimism pentru că
există "semne foarte timpurii de
îmbunătăţire în China", pe măsură
ce oamenii se întorc la locul de
muncă. Astfel, din cele 90 de
hoteluri închise în urmă cu o lună,
astăzi sunt închise mai puţin de 30
şi, deşi gradul de ocupare este sub
15%, putem vorbi de o  îmbu-
nătăţire a situaţiei.

Conform declaraţiei preşedin-
telui Federaţ iei Hoteliere din
România, circa 40% din numărul
total de hoteluri, reprezentând cca.
360 de unităţi active urmează să
fie închise în perioada imediat
următoare. Majoritatea hotelierilor
au hotărât să îşi trimită angajaţii în
şomaj tehnic, alţ i i au pus la
dispoziţie pentru carantină spaţiile
din hoteluri. În mod normal, din
totalul celor peste 1.500 de hoteluri
din ţară, cca. 600 sunt deschise
sezonier şi peste 900 funcţionează
permanent. Dintre cele deschise
permanent însă, 10% au fost deja
închise din cauza scăderii drastice
a numărului de clienţi şi a eveni-
mentelor anulate, pe fondul epide-
miei de coronavirus. Ţinând cont
că, în prezent, circa 140.000 de
angajaţ i lucrează în domeniul
hotelier, se estimează că un număr
de 70.000 de persoane vor fi
disponibilizate în perioada actuală.
Împărţite pe forme de disponi-
bilizare, în condiţiile unui sprijin de
stat pentru acest domeniu, esti-
mările sunt că 50% din angajaţi vor
alege varianta şomajului tehnic
(având speranţa că după o
perioadă de timp, de exemplu trei
luni, activitatea va reveni, chiar dacă
într-un ritm scăzut), 25% ar alege
varianta unei combinaţ i i între
muncă şi şomaj, iar 25% vor alege
varianta concedierilor colective. În
prima fază, toate unităţile hoteliere
au decis să meargă pe varianta
negocierilor cu salariaţii, pentru a
folosi opţiunile de efectuare a
concediului de odihnă, a solicita
lucrul de acasă pentru a rămâne
cu copilul, concedii fără plată, cu
această opţiune urmând să se
depăşească luna martie.

A doua opţiune a companiilor din
industria hotelieră este repre-

zentată de şomajul tehnic, dar toate
aşteaptă să vadă dacă va exista un
sprijin de la autorităţi pentru că, în
condiţiile în care sarcina de plată a
75% din salariu cade pe umerii
companiei, aceasta se află în
imposibilitatea de plată, în con-
diţiile lipsei de venituri. A treia
opţiune pe care unii hotelieri o iau
în calcul, din ce în ce mai serios,
este  să deschidă procesul de
concediere colectivă (acesta
durează în jur de 45 de zile), timp
în care costurile cad tot în sarcina
companiei, ceea ce îi împiedică să
o aleagă ca prioritate.

O altă propunere a companiilor
din turism (dar încă nevalidată de
legislaţ ia românească) ar fi o
partajare a muncii, astfel încât
salariatul să lucreze parţial la
companie, pentru care aceasta să
îi plătească salariul net, fără taxe,
iar statul să îi achite diferenţa până
la incidenţa a 75% din salariul net
avut anterior. În şedinţa din 26
martie a.c., guvernul a decis pre-
lungirea valabilităţii voucherelor de
vacanţă cu încă 12 luni, respectiv
până în luna mai 2021. Există şi
întreprinzători optimişti. Peste 40
de hoteluri mari urmează să fie
date în folosinţă în următoarea
perioadă în România, ceea ce
presupune investiţii de cel  puţin
400 milioane  EUR.

Fondul Monetar Internaţional
(FMI) a estimat recent că o
"recesiune profundă" în 2020 pe
continentul european este o
"concluzie inevitabilă", având în

vedere gravele consecinţe econo-
mice ale pandemiei de corona-
virus. În marile economii euro-
pene, serviciile non-esenţiale în-
chise prin decret guvernamental
reprezintă aproximativ o treime din
producţie. Aceasta înseamnă că
fiecare lună în care aceste sectoare
rămân închise se traduce printr-o
scădere de 3% a PIB-ului anual.
Cu privire la zona euro, relaxarea
normelor fiscale şi sprijinul oferit
de Banca Centrală Europeană şi
Mecanismul European de Stabili-
tate sunt cruciale pentru un răs-
puns regional puternic la pan-
demia de coronavirus. Cu excepţia
Turciei ş i Rusiei, majoritatea
economiilor emergente non-UE
din Europa Centrală şi de Est au
cerut ajutor de urgenţă. Directorul
FMI a menţionat că  economia
globală este deja în recesiune, iar
ţările trebuie să răspundă cu
cheltuieli foarte mari pentru a evita
o cascadă de insolvenţe şi cazuri
de incapacitate de plată pe pieţele
emergente. Guvernul României a
accesat linia de asistenţă finan-
ciară pre-aprobată în valoare de
400 milioane de euro acordată de
Banca Mondială pentru a contribui
la prevenirea răspândirii pande-
miei de COVID - 19 şi la punerea
în aplicare a unor măsuri în acest
scop. Această finanţare sprijină o
serie de intervenţii menite să ducă
la consolidarea serviciilor de
intervenţie şi a celor medicale, la
minimizarea pierderilor pentru
sectoarele public şi privat, precum

şi la protejarea vieţii cetăţenilor şi
a calităţii traiului în general, potrivit
Agerpres. Ajutoarele se concre-
tizează sub formă de subvenţie
directă/avantaje fiscale de garanţii
de stat privind împrumuturile
bancare contractate; rate subven-
ţionate ale dobânzii pentru  împru-
muturi publice şi private; ajutoare
acordate clienţilor băncilor  ş.a.

Relansarea economică treptată
în unele ţări mai întâi şi în celelalte
pe parcurs consider că este o
măsură necesară, în ciuda faptului
că Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii (OMS) nu are o recomandare
generală pentru ţări şi regiuni
privind relaxarea măsurilor luate
pentru încetinirea propagării
coronavirusului.

"Virusul, la fel ca mafia, a de-
monstrat că nu respectă
frontierele. Este precum apa, se
mişcă oriunde este un spaţiu gol",
spunea sugestiv şeful Direcţiei de
Investigaţii Antimafia din Italia.
Având în vedere că toată Europa
este cuprinsă de această epide-
mie, iar carantina afectează eco-
nomia, activitatea infracţională cel
mai probabil va creşte în întregul
bloc comunitar în lunile ce urmează
după sărbători. Asta ca şi cum nu
ar fi suficiente efectele pe linie de
sănătate sau cele economice şi
sociale. Să ne vedem cu bine!

 Bibliografie:
hosteltur.com, evisionturism.ro, Pwc,

Profit,ro, Adevărul financiar
Sursa foto: Ora de Sibiu, Ziare.com
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În UE,  potenţialul de reciclare a
deşeurilor de materiale plastice
este neexploatat. Reutilizarea şi
reciclarea materialelor plastice
scoase din uz rămâne foarte
scăzută, în special în comparaţie cu
alte materiale cum ar fi hârtia, sticla.
În Europa se generează în fiecare
an aproximativ 25,8 milioane de
tone de deşeuri din plastic. Numai
30 % din aceste deşeuri sunt colec-
tate în scopul reciclării. Din această
cantitate, UE lasă o mare parte să
fie tratate în ţări terţe, unde
standardele de mediu pot fi diferite.

Ratele de depozitare şi de
incinerare ale deşeurilor din plastic
rămân ridicate- 31 % şi, respectiv,
39 %, în timp ce depozitarea deşeu-
rilor a scăzut în ultimul deceniu iar
incinerarea a  crescut. Potrivit esti-
mărilor, 95 % din valoarea amba-
lajelor din material plastic, adică
între 70 şi 105 miliarde EUR anual,
este pierdută pentru economie.

In prezent, cererea de materiale
plastice reciclate reprezintă doar
aproximativ 6 % din cererea de
materiale plastice din Europa.
Sectorul de reciclare a materialelor
plastice din UE a suferit din cauza
preţurilor scăzute ale produselor de
bază şi a incertitudinilor legate de
piaţa de desfacere. Investiţiile în noi
capacităţi de reciclare au fost ţinute
pe  de rentabilitate scăzută ale
sectorului.

S-a estimat că generarea şi inci-
nerarea deşeurilor de plastic pro-
duc anual, la nivel global, apro-
ximativ 400 de milioane de tone de
CO2 . Utilizarea pe scară mai largă
a materialelor plastice reciclate
poate reduce dependenţa de
extracţia de combustibili fosili pentru
producerea materialelor plastice şi
poate reduce emisiile de CO2.

Apar  tipuri alternative de materii
prime cum ar fi, materiale bio-
plastice sau materiale plastice
produse din dioxid de carbon sau
din gaz metan, care prezintă
aceleaşi caracteristici ca materia-
lele plastice tradiţionale, dar au, în
mod potenţial, un impact mai mic
asupra mediului, însă acestea
reprezintă, deocamdată, o proporţie
foarte mică din piaţă. Adoptarea pe
scară  largă a alternativelor poate
contribui la diminuarea depen-
denţei noastre de combustibilii fosili.

Cantităţi  mari de deşeuri de
materiale plastice sunt dispersate
în mediul inconjurator mai ales in
pamant si apa, producând daune
semnificative din punct de vedere
economic şi al mediului. Între 5 şi
13 milioane de tone de materiale
plastice - reprezentând între 1,5 şi 4
% din producţia globală de material
plastic - ajung în oceane în fiecare
an. Plasticul reprezintă peste 80 %
din deşeurile marine. Fragmentele
de plastic sunt  transportate de
curenţii marini, uneori pe distanţe
foarte lungi, şi pot fi aduse de valuri
pe plaje, se pot degrada în micro-
plastice sau pot forma zone cu o
densitate mare de deşeuri marine
prinse în curenţii circulari oceanici.

Din UE, ajung în oceane în
fiecare an între 150 000 şi 500 000
de tone de deşeuri de materiale
plastice. Ele reprezintă o mică parte
a deşeurilor marine la scară
mondială. Deşeurile din plastic
provenite din surse europene ajung

în zone marine deosebit de
vulnerabile, cum ar fi Marea
Mediterană şi părţi ale Oceanului
Arctic. Cercetatorii  arată că plasticul
se acumulează în Marea Medi-
terană la o densitate comparabilă
cu zonele cu cea mai mare acu-
mulare de plastic din oceane.
Poluarea cu plastic afectează
sectoare ale zonei economice
exclusive europene.

Pe lângă daunele provocate
mediului, deşeurile marine pro-
voacă pagube economice unor
activităţi precum turismul, pescuitul
şi transportul maritim, costul deşeu-
rilor pentru pescuitul european a
fost estimat la aproximativ 1 % din
veniturile totale provenite din
capturile flotei UE.

Creşterea cantităţii de deşeuri
produse în fiecare an este întreţinuta
de creşterea consumului de articole
din plastic de "unică folosinţă",
respectiv ambalaje sau alte pro-
duse de consum care sunt aruncate
după o foarte scurtă utilizare şi care
sunt rareori reciclate, fiind foarte
probabil de a le regăsi apoi în
natură. De aici fac parte micile
ambalaje, pungile, paharele de
unică folosinţă, capacele, paiele şi
tacâmurile, pentru care se utilizează
pe scară largă materialul plastic
care  este uşor, ieftin şi practic.

Microplasticele, fragmente
minuscule de plastic cu dimensiuni
sub 5 mm, se acumulează în mare,
unde, din cauza dimensiunilor lor
reduse, este uşor să fie înghiţite de
vietăţi marine. Cercetătorii au
constatat, de asemenea, prezenţa
microplasticelor în aer, în apa de
băut şi în alimente, astfel  impactul
negativ asupra sănătăţii umane fiind
încă necunoscut.

Între 75 000 şi 300 000 de tone
de microparticule de plastic sunt
dispersate în mediu în fiecare an în
UE. O  mare parte din microplastice
sunt,  dispersate în mod direct în
mediu, ceea ce îngreunează
identificarea şi prevenţia.

Cotele de piaţă în creştere ale
materialelor plastice cu proprietăţi
biodegradabile prezintă noi
oportunităţi, dar şi riscuri. Materia-
lele plastice biodegradabile pot
avea cu siguranţă un rol important
într-o serie de aplicaţii şi inovaţii. În
absenţa unei etichetări sau marcări
clare pentru consumatori şi fără un
nivel adecvat de colectare şi tratare
a deşeurilor, acest lucru ar putea
agrava dispersia de materiale
plastice şi ar putea crea dificultăţi
pentru reciclarea mecanică.

Caracterul global al acestor
provocări este din ce în ce mai mare,
astfel cum o demonstrează iniţiati-
vele internaţionale privind deşeurile
marine, cum ar fi Parteneriatul
global al ONU privind deşeurile
marine şi planurile de acţiune  ela-
borate de G7 şi de G20. Totodată,
poluarea cu materiale plastice a fost
identificată ca fiind una dintre
presiunile cele mai mari asupra
oceanelor sănătoase la conferinţa
internaţională "Oceanele noastre",
găzduită de UE în octombrie 2017.
O rezoluţie privind deşeurile marine
şi microplasticele a fost adoptată cu
ocazia Adunării Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru mediu în
decembrie 2017.

O industrie inteligentă, inovatoare
şi durabilă a materialelor plastice,
în care concepţia şi producţia
respectă în totalitate nevoile de
reutilizare, reparare şi reciclare, dă

naştere la: creşterea  locurilor de
muncă în Europa, contribuie la
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră ale UE şi a dependenţei UE
de combustibilii fosili importaţi.

Materialele plastice şi produsele
care conţin plastic sunt concepute
astfel încât să permită o mai mare
durabilitate, reutilizarea şi reciclarea
de înaltă calitate. Modificările la nivel
de producţie şi concepţie permit rate
mai ridicate de reciclare a materia-
lelor plastice pentru toate aplicaţiile-
cheie.

În 2030, capacitatea de sortare şi
reciclare va creşte de patru ori faţă
de 2015, conducând la crearea de
200 000 de noi locuri de muncă în
întreaga Europă.

Datorita  unei colectări selective
mai bune şi investiţiilor în inovare,
competenţe şi în dezvoltarea capa-
cităţilor, s-a pus capăt progresiv
exportului de materiale plastice
sortate necorespunzător. Materialele
plastice reciclate au devenit din ce
în ce mai mult o materie primă
apreciată, atât în Europa, cât şi în
străinătate.

Lanţul valoric al materialelor
plastice este  mai integrat, iar
industria chimică colaborează
îndeaproape cu întreprinderile de
reciclare a materialelor plastice
pentru a le ajuta să găsească
aplicaţii mai largi şi cu valoare mai
ridicată pentru producţia lor.
Substanţele care împiedică
procesul de reciclare au fost
înlocuite sau eliminate treptat.

Piaţa materialelor plastice reci-
clate şi inovatoare este realizata cu
succes, cu perspective clare de
creştere pe măsură ce tot mai multe
produse încorporează materiale
reciclate. Cererea de materiale
plastice reciclate în Europa a crescut
de patru ori, oferind un flux stabil de
venituri pentru sectorul reciclării şi
securitatea locurilor de muncă
pentru forţa de muncă în creştere
din acest sector.

Reciclarea unei cantităţi mai mari
de materiale plastice ajută la redu-
cerea dependenţei Europei de
importurile de combustibili fosili şi
la reducerea emisiilor de CO2, în
conformitate cu angajamentele
asumate în cadrul Acordului de la
Paris.

Materialele inovatoare şi materiile
prime alternative pentru producţia
de materiale plastice sunt dezvoltate
şi utilizate atunci când există dovezi
clare că acestea sunt mai durabile
decât alternativele neregenerabile.
Acest lucru sprijină eforturile privind
decarbonizarea şi crearea de noi
oportunităţi de creştere economică.

Europa îşi confirmă poziţia de lider
în domeniul echipamentelor şi
tehnologiilor de sortare şi reciclare.
Exporturile cresc în pas cu cererea
la nivel global de modalităţi mai
durabile de prelucrare a materia-
lelor plastice scoase din uz.

Politica naţională în domeniul
gestionării deşeurilor trebuie să se
subscrie politicii europene în mate-
rie de prevenire a generării deşeu-
rilor şi să urmărească reducerea
consumului de resurse şi aplicarea
practică a ierarhiei deşeurilor.

Prevederile Planului National de
Gestionare a Deseurilor(PNGD)
completează prevederile Strategiei
Naţionale de Gestionare a Deşeu-
rilor ca şi modalitate principală de
abordare, anume îndreptarea Ro-
mâniei către o societate a reciclării
şi aplicarea ierarhiei deşeurilor,

pentru toate tipurile de deşeuri care
fac obiectul planificării.

Strategia Naţională de Gestio-
nare a Deşeurilor (SNGD), revizuită
în anul  2013 şi aprobată prin HG
870/2013, stabileşte politica şi
obiectivele strategice ale României
în domeniul gestionării deşeurilor
pentru perioada 2014-2020.

Atât Planul Naţional de Gestio-
nare a Deşeurilor, cât şi Programul
Naţional de Prevenire a Generării
Deşeurilor (PNPGD) sunt elaborate
în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, precum şi cu ghidurile
existente la nivel european.

Conform prevederilor legale în
vigoare, PNGD şi PPNPGD se
evaluează cel  puţin o data la 6 ani
şi se revizuiesc, dupa caz, de către
autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului, în baza rapor-
tului de monitorizare întocmit de
Agenţia Naţionala pentru Protecţia
Mediului.

Proiecţia cantităţilor de deşeuri a
fost realizată pentru perioada 2015
- 2025, iar planul de măsuri acoperă
perioada 2018 - 2025.

Categoriile de deşeuri care fac
obiectul PNGD sunt următoarele:
deşeuri municipale; fluxuri speciale
de deşeuri; deşeuri de ambalaje;
deşeuri alimentare; deşeuri de
echipamente electrice şi elec-
tronice; deşeuri de baterii şi
acumulatori; vehicule scoase din uz;
uleiuri uzate; deşeuri din construcţii
şi desfiinţări; nămoluri rezultate de
la epurarea apelor uzate orăşeneşti;
deşeuri cu conţinut de PBC;  deşeuri
de azbest;deşeuri rezultate din
activităţile unităţilor sanitare şi din
activităţi veterinare; deşeuri indus-
trial; deşeuri din agricultură,
silvicultură şi pescuit

În România există un sistem
concurenţial, fiind licenţiaţi mai mulţi
operatori economici pentru pre-
luarea responsabilităţii gestionării
deşeurilor de ambalaje.

Aspectele identificate legate de
gestionarea deşeurilor de ambalaje
sunt următoarele:sistemul de co-
lectare separată a deşeurilor de
ambalaje municipale este slab
dezvoltat la nivel naţional; valori-
ficarea deşeurilor prin alte metode
decât reciclarea este foarte scăzută,
în ciuda faptului că există o capa-
citate autorizată mare pentru
coincinerarea deşeurilor; capaci-
tăţile de reciclare existente pentru
ambalajele de lemn, sticlă şi plastic
nu sunt suficiente în cazul creşterii
ţintelor de reciclare faţă de
prevederile actuale ale legislaţiei.

Pentru perioada 2017-2020,

pentru sticlă indicatorul privind
cantitatiilede ambalaje introduce
pe piata  se menţine în întreaga
perioadă la aceeaşi valoare ca cea
aferentă anului 2016 - se estimează
o creştere a cantităţii de ambalaje
de sticla utilizate compensată însă
de o creştere a ratei de reutilizare.
Pentru plastic în anul 2017
indicatorul se menţine la aceeaşi
valoare ca în anul 2016. În 2018 se
estimează o scădere a indicatorului
ca urmare pe de o parte a scăderii
utilizării ambalajelor de plastic
pentru băuturi, în special bere locul
fiind preluat de ambalajele din
sticlă, iar pe de altă parte ca efect al
creşterii eficacităţii ecotaxei pentru
pungile de cumpărături. Pentru
2019-2020 indicatorul rămâne la
valoarea din anul 2018. Pentru
hârtie , carton şi metal indicatorii se
menţin în întreaga perioadă la
aceeaşi valoare cu cea aferentă
anului 2016. Pentru lemn în anul
2017 indicatorul se menţine la
aceeaşi valoare ca în anul 2016. În
2018 se estimează o scădere a
indicatorului ca urmare a creşterii
gradului de reutilizare. Pentru 2019-
2020 indicatorul rămâne la valoa-
rea din anul 2018.
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Şi iată că descoperim cât de mici
suntem în faţa puterii naturii. Am
devenit nişte fiinţe însetate de
putere, de bani, nişte marionete,
fără urmă de moralitate, de em-
patie, de afecţiune. Coronavirusul
nu face diferenţe sociale, nu ţine
cont de statut, în faţa lui suntem
egali. Şi totuşi, nu toată lumea a
înţeles asta. Încă există „personaje”
care se folosesc de această neno-
rocire pentru a poza în eroi şi fac
asta tot prin intermediul banilor. Nu
ştiu dacă există în ei o urmă de
empatie sau o fac doar pentru a-şi

hrăni propriul ego. Nu vorbesc de
donaţiile companiilor. Adevăraţii
eroi sunt în spatele camerelor de
filmat, nu-şi fac reclamă, doar

plăti pentru asta. Tăiem păduri într-
un ritm greu de imaginat, ucidem
vieţuitoarele fără a avea cea mai
mică urmă de regret, poluăm şi
supraexploatăm, toate acestea cu
un mare impact asupra biodiver-
sităţii şi ecosistemelor. Nu am
colaborat cu natura, ci dimpotrivă,
am lucrat împotriva ei şi, iată că,
aceasta îşi cere drepturile.

Pandemia de coronavirus nu
este prima care ne pune la
încercare, de-a lungul timpului am
traversat şi alte pandemii.

Se spune că „greşelile din care
nu înveţi, sunt eşecuri”. Oare am
învăţat ceva din toate acestea?
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acţionează. Eroii sunt acolo în
„linia 1”, salvează vieţi şi trăiesc
dramele oamenilor de pe patul de
spital, sunt pe străzi având grijă ca
noi (cei care ne comportăm ca
nişte copii răsfăţaţi) să respectăm
avertismentele şi ordonanţele, sunt
în magazine având grijă să nu ne
lipsească bunurile necesare. Ei nu
aleargă după bani, după funcţii,
după statut, sunt oameni cu dem-
nitate, cu umanitate şi cu dragoste
pentru aproapele lor. Ne-am crezut
invincibili şi parcă, am vrut cu tot
dinadinsul să distrugem ecosis-
temul, să risipim capitalul natural
al Terrei. Omenirea n-a înţeles că
nu poate exploata planeta fără a


